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Sammanfattning 
 
 
Introduktion: Unga kvinnliga fotbollsspelare löper ökad risk att drabbas av 
knäskador. Evidens finns för att detta går att förebygga genom träning av 
styrka, balans, hopp- och landningsteknik.  
Syfte: Att genom funktionella tester kartlägga muskelstyrka, uthållighet, 
balans, rörelsemönster och hoppteknik för respektive ben hos en grupp aktiva 
kvinnliga fotbollsspelare. Ett annat syfte var att studera en eventuell påverkan 
av ett skadepreventivt utformat träningsprogram på funktionell 
prestationsförmåga via testresultaten, dels på individnivå och dels på 
gruppnivå mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp.  
Metod: En interventionsgrupp (n= 53) bestående av kvinnliga fotbollsspelare 
i åldrarna 13-29 år (medelålder= 16,4 år) testades med funktionella tester, 
deltog i utbildning om knäskadeförebyggande träning och försågs med 
skadepreventivt träningsprogram. De testades om efter 3 mån. Skade- och 
träningsdagbok fylldes i under perioden. En kontrollgrupp (n= 46) i åldrarna 
13-34 år (medelålder= 16,2 år) testades på motsvarande sätt och tränade 
därefter sedvanlig fotbollsträning. De testades ånyo efter 3 månader. 
Skadedagbok fylldes i under perioden.  
Resultat: Vid tre månaders uppföljning hade interventionsgruppen 
signifikant bättre resultat på antalet enbensuppresningar på både höger ben 
(p=0,001) och vänster ben (p=0,000). Interventionsgruppen hade också 
signifikant förbättrat testresultat på enbenslängdhopp för höger ben (p=0,027) 
och för vänster ben (p=0,015) mellan baseline och testtillfälle 2. 
Konklusion: Genom att träna ett kort skadepreventivt program två gånger i 
veckan under minst tre månader förbättras testresultat på enbensuppresningar 
hos unga kvinnliga fotbollsspelare jämfört med en kontrollgrupp. 
 
 
 
 

Nyckelord: fotboll, kvinnor, skador, nedre extremiteten, förebyggande 

träning



   
 

Abstract 
 
Introduction: Young female soccer players have an increased risk of knee 
injuries. This is preventable through exercise of strength, balance, jumping 
and landing techniques.  
Aim: To identify muscle strength, endurance, balance, movement patterns 
and jumping techniques for each leg by using functional testing on active 
female soccer players. Another aim was to study the potential effect of an 
injury prevention program on functional performance through the test results, 
both at individual level and at group level between intervention and control 
groups. 
Method: An intervention group (n= 53) consisting of female soccer players 
aged 13-29 years (mean= 16.4 years) were tested using functional tests. They 
were also educated in how to prevent knee injuries and provided with an 
injury prevention program. They were retested after 3 months. Injury and 
training diary was filled in during the period. A control group (n= 46) aged 
13-34 years (mean= 16.2 years) were tested similarly and then participated in 
usual soccer practice. They were tested again after 3 months. Injury diary was 
filled in during the period. 
Results: At three months follow-up the intervention group had significantly 
better results on the number of one-leg rises from sitting test on both the right 
leg (p=0.001) and left leg (p=0.000). The intervention group also improved 
significantly regarding the testresults of one-leg hop test on right leg 
(p=0,027) and on left leg (p=0,015) from baseline to follow-up. 
Conclusion: By practicing a brief injury prevention program twice a week 
during three months the testresults of one-leg rises from sitting test improve 
in young female soccer players compared to controls. 
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Fotboll är med sina 200 miljoner utövare världens största sport (1). Den är 

även den i Sverige mest populära lagsporten för kvinnor och 2011 fanns det 

81 581 licenserade kvinnliga fotbollspelare i åldrarna 15 år och äldre i 

Sverige (2). Internationellt utgör kvinnliga fotbollsspelare 22 % av samtliga 

fotbollsspelare (3). Det senaste decenniet har intresset för flick- och 

damfotboll ökat. Detta har medfört ett ökat antal kvinnliga fotbollsspelare 

och att spelet har blivit snabbare, kraftfullare och mer tekniskt.  Sekundärt 

har detta ökat antalet skador inom damfotbollen (4) och de flesta skador 

drabbar nedre extremiteterna. Vanligast är fotleds- och knäskador (5).  

 

Flertalet studier har visat att kvinnliga idrottare inom sporter med vrid- och 

hoppmoment löper flera gånger högre risk för allvarligare knäskador, såsom 

exempelvis korsbandsskador, jämfört med manliga idrottare inom samma 

sport (1, 6). En studie talar om dubbelt så stor risk att drabbas av knäskada 

och då primärt för främre korsbandsskada (7). Andra studier har emellertid 

visat 4-6 gånger ökad risk för främre korsbandsskada bland kvinnor (1, 6). 

Generellt ser man en ökning av idrottsskador hos barn och ungdomar vid 13-

14 års ålder. Vissa knäskador som t ex främre korsbandsskador, är ett 

växande bekymmer och där ses den högsta skadefrekvensen bland idrottare i 

åldern 15-25 år (8). Damfotbollsspelare har störst risk att drabbas av skada 

under de postpubertala åren (7, 9) och kulminerar därmed något tidigare än 

hos manliga fotbollsspelare. Medelåldern för en damfotbollsspelare att 

drabbas av korsbandsskada är 19 år jämfört med en manlig fotbollsspelare 

där medelåldern 26,5 år (10). En korsbandsskada anses som en av de svåraste 

skadorna inom fotboll (5) och tvingar ofta den skadade till operation och en 

lång rehabilitering för att det skall vara möjligt att återvända till idrott (6). En 

korsbandsskada leder också till stora kostnader för den drabbade och 

samhället. Denna typ av skada ger inte sällan permanenta besvär eller för 

tidig utveckling av artros i den skadade leden (6, 8, 11). Av de kvinnliga 
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fotbollsspelare som mellan åren 1994-1998, ådrog sig en främre 

korsbandsskada när de var under 20 år, hade 78 % slutat spela fotboll inom 

loppet av 2-7år.  Av dessa uppgav 80 % att skadan var den främsta orsaken 

till att de slutat utöva sin idrott (8). Tidigare utgick den största delen av den 

fysiologiska idrottsforskningen från mannens kropp och prestationer. 

Resultaten från denna forskning har i många fall blivit överförda till att också 

gälla kvinnor, trots att kvinnors och mäns fysiologi och anatomi avviker på 

flera områden (12). Under 2000-talet har emellertid forskning på kvinnors 

fysiologi, anatomi och rörelsemönster ökat. 

 

Det finns både inre och yttre riskfaktorer för skada. Inre riskfaktorer kan vara 

ledinstabilitet där kvinnors ökade förekomst av överrörlighet jämfört med 

män kan ha betydelse (5). Biomekaniska och anatomiska förhållanden såsom 

bäckenets bredd och knäets q-vinkel är relevant (3, 8, 13). Kvinnliga 

fotbollsspelare ådrar sig oftare knäskador utan kontakt med annan spelare 

jämfört med män (3, 5). Skadetillfället sker oftast via en hastig inbromsning, 

vändning/riktningsförändring eller landning efter ett upphopp (3, 4, 7, 8). 

Man har funnit en skillnad i rörelsemönster hos kvinnliga idrottare jämfört 

med manliga idrottare i samband med landning. Kvinnliga idrottare uppvisar 

vid en landning mindre flexion och mer valgusrörelse i knäet jämfört med 

män (14). Överdriven valgusrörelse i knäet har tidigare studier indikerat vara 

en riskfaktor för korsbandsskada (1, 15-17). Träning av landningsteknik med 

fokus på att hålla knäet i linje med foten under landning, så kallad 

knäkontroll och med samtidig flexionsrörelse i såväl höft som knä har visat 

god skadepreventiv effekt (13, 18-20). Även muskulära faktorer är inre 

riskfaktorer och av betydelse är framför allt balans i styrkeförhållandet 

mellan fram- och baksida lår och hur själva aktiveringen av 

hamstringsmuskulaturen vid aktivitet fungerar (3, 8). Man har vid jämförelse 

mellan manliga och kvinnliga idrottare påvisat en långsammare och lägre 
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aktivitet i hamstringsmuskulaturen hos kvinnliga idrottare (14). Stark 

lårmuskulatur är av stor vikt för att minska skaderisken i nedre extremiteterna 

(3). På individnivå har man visat att vältränade spelare har färre skador än 

mindre vältränade spelare (3, 5) vilket sannolikt förklaras av att dessa har 

bättre kondition, teknik och koordination och möjligen bättre hållfasthet i 

vävnaderna. Det finns också ett påvisat samband mellan nedsatt styrka i 

höftabduktion och utåtrotation i höften korrelerat till en ökad skaderisk i 

nedre extremiteterna (21). Flickor har från puberteten och framåt sämre 

muskelstyrka jämfört med pojkar i samma ålder. Istället tycks flickor 

förbättra koordination och uthållighet före just styrka (5). En god bålstabilitet 

är också av betydelse när det gäller att förhindra skada (22). Även ålder, kön, 

tidigare skada och hormonella faktorer har betydelse när det gäller risken för 

att drabbas av skada. Ett par studier har påvisat en ökad skaderisk för kvinnor 

under den premenstruella fasen samt under menstruation (3, 5). Yttre 

riskfaktorer för skada kan vara belastning, tränings- och matchdosering, 

spelnivå, utrustning, underlag och klimat (4, 5, 23). Det finns evidens för att 

lag som tränar mer har färre akuta skador än lag som tränar mindre (5). 

Herrlag lägger mer av den sammanlagda träningstiden på fysträning än 

damlag (24). Matchspel innebär en betydande högre risk för korsbandsskada 

än träning (4, 25, 26). När det gäller underlag har en svensk studie nyligen 

fastslagit att det inte finns någon ökad skaderisk vid spel på konstgjort 

underlag så kallat tredje generationens konstgräs, jämfört med på naturligt 

gräs. Detta gällde både akuta skador och överansträngningsskador (27). 

Huston et al har visat att kvinnor vid spel inomhus löper ökad risk att drabbas 

av korsbandsskada på artificiellt golv jämfört med på trägolv/parkett (28). 

Orchard och Powell har studerat samband mellan knä- och fotledsstukningar, 

underlag och väderförhållanden aktuella matchdagar då skador inträffat. De 

kunde påvisa ett samband mellan kallt väder och lägre incidens av knä- och 

fotledsskador utomhus, såväl på konstgräs som på naturligt gräs. Denna lägre 
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skaderisk antogs direkt relaterad till minskad friktionskoefficient mellan sko 

och underlag (29). 

 

Flertalet studier har visat att skaderisken hos kvinnliga idrottare kan 

reduceras med hjälp av neuromuskulära träningsprogram (1, 4, 30). 

Styrketräningsprogram har också visat sig ha en skadereducerande effekt (21) 

liksom proprioceptions- och balansträning (13) samt plyometrisk träning (1, 

4, 6, 32). En svensk studie visade nyligen att genom ett förebyggande 

träningsprogram kan antalet knäskador reduceras med 77 % hos kvinnliga 

fotbollsspelare (30). Ett välkänt bekymmer med träningsprogram är 

följsamheten av dessa (31). Positiv attityd gentemot skadeförebyggande 

träningsprogram korrelerar med hög genomförbarhet och lägre skaderisk 

(33). Ett landsomfattande preventionsprogram mot knäskador i Schweiz 

visade sig förutom att minska skadefrekvensen hos amatörfotbollsspelare, 

även vara kostnadseffektivt ur samhällssynpunkt (34). 
 

Funktionella tester används ofta i kliniken av sjukgymnaster för att utvärdera 

knäfunktion efter skada. De olika testerna utvärderar funktionell 

prestationsförmåga i form av explosiv styrka, hoppförmåga, landningsteknik 

och knäkontroll, uthållighetsstyrka samt balans. Skadefrekvensen på 

dominanta respektive icke-dominanta benet har studerats. Oenighet råder 

huruvida det finns någon signifikant sidoskillnad mellan höger och vänster 

ben hos friska individer (5, 35, 36). Faude et al visade på ökat antal skador på 

dominanta benet hos elitfotbollsspelare och signifikant mer ankelledsskador 

på dominanta benet (37). Genom funktionell testning och kartläggning av 

knäfunktionen kan en eventuell sidoskillnad mellan skjut- och stöjdebenet 

identifieras och ge individen möjlighet att korrigera detta och på så vis 

minska risken för skador (36).  
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I dagsläget är inte prevention av idrottsskador implementerat i svensk hälso- 

och sjukvård trots att idrotten står för en stor del av framför allt allvarligare 

knäskador. Kiani et al har visat att specifik träning av knäfunktion är starkt 

förebyggande samt att drygt tre fjärdedelar av alla knäskador hos unga 

kvinnliga fotbollsspelare kan undvikas. Samma studie efterfrågar mer 

kunskap på individnivå för mer specifik kartläggning av effekten av 

skadeförebyggande träning (30). Inga tidigare studier avseende knäfunktion 

och prevention av knäskador har studerats och utvärderats på individnivå. Det 

finns ingen riktig konsensus vilka specifika parametrar eller 

nyckelkomponenter som egentligen ligger till grund för den minskade 

skadefrekvens som man visat på gruppnivå efter träning av knäfunktion.  

Således är mekanismerna bakom skadepreventiva träningsprogram inte helt 

klarlagda. Hewett hävdar att det delvis beror på förbättrad dynamisk 

stabilisering av knäet (38). Ökad kunskap om betydelsen av specifik 

knäträning och utbildning för den enskilde unga individen är viktig att belysa 

avseende knäfunktion. En ökad kunskap skulle kunna leda till ökat preventivt 

arbete inom primärvården för att förhindra idrottsskador vilket skulle vara till 

nytta både för samhället och för den enskilde individen. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att genom funktionella tester kartlägga muskelstyrka, 

uthållighet, balans, rörelsemönster och hoppteknik för respektive ben hos en 

grupp aktiva kvinnliga fotbollsspelare.  

Ett annat syfte var att studera eventuell påverkan av ett skadepreventivt 

utformat träningsprogram på funktionell prestationsförmåga via 

testresultaten, dels på individnivå och dels på gruppnivå mellan 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp.  
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Frågeställning 

Kan man genom funktionella tester och träning av knäfunktion hos kvinnliga 

fotbollsspelare se en förändring av funktionell prestationsförmåga via 

testresultaten, dels på individnivå och dels på gruppnivå?  

Föreligger skillnad avseende skadefrekvens mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp? 

 

Metod 

Studiedesign 

Studien var en prospektiv, kontrollerad interventionsstudie.  

 

Studiepopulation 

En förfrågan om deltagande i studien skickades ut till ansvarig 

damfotbollstränare i åtta klubbar i sydvästra Sverige. Svar erhölls från sex av 

dessa. 

Inklusionskriterier:  

• Kvinnliga aktiva amatörfotbollsspelare i åldrarna 13-35 år.  

• Skadefria, dvs. i fullt deltagande i träning och matchspel.  

Exklusionskriterier:  

• Tidigare långtidsskadad, dvs. mer än 3 månaders frånvaro från träning 

och match, i nedre extremiteten det senaste året.  

De lag som accepterade att delta i studien delades sedan in i en 

interventionsgrupp respektive en kontrollgrupp. Dessa matchades mot 

varandra med hänsyn taget till åldersspridning och antalet spelare i respektive 

lag för att få två komparabla grupper.  
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Mätmetoder 

Samtliga tester utfördes av två sjukgymnaster. Testledarna gav 

standardiserade instruktioner till samtliga tester och undvek att uppmuntra 

deltagarna under själva testets gång. 

Fyra funktionella tester ingick i studien: enbenslängdhopp, sidledshopp, 

enbensuppresningar och SOLEC balanstest. I de fall där det var möjligt 

utfördes testerna med inomhusskor. Om försökspersonen glömt skor testades 

vederbörande utan skor. Vid uppföljande testtillfälle testades försökspersonen 

på motsvarande som vid baseline.  
 

Enbenslängdhopp  

Försökspersonen utför ett så långt maximalt stående enbenslängdhopp som 

möjligt. Tre godkända hopp dokumenterades per ben och det längsta 

hoppresultatet för respektive ben registrerades i studien. Försökspersonen står 

på ett ben med tårna bakom en linjemarkering på golvet. Det andra benet 

tillåts vara i rörelse. Händerna ska vara knäppta bakom ryggen genom hela 

hoppet. För godkänt hopp måste landningen ske på hoppbenet och vara 

kontrollerad med god balans. Det andra benet inte får sättas i golvet förrän 

balansen är återfunnen. Det är heller inte tillåtet att hoppa vidare på 

hoppbenet för att återfå balansen. Hoppets längd mäts i centimetrar, mätt från 

tår till häl. (39, 40). Enbenslängdhopp har en god reliabilitet (40) och testar 

framför allt explosiv styrka/spänst (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Startposition för enbenslängdhopp. 
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Sidledshopp  

Ett avstånd på 40 cm mätt från ytterkant till 

ytterkant markeras med två linjer på golvet. 

Försökspersonen står på det ben som ska testas 

vid sidan av den ena linjen med händerna 

placerade på ryggen. Vid startsignal hoppar sedan 

personen utanför de två markeringarna från sida 

till sida på ett ben (Fig. 2). Målet är att klara så 

många godkända sidledshopp som möjligt under 

30 sekunder utan att vidröra linjemarkeringarna. 

Ett försök per ben tillåts. Sidledshopp mäter 

framför allt hoppteknik och uthållighet. Testet har 

god reliabilitet (39). 

 

 

SOLEC-balanstest  

Försökspersonen står i en cirkel med 50 cm 

diameter med armarna korsade över bröstet och 

på ett ben. Det andra benet hålls upplyft i 90° i 

knäled och höftled. Försökspersonen blundar och 

försöker hålla balansen i ringen under 60 sek. 

Förflyttningar inom cirkeln är tillåtet (Fig. 3). 

Testet avbryts om försökspersonen vidrör 

linjemarkeringen eller sätter i det andra benet. 

Försökspersonen får tre försök per ben och bästa 

tid för respektive ben registrerades i studien (5, 

41). SOLEC-balanstest mäter framför allt 

balansförmågan och testet har god reliabilitet 

(35). 
Fig. 3. Startposition för 
SOLEC balanstest. 

Fig. 2. Startposition för 
sidledshopp. 
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Enbensuppresningar 

Försökspersonen sitter på en brits, 43 cm 

höjd, med armarna i kors över bröstet och 

gör så många uppresningar som möjligt 

från britsen under 60 sek utan att vidröra 

golvet med det andra benet som hålls 

sträckt framåt (Fig. 4). Testet utförs med 

full muskelkontroll, dvs. att den 

excentriska fasen skall utföras med 

konstant hastighet och den koncentriska 

fasen utan bål- och armmedrörelser. Detta 

test är en modifikation av det test som 

tidigare använts av Thorstensson et al (41).  

 

 

Interventionsgrupp 

Totalt tillfrågades 74 kvinnor i åldrarna 13-35 år från tre lag i studien. Dessa 

fick både skriftlig och muntlig information om studiens upplägg (Bil. 1). Två 

testtillfällen per deltagare genomfördes. Första tillfället innehöll föreläsning, 

funktionella tester av höger och vänster ben med individuell feedback på 

samtliga tester samt utdelning och instruktion av ett hemträningsprogram 

(Bil. 2). Tränarna rekommenderades och instruerades dessutom i lämpliga 

övningar att utföra under fotbollsträning t ex vid uppvärmning. Föreläsningen 

innehöll fakta om knäanatomi, skademekanismer, prevention såsom vikten av 

god knäkontroll. 

Hemträningsprogrammet bestod av tre övningar: 

1. Utfallssteg med raka armar ovan huvudet: 3 x 16 ggr (8 ggr per ben) 

2. Draken: 3 x 12 ggr (6 ggr per ben)  

Fig. 4. Enbensuppresningar 
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3. Jämfotahopp och vertikalhopp - två jämfotahopp framåt följt av ett 

vertikalhopp med fokus på efterföljande landning där deltagarna 

uppmanas sträva efter att landa i linje med höft, knä och fot samt böja 

i knäna, fälla bålen och stanna till i landningen. 2 x 5ggr. 

 

Hemträningsprogrammet var sammansatt av två funktionella övningar från 

det så kallade ”MAQ-konceptet” med fokus på bål- och benstyrka, balans och 

knäkontroll (42). Utöver dessa övningar ingick en övning för hopp- och 

landningsteknik. De försökspersoner som inte klarade att stabilisera bålen 

fick istället göra utfallsstegen med armarna hängandes utefter sidorna. De 

som klarade progression av övningen uppmanades hålla en fotboll på raka 

armar ovan huvudet.  

Övningarna rekommenderades två gånger i veckan och dokumenterades av 

deltagarna själva i en träningsdagbok (Bil. 3).  

De övningarna som rekommenderades på fotbollsträningen instruerades 

muntligt och skriftligt respektive fotbollstränare och bestod av följande: 

1. Jogging framåt 

2. Jogging bakåt 

3. Sidohopp 

4. Jogging i sidled och korsa benen växelvis framför/bakom 

5. Mångsteg 3 x 16 steg 

6. Utfallsgång 3 x 20 steg 

7. Jämfotahopp i fyrkant, det vill säga hoppa ett jämfotahopp framåt, ett 

åt sidan, ett bakåt och ett åt andra sidan osv. 2 x 5 stycken 

8. Balansträning på ett ben, två och två där man försöker putta varandra 

ur balans. 2 x 30 sek/ben 

Övningarna på fotbollsträningen rekommenderades en till två gånger per 

vecka och förslagsvis som en del i uppvärmningen. 
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Samtliga försökspersoner i 

interventionsgruppen fick genomföra ett så 

kallat ”Fallhopptest”. Testet går till så att 

försökspersonen hoppar ner från en 30cm hög 

stepbräda och försöker landa jämfota med god 

knäkontroll, det vill säga en rak linje från 

höften genom knäet ner till foten (43). Detta 

upprepades två till tre gånger per person. 

Subjektiv bedömning gjordes av sjukgymnast 

och individuell feedback gavs. Testet utfördes 

framför en spegel för att ge direkt visuell 

feedback till försökspersonen (Fig. 5).  

 

Interventionsperioden pågick i tre månader och testtillfälle två ägde 

således rum efter cirka tre månader från första tillfället. Under hela 

interventionsperioden uppmanades spelarna att föra skadedagbok (Bil 

4). En eventuell skada skulle ha uppkommit i samband med träning 

och/eller match och ha omöjliggjort fortsatt idrottsutövande i aktuell träning 

eller match samt förhindrat träning eller match under minst två påföljande 

dagar. 

 

Kontrollgrupp 

Kontrollgruppen utgjordes av 63 kvinnliga fotbollsspelare i åldrarna 13-35 år 

från tre olika lag. De fick muntlig och skriftlig information om studien (Bil. 

5). Kontrollgruppen testades på motsvarande sätt som undersökningsgruppen, 

men gjorde inget fallhopptest. De fick heller ingen föreläsning och tränarna 

instruerades inga övningar att göra på fotbollsträningarna. De tränade 

sedvanlig fotbollsträning med sitt respektive lag och testades ånyo efter tre 

Fig. 5. Landning fallhopptest. 
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månader.  Även dessa fyllde i en skadedagbok under de tre månader som 

studien pågick.  

 

Statistiska analyser 

Vid den statistiska analysen användes Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS® ) version 20.0. Deskriptiv statistik bestående av 

frekvenstabeller, medelvärde (standardavvikelse) och median (kvartilavstånd) 

användes för att belysa variablernas fördelning. För jämförelse mellan två 

mättillfällen nyttjades parat t-test (kontinuerliga variabler) där separata 

analyser utfördes för intervention och kontroller. Student´s t-test genomfördes 

vid jämförelse mellan två oberoende gruppers medelvärde.  För jämförelse 

mellan två oberoende gruppers medianvärde nyttjades Mann-Whitney U-test. 

Signifikansnivån sattes till 0,05!"För dikotoma variabler användes Fisher's 

exact test.  

 

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare informerades om att deras medverkan i studien var helt 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange 

något skäl för detta. Samtyckes- och medgivandeformulär samlades in från 

samtliga deltagare och föräldrars underskrift för de som var under 18 år (Bil. 

6 och 7).  Risken för skada vid testtillfällena minimerades genom att alla 

tester föregicks av 10 minuters uppvärmning, noggranna instruktioner samt 

standardiserad vila mellan testerna. Testerna används frekvent i den kliniska 

vardagen av sjukgymnaster för att kartlägga funktion efter skada och rehab. 

Kontrollgruppen fick samma träningsprogram och föreläsning om 

knäkontroll som interventionsgruppen efter studiens avslutande. Studien är 

godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm den 26 september 

2011, Dnr 2011/1213-31/2. 
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Resultat 

Totalt fullföljde 53/74 (72 %) kvinnliga amatörfotbollsspelare i åldrarna 

13,7-28,9 år (medelålder 16,4 år) från tre lag i interventionsgruppen som 

tillfrågats att delta i studien. I interventionsgruppen var 19 försökspersoner 

under 15 år. I kontrollgruppen fullföljde totalt 46/63 (76 %) kvinnliga 

amatörfotbollsspelare i åldrarna 13,1-33,9 år (medelålder 16,2 år) från 3 lag 

och 28 försökspersoner var under 15 år. Den totala fördelningen mellan 

grupperna blev 54 % i interventionsgruppen och 46 % i kontrollgruppen. 

Några spelare exkluderades direkt på grund av att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Andra fullföljde inte studien i sin helhet pga. olika 

anledningar (Fig. 6). Medianvärdet för antalet dagar mellan baseline och 

testtillfälle 2 blev för interventionsgruppen 98 dagar och för kontrollgruppen 

78 dagar. Ingen av försökspersonerna i vare sig interventionsgruppen eller 

kontrollgruppen ådrog sig någon skada i samband med testerna. 
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Fig. 6. Flödesschema över inkluderade och exkluderade deltagare samt 
bortfall i studien. 
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Jämförelser vid baseline mellan testresultat för interventionsgrupp och 

kontrollgrupp.  

Vid baseline-testningen återfanns komparabla testresultat, dvs. inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna på samtliga tester utom på 

enbensuppresningar på vänster ben där interventionsgruppen genomförde ett 

högre antal (p= 0,005) (Tabell 1). På SOLEC balanstest klarade 46/53 (87 %) 

deltagare i interventionsgruppen att stå 60 sekunder på minst ett ben och 

motsvarande siffra för kontrollgruppen var 40/46 (87 %) deltagare. 

 
 
Tabell 1.  Jämförelser vid baseline mellan testresultat för interventionsgrupp 
och kontrollgrupp. Värdena är medelvärden, (standardavvikelse). P-värden 
har erhållits genom Student t-test. 
 

* = signifikansnivå p<0,05. 
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Jämförelser vid testtillfälle 2 mellan testresultat för interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

Vid tre månaders uppföljning sågs signifikanta skillnader mellan grupperna 

där interventionsgruppen hade högre antal enbensuppresningar på höger samt 

på vänster ben (p= 0,001 för höger ben och p= 0,000 för vänster ben). Det 

sågs även en signifikant skillnad i testresultat för balanstest SOLEC för 

vänster ben där kontrollgruppen kunde stå längre tid än interventionsgruppen 

(p= 0,015) (Tabell 2). På SOLEC balanstest klarade 48/52 (92 %) deltagare i 

interventionsgruppen att stå 60 sekunder på minst ett ben och motsvarande 

siffra för kontrollgruppen var 43/46 (93 %) deltagare. Medianvärdet för 

interventionsgruppen var 60 sek (spridning 13-60) för både höger och vänster 

ben och för kontrollgruppen 60 sek för respektive ben (spridning 43-60), 

således ingen signifikant skillnad avseende medianvärden. 

 

Tabell 2. Jämförelser vid test 2 mellan testresultat för interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. Värdena är medelvärden, (standardavvikelse). P-värden har 
erhållits genom Student t-test. 

* = signifikansnivå p<0,05. 
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Jämförelse vid baseline (bl) och testtillfälle 2 (t2) för interventions- och 

kontrollgrupp. 

Tabell 3 visar att samtliga testresultat förbättrades hos interventionsgruppen. 

Signifikanta förbättringar sågs på enbenslängdhopp höger ben, 

enbenslängdhopp vänster ben, enbensuppresningar höger ben, 

enbensuppresningar vänster ben. Samtliga testresultat även hos 

kontrollgruppen. Signifikanta förbättringar sågs där på enbensuppresningar 

höger ben samt enbensuppresningar vänster ben. 

 
Tabell 3. Relativ förändring i procent mellan testresultat vid baseline (bl) och 
testtillfälle 2 (t2) för interventions- och kontrollgruppen. P-värden har 
erhållits genom parat t-test. 

 

* = signifikansnivå p<0,05. 

 
 

Skaderapportering 

I interventionsgruppen inlämnades 44/53 (83 %) av skadedagböckerna. I 

dessa rapporterades tio skador hos nio personer under studiens gång vilket 

ger en skadefrekvens på 20 % (9/44). De skador som rapporterades var 

skador på fot (n= 3), knä (n= 4), lår (n= 1), ljumske (n= 1) och höft (n= 1). 
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Medianvärdet på antalet dagars frånvaro från träning/match var 8,5 dagar 

(spridning 2-49 dagar). 

I kontrollgruppen inlämnades 37/46 (80 %) av skadedagböckerna. I dessa 

rapporterades tio skador hos nio personer vilket ger en skadefrekvens på 24 

% (9/37). De skador som rapporterades var skador på fot (n= 6), underben 

(n= 2), knä (n= 2). Medianvärdet på antalet dagars frånvaro från 

träning/match var 15,5 dagar (spridning 4-70 dagar) baserat på 8/9 

skadedagböcker där antalet dagars frånvaro angavs.  De skador där frånvaron 

ej angavs var fot (n= 1) och knä (n= 1). Ingen signifikant skillnad sågs mellan 

grupperna avseende antal dagars frånvaro (p= 0,67). 

Det förelåg heller ingen signifikant skillnad i skadefrekvens mellan 

grupperna (p= 0,79). I interventionsgruppen var 5/9 tillbaka i full 

träning/matchspel inom en vecka. Motsvarande siffra för kontrollgruppen var 

2/8 personer. Samtliga som rapporterat skador i interventions- och 

kontrollgruppen hade försämrade resultat på minst ett av testerna vid 

testtillfälle 2. 

 

Träningsrapportering 

I interventionsgruppen inlämnades 31/53 (58 %) av träningsdagböckerna. 

Medianvärdet på antalet utförda träningstillfällen var 15 gånger (spridning 4-

41 gånger). Totalt 14/31 (45 %) tränade över antalet för medianvärdet och av 

dessa 14 skadade sig fyra under interventionsperioden. Medelvärdet för 

antalet dagars frånvaro från träning och match för dessa individer var nio 

dagar (std= !5,9). 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att genom funktionella tester kartlägga 

muskelstyrka, uthållighet, balans, rörelsemönster och hoppteknik för 

respektive ben hos en grupp aktiva kvinnliga fotbollsspelare.  

Antal testresultat 
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Ett annat syfte var att studera eventuell påverkan av ett skadepreventivt 

utformat träningsprogram på funktionell prestationsförmåga via 

testresultaten, dels på individnivå och dels på gruppnivå mellan 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp.  

Vid tre månaders uppföljning sågs en signifikant skillnad mellan grupperna 

där interventionsgruppen hade bättre resultat på antalet enbensuppresningar 

på såväl höger som på vänster ben. Det kan vara av betydelse för risken att 

drabbas av skada då tidigare studier visat att program som fokuserar på 

knästabilitet och på att stärka lårmuskulaturen minskar skadefrekvensen hos 

kvinnliga idrottare (1, 3, 4, 7, 30). 

 

En signifikant skillnad sågs även i testresultat för balanstest SOLEC för 

vänster ben där kontrollgruppen hade bättre resultat än interventionsgruppen. 

De flesta deltagare i båda grupperna klarade att stå 60 sekunder på minst ett 

ben. Ekstrand et al definierar detta som bra balans (5). Spridningen var större 

för interventionsgruppen på SOLEC vänster ben, vilket kan förklara den 

signifikanta skillnaden. Medianvärdet för interventionsgrupp och 

kontrollgrupp var detsamma vid testtillfälle två. Eftersom spridningen på 

detta test var så stor är medianvärdet ett rättvisare mått och där sågs ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. Det framkom vid testtillfälle två att ett 

lag i kontrollgruppen hade tränat balans på ett ben på eget initiativ då de fått 

motivation till detta efter första testtillfället. De hade heller inte fått några 

förhållningsorder att undvika balansträning under studiens gång.  

 

Hos interventionsgruppen förbättrades samtliga testresultat mellan baseline 

och testtillfälle två där signifikanta förbättringar sågs på enbenslängdhopp 

höger och vänster ben samt på enbensuppresningar höger och vänster ben. 

Dessa förbättringar förklaras sannolikt av träningsprogrammets jämfotahopp 

avseende förbättringen på enbenslängdhoppen samt utfallsstegen för 
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förbättringen på enbensuppresningar. Utfallsteg valdes med syfte att bland 

annat träna knäkontroll där främre knäet skall vara i linje med foten. Denna 

övning ger också bra träning av benstyrkan samt atletisk hållning och 

bålstabilitet som forskning visat kan minska skaderisken (22). Armpositionen 

ovan huvudet ökar svårigheten att stabilisera bålen. Även hos 

kontrollgruppen förbättrades samtliga resultat mellan baseline och testtillfälle 

två där signifikanta förbättringar sågs på enbensuppresningar höger ben och 

vänster ben. Att även kontrollgruppen förbättrades förklaras sannolikt av att 

två av lagen i denna grupp gjorde testerna under försäsongen och tränade då 

mer fysträning. Det hade varit bättre att testa samtliga försökspersoner under 

samma period. Några av tränarna i lagen i såväl kontrollgruppen som 

interventionsgruppen var intresserade och relativt uppdaterade vad gäller 

skadeförebyggande träning och hade därför gjort andra övningar på egen 

basis, vilket var svårt att påverka.  

 

En del av försökspersonerna i grupperna var mer fotbollsaktiva utöver 

träningar och matcher med sina respektive klubblag. Flera gick 

fotbollsinriktade utbildningar på högstadie- respektive gymnasienivå och 

några hade regelbundna träningar med stads- och distriktslag under 

interventionsperioden. Andra var aktiva i flera idrotter, bland annat handboll 

och innebandy vid sidan av fotbollen och inte heller dessa träningar har tagits 

hänsyn till. Detta förekom dock hos deltagarna i båda grupperna vid baseline 

och uppföljande testtillfälle och studien avsåg att utvärdera effekten av ett 

skadepreventivt träningsprogram som tillägg till sedvanlig fotbollsträning 

samt funktionella tester som mätmetod för utvärdering av träningseffekt. 

Således har inte heller träningsnärvaron på de egna fotbollsträningarna med 

klubblaget vägts in i resultaten. Kanske hade ett annat resultat erhållits om 

spelarna endast tränat fotboll i sitt klubblag.  
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Den totala fördelningen av antalet deltagare mellan grupperna blev 54 % i 

interventionsgruppen och 46 % i kontrollgruppen. Medelåldern i 

interventionsgruppen var 16,4 år och i kontrollgruppen 16,2 år, vilket tyder 

på homogena grupper. I övrigt var de båda grupperna inte matchade mot 

varandra avseende längd och vikt på försökspersonerna i de respektive 

grupperna. Dock föll testresultaten vid baseline ut relativt jämna dvs. 

gruppernas fysiska status låg på samma nivå. Åldersspridningen är 

representativ för den åldersspridning som råder inom många damfotbollslag 

framför allt i lägre divisioner i Sverige. De flesta deltagarna i studien var 

mellan 13-15 år (n=57). Sannolikt är det lättare att förebygga knäskador 

genom ett skadepreventivt program om det implementeras hos yngre spelare 

som inte har hunnit lära sig få in felaktigt rörelsemönster (44). Åldern 10-14 

år är en mycket gynnsam period att träna motoriska färdigheter, teknikträning 

och inlärning av rörelsemönster (45). Dessutom är det lättare att få in 

skadeförebyggande träning som en naturlig del i fotbollsträningen om den 

implementerats tidigt (33). 

Det totala bortfallet i studien blev 38/137 (25 %) personer och berodde på 

flera olika orsaker (Fig. 6). Troligtvis hade bortfallet blivit mindre om studien 

istället omfattat elitfotbollsspelare som är mer motiverade och intresserade av 

sin fotboll och prioriterar varje träningstillfälle högre. Dessutom var många 

av försökspersonerna i åldrarna 13-15 år. Många ungdomar slutar idrotta i 

13-20 års ålder och det största avhoppet sker hos tjejer i de tidiga tonåren 

(46). 

 

De funktionella testerna syftade utöver att kartlägga fysiska förmågor även 

till att öka motivationen hos deltagarna att träna förebyggande. Funktionella 

tester är mer idrottsspecifikt utformade än laboratorietester där man till 

exempel testar styrkan i m. quadriceps sittande i en maskin (47). Den typ av 

funktionella tester som använts i denna studie är frekvent förekommande i 
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den kliniska vardagen för sjukgymnaster och används för att studera om full 

funktionsförmåga återfåtts efter rehabilitering. Detta som ett led i 

bedömningen om personen är redo att återgå i tidigare aktiviteter och idrott. 

Funktionella tester testar just funktionell prestationsförmåga hos 

försökspersonen och det finns ett stort antal olika typer av tester. 

Sidledshopptestet hade högre svårighetsgrad då testet kräver god knästabilitet 

och samtidigt muskeltrötthet (39) och gav ett tydligare utfall på deltagarnas 

förmåga. Av betydelse här var att deltagarna ibland testades med skor och 

ibland utan om de glömt att ta med skor. De som glömt skor vid baseline 

testet testades på samma sätt, utan skor, vid uppföljande test och vice versa 

för de som haft skor vid baseline. Således rådde samma förhållanden 

avseende skobeklädnad vid bägge testtillfällena för varje individ i såväl 

interventionsgrupp som kontrollgrupp. 

Balans utvärderas för att bedöma kombinationen av perifera, vestibulära och 

visuella egenskaper (23). Att mäta balans i stående har visat sig vara av starkt 

värde för att kunna förutse idrottsskador (48). SOLEC balanstest visade sig 

vara något för enkelt utformat för att användas på fotbollsaktiva, unga tjejer. 

Allt för många av deltagarna klarade att stå på ett ben och blunda i 60 

sekunder. Detta test hade behövt vara av ökad svårighetsgrad för att ge ett 

tydligare utfall. De tre tillåtna försöken vid varje testtillfälle gav ytterligare 

missvisande resultat då det är naturligtvis är skillnad på att klara 60 sek på ett 

ben på tre försök respektive på ett försök. En möjlig variant kunde vara att 

använda sig av ett motsvarande test på ett ben men utfört på en balansplatta 

av standardmodell och samtidigt blunda samt att räkna på medelvärdet på de 

tre försöken.   

Enbensuppresningar saknar god reliabilitet då det är svårt att standardisera. 

Standarden på enbensuppresningarna hos deltagarna var varierande och i 

förekommande fall var det svårt att avgöra exempelvis hur mycket 

bålaktivering eller rörelseenergi deltagaren använde sig av. Längden hos 
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försökspersonen har också betydelse då alla reser sig upp från samma 

standardiserade höjd. Å andra sidan jämförs individens egna testresultat 

mellan baseline och testtillfälle 2. 

Fallhopptestet syftade till att kartlägga knäets position i samband med 

landning då detta visats har skadeförebyggande effekt (13, 18-20). Det 

syftade också till att åskådliggöra befintligt rörelsemönster för testpersonen. 

 

Prestationsförmågan påverkas av en rad inre och yttre faktorer. Bland annat 

har koordinativa, fysiska och psykiska egenskaper stor betydelse för 

individens prestationsförmåga (12). Försökspersonernas dagsform varierade 

vid testtillfällena då de inte fick några förhållningsregler inför testerna. 

Somliga hade tränat tidigare under dagen eller tränat ett fyspass/spelat match 

dagen innan. Detta var svårt att påverka och förekom i både 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. Även fokusering och motivation vid 

testtillfällena varierade.  En del försökspersoner var mycket tävlingsinriktade 

och satsade för att nå bra resultat i samband med testerna, medan andra ej 

uppvisade några tecken på engagemang. Denna variation i personlighet och 

inställning förekom i såväl interventionsgrupp som kontrollgrupp och torde 

inte skilja sig åt mellan test vid baseline och uppföljande testtillfälle.  

Även hemträningsprogrammets effekt påverkas av inställningen hos 

deltagarna då intensiteten i programmet beror mycket på engagemang och 

kvalitet vid utförande av övningarna. Övningarna instruerades endast vid ett 

tillfälle, vid baseline. Därefter skedde ingen kontroll eller uppföljning av hur 

deltagarna utförde programmet. Kanske hade utfallet på studien sett 

annorlunda ut om en sjukgymnast varit närvarande och handlett övningarna 

på fotbollsträningarna. 

Programmet bestod av endast tre övningar för att ge deltagarna möjlighet att 

genomföra programmet två gånger i veckan utan för stor tidskrävande insats. 

Möjligheten att memorera övningarna ökade också då programmet inte var 
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för omfattande.  Samtliga övningar utgick från stående och krävde ingen 

extra utrustning. Detta för att de skulle vara lätta att genomföra praktiskt 

hemma eller i samband med träning. Stående position är också mer 

grenspecifikt för fotbollsspelare än exempelvis liggande.  

Övningen ”draken” eller enbens- good morning ger främst träning för 

hamstringsmuskulaturen, glutéer och ryggsträckare. Även bålstabilitet, balans 

och proprioception tränas liksom rörligheten i hamstringsmuskulaturen (42). 

Jämfotahopp följt av vertikalhopp syftade till att träna hopp- och 

landningsteknik. Knäkontroll i samband med landning betonades där linjen 

genom höft-knä-fot skulle hållas genom hela övningen. Förmågan att klara 

snabba, på varandra följande excentriska och koncentriska moment förbättras 

av hoppträning (42). 

Samtliga komponenter som tränas i dessa utvalda övningar; ben- och 

bålstyrka, proprioception och kroppskontroll har i tidigare studier visats ha 

god skadeförebyggande effekt (19, 20, 49). Även balans och hoppteknik har 

tidigare visats effektivt för att förebygga knäskador (1). 

 

Flertalet studier har visat att skaderisken hos kvinnliga idrottare kan 

reduceras med hjälp av skadeförebyggande träningsprogram (1, 4, 30). I 

denna studie var populationen för liten och uppföljningstiden för kort för att 

kunna dra några slutsatser angående skadefrekvens. Dock kunde man se att 

det var relativt många som skadade sig procentuellt sett under dessa tre 

månader, 9/53 (17 %) i interventionsgruppen och 9/46 (20 %) i 

kontrollgruppen. Ett damlag kan, under en säsong, i genomsnitt räkna med att 

65 % av laget kommer att ådra sig en skada som leder till frånvaro från 

träning och/eller match i minst en vecka (50).  Studien visade ingen 

signifikant skillnad i återgång till idrott mellan grupperna, men 

interventionsgruppen kom tillbaka snabbare till full träning och/eller match 
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efter skada. Detta kan bero på att de återhämtade sig snabbare då de tidigare 

tränat skadepreventivt.   

 

Compliance avseende träningsprogrammet i denna studie visade sig mycket 

otillfredsställande. Deltagarna försågs i samband med föreläsningstillfället 

och baseline-testningen med en träningsdagbok och tanken var att denna 

skulle öka compliance tillsammans med den information som deltagarna fick 

om vikten av skadeförbyggande träning för unga fotbollsaktiva tjejer. Så blev 

dock inte fallet. Å andra sidan är det möjligt att resultatet blivit ännu sämre 

om inte dessa förebyggande insatser vidtagits. Soligard et al har påvisat att 

spelare med en positiv attityd till att förebygga skador korrelerade med hög 

compliance och mindre skaderisk. De har även belyst vikten av att förstå de 

faktorer som påverkar spelarna och tränarna såsom exempelvis motivation 

(33). Försökspersonerna i interventionsgruppen fick hem ett träningsprogram 

i pappersformat att fylla i. För att följa med dagens utveckling och gällande 

teknik hade det sannolikt varit bättre om var och en av försökspersonerna 

försetts med en app på sina telefoner där de kunde spela upp instruktioner på 

övningarna, rapportera sina träningar samt bli påminda med jämna 

mellanrum om att göra träningsprogrammet. Troligtvis hade detta ökat såväl 

antalet träningstillfällen för respektive deltagare som compliance på 

träningsrapporteringen. 

 

Orr et al. har studerat huruvida kunskapen om att förebygga skador finns hos 

unga kvinnliga fotbollsspelare samt hos deras tränare och föräldrar. De fann 

att mindre än hälften av spelarna, 50 % av föräldrarna och 62 % av tränarna 

trodde att man kunde förebygga knäskador genom träning (51). Det är viktigt 

att nå ut med informationen om skadepreventiv träning på fältet. En 

interaktion med en sjukgymnast under försäsongsträningen skulle förenkla 

identifieringen av individuella riskfaktorer (52). Även fortlöpande under 
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säsong skulle en sjukgymnast sannolikt kunna uppmärksamma försämrade 

förmågor hos individen i samband med t.ex. mindre fotledsstukningar etc. 

som kanske inte kräver sjukvårdande behandling. Att tidigt sätta in åtgärder 

kan förebygga att individen drabbas av följdskador av allvarligare karaktär 

och snabbare kan återgå i idrott efter skada. 

 

Konklusion 

Vid tre månaders uppföljning sågs en signifikant skillnad mellan grupperna 

där interventionsgruppen hade bättre resultat på antalet enbensuppresningar 

på såväl höger som på vänster ben jämfört med kontrollgruppen. Även en 

signifikant skillnad i förbättring avseende enbenslängdhopp på höger och 

vänster ben sågs i interventionsgruppen mellan baseline och testtillfälle 2. 

Detta talar för att denna korta intervention med relativt liten insats kan 

förbättra den fysiska kapaciteten och möjligen räcker för att minska 

skaderisken hos kvinnliga amatörfotbollsspelare. Dock är interventionstiden 

för kort för att kunna påvisa detta. Fler studier behövs med bland annat 

långtidsuppföljningar för att utvärdera skadepanoramat till fullo.  



  
 

 

31 
 
  

 

Referenser: 

 
1. Hewett TE, Ford KR, Myer GD. Anterior cruciate ligament injuries in 

female athletes. Part 2. A meta-analysis of neuromuscular 
interventions aimed at injury prevention. Am J Sports Med March 
2006;34:(3)490-498. 
 

2. Svenska fotbollsförbundet. Om Svff. Fotbollen i Sverige. Solna: 
2012. (cited april 27).  
Availible from: http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/om-svff/.  
 

3. Mandelbaum BR, Putukian M. Medial concerns and specificities in 
female soccer players. Science and Sports 1999;14:254-560. 
 

4. Faude O, Junge A, Kindermann W, Dvorak J. Injuries in female 
soccer players. Am J Sports Med 2005;33(11):1694-1699. 

 
5. Ekstrand J, Karlsson J. Fotbollsmedicin. Ödeshög: Svenska 

fotbollsförlaget AB. 1998. 
 

6. Von Porat A. Knee function movement pattern and knee osteoarthritis 
in males 14-16 years after an anterior cruciate ligament injury. 
Faculty of Medicine Doctoral Disseration Series 2007. Lund 
University, Lund. 

 
7. Waldén M, Hägglund M, Ekstrand J. Anterior cruciate ligament 

injuries in elite football: The influence of gender and age. Paper V, 
Medical Dissertation, No 993. Department of health and society 2007. 
Linköping University, Linköping. 

 
8. Söderman K, Pietlä T, Alfredsson H, Werner S. Anterior cruciate 

ligament injuries in young females playing soccer at senior levels. 
Scand J Med Sci Sports 2002;12:65-68. 

 
9. Shea KG, Pfeiffer R, Wang JH, Curtin M, Apel PJ. Anterior cruciate 

ligament injury in pediatric and adoloscent soccer players: an analysis 
of insurance data. J Pedriatr Orthop 2004;24:623-628. 

 
10. Jacobson I. Injuries among female football players. Dissertation 

2006:43. Luleå Universitet, Luleå. 
 
 
 



  
 

 

32 
 
  

 

11. Lohmander LSOA, Englund M, Roos H. High prevalence of knee 
osteoarthritis, pain, and functional limitations in female soccer players 
twelve years after anterior cruciate ligament injury. Arthritis Rheum 
2004;50:3145-152. 
 

12. Wulff Helge E. Kvinnor och idrottsträning. I: Annerstedt C, Gjerset 
A. Idrottens träningslära. Malmö: SISU idrottsböcker; 1997 s.432-
454. 

 
13. Mandelbaum BR, Silvers HJ, Watanabe DS, Knarr JF, Thomas SD, 

Griffin LY et al. Effectivness of a neuromuscular and propriceptive 
training program in prevention anterior cruciate ligament injuries in 
female athletes. 2-year follow-up. Am J Sports Med 2005 33(7):1003-
1010. 

 
14. Malinzak Z RACS, Kirkendall DT, Yu B, et al. A comparison of knee 

joint motion patterns between men and women in selected athletic 
tasks. Clin Biomech (Bristol Avon) 2001;16:438-445. 

 
15. Boden BP, Dean GS, Feagen JA Jr, Garrett WE Jr. Mechanisms of 

anterior cruciate ligament injury. Orthopedics 2000;23:573-578. 
 

16. Ebstrup JF, Bojsen-Möller F. Anterior cruciate ligament injury in 
indoor ball games. Scand J Med Sci Sports 2000;10:114-116. 

 
17. Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, Bahr R. Injury mechanisms 

for anterior cruciate ligament injuries in team handball: A systematic 
video analysis. Am J Sports Med 2004;32:1002-1012. 

 
18. Heidt RSSL, Carlonas RL, et al. Avoidance of soccer injuries with 

preseason conditioning. Am J Sports Med 2000;28:659-662. 
 

19. Olsen, Myklebust et al. Prevention of knee and ankle injuries in youth 
team handball: a randomised controlled trial. BMJ 2005;330-449. 

 
20. Pfeiffer RP, Shea KG, Roberts D, et al. Lack of effect of a knee 

ligament injury prevention program on the incidence of noncontact 
anterior cruciate ligament injury. J Bone Joint Surg Am 
2006;88:1769-1774. 

 
21. Leetun C, Ireland M, Willson J, Ballantyne B, Davis I. Core stability 

measures as risk factors for lower extremity injury in athletes. 
Medicine and Science in Sports and Excercise 2004;36 (6):926-934. 



  
 

 

33 
 
  

 

22. Zazulak T, Hewett T, Reeves P, Goldberg B, Cholewicki J. The 
effects of core proprioception on knee injury: a prospective 
biomechanical-epidemiological study. Am J Sports Med 2007;35:368-
373. 
 

23. Söderman K. The female soccer player: injury pattern, risk factors 
and intervention (dissertation). Umeå, Umeå University Sweden; 
2001. 

 
24. Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Previous injury as a risk factor 

for injury in elite football: a prospective study over two consecutive 
seasons. BR J Sports Med 2006;40(9):767-772. 

 
25. Fuller CW, Dick RW, Corlette J, Scmalz R. Comparison of the 

incidence, nature and cause of injuries sustained on grass and new 
generation artificial turf by male and female football players. BR J 
Sports Med 2007;41(Suppl I):20-32. 

 
26. Giza E, Mithhöfer K, Farrell L, Zarins B, Gill T. Injuries in women’s 

professional soccer. BR J Sports Med 2005;39:212-216. 
 

27. Ekstrand J, Hägglund M, Fuller CW. Comparison of injuries 
sustained on artificial turf and grass by male and female elite football 
players Scand J Med Sci Sports 2011;21(6):824-32. 

 
28. Huston LJVB, Ashton-Miller JA, Wojtys EM. Gender differences in 

knee angle when landning from a drop-jump. Am J Knee Surg 
2001;14:215-219. 

 
29. Orchard JW, Powell JW. Risk of knee and ankle sprains under various 

weather conditions in American football. Med Sci Sports Exerc 
2003;35:1118-1123. 

 
30. Kiani A, Hellqvist E, Ahlqvist K et al. Prevention of soccer-related 

knee injuries in teenaged girls. Arch Intern Med 2010;170:43-49. 
 

31. Steffen K, Myklebust G, Olsen OE, Holme I, Bahr R. Preventing 
injuries in female youth football - a cluster - randomized controlled 
trial. Scand J Med Sci Sports 2008;18(5):605-614. 

 
32. Grindstaff TL, Hammill RR, Tuson AE, Hertel J. Neuromusular 

control training programs and noncontact anterior cruciate ligament 
injury rates in female athlete: a numbers-need-two-treat analysis. J 
Athl Train 2006;41(4):450-456. 



  
 

 

34 
 
  

 

33. Soligard T, Nilstad A, Steffen K et al. Compliance with a 
comprehensive warm-up programme to prevent injuries in youth 
football. Br J Sports Med 2010 44:787-793. 

 
34. Junge A, Lamprecht M, Stamm H et al. Countrywide campaign to 

prevent soccer injuries in swiss amateur players. Am J Sports Med 
2011 39:57-63. 

 
35. Harrison EL, Duenkel N, Dunlop R et al. Evaluation of single-leg 

standing following anterior cruciate ligament surgery and 
rehabilitation. Phys Ther 1994;74(3):245-252. 

 
36. Jacobs C, Timothy L, Seeley M, Sterling W, Goodrich L. Strength 

and fatiguability of the dominant and nondominant hip abductors. J 
Athl Train 2005;40(3):203-206. 

 
37. Faude O, Junge A, Kindermann W, Dvorak J. Risk factors for injuries 

in elite soccer players. Br J Sports Med 2006;40:785-790. 
 

38. Hewett TE. Neuromuscular and hormonal factors associated with 
knee injuries in female athletes - strategies for intervention. Sports 
Medicin 2000;29(5):313-327. 

 
39. Gustavsson A, Neeter C, Thomée P et al. A test battery for evaluating 

hop performance in patients with an ACL injury and patients who 
have undergone ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol 
Arthrosc 2006;14:778-788. 

 
40. Agerberg E, Zätterström R, Moritz U. Stabilometry and one-leg hop 

test have high test-restest reliability. Scand J Med SCi Sports 
1998;8(4):198-202. 

 
41. Thorstensson CA, Petersson IF, Jacobsson LTH et al. Reduced 

functional performance in the lower extremity predicted radiographic 
knee osteoarthritis five years later. Ann Rheum Dis 2004;63:402-407. 

 
42. Johansson P, Larsson L. Muscle Action Quality- en träningsmodell 

för styrka, rörlighet, balans & kontroll. Halmstad: Miroförlag;2007. 
 

43. Senter for idrettsskadeforskning. Fallhopptest. Oslo: 2011. (cited juni 
21). Availible from: 
http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/Fallhopp-Test/.  

 
 



  
 

 

35 
 
  

 

 
44. Myklebust G, Engebretsen L, Braekken ICH, Skjolberj H, Olsen OE, 

Bahr R. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female 
team handball players: a prospective intervention study over three 
seasons. Clin J Sport Med 2003;13(2):71-78. 

 
45. Mejdevi M. Träna med kroppen - fysisk grundträning för ungdomar. 

Halmstad: SISU Idrottsböcker; 2011. 
 

46. Trondman M. Ungdomsstyrelsens skrifter. Elanders Gotab 
AB;2005:9.  

 
47. Svensson M, Drust B. Testing soccerplayers. Journal of Sports 

Sciences 2005;23(6):601-618. 
 

48. Hahn T, Foldspang A, Vestergaard E, Ingemann-Hansen T. One-leg 
standing balance and sports activity. Scand J Med Sci Sports 
1999;9:15-8.  

 
49. Aaltonen S, Karjalainen H, Heinonen A, Parkkari J, Kujala UM. 

Prevention of sports injuries: systematic rewiev of randomised 
controlled trials. Arch Intern Med 2007;167(15):1585-1592. 

 
50. Hewett TE, Lindenfield TN, Riccobene JV, Noyes FR. The effect of 

neuromuscular training on the incidence of knee injury in female 
athletes. Am J Sports Med 1999;27:699. 

 
51. Orr B, Brown C, Hemsing J et al. Female soccer knee injury: 

Observed knowledge gaps in injury prevention among 
players/parents/coaches and current evidence (the KNOW study). 
Scand J Med Sci Sports. Accepted for publication 30 June 2011.  

 
52. Maffey L, Emery CA. Rationale and evidence fort he importance of 

physiotherapist delivered pre-participation examination. North Am J 
Sport Phys Ther 2006;1(4):176-186. 

 
 

 
 

 



  
 

 

 
  

 

Bilaga 1. 
 
DELTAGARINFORMATION  INTERVENTIONSGRUPP 
 
Det är väldokumenterat att kvinnliga idrottare inom sporter med vrid- och hoppmoment visar en 4-6 
gånger högre risk för knäskador än manliga idrottare inom samma sporter. Generellt ses en ökning av 
idrottsskador hos ungdomar vid 13-14 års ålder. Vissa knäskador, som främre korsbandsskador, är ett 
växande bekymmer och där finner man en ökad frekvens bland idrottare i åldern 15-25 år. Många av 
riskfaktorerna bakom knäskador kan identifieras och med rätt träning minskas genom kartläggning av 
muskelstyrka, balans och rörelsemönster och specifik träning av detta. 
 
Vi är två sjukgymnaster på Carema Husläkarna i Kungsbacka med specialintresse för fotboll.  Vi 
planerar att närmare studera knäfunktion hos kvinnliga fotbollsspelare i Kungsbacka kommun i 
åldrarna 13-30 år. Syftet med studien är att genom funktionella tester kartlägga muskelstyrka, 
uthållighet, balans, rörelsemönster samt hopp- och landningsteknik hos deltagarna och sedermera 
studera eventuell påverkan av specifikt utformat träningsprogram. 
 
Som aktiv fotbollsspelare i ett av kommunens fotbollslag tillfrågar vi därför Dig om du vill vara med 

och delta i studien? 

 
Du kommer att göra fem tester: Fallhoppstest, enbenslängdhopp, sidledshopp, balanstest och 
enbensuppresningar. Testerna, som ingår som rutin i en undersökning hos sjukgymnast, kommer att 
utföras vid två testtillfällen med tre månaders intervall. Varje testtillfälle tar ca 40 min i anspråk, 
inklusive uppvärmning. Vid första testtillfället kommer Du även att få delta i en föreläsning om 
knäkontroll. Du kommer att få individuell feedback på dina testresultat samt ett hemträningsprogram 
att träna på egen hand. Din tränare kommer att instrueras övningar som laget tränar gemensamt på 
fotbollsträningen. Du kommer också under studietiden få rapportera om eventuella skador. 
 
För att få delta krävs: 

• Aktiv kvinnlig amatörfotbollsspelare 
• Ålder mellan 13-30 år 
• Ej tidigare långtidsskadad (mer än 3 mån) i nedre extremiteten (höft, ben, knä, fot).  
• Skadefri dvs. delta i full träning och match. 

 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla uppgifter om dig kommer att vara konfidentiella. Du 
kan avbryta deltagandet när du vill under studiens gång utan att behöva ange något skäl och detta 
kommer naturligtvis inte at påverka sedvanlig behandling/omhändertagande. Patientskadeförsäkring 
gäller vid testsituationerna. Om du har några frågor så hör gärna av dig till oss. 
 
Med vänlig hälsning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia Karlsson   Linda Ytfeldt 
Leg sjukgymnast  Leg sjukgymnast 
Allsvensk fotbollsspelare Jitex BK Advanced examen Ortopedisk Medicin International 
sofia.karlsson@lthalland.se  linda.ytfeldt@lthalland.se 
Tel: 0300-566762  Tel: 0300-566762 
 
 



  
 

 

 
  

 

 
 Bilaga 2. 

 
Hemövningar för knästyrka och kontroll 

 
 
 

1. UTFALLSTEG      
     Ev med raka armar ovan     
     huvudet och ev med vikt.  
     3 x 16 st (8 per ben) 
 
 
 
 
 
2. DRAKEN 

Ev med vikt 
 
3 x 12 st (6 per ben) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. JÄMFOTAHOPP OCH VERTIKALHOPP 
Två jämfotahopp framåt och ett vertikalhopp rakt upp 
Landa med böjda knän, rak linje höft-knä-fot 
2 x 5 st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
  

 

Bilaga 3. 
 
 
     Träningsdagbok                      Träningsdagbok 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Sjukgymnastiken Carema Husläkarna i Kungsbacka, 0300-566762 
 
 

DAT JULI AUG SEP OKT NOV DEC 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       
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18       

19       

20       

21       
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26       

27       

28       

29       
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Bilaga 4.                         
 
 
 

Skadedagbok 
 
Skadan ska ha uppkommit i samband med träning och/eller tävling/match och  
ha omöjliggjort fortsatt idrottsutövande i aktuell träning eller tävling/match och under minst  
två dagar. 
 
 
 

 
Datum 
 

 
                     Typ av skada 

Antal dagar borta 
från 
träning/match 
(helt återställd) 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



  
 

 

 
  

 

 
 
DELTAGARINFORMATION KONTROLLGRUPP 
 

Det är väldokumenterat att kvinnliga idrottare inom sporter med vrid- och hoppmoment visar 
en 4-6 gånger högre risk för knäskador än manliga idrottare inom samma sporter. Generellt 
ses en ökning av idrottsskador hos ungdomar vid 13-14 års ålder. Vissa knäskador, som 
främre korsbandsskador, är ett växande bekymmer och där finner man en ökad frekvens bland 
idrottare i åldern 15-25 år. Många av riskfaktorerna bakom knäskador kan identifieras och 
med rätt träning minskas genom kartläggning av muskelstyrka, balans och rörelsemönster och 
specifik träning av detta. 
Vi är två sjukgymnaster på Carema Husläkarna i Kungsbacka med specialintresse för fotboll.  
Vi planerar att närmare studera knäfunktion hos kvinnliga fotbollsspelare i Kungsbacka 
kommun i åldrarna 13-30 år. Syftet med studien är att genom funktionella tester kartlägga 
muskelstyrka, uthållighet, balans, rörelsemönster samt hopp- och landningsteknik hos 
deltagarna och sedermera studera eventuell påverkan av specifikt utformat träningsprogram. 
 

Som aktiv fotbollsspelare i ett av kommunens fotbollslag tillfrågar vi därför Dig om du vill 

vara med och delta i studien? 
 

Du kommer att göra fem tester: Fallhoppstest, enbenslängdhopp, sidledshopp, balanstest och 
enbensuppresningar. Testerna, som ingår som rutin i en undersökning hos sjukgymnast, 
kommer att utföras vid två testtillfällen med tre månaders intervall. Varje testtillfälle tar ca 40 
min i anspråk, inklusive uppvärmning. Under perioden tränar du sedvanlig fotbollsträning 
med ditt lag, men rapporterar i en skadedagbok eventuella skador du får under perioden. Efter 
tre månader då studien avslutas kan vi erbjuda föreläsning om knäkontroll samt ge individuell 
feedback på dina testresultat.  
 

För att få delta krävs: 
• Aktiv kvinnlig amatörfotbollsspelare 
• Ålder mellan 13-30 år 
• Ej tidigare långtidsskadad (mer än 3 mån) i nedre extremiteten (höft, ben, knä, fot).  
• Skadefri dvs. delta i full träning och match. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla uppgifter om dig kommer att vara 
konfidentiella. Du kan avbryta deltagandet när du vill under studiens gång utan att behöva 
ange något skäl och detta kommer naturligtvis inte at påverka sedvanlig 
behandling/omhändertagande. Patientskadeförsäkring gäller vid testsituationerna. Om du har 
några frågor så hör gärna av dig till oss. 
 

Med vänlig hälsning 

 
 
 
 
 
 
 

Sofia Karlsson  Linda Ytfeldt 
Leg sjukgymnast  Leg sjukgymnast 
Allsvensk fotbollsspelare Jitex BK Advanced examen Ortopedisk Medicin International 
sofia.karlsson@lthalland.se  linda.ytfeldt@lthalland.se 
Tel: 0300-566762  Tel: 0300-566762 
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Bilaga 6. 
 
KNÄKONTROLL 
 
SAMTYCKE 
 

! Ja, jag är intresserad av att deltaga i ovanstående projekt och har tagit del av 

bifogad information. 

 
……………………………den……./…………….2011 
 
 
………………………………………………………… 
Underskrift 
 
 
…………………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
Adress     Telefonnummer 
 
………………………………………………………….. 
Personnummer 
 
 
 
För dig som ej är myndig krävs även målsmans underskrift: 
 
 
……………………………….  ……………………………….. 
Underskrift målsman   Underskrift målsman 
 
 
……………………………….  ………………………………. 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
 
……………………………….  ……………………………….. 
Personnummer   Personnummer 
 



  
 

 

 
  

 

 
Bilaga 7. 
 
KNÄKONTROLL 
 
MEDGIVANDE 
 
 
Härmed medger jag att undersökningsresultat och fotografier får användas för 
vetenskaplig redovisning och publicering och att eventuella nödvändiga 
journaler får rekvireras.  
 
 
……………………………den……./…………….2011 
 
 
………………………………………………………… 
Underskrift 
 
 
…………………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
 
………………………………………………………….. 
Personnummer 
 
 
 
För dig som ej är myndig krävs även målsmans underskrift: 
 
 
 
……………………………….  ……………………………….. 
Underskrift målsman   Underskrift målsman 
 
 
……………………………….  ………………………………. 
Namnförydligande   Namnförtydligande 
 
 
……………………………….  ……………………………….. 
Personnummer   Personnummer 
 
 


