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Abstract
Introduction: Evidence exists that training focused on neuromuscular control, strength 
and awareness is effective in reducing the number of injuries in the lower extremity of
soccer players. Deficits in movement control might predispose to pain, dysfunction and
injury and be a cause of re-injury. Objective: To investigate movement control, with 
extra emphasis on low back, pelvis and hip region, in young male soccer players before 
and after a training intervention in eleven weeks. Method: Twenty young elite soccer 
players entered the study. The screening tool The Matrix Movement and Performance
Screen (MPS) was used to measure the players' movement control before and after a
training intervention of 11 weeks. MPS identifies the site and direction of uncontrolled 
movement and whether it´s related to low or high load. The training was based on the test 
results at baseline and focused on specific motor control training of the low back, pelvis, 
hip and upper back during low and high load and was conducted in the form of circuit 
training supervised by the test leader and home exercises. Results: There was a 
significant improvement for the MPS total scores and for high risk areas concerning 
movement control at low and high load respectively after the intervention. A pattern of 
uncontrolled movements in the lumbo-pelvic region and hip were seen at test occasion
one of the players and an overall improvement of the same parameters were seen in test 
occasion two. Conclusion: A training intervention for 11 weeks, based on the test results
from The Matrix Movement and Performance Screen, improved the players´ movement 
control significantly. 

Keywords: soccer, injuries, uncontrolled movements, screening, injury prevention



                                  

Sammanfattning

Bakgrund: Evidens finns för att träning inriktad på neuromuskulär kontroll, styrka och 
medvetenhet kan minska antalet skador i nedre extremitet hos fotbollsspelare. Brister i 
rörelsekontroll skulle kunna predisponera för smärta, dysfunktion och skador och vara en 
orsak till skaderecidiv. Syfte: Att studera rörelsekontroll hos unga manliga 
fotbollsspelare före och efter en träningsintervention på elva veckor med särskilt fokus på 
ländrygg, bäcken och höftregion. Metod: Tjugo unga elitsatsande fotbollsspelare ingick i 
studien. Screeninginstrumentet The Matrix Movement and Performance Screen (MPS)
användes för att mäta spelarnas rörelsekontroll före och efter en träningsintervention på 
11 veckor. MPS identifierar okontrollerad rörelse vad avser lokalisation och riktning 
samt om den är relaterad till låg eller hög belastning. Träningen inriktades, utifrån 
testresultat vid baslinjen, på specifik motorisk kontroll träning av ländrygg, bäcken, höft 
och bröstrygg under låg och hög belastning och utfördes i form av hemövningar och av 
sjukgymnast övervakad cirkelträning. Resultat: Efter interventionen sågs en signifikant 
förbättring för MPS total poäng och uppdelat på högrisk områden vad avser 
rörelsekontroll på låg respektive hög belastning. Ett genomgående mönster av nedsatt 
rörelsekontroll vad avser ländrygg/bäcken och höft sågs hos spelarna vid testtillfälle ett 
och en genomgående förbättring av samma parametrar vid testtillfälle två. Konklusion: 
En träningsintervention på 11 veckor, baserad på testresultat från The Matrix Movement 
and Performance Screen, förbättrade deltagarnas rörelsekontroll signifikant.

Nyckelord: fotboll, skador, okontrollerade rörelser, screening, skadeprevention
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Bakgrund

Fotboll och skadeprevalens

Fotboll är en av världens mest populära sporter med spelare i alla åldersgrupper 

och nivåer. Enligt Svenska Fotbollsförbundet finns 500 000 aktiva spelare i 

Sverige (2011) varav 240 000 barn- och ungdomsspelare. Var tredje 

idrottsaktivitet i Sverige utgörs av fotboll (Svenska Fotbollsförbundet). Fotboll är 

en av de mest skadedrabbade sporterna. Incidensen av skador hos manliga 

fotbollsspelare per 1000 idrottstimmar är 12-35 under match och 1,5–7,6 under 

träning beroende på spelnivå och skadedefinition (Dvorak & Junge, 2000). En 

manlig fotbollsspelare på elitnivå förväntas statistiskt att ådra sig en 

prestationsbegränsande skada varje säsong (Junge & Dvorak, 2004). Barn och 

ungdomar, som spelar fotboll löper mindre risk att drabbas av skada jämfört med 

spelare på seniornivå. Skadeincidensen vid matchspel är ungefär 3–8 per 1000 

idrottstimmar för pojkar (Koutures & Gregory, 2010, Timpka, Risto & Björmsjö, 

2008). Det är rapporterat att i samband med match ökar skadefrekvensen mot 

senare delen av respektive halvlek, vilket förklaras av ökad fysisk trötthet med 

försämrad teknik som följd (Ekstrand, Hägglund & Waldén 2011b).

Skademekanismer och riskfaktorer

Skademekanism benämns inom fotboll oftast som relaterad till kroppskontakt 

eller icke-kroppskontakt. Kontaktskadorna sker primärt i spelsituationer när 

spelaren tacklas, blir tacklad eller vid kollision. Skademekanismerna vid icke-

kontaktskador inkluderar främst löpning, vändningar, skott, landning och nickning 

(Koutures & Gregory, 2010).

Riskfaktorer för att drabbas av en skada kan delas in i inre och yttre, där inre

faktorer är person-specifika och yttre är faktorer relaterade till omgivningen. För 

fotboll har följande inre riskfaktorer identifierats; ålder, kön, längd, vikt, 

kroppssammnansättning, tidigare skada, otillräcklig rehabilitering, fysisk form, 

dominant ben, muskelstyrka, muskelimbalans, flexibilitet, ledlaxitet, instabilitet, 

dålig alignment, funktionella färdigheter, balans, skicklighet, spelnivå och 

psykologiska faktorer (Hägglund, 2007). Som yttre riskfaktorer nämns 

spelunderlag, spelarposition, mängden tid av fotbollsaktivitet, förhållande mellan 
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match respektive träningsmängd, tid på säsongen, uppvärmning, utrustning och 

regelvidrigt spel (Hägglund, 2007). 

Skadelokalisation och konsekvenser

Cirka åttio procent av skadorna inom fotboll lokaliseras till nedre extremitet

(Waldén, Hägglund & Ekstrand, 2005a) till exempel akuta ligamentskador i knä 

(10 -15 %)- och fotleder (15-20 %) (Hagglund, Walden & Ekstrand, 2009, 

Walden, Hägglund & Ekstrand, 2005b.) Akuta eller överbelastningsrelaterade 

muskelskador i M Hamstrings, M Adduktores, M Quadriceps och vadmuskulatur 

är vanliga och utgör en tredjedel av alla skador inom fotbollen på seniornivå 

(Ekstrand,  Hagglund & Walden , 2011a).

Många skador leder till längre tränings- och matchuppehåll, vilket framför allt vid 

svårare skador även kan medföra psykologiska och sociala påfrestningar (Podlog 

& Eklund , 2010). För många spelare kan skadan också innebära ett för tidigt slut 

på karriären (Drawer & Fuller, 2001) . Långsiktiga fysiska konsekvenser av 

skadorna ses i form av en betydande ökad risk för följdproblem såsom onormal 

leddynamik och tidiga förslitningsskador till exempel posttraumatisk osteoartrit 

(OA) i höft- knä- och fotleder (Roos 1998), även efter skador som inträffat i 

ungdomsåren (Caine & Golightly, 2011). Efter tio år uppvisar cirka hälften av 

personer med korsbands- och/eller meniskskador tecken på OA och efter 15-20 år 

uppvisar majoriteten tecken på detta (Myklebust & Bahr, 2005).

Tidigare skada ökar risken för att råka ut för en ny skada eller recidiv (Hägglund, 

Waldèn & Ekstrand, 2006), vilket i studier har visats vara relaterat till spelnivå. 

På amatörnivå för (herr) utgör återfallsskadorna ungefär 30 procent av alla skador 

(Hägglund, Walden & Ekstrand , 2007) medan de på svensk elitnivå (dam och 

herr) utgör ungefär 20 procent (Hägglund, Waldén & Ekstrand, 2009). 

Motsvarande siffra bland europeiska toppklubbar är tio procent (Ekstrand , 

Hagglund &Walden 2011a). Hägglund (2008) menar att en sannolikt bidragande 

faktor till detta är att det på elitnivå finns en omfattande medicinsk stödapparat 

med möjlighet till snabb diagnostik och inledande behandling, och en omfattande 

rehabilitering och utvärdering inför återgång i idrott. Situationen på amatör- och 
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ungdomsnivå är, enligt Hägglund, mer problematisk eftersom ingen, eller mycket 

bristfällig, medicinsk uppbackning finns att tillgå.

Rörelsekontroll, bålstabilitet och skaderisk

Fotboll innehåller många dynamiska riktningsförändringar, vilket kräver en god 

rörelsekontroll i alla riktningar, förmåga att skjuta ifrån kraftigt med 

underkroppen, förmåga att stå emot träffar från andra spelare och förmåga att 

kunna hoppa och landa kontrollerat (Elphinston, 2006). Termen bålstabilitet har 

fått mycket uppmärksamhet i idrottssammanhang de senaste åren och utgör en 

viktig del av klinisk rehabilitering och i träning av idrottare. Bålstabilitet ses som

en avgörande faktor för att maximera kraftutveckling och minimera ogynnsam 

belastning av leder och muskler i alla typer av aktiviteter (Kibler, Press &, 

Sciascia, 2006). Det finns hittills ingen universal definition av begreppet 

”bålstabilitet” (Borghius, Hof, & Lemmink, 2008). Panjabi (1992) beskriver 

bålstabilitet baserat på tre subsystem: passiva spinala strukturer, aktiv paraspinal 

muskulatur och en neural kontroll enhet. För att uppnå en optimal funktion av en 

rörelse krävs god kontroll där rörelsens rörelseaxel centreras med hjälp av 

kringliggande muskulatur.  Zazulak et al (2007) definierar god bålstabilitet som 

förmågan att i olika positioner eller under rörelse upprätthålla bålen i jämvikt eller 

att efter en störning av jämviken kunna återuppta god balans. Studier har påvisat 

en ökning av det intraabdominala trycket och en preaktivering av djup lednära 

bålmuskulatur innan en rörelse av extremitet initieras (Hodges & Richardson, 

1997). På så sätt kan bålen utgöra en stabil bas så att kraft och rörelse kan 

överföras kontrollerat till mer distala segment i rörelsekedjan (Kibler et al, 2006, 

Hodges & Richardson, 1997). Höftmuskulaturen spelar en viktig roll som 

kraftöverförare mellan bål och nedre extremitet samt föreslås även utgöra en 

stabiliserande funktion för bål och bäcken (Kibler et al 2006).

För att uppnå god balans mellan stabilitet och mobilitet i dynamiska uppgifter 

spelar sensorisk-motorisk kontroll en avgörande roll, vilket innefattar förmågan 

att adekvat rekrytera och koordinera lokal och global muskulatur för den uppgift 

som krävs. (Comerford & Mottram 2001, Leetun et al 2004). Detta förutsätter ett 

samspel mellan musklernas synergister och agonister/antagonister som bidrar till 

att uppnå stabilitet kring en led (”joint stiffness”), vilket därigenom ger en 
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minskad belastning på ledstrukturer och omgivande muskulatur (Lloyd, 2001). 

Idrottare tenderar att kompensera för brister i rörelsekontroll genom att utföra 

rörelsen på ett mindre effektivt sätt ur biomekanisk synvinkel, vilket på sikt kan 

påverka prestationsförmågan negativt och öka risken för skada (Elpinston, 2006).

Det föreslås att ett icke-funktionellt rörelsemönster skulle kunna predisponera för 

smärta, dysfunktion och skador (Lehance, Binet, Bury & Croisier, 2009, Kiesel, 

Plisky & Butler, 2011). Brister i bålkontroll kan till exempel leda till nedsatt 

neuromuskulär kontroll i nedre extremitet med valgisering och ökad belastning av 

knäleden som följd. (Zazulak et al, 2007, Ireland 2002, Leetun et al 2004).

Zazulak et al (2007) visade att brister i bålkontroll utgjorde prediktiv faktor för 

knäskada hos kvinnliga atleter.  Idrottare med skador i nedre extremitet har också 

visats vara signifikant svagare i höftens abduktorer och utåtrotatorer jämfört med 

icke skadade idrottare (Leetun et al, 2004).  Nadler et al (1998) noterade att 

idrottare som förvärvade ligamentskador eller överbelastningsskador i nedre 

extremitet var signifikant mer utsatta för ländryggssmärta under det följande året. 

Vidare har många andra faktorer associerats med ländryggsmärta såsom nedsatt 

muskeluthållighet, muskulär imbalans och abnormalt rekryteringsmönster för 

bålmuskulaturen (Zazulak et al, 2007). En signifikant skillnad har setts mellan 

individer med och utan ländryggsbesvär vad avser förmågan att kontrollera 

rörelser kring ländrygg och bäckenparti (Loumajoki, Kool, de Bruin, Airaksinen, 

2008).

I en studie av Kiesel (2007) sågs ett samband mellan icke-funktionellt 

rörelsemönster mätt med Functional Movement Screening (FMS) och ökad 

skaderisk hos amerikanska fotbollsspelare. FMS består av en serie funktionella 

tester som utvärderar rörelsemönster hos en individ i syfte att identifiera 

funktionella begränsningar och asymmetrier (Cook, Burton, Hoogenboom, 2006).

En studie av kvinnliga collegeidrottare påvisade att kompensatoriska 

rörelsemönster, identifierat med FMS, relaterade till en ökad skaderisk (Chorba, 

Chorba, Bouillon, Overmyer & Landis, 2010) . Funktionell screening med 

träningsintervention under sju veckor har visat sig ändra rörelsemönster hos 

amerikanska fotbollsspelare med påvisade asymmetrier (Kiesel et al, 2011).
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Roussel et al (2009) rapporterade att två test av rörelsekontroll kring ländrygg 

och bäcken kunde förutsäga 78 procent av muskuloskeletala skador i nedre 

extremitet hos professionella dansare. Ingen koppling har setts mellan bålstabilitet 

och idrottsliga prestationer men få studier är gjorda inom området (Borghius, Hof 

& Lemmink, 2008, Sharrock, Cropper, Mostad, Johnson & Malone, 2011).

Rehabilitering och skadeförebyggande träning

Ett rehabiliteringsprogram av hamstringsskador med fokus på bålstabiliserande

övningar och snabba riktningsförändringar har visat sig värdefullt för att påskynda 

återgång i idrott och minska risken för recidiv (Best & Sherry, 2004). Hennesey 

och Watson (1993) påpekar vikten av att uppmärksamma och korrigera 

hållningsmönster hos idrottare för att förebygga hamstringsskador. I en 

randomiserad kontrollerad studie återgick idrottare med långvarig 

adduktorrelaterad smärta till sin idrott i hög grad utan symtom efter en 

träningsperiod som fokuserade på styrketräning och koordination av 

adduktormuskulatur samt träning av bålstabilitet och bålstyrka (Holmich et al, 

1999). Ett interventionsprogram med likvärdigt upplägg, i preventivt syfte, visade 

en minskad risk för ljumskada med 31 % men detta var inte signifikant (Holmich, 

Larsen, Krogsgaard & Gluud, 2009).

Det finns evidens för att skadeförebyggande träning inom idrotten ger resultat. 

Flera studier har visat att implementering av uppvärmningsprogram med tonvikt 

på styrka, medvetenhet och neuromuskulär kontroll förebygger skador i nedre 

extremitet hos handbollsspelare och fotbollsspelare (Olsen, Myklebust, 

Engebretsen, Holme & Bahr, 2005, Soligard et al, 2008, Emery & Meeuwisse 

2010). Fotbollsspecifik balansträning har också visat sig minska risken för såväl 

hamstringsskador som tendinopati från patellarsenan och achillessenan (Kraemer 

R & Knoblock, 2009). I en sammanställning av Alentorn-Geli et al (2009a) visar 

preventionsprogram innehållande flera komponenter inkluderande neuromuskulär 

träning, styrka i bål och nedre extremitet, plyometriska övningar och 

balansträning, bättre resultat än singelkomponent program för att minska risken 

för ACL-skador samt att träningen bör utföras under såväl högsäsong som 

lågsäsong.
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Neuromuskulär träning hos växande individer

Innan och under puberteten är barns potential till inlärning av motoriska 

färdigheter extra hög, varför neuromuskulär träning bör introduceras tidigt hos 

unga idrottare (Myer et al, 2011).  Det föreslås bland annat vara viktigt för att 

korrigera valgisering av knäet under idrottsutövning, vilket är vanligt bland 

idrottare i prepuberteten hos båda könen (Barber-Westin, Galloway,Noyes,

Corbett & Walsh, 2005). Hos pojkar sammanfaller tillväxtspurten i puberteten, 

ofta i 14-årsåldern, med en neuromuskulär spurt som karaktäriseras av en 

utveckling och markant förbättring av fysiska parametrar såsom kraft (power), 

styrka och koordination (Quatman, 2006).  Det verkar dock vara särskilt 

fördelaktigt och därför önskvärt med neuromuskulär träning innan tillväxtspurten 

när ungdomar växer som snabbast (Myer et al, 2011). Soligard et al (2009)

föreslår också att skadeförebyggande träning bör implementeras tidigt hos 

idrottande barn för att det ska bli ett naturligt inslag inom organiserad 

idrottsutövning. 

The Matrix Movement and Performance Screen

The Matrix Movement and Performance Screen (MPS) är ett av flera testbatterier

utformat för att screena atleter i syfte att identifiera, analysera och påverka nedsatt 

funktion för att förbättra prestation och förebygga skador (Pedersen C, Pedersen 

P, Mottram & Comerford, 2010). Testerna utvärderar neuro-motorisk kontroll 

genom att utföra rörelser över flera leder och muskler samtidigt eftersom det anses 

tveksamt om utvärdering av isolerad ledrörlighet och isolerad muskelstyrka kan 

förutsäga skador eller recidiv (Mottram & Comerford, 2008). Testerna inom MPS 

baseras på teorin om disassocierade rörelser (Sahrmann 2002), med vilket menas 

kroppens förmåga att isometriskt hålla ett ledsegment i en position under samtidig 

aktiv rörelse av andra ledsegment. Genom testerna identifieras vilka områden, så 

kallade ”svaga länkar”, som har nedsatt rörelsekontroll (site)( tex ländrygg, höft), 

den specifika riktningen av nedsatt rörelsekontroll (direction) (tex ländrygg –

rotation, höft – flexion), samt huruvida problemet är relaterat till motorisk kontroll 

under låg (low threshold) eller hög (high threshold) belastning. Motorisk kontroll 

under låg belastning förknippas med koordination och ”timing”, det vill säga i 

vilken ordning som muskelrekryteringen sker, medan det på hög belastning 
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relateras till styrka och hastighet. Inom MPS finns vidare strategier för att utifrån 

undersökningsresultaten utforma strukturerade träningsprogram i syfte att påverka 

förmågan till god rörelsekontroll. Det finns inga tidigare studier som utvärderat 

om en träningsintervention kan förändra rörelsekontroll mätt med MPS.

Det finns ett behov av försäsongsscreening av fotbollsspelare för att kunna 

utforma effektiva neuromuskulära träningsinterventioner (Alentorn-Geli et al 

2009b).

Mot bakgrund av detta är det intressant, att med ett screeningtest utvärdera unga 

fotbollsspelares rörelsekontroll samt att genom en träningsintervention undersöka 

om förmågan till rörelsekontroll kan påverkas.

Syfte och frågeställningar

Syfte

Syftet med studien var att studera rörelsekontroll hos unga manliga fotbollsspelare 

med ett screeninginstrument –  The Matrix Movement and Performance Screen -

före och efter en period med specifik motorisk kontroll träning.

Frågeställningar

- Hur ser förmågan till rörelsekontroll ut hos unga fotbollsspelare mätt med 

screeninginstrumentet The Matrix Movement and Performance Screen

gällande total poäng och delpoäng före och efter en intervention på 11 

veckor med specifik motorisk kontroll träning?

- Hur ser förmågan till rörelsekontroll ut hos spelarna vad avser 

parametrarna ländrygg, bäcken och höft, mätt med The Matrix Movement 

and Performance Screen, före och efter en intervention på 11 veckor med 

specifik motorisk kontroll träning?

Metod och material

Studiedesign

Studien var en kvantitativ interventionsstudie med SCRED single case reaserach 

experimental design.
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Material och urval

Försökspersonerna utgjordes av fotbollspojkar (n = 20), fjorton år gamla vid 

studiens början, som rekryterades från ett elitsatsande fotbollslag bestående av 28 

spelare. Urvalet var icke slumpmässigt och gjordes enligt beskrivna exklusions-

och inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier: De mest träningsmotiverade och spelskickliga spelarna för att 

öka chansen till god följsamhet till träningsinterventionen. Bedömningen gjordes 

av lagets tränare. 

Exklusionskriterier: Skada, som vid studiens start bedömdes leda till mer än två 

veckors frånvaro från ordinarie fotbollsträning, eller skada som hindrade spelaren 

från att delta i testerna. Bedömningen gjordes av testledaren (AB).

Testtillfällen och träningsintervention genomfördes under försäsongen. Spelarna 

tränade då fotboll tre gånger i veckan och deltog i match cirka varannan vecka. 

Metod

Samtliga försökspersoner testades vid två tillfällen; före respektive efter en 

träningsintervention på 11 veckor, med screeningtestet The Matrix Movement and 

Performance Screen. I samband med första testtillfället noterades bakgrundsdata 

och skadehistorik de senaste två åren. Definitionen på skada utgick ifrån besvär 

som föranlett uppehåll från träning och/eller match under minst en vecka. 

Testledaren (AB), tillika författare av studien, var legitimerad sjukgymnast och 

licensierad inom MPS.

Innan testperiodens start informerades försökspersoner, tränare och föräldrar 

muntligt och skriftligt om studiens syfte och upplägg. De informerades också om 

värdet av skadeförebyggande träning och om den tränings- och skadedagbok, som 

försökspersonerna skulle föra under träningsperioden. 

The Matrix Movement and Performance Screen 

The Matrix Movement and Performance Screen består av tio olika tester, varav 

fem avser motorisk kontroll under låg belastning (low threshold) och övriga fem 

avser motorisk kontroll under hög belastning (high threshold ) (Tabell 1),
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(theperformancematrix.com). Testerna involverar rörelser i flera leder samtidigt 

och ger information om okontrollerade rörelser (svaga länkar/weak links)

avseende lokalisation och riktning samt om bristerna finns i motorkontroll under 

låg eller hög belastning. Varje moment är indelat i fem underkategorier med 

frågor som ska besvaras med ett ”ja” eller ”nej” beroende på om rörelsen utförs 

korrekt och kontrollerat eller inte (bilaga 1). Svaren förs in i ett webbaserat 

formulär online där de olika delmomenten summeras. Max poäng för testet är 50. 

Ett högt poäng indikerar svårighet att kontrollera och utföra testerna korrekt. 

Resultaten sätts samman i en prestationsprofil som definierar hög risk områden 

(high risk areas, låg risk områden (low risk areas).

Tabell 1. Delmoment inom Matrix Movement and Performance Screen.

Low Threshold Tests High Threshold Tests

1 Double knee swing 6 Supine – single straight leg heel touch
2 Single leg ¼ squat + Hip turn 7 Plank + Lateral Twist
3 Bridge + Straight leg lift & 

lower
8 One arm wall push

4 Controlled shoulder internal 
twist

9 Split squat + Fast feet change

5 4 point  - reach forward & 
back

10 Lateral stair hop + Rotational landing 
control

Testprocedur 

Varje test utfördes individuellt med respektive försöksperson efter uppvärmning 

på motionscykel under tio minuter. Försökspersonen informerades muntligt och 

visuellt om utförande inför respektive testmoment av testledaren. Inför varje test 

tilläts försökspersonen att öva för att förstå och ”hitta” rörelsen, vid behov med 

hjälp av ”guidning” av testledaren. Fem försök tilläts inför ”low threshold” 

testerna och tre försök inför ”high threshold” testerna. Bedömning skedde direkt

visuellt vid undersökningstillfället. Samtidigt videofilmades testerna för att i 

efterhand granskas, två till tre gånger per testmoment, för att verifiera korrekt 

bedömning. Samtliga low threshold tester utfördes barfota och high threshold 

tester med skor. En videokamera med stativ av märket Sony HDR-CX130 

användes vid videofilmningen. Till testernas utförande användes också en 
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stepbräda 15 cm hög, markeringstejp för golv, gymnastikmatta, Chattanooga 

Biofeedback Pressure Unit. Testsvaren markerades i screening protokoll för MPS.

Träningsintervention

Utifrån testresultaten på gruppnivå, innan träningsperiodens början, utformades ett 

träningsprogram, som inkluderade strategier för att uppnå god rörelsekontroll 

under hög och låg belastning av de påvisade svaga länkarna vad avsåg 

lokalisering och riktning. Träningen utfördes under en period på totalt elva veckor 

i form av hemövningar samt med implementering i spelarnas ordinarie träning i 

form av cirkelträning. Övningarna baserades på teorin om disassocierade rörelser 

(Sahrmann 2002), det vill säga att isometriskt hålla ett eller flera ledsegment i en 

position under samtidig aktiv rörelse av andra ledsegment. Ett korrekt utförande 

betonades.

Hemövningar (vecka 1-11)

Hemövningarna inriktades främst på motorisk kontroll under låg belastning. Varje 

spelare instruerades individuellt muntligt och visuellt av testledaren i hur 

hemövningarna skulle utföras samt fick dem dokumenterade med bilder och 

förklarande text. De första tre veckorna inkluderades tre övningar i programmet, 

som därefter utökades till åtta i antal under därpå följande veckor (tabell 2), 

(bilaga 2). Hemträningen beräknades ta 15 minuter och skulle utföras minst fyra 

gånger i veckan.

Tabell 2. Hemövningar vecka 1-11.

Hemövningar vecka 1-11
1.  Stående bålrotation
2. Bäckenlyft med bensträck
3. Stretch hamstring med kontroll av ländrygg

Hemövningar  vecka 4-11
4.  Enbensstående + höftvridning
5. Fyrstående bensträck
6. Ryggfällning framåt i sittande eller stående
7. Enarmspress mot vägg

Hemövningar vecka 10-11
8. Stående ”knäsving”
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Cirkelträning i samband med fotbollsträning (vecka 4 - 11)

Cirkelträningen bestod av åtta övningar, främst med inriktning på motorisk 

kontroll under hög belastning, och utfördes i en träningslokal i anslutning till

fotbollsträningen (tabell 3), (bilaga 3). Försökspersonerna instruerades gruppvis 

om 6-8 personer muntligt och visuellt av testledaren. Träningen fanns även 

beskriven med bild och text i träningslokalen. Träningen utfördes gruppvis om 6-8 

försökspersoner, två gånger i veckan i åtta veckor, under ledning av testledaren 

som instruerade, observerade och vid behov korrigerade utförandet. Med hänsyn 

till försökspersonernas förmåga stegrades vissa övningar. Varje övning skulle 

utföras i lugnt och kontrollerat tempo under 50 sekunder med 10 sekunders paus, 

varefter försökspersonen växlade till nästa. Några av övningarna utfördes på höger 

respektive vänster sida.

Tabell 3. Cirkelträning vecka 4-11.

Dokumentation av träningstillfällen, skador och sjukdom

I samband med första träningsinstruktionen tilldelades varje försöksperson en 

tränings- och skadedagbok (bilaga 4). I den skulle varje träningssession, såväl 

hemövningar som cirkelträningen registreras. Eventuell skada som ledde till 

frånvaro från träning och/eller match skulle markeras med aktuell kroppsdel för 

aktuella dagar. Eventuell sjukdom skulle noteras för aktuella dagar. I dagboken 

fanns utrymme för egna kommentarer. Försökspersonerna fick muntlig och 

skriftlig information om hur dagboken skulle användas. Syftet med dagboken var

att motivera spelarna till att utföra träningen för att också få en ökad följsamhet, 

att få information om hur ofta träningen utförts samt om skador och sjukdom varit 

orsak till eventuell träningsfrånvaro. Tränarna förde också närvaro över antal 

träningstillfällen vad avser cirkelträningen.

Cirkelträning vecka 4-11
1. Knästående på pilatesboll + armpendling
2. Sidoplankan med cirkelrörelse av arm
3. Utfallssteg med bålrotation över främre ben
4. Plankan med växelvis benlyft
5. Draken
6. Stående sidoböjning med bålkontroll
7. En arms väggpress
8. Bäckenlyft + bensträck på pilatesboll
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Statistisk metod

Data från testerna bedömdes som icke normalfördelad. Testresultatet som helhet 

och deltesterna före och efter interventionen presenteras som median och range.

Skillnad mellan testet före och efter interventionen, både som helhet samt 

deltesterna, beräknades med Wilcoxons rang-summe test för icke-parameterisk 

data. Signifikansnivån sattes till p<0.05. Resultaten av testet som helhet före och 

efter interventionen presenteras även i figur med box-plottar. Varje 

försökspersons totala poäng före och efter interventionen visualiseras med grafer. 

Resultaten presenteras också i tabellform för varje enskild positiv variabel i 

procent av antal deltagare. Delmomenten av testerna presenteras med 

stapeldiagram för att visualisera skillnaden mellan antalet försökspersoner som 

har ett positiv test före och efter interventionen. 

Etiska överväganden

Studiens innehåll och design är granskad och godkänd av Etikkommittén Sydost, 

diarienummer EPK-111-212. Innan studien informerades deltagare och berörda

föräldrar muntligt och skriftligt om studiens syfte och upplägg och att medverkan 

var frivillig och att den när som helst kunde avbrytas utan att skäl behövde anges

(bilaga 5). Berörda föräldrar fick också lämna skriftligt medgivande till att deras 

barn deltog i studien (bilaga 6). Testerna genomfördes individuellt på avskild 

plats.

Resultat

Tjugo försökspersoner utförde testerna vid baslinjen och nitton försökspersoner

utförde testerna efter träningsinterventionen på 11 veckor. En försöksperson

avbröt studien. 

I tabell 4 redovisas hur många tillfällen försökspersonerna utfört sina 

hemövningar och medverkat i cirkelträning samt deras totalpoäng för MPS före 

respektive efter träningsinterventionen. Medelvärde för antal tillfällen då 

hemövningar utförts var 40 (range 18 – 66) och för cirkelträning 13 (range 7 –

16). I figur 1 illustreras försökspersonernas totalpoäng för MPS före respektive 

efter träningsinterventionen.
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Tabell 4. Försökspersonernas antal utförda hemövningstillfällen och cirkel-
träningstillfällen och totalpoäng för MPS testtillfälle 1 och testtillfälle 2.
Försöks-
personer

Hemövningar Cirkelträning Matrix test 1 Matrix test 2

1 62 7 13 4

2 39 8 27 12

3 63 14 26 11

4 50 11 24 14

5 22 15 18 7

6 32 16 20 13

7 66 13 19 9

8 25 12 12 2

9 51 12 23 7

10 45 11 21 9

11 61 16 25 13

12 40 11 19 7

13 46 16 20 6

14 22 14 23 7

15 18 8 22 15

16 18 11 15 10

17 38 11 13 4

18 38 13 18 11

19 27 12 14 9
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15

20

25

30

Test 1 Test 2

Figur 1. Total poäng MPS för respektive försöksperson före (test 1) och efter (test 2) 
träningsintervention på 11 veckor.
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Skillnaden mellan testtillfälle ett och två på gruppnivå avseende total poäng och 

uppdelat på hög risk område för låg belastning (high risk/low load), hög risk 

område för hög belastning (high risk/high load) låg risk område för låg belastning 

(low risk/low load), samt låg risk område för hög belastning (low risk/high load) 

av testen redovisas i tabell 5 med median (range) och p-värden. Skillnaden mellan 

test 1 och 2 avseende total poäng redovisas även som boxplot (Figur 2).

Tabell 5. Poäng vid test 1 och 2 Matrix total samt delmoment.
Test 1 Test 2 P

Matrix total Median (range) 20 (12-27) 9 (2-15) 0,0001

High risk/low load Median (range) 7 (4-13) 3 (0-5) 0,0001

High risk/ high load Median (range) 11(4-21) 5 (0 – 12) 0,0001

Low risk/low load Median (range) 2 (0-4) 2 (0-5) 0,36571

Low risk/high load Median (range) 2 (0-7) 3 (1-5) 0,16552

Box & Whisker Plot

 Median 
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 Min-Max MATRIX1 MATRIX2
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Figur 2. Försökspersonernas (n = 19) resultat av Matrix Total innan och efter en intervention på 11 veckor 
presenterat med median och kvartiler (upphöjd 25% - 75 %).

Hög risk områden för samtliga lokaliseringar och riktningar (svaga länkar) för test 

1 och test 2 redovisas i tabell 6. Låg risk områden för samtliga lokaliseringar och 

riktningar (svaga länkar) för test 1 och test 2 redovisas i tabell 7.  



15

Tabell 6. Försökspersonernas (n = 19) resultat av Matrix för högriskområden och 
riktning.

Okontrollerad rörelse
Hög risk områden

Test 1
Low threshold

% (n)

Test 2 
Low threshold

% (n)

Test 1
High threshold

% (n)

Test 2 
High threshold

% (n)
Lokalisation Riktning VÄ HÖ VÄ HÖ VÄ HÖ VÄ HÖ
Ländrygg
/bäcken

Flexion 84,2 (16) 26,3 ( 5) 52,6 ( 10) 10,1 (2)
Extension 21,0 ( 4) 0 47,4 ( 9) 10,1 (2)
Rotation 100 (19) 100 (19) 36,8( 7) 42,1( 8) 52,6(10) 52,6(10) 15,8 (3) 15,8(3)
Lateralflex 10, 1 (2) 10,1 (2) 0 0 68,4 (13) 68,4(13) 26,3 (5) 31,6 (6)

Höft Flexion 36,8 ( 7) 36,8 ( 7) 0 0 89,5 (17) 89,5(17) 15,8(3) 21,1 (4)
Rotation 52,6(10) 63,2(12) 0 5,2 (1) 21,1 ( 4) 21,1 (4) 5,2 (1) 5,2 (1)
Ventral 
glidning

5,2(1) 0 5,2(1) 0 5,2(1) 5,2(1) 5,2(1) 0

Bröstrygg Flexion 10,5 ( 2) 0 21,1 ( 4) 15,8(3)
Rotation 5,2(1) 5,2(1) 5,2(1) 5,2(1) 78,9(15) 78,9(15) 36,8(7) 31,6(6)

Underben Rotation 15,8(3) 15,8(3) 10,1(2) 10,1(2) 10,1(2) 10,1(2) 0 0
Fot Inversion 15,8(3) 31,6(6) 5,2(1) 5,2(1) 15,8(3) 21,1(4) 26,3(5) 26,3(5)
Fot Pronation 5,2(1) 5,2(1) 0 0 5,2(1) 5,2(1) 0 0
Skuldra Tilt 10,1(2) 21,1(4) 10,1(2) 31,6(6) 26,3(5) 36,8(7) 15,8(3) 10,1(2)
Skuldra Ving 26,3(5) 26,3(5) 21,1(4) 36,8(7) 36,8(7) 36,8(7) 10,1(2) 10,1(2)
Skuldra Elevation 21,1(4) 15,8(3) 0 0 10,1(2) 4 5,2(1) 10,1(2)
Skuldra Drop 0 0 0 0 10,1(2) 5,2(1) 0 0
Skuldra Caput 

ventralt
5,2(1) 0 0 5,2(1) 5,2(1) 10,1(2) 0 0

% = procent av grupp, n= antal personer

Tabell 7. Försökspersonernas (n = 19) resultat av Matrix för lågriskområden och 
riktning.

Okontrollerad rörelse
Låg risk områden

Test 1
Low threshold

% (n)

Test 2 
Low threshold

% (n)

Test 1
High threshold

% (n)

Test 2 
High threshold

% (n)
Lokalisation Riktning VÄ HÖ VÄ HÖ VÄ HÖ VÄ HÖ
Ländrygg
/bäcken

Flexion 0 1 0 0
Extension 0 0 52,6(10) 36,8(7)
Rotation 0 0 26,3(5) 21,1(4) 36,8(7) 36,8(7) 68,4(1)3 78,9(15)
Lateralflex 31,6(6) 31,6(6) 26,3(5) 21,1(4) 26,3(5) 26,3(5) 15,8(3) 10,1(2)

Höft Flexion 21,1(4) 15,8(3) 10,1(2) 10,1(2) 10,5(2) 5,3(1) 36,8(7) 42,1(8)
Rotation 0 0 0 0 36,8(7) 36,8(7) 68,4(1)3 78,9(15)
Ventral 
glidning

0 0 0 0 0 0 0 0

Bröstrygg Flexion 0 0 0 0
Rotation 0 0 0 0 0 0 0 0

Underben Rotation 0 0 0 0 0 0 0 0
Fot Pronation 0 0 0 0 0 0 0 0
Fot Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0
Skuldra Tilt 0 0 0 0 0 0 0 0
Skuldra Ving 0 0 0 0 0 0 0 0
Skuldra Elevation 0 0 0 0 0 0 0 0
Skuldra Drop 0 0 0 0 0 0 0 0
Skuldra Caput 

ventralt
0 0 0 0 0 0 0 0

% = procent av grupp, n= antal personer

De mest förekommande hög risk områden/svaga länkar på låg belastning (low 

threshold) var vid test 1 i ordning ländrygg/bäcken rotation (n=19) och flexion 

(n=16), höft medial rotation (n=12) samt höft flexion (n=10). De mest 

förekommande hög risk områden/svaga länkar på låg belastning (low threshold)
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var vid test 2 ländrygg/bäcken rotation vänster/höger (n =7/8) och flexion (n = 5) 

(Figur 3).

De mest förekommande hög risk områden/svaga länkar på hög belastning (high 

threshold) var vid test 1 höftflexion vänster/höger (n=17), bröstrygg rotation 

vänster/höger (n=15), ländrygg/bäcken lateralflexion vänster/höger (n=13), 

ländrygg/bäcken rotation vänster/höger (n=10) och ländrygg/bäcken flexion 

(n=10) samt ländrygg/bäcken extension (n=9). De mest förkommande hög risk 

områden/svaga länkar på hög belastning (high threshold) var vid test 2 bröstrygg 

rotation vänster/höger (n= 7/6) och ländrygg/bäcken lateralflexion vänster/höger 

(n=5/6) (Figur 4).

De mest förekommande låg risk områden/svaga länkar på låg belastning (low 

threshold) var vid test 1 ländrygg/bäcken lateralflexion vänster/höger (n=6/6) och 

höftflexion vänster/höger (n = 4/3). De mest förekommande låg risk 

områden/svaga länkar på låg belastning (low threshold) var vid test 2 

ländrygg/bäcken rotation vänster/höger (n=5/4) och ländrygg/bäcken 

lateralflexion vänster/höger (5/4) (Figur 5). 

De mest förekommande låg risk områden/svaga länkar på hög belastning (high 

threshold) vid test 1 var ländrygg/bäcken extension (n = 10), ländrygg/bäcken 

rotation vänster/höger (n = 7) och ländrygg/bäcken lateralflexion vänster/höger (n 

= 5) . De mest förekommande låg riskområden/svaga länkar på låg belastning 

(low threshold) vid test 2 var ländrygg/bäcken rotation vänster/höger (n = 13/15), 

höftflexion vänster/höger (n = 7/8). (Figur 6).
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Figur 3. Högriskområden för låg belastning (high risk/low load) före och efter träningsintervention på 11 
veckor (antal personer).

Figur 4. Högriskområden för hög belastning (high risk/high load) före och efter träningsintervention på 11 
veckor (antal personer).
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Figur 5. Lågriskområden för låg belastning (low risk/low load) före och efter träningsintervention på 11 
veckor (antal personer).

Figur 6. Lågriskområden för hög belastning (low risk/high load) före och efter träningsintervention på 11 
veckor (antal personer).
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Diskussion

Resultatdiskussion

Den aktuella studiens träningsintervention avsåg att förbättra den motoriska 

kontrollen för ländrygg/bäcken, höft och bröstrygg. Hos samtliga försökspersoner

sågs en förbättring för såväl MPS total poäng som för de områden träningen 

inriktades på, vilket gör att man skulle kunna förmoda att träningsinterventionen 

hade avsedd effekt. 

Få studier har utvärderat rörelsemönster efter en träningsintervention och ingen 

studie har tidigare utvärderat en träningsintervention mätt med MPS. I en studie

med Functional Movement Screening (FMS), påvisades en förbättring av 

rörelsemönster hos amerikanska fotbollsspelare med asymmetrier, efter en 

träningsintervention på sju veckor (Kiesel et al, 2011). Då FMS baseras på 

funktionella tester och MPS på disassocierade (icke funktionella) rörelser är det 

inte självklart att dra paralleller mellan studierna även om rörelsemönstret efter en 

träningsintervention förändrades i båda. Träningen i studien av Kiesel et al (2011)

var individuellt utformad och inriktad på att utifrån testresultatet korrigera 

identifierade dysfunktionella rörelsemönster hos spelarna genom aktivering av 

bålmuskulatur i funktionella övningar. Interventionen inkluderade även stretching 

av strama muskelgrupper som man ansåg bidrog till ett dysfunktionellt 

rörelsemönster, behandling av triggerpunker samt även ”traditionella 

styrkeövningar” och konditionsträning. Det kan tänkas att ett förbättrat 

rörelsemönster kan iakttas, oavsett vilket test som används för utvärdering, 

förutsatt att träningen är specifik och anpassad till individen. 

De mest dominerande högrisk områden, svaga länkar, på låg belastning för 

ländrygg/bäcken var rotation, lateralflexion och flexion, vilket till exempel skulle 

kunna visa på en oförmåga att aktivt kontrollera ländrygg/bäcken under samtidig 

rörelse av bröstrygg eller nedre/övre extremitet. Hos över hälften av 

försökspersonerna sågs en förbättrad rörelsekontroll avseende dessa svaga länkar 

vid test två. Dominerande högrisk områden på hög belastning vid test ett var 

också ländrygg/bäcken i samtliga riktningar och en tydlig förbättring sågs vid test

två. Då motorisk kontroll under hög belastning föreslås vara förknippat med hög 

hastighet och/eller mer styrkekrävande moment kan man spekulera i om denna 
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förbättring skulle kunna bidra till en ökad kapacitet hos fotbollsspelarna vad avser 

förmågan att behålla kroppens jämvikt vid till exempel tacklingar och snabba 

riktningsförändringar. Vad avser kontroll av höftflexion och höft medial rotation 

sågs också en mycket tydlig förbättring efter interventionen. Detta skulle kunna 

tänkas påverka förmågan att överföra krafter mellan bål och nedre extremitet, att 

utgöra en stabil bas för rörelser i nedre extremitet och förmågan att motverka 

valgisering av nedre extremitet med minskad belastning av knäleden som följd. 

Vad avser rörelsekontroll för fot och underben sågs ingen märkbar skillnad mellan 

testtillfällena. Det var dessutom en relativt låg förekomst av nedsatt 

rörelsekontroll för dessa områden på test ett och själva träningsinterventionen 

hade heller inte detta område i fokus. Rörelsekontroll för skuldran visade viss 

förbättring mellan test ett och test två på hög belastning vad avser ”skuldra ving” 

och ”skuldra tilt”. På låg belastning syntes dock en liten försämring för samma 

parametrar. Träningsinterventionen inbegrep fyra övningar, som även krävde 

kontroll av skulderpartiet, men det är oklart om det haft någon effekt på resultatet.

Vad avser låg risk områden sågs en försämring vid andra testtillfället jämfört med, 

främst vad avser ländrygg/bäcken rotation och höftflexion, vilket inte är 

förvånande. Förklaringen är att dessa områden vid första testet för många 

försökspersoner identifierades som högrisk områden. När resultatet för dessa

högriskområden förbättrats vid test två identifierades en del av dessa hos 

försökspersonerna i stället som låg riskområden i det fall nedsatt rörelsekontroll i 

viss utsträckning kvarstod.

Föreliggande studie undersökte inte samband mellan rörelsekontroll och skador. 

Spelarnas förbättring av rörelsekontroll vad avser höft och ländrygg/bäckenregion 

skulle dock kunna ses som en värdefull faktor för att minska risken att drabbas av 

traumatiska skador och/eller överbelastningsskador i nedre extremitet och 

ländrygg. Zazulak el al (2007) konstaterade i en prospektiv studie att brister i 

neuromuskulär kontroll hos kvinnliga atleter korrelerade med ökad risk för ACL-

skada. Även om det föreslås att ett icke-funktionellt rörelsemönster skulle kunna 

predisponera för smärta, dysfunktion och skador (Lehance, Binet, Bury & 

Croisier,2009, Kiesel et al, 2011), finns det hittills ingen evidens för samband

mellan screening av rörelsemönster och  uppkomst av skador då enbart ett fåtal 
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studier publicerats i ämnet (Gamble, 2010) Det går därför inte i föreliggande 

studie att dra några direkta slutsatser huruvida förbättringen i spelarnas 

rörelsekontroll skulle kunna minska risken för uppkomst av skador.  FMS har 

dock i två studier visat en korrelation mellan dysfunktionellt rörelsemönster och 

ökad skaderisk (Kiesel, 2007, Chorba et al, 2010). Letun et al (2004) menar att 

bålstabilitet är en produkt av motorisk kontroll och muskulär kapacitet av 

ländrygg-bäcken-höft regionen och att man därför bör undersöka båda 

komponenterna hos idrottare. Den aktuella studiens testbatteri undersökte 

motorisk kontroll, dels under låg belastning som förknippas med (koordination, 

”timing” och uthållighet,) dels under hög belastning som förknippas med styrka 

och hastighet. En studie av Letun el al (2004) visade på ett samband mellan ökad 

skaderisk av nedre extremitet hos idrottare och nedsatt styrka i höftens 

utåtrotatorer. Författarna påpekar att studien enbart utvärderade styrka i höft- och 

bålmuskulatur och menar att test av motorisk kontroll hade tillfört studien 

ytterligare värde.  En tidigare studie av Hewett el al (1999), påvisade en markant 

minskning av ligamentskador i knä hos kvinnliga atleter efter en neuromuskulär 

träningsintervention. Letun et al (2004) menar, med hänvisning till resultatet i den 

studien, att minskningen av skador kan förklaras av en postural adaptation av 

höftabduktorer och utåtrotater vid till exempel landningsmoment, som resulterar i 

en minskad belastning av knäleden. Liknande tankegångar har framförts av 

Ireland (2002) och Zazulak (2007). 

Det finns hittills inga tidigare studier med MPS på fotbollsspelare publicerade. En 

ännu inte publicerad studie av 90 premier league fotbollsspelare i England, som 

testats med The Football Matrix Screen (ingår i the Performance Matrix serie och 

som utöver detta test även inkluderar fem fotbollspecifika moment samt fem 

”restriction tests”), visade hög förekomst av nedsatt rörelsekontroll kring ländrygg 

och bäcken hos en majoritet av spelarna (Mottram, Barr, Roussel & Comerford,

2012). Okontrollerad rörelse av ländrygg extension kunde i studien signifikant 

korreleras till tidigare skada av m Hamstrings (P < 0,05) ((Mottram, Barr, Roussel

& Comerford, 2012).

Den föreliggande studien visade på en signifikant förbättrad rörelsekontroll av 

ländrygg, bäcken och höft. Man kan spekulera i om denna förbättring skulle 

kunna påverka spelarnas prestationer på fotbollsplanen, till exempel i form av 
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ökad precision och/eller kraft vid skott, förbättrad teknik vid dribblingar eller 

förbättrad förmåga till hastiga riktningsförändringar. I en studie av Okada, Kellie, 

Huxel & Nesser, (2011) bedömdes och jämfördes bålstabilitet (utvärderat genom 

isometriska uthållighetstester av bålens flexorer, extensorer och lateralflexorer) 

med resultat på FMS och utvärdering av prestation vad avser vissa utvalda 

”funktionella” moment (bakåtkast med medicinboll i stående, löpning med 

riktningsförändringar och uthållighet knäböjningar på ett ben). Ingen signifikant 

korrelation sågs mellan FMS och testresultat vad avser prestation eller FMS och 

bålstabilitet, Avsaknad av korrelation mellan testerna för bålstabilitet och FMS 

förvånade författarna. Som tänkbar förklaring angavs att om individen har nedsatt 

rörlighet och koordination, som är delkomponenter i FMS, påverkas resultatet i 

negativ riktning, detta trots en stark bålmuskulatur.

I den aktuella studien träffade spelarna testledaren, som också var sjukgymnst två 

gånger i veckan. En reflektion är att närvaron av och kontakten med en 

sjukgymnast verkade påverka spelarna till ett ökat intresse och ökad medvetenhet 

kring skador och prevention. I en mindre studie av Hawkins & Fuller (1998) sågs 

just brister i elitfotbollsspelares medvetande kring strategier för skadeprevention, 

vilket indikerar ett behov av att sprida ökad kunskap i ämnet.

En viktig motiverande faktor till preventiv träning är att minskad skadefrekvens 

ger bättre prestation. En manlig fotbollsspelare på elitnivå kan förväntas ådra sig 

en prestationsbegränsande skada varje år (Junge & Dvorak, 2004). Med en 

minskad skadebelastning förbättras idrottarens prestationsförmåga, vilket är 

viktigt att framhålla för att motivera idrottare, tränare och lag för att fokusera på 

skadeprevention. (Hägglund, 2008).

Tidigare skada leder ofta till ny skada eller återfallsskada, ofta av mer allvarlig art 

vid andra skadetillfället (Hawkins et al 2001). Det bör därför vara viktigt att även 

uppmärksamma mindre skador för att inte större skada senare ska uppstå. Det 

föreslås att rehabiliteringen efter skada och inför full återgång i träning och match 

är ofullständig eftersom risken för recidiv är hög (Hawkins et al, 1998). Trots att 

utvärdering inom dagens rehabilitering visar tillfredsställande resultat vad avser 

styrka, uthållighet och rörlighet, verkar det inte tillräckligt för att förebygga 

skador eller skaderecidiv. Comerford (2009) menar att utvärderingen förbiser 
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idrottarens förmågor vad avser rörelsekontroll, varför brister i densamma inte 

upptäcks och åtgärdas. Att identifiera idrottares rörelsekontroll genom ett 

screeningtest på försäsongen eller innan återgång i idrott efter skada borde kunna 

bidra med information för att kunna utforma effektiva och ändamålsenliga 

åtgärder. 

Metoddiskussion

The Matrix Moveement and Performance Screen är ett omfattande och komplext 

test. Då flera ledområden ska bedömas samtidigt under testes utförande kan det 

ibland uppstå tveksamheter i bedömningen. Som ett komplement till den visuella 

bedömningen av testledaren videofilmades samtidigt testerna, för att i efterhand 

granskas, vilket bidrog till en säkrare bedömning av utförandet. Testledaren 

medverkade vid båda testtillfällena och ansvarade även för att 

träningsinterventionen genomfördes. För att minimera risken för metodfel skulle 

det varit en fördel om olika personer, oberoende av varandra, ansvarat för 

träningen och testerna. The Matrix Movement and Performance Screen är ett

relativt nytt test och det finns hittills inga studier publicerade vad avser validitet 

och reliabilitet, vilket är en stor brist i denna studie.

Då studien genomfördes utan kontrollgrupp finns inget material att jämföra 

resultatet med. Det hade gett en tyngd till studien om en eller flera kontrollgrupper 

inkluderats, förslagsvis en grupp utan träningsintervention och en annan 

interventionsgrupp med ett annat träningsupplägg. Urvalet begränsades till 20 

försökspersoner för att studien skulle vara praktiskt genomförbar. Det var också

selektivt och innehöll de mest motiverade och skickliga spelarna i ett elitsatsande 

lag, vilket innebär att resultatet kan ha påverkats till det bättre än om urvalet hade 

skett slumpmässigt. 

Spelarna var 14 år gamla i början av studien. Hos många pojkar i den åldern sker 

en neuromuskulär spurt, vilket bland annat innebär att kroppen är extra mottaglig 

och programmerbar för inlärning av neuromotoriska mönster (Quatman, 2006, 

Myer et al, 2011). Detta kan ha haft en positiv inverkan på den förbättrade 

rörelsekontroll som sågs efter träningsinterventionen. 
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Träningsinterventionen pågick under 11 veckor. Av praktiska skäl instruerades 

och utfördes enbart tre hemövningar under de första tre veckorna, varför större 

delen av interventionen pågick under åtta veckor. En anledning till att resultatet av 

testerna förbättrades signifikant efter träningsperioden skulle kunna vara 

försökspersonernas goda följsamhet till träningen. I en studie av Soligard et al 

(2010) visades att fotbollsspelare med hög följsamhet till en träningsintervention 

löpte signifikant lägre risk att ådra sig skada än dem med lägre följsamhet. Positiv 

attityd gentemot skadeprevention hos spelare och tränare korrelerade med hög 

följsamhet och lägre skaderisk. I föreliggande studie hade tränarna en positiv 

inställning och var tillmötesgående, vilket var en förutsättning för dess

genomförande. Träningsdagboken gav värdefull information om hur ofta 

hemövningarna utfördes och kan också ha fungerat som ”en påminnelse” för 

spelarna att utföra träningen.

I föreliggande studie hade försöksdeltagarna regelbunden kontakt med testledaren,

som under cirkelträningen gav dem support i ett korrekt utförande av övningarna 

och med nivåanpassningar av desamma, vilket också kan ha bidragit till

resultatförbättringen. I en kartläggning av skador och preventiva åtgärder hos 

elitvolleybollspelare konstaterades att skadeförebyggande träning ofta fick utföras 

utan support av tränare och utan individanpassning, vilket man menar skulle 

kunna inverka negativt i målet att minska antalet skador (Augustsson, Augustsson, 

Thomee & Svantesson, 2006). I en träningsintervention av handbollsspelare 

underströk man också vikten av korrekt utförande med hög kvalitet vad avser 

bålstabilitet och position av höft och knä över fot för att uppnå goda resultat 

(Olsen et al, 2005).

Förslag till ytterligare studier och vetenskaplig betydelse 

Det är angeläget att testerna inom The Matrix Movement and Performance Screen

valideras och reliabilitetstestas för att säkerställa resultat. Framtida studier borde 

fokusera på att undersöka om det finns en korrelation mellan rörelsekontroll, mätt 

med MPS, och skadeförekomst hos fotbollsspelare i ett prospektivt perspektiv. 

Kan man påvisa en korrelation mellan identifierade hög risk områden/svaga 

länkar och skadelokalisering? Vidare skulle det vara intressant att undersöka om 

en träningsintervention, med utgångspunkt från The Matrix Movement and 

Performance Screen, kan påverka skadeincidensen hos fotbollsspelare. 
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Som ett led i att förebygga skador och skaderecidiv samt förbättra 

idrottsprestationer kan det vara värdefullt att lokalisera och identifiera brister och 

förmågor i fotbollsspelares rörelsekontroll för att få underlag till utformning av 

individuellt anpassade träningsprogram samt för att utvärdera effekten av dessa. 

Om ett gemensamt mönster av brister i rörelsekontroll ses för exempelvis ett 

fotbollslag ges också möjlighet till riktade gemensamma insatser för hela laget.  

Konklusion

En utvärdering av rörelsekontroll, mätt med The Matrix Movement and 

Performance Screen, hos unga fotbollsspelare, visade på signifikant förbättring 

efter en träningsintervention på 11 veckor, vad avser total poäng och delmoment. 

Ett genomgående mönster av nedsatt rörelsekontroll vad avser ländrygg/bäcken 

och höft sågs vid den första testomgången av spelarna och en genomgående 

förbättring av samma parametrar vid testtillfälle två. Detta indikerar att en 

träningsintervention baserad på testresultat från The Matrix Movement and 

Performance Screen förbättrade spelarnas rörelsekontroll vid testerna som 

utfördes efter interventionen. Fler studier behövs dock för att säkerställa dessa 

resultat. 
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Hemövningar

Utförs på egen hand hemma minst fyra tillfällen/vecka.

Vecka 1 – 11

1. Rotation av överkropp. Stå med lätt böjda knän och rak rygg.  Vrid 
överkroppen från höger till vänster sida i lugnt tempo medan du håller bäcken och 
höfter alldeles stilla.  Antal reps: 30

Bild 1. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation.

2. Bäckenlyft med bensträck. Ligg på rygg med böjda ben och armar utefter 
sidan. Dra in nedre delen av magen, spänn skinkorna och lyft baken en liten bit, cirka 
2 cm. Sträck ena benet och håll kvar några sekunder. Undvik att tippa/rotera 
bäckenet. Växla ben. Antal reps: 20

Stegring: a) armarna korsade över bröstet b) håll kvar sträckt ben under längre tid c) 

ostadigt underlag under foten

Bild 2. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation, höft flexion, ländrygg flexion och 

extension
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3. Stretch baksida lår. Alternativ ett: Sitt långt fram på en stol med rak rygg. 
Sträck ena benet tills det stramar på lårets baksida. Håll kvar 30 sek, växla ben. 
Alternativ två: sitt på en sängkant eller liknande med ena benet rakt fram med en 
rullad handduk under knäet och med andra foten i golvet bakom kroppen. Behåll en 
rak rygg hållning och försöka töja baksidan genom att sträcka i knät. Håll kvar 30 
sek, växla sida.  

      

Bild 3 och 4. Kontroll av ländrygg flexion samtidigt som stretch av M hamstrings.

Utökning av programmet vecka 4 - 11

4. Balans på ett ben och vrida i höften. Stå på höger ben med lätt böjt knä. Håll 
ryggen rak. Hitta balansen. Vrid kroppen i ett block långsamt åt vänster, ca 30 
grader. Var noga med att höger knä pekar över hö fot under hela rörelsen. Vrid 
långsamt tillbaka. Antal reps: 5 gånger på varje ben. 

Bild 5. Kontroll av höft medial rotation, höft flexion, ländrygg lateralflexion.
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5. Fyrstående bensträck. Stå på alla fyra med axlarna över händerna och höfterna 
över knäna. Håll ryggen, bäcken och nacken rak. Sträck ena benet bakåt och håll 
kvar i 10 sekunder. Växla ben. Antal reps: 10 ggr/ben.

Bild 6. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation, höft flexion, ländrygg/bäcken flexion 

och extension.

6. Ryggfällning framåt. Alternativ ett: Sitt på kanten av en stol. Håll ryggen 
rak.Fäll överkroppen framåt med rak rygg. Alternativ två: Stående. Fäll överkroppen 
framåt med rak rygg, cirka 40-50 grader.  Antal reps: 20  

                 

Bild 7 och 8. Kontroll av ländrygg flexion och extension, bröstrygg flexion.
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7. Arm/skulderövning mot vägg. 
att vrida). Håll 10 sek. Växlar arm. Antal reps: 5 gånger/sida. Stegra: a) stå längre 
från väggen b) ett ben i luften. 

Bild 9. Kontroll av bröstrygg rotation, bröstrygg flexion, ländrygg/bä

Vecka 10 - 11

8. Stående ”knäsving”
över bröstet. Föreställ att du står med ryggen mot en vägg, håll ryggen rak och böj i 
knäna till ca 30 grader. Håll bäckenet stilla och försök att svänga knäna från höger  
till vänster sida, ca 20 gr
peka framåt. 

Bild 10. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation, underben lateral rotation, höft flexion.

rövning mot vägg. Håll en hand mot väggen med rak rygg (undvik 
att vrida). Håll 10 sek. Växlar arm. Antal reps: 5 gånger/sida. Stegra: a) stå längre 
från väggen b) ett ben i luften. 

bröstrygg rotation, bröstrygg flexion, ländrygg/bäcken rotation.

Stående ”knäsving”. Innebär en stegring av övning nr 1. Håll armar korsade 
över bröstet. Föreställ att du står med ryggen mot en vägg, håll ryggen rak och böj i 
knäna till ca 30 grader. Håll bäckenet stilla och försök att svänga knäna från höger  
till vänster sida, ca 20 grader. Fötterna får följa med i rörelsen men tårna måste alltid 

Bild 10. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation, underben lateral rotation, höft flexion.

Håll en hand mot väggen med rak rygg (undvik 
att vrida). Håll 10 sek. Växlar arm. Antal reps: 5 gånger/sida. Stegra: a) stå längre 

cken rotation.

. Innebär en stegring av övning nr 1. Håll armar korsade 
över bröstet. Föreställ att du står med ryggen mot en vägg, håll ryggen rak och böj i 
knäna till ca 30 grader. Håll bäckenet stilla och försök att svänga knäna från höger  

ader. Fötterna får följa med i rörelsen men tårna måste alltid 

Bild 10. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation, underben lateral rotation, höft flexion.
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Cirkelträning i samband med fotbollsträning

Utförs 2 gånger/vecka, under vecka 5 

undersökningsledare, gruppvis om vardera 6

50 sek/övning med 10 sekunders paus.

1. Knästående på boll.
höfter.  Stegring: pendla med armarna. 

Bild 1. Kontroll av höftflexion, ländrygg/bäcken rotation och extension.

2. Sidoplankan.  Ligg på sidan vilande på knäna och med underarmen rakt under 
skuldran.  Spänn magen och ”tryck upp överkroppen” så att höften lyft
halvcirkel rörelse med ena armen (från golvet upp mot taket) i lugnt tempo utan 
medrörelser av överkroppen. Växla sida. Stegring: sätt i fötter i stället för knän.

              

Bild 2 och 3. Kontroll av bröstrygg rotation, ländrygg/ bäcken rotation 

Cirkelträning i samband med fotbollsträning

Utförs 2 gånger/vecka, under vecka 5 -11 av träningsinterventionen, med support av 

undersökningsledare, gruppvis om vardera 6-8 spelare. 

50 sek/övning med 10 sekunders paus.

Knästående på boll.  Stå på knä på en pilatesboll med rak rygg och sträckta 
r.  Stegring: pendla med armarna. 

Bild 1. Kontroll av höftflexion, ländrygg/bäcken rotation och extension.

Ligg på sidan vilande på knäna och med underarmen rakt under 
skuldran.  Spänn magen och ”tryck upp överkroppen” så att höften lyfter.  Utför en 
halvcirkel rörelse med ena armen (från golvet upp mot taket) i lugnt tempo utan 
medrörelser av överkroppen. Växla sida. Stegring: sätt i fötter i stället för knän.

                     

Bild 2 och 3. Kontroll av bröstrygg rotation, ländrygg/ bäcken rotation 

11 av träningsinterventionen, med support av 

Stå på knä på en pilatesboll med rak rygg och sträckta 

Bild 1. Kontroll av höftflexion, ländrygg/bäcken rotation och extension.

Ligg på sidan vilande på knäna och med underarmen rakt under 
er.  Utför en 

halvcirkel rörelse med ena armen (från golvet upp mot taket) i lugnt tempo utan 
medrörelser av överkroppen. Växla sida. Stegring: sätt i fötter i stället för knän.

Bild 2 och 3. Kontroll av bröstrygg rotation, ländrygg/ bäcken rotation 
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3. Utfallssteg med rotation.  Gå med höga kliv framåt med framsträckta armar 
som du samtidig vrider över det främre benet. Tänk på att hålla ryggen rak. Det 
främre benet ska vara parallellt med golvet och knä över fot. Stegring: viktskiva. 

                             

Bild 4 och 5. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation, lateralflexion, flexion, 

extension, bröstrygg rotation, höft flexion, höft medial rotation.

4. Plankan med benlyft.  Balansera på underarmar och tår. Håll ryggen rak och 
spänn magen. Lyft ena benet en liten bit och håll kvar ca 5 sek. Växla ben. Stegring: 
a) stepbräda under fötterna b) balansplatta under armarna. 

Bild 6. Kontroll av ländrygg extension, ländrygg/bäcken rotation.
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5. Draken.  Stå med ena benet lyft och raka armar över huvud. Fäll kroppen 
framåt så att kroppen liknar ett ”T” s å långt du klarar med rak rygg . Gå tillbaka till 
utgångspositionen.  

                           

Bild 7 och 8. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation, ländrygg extension och flexion, 

höft medial rotation, bröstrygg flexion               

6. Sidoböjning.  Stå med lätt böjda knän. Spänn magen. Håll en viktplatta eller 
skivstång ovanför huvudet med raka armar. Luta överkroppen från sida till sida. Håll 
bäcken stilla så att inte du inte vrider överkroppen. Stegring: a) stå på balansplatta b) 
stå på ett ben

                                

Bild 9 och 10. Kontroll av ländrygg/bäcken rotation, ländrygg extension, bröstrygg 

rotation
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7. Armhävning mot vägg/en arm väggpress.  Stå på armlängds avstånd från 
väggen. Utför sakta en armhävning med handen mot väggen med bibehållen rak rygg 
(spänn magen).

Bild 11. Kontroll av bröstrygg rotation, ländrygg rotation, ländrygg extension.

8. Bäckenlyft + bensträck på pilatesboll.  Spänn mage och skinkor. Sträck ena 
benet och håll kvar 2-3 sek. Växla ben. Stegring: bollen högre upp under ryggen.

     

Bild 13 och 14. Kontroll av höftflexion, ländrygg/bäcken rotation, ländrygg/bäcken 

extension.
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Träningsdagbok

Namn:________________________________________________

För varje dag ska du föra träningsdagbok samt ”skadedagbok”. 

Notera med ett kryss i träningsdagboken vilken träning du utfört, det vill säga övningar 

hemma eller övningar i samband med ordinarie träning. Om du utför övningar både hemma 

och på träningen samma dag så markerar du detta.

Markera med ett kryss för den dag du spelat match.

Vid eventuell skada/ besvär anger du kroppsdel i ”skadekolumnen” för den eller de dagar det 

gäller.  Du ska bara markera detta om skadan hindrar dig från att delta i den fotbollsträningen. 

Det är viktigt att du fortsätter notera detta dagligen så länge du har besvär och inte kan delta i 

fotbollsträningen.  Läs längre ned hur kroppsdelarna är indelade.

Markera med ett kryss för de dagar du är sjuk.

I kolumnen ”kommentarer” kan du själv skriva något som tex gäller träningen. 

Skador och besvär är indelade i olika kroppsdelar:

Huvud/nacke

Rygg

Höft/ljumske

Lår

Knä

Underben

Fotled

Fot

Axel

Arm/hand

Övrigt

Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar! 

Mobilnummer XXXXXXX mejladress  anna.blomster@ptj.se

Lycka till!



Bilaga 4

November

Datum Dag
Hem-
övning

Organiserad 
träning Match Skada/ besvär Sjuk Kommentar

2011-11-01 Tisdag
2011-11-02 Onsdag
2011-11-03 Torsdag
2011-11-04 Fredag
2011-11-05 Lördag
2011-11-06 Söndag

2011-11-07 Måndag
2011-11-08 Tisdag
2011-11-09 Onsdag
2011-11-10 Torsdag
2011-11-11 Fredag
2011-11-12 Lördag
2011-11-13 Söndag

2011-11-14 Måndag
2011-11-15 Tisdag
2011-11-16 Onsdag
2011-11-17 Torsdag
2011-11-18 Fredag
2011-11-19 Lördag
2011-11-20 Söndag

2011-11-21 Måndag
2011-11-22 Tisdag
2011-11-23 Onsdag
2011-11-24 Torsdag
2011-11-25 Fredag
2011-11-26 Lördag
2011-11-27 Söndag

2011-11-28 Måndag
2011-11-29 Tisdag
2011-11-30 Onsdag
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December

Datum Dag
Övning 
hemma

Övning på 
träningen Match Skada/besvär Sjuk Kommentar

2011-12-01 Torsdag
2011-12-02 Fredag
2011-12-03 Lördag
2011-12-04 Söndag

2011-12-05 Måndag
2011-12-06 Tisdag
2011-12-07 Onsdag
2011-12-08 Torsdag
2011-12-09 Fredag
2011-12-10 Lördag
2011-12-11 Söndag

2011-12-12 Måndag
2011-12-13 Tisdag
2011-12-14 Onsdag
2011-12-15 Torsdag
2011-12-16 Fredag
2011-12-17 Lördag
2011-12-18 Söndag

2011-12-19 Måndag
2011-12-20 Tisdag
2011-12-21 Onsdag
2011-12-22 Torsdag
2011-12-23 Fredag
2011-12-24 Lördag
2011-12-25 Söndag

2011-12-26 Måndag
2011-12-27 Tisdag
2011-12-28 Onsdag
2011-12-29 Torsdag
2011-12-30 Fredag
2011-12-31 Lördag

Gott Nytt År! 
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Januari

Datum Dag
Övning 
hemma

Övning på 
träningen Match Skada/besvär Sjuk Kommentar

2012-01-01 Söndag

2012-01-02 Måndag
2012-01-03 Tisdag
2012-01-04 Onsdag
2012-01-05 Torsdag
2012-01-06 Fredag
2012-01-07 Lördag
2012-01-08 Söndag

2012-01-09 Måndag
2012-01-10 Tisdag
2012-01-11 Onsdag
2012-01-12 Torsdag
2012-01-13 Fredag
2012-01-14 Lördag
2012-01-15 Söndag

2012-01-16 Måndag
2012-01-17 Tisdag
2012-01-18 Onsdag
2012-01-19 Torsdag
2012-01-20 Fredag
2012-01-21 Lördag
2012-01-22 Söndag

2012-01-23 Måndag
2012-01-24 Tisdag
2012-01-25 Onsdag
2012-01-26 Torsdag
2012-01-27 Fredag
2012-01-28 Lördag
2012-01-29 Söndag

2012-01-30 Måndag
2012-01-31 Tisdag
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Februari

Datum Dag
Övning 
hemma

Övning på 
träningen Match Skada/besvär Sjuk Kommentar

2012-02-01 Onsdag
2012-02-02 Torsdag
2012-02-03 Fredag
2012-02-04 Lördag
2012-02-05 Söndag

2012-02-06 Måndag
2012-02-07 Tisdag
2012-02-08 Onsdag
2012-02-09 Torsdag
2012-02-10 Fredag
2012-02-11 Lördag
2012-02-12 Söndag

2012-02-13 Måndag
2012-02-14 Tisdag
2012-02-15 Onsdag
2012-02-16 Torsdag
2012-02-17 Fredag
2012-02-18 Lördag
2012-02-19 Söndag

2012-02-20 Måndag
2012-02-21 Tisdag
2012-02-22 Onsdag
2012-02-23 Torsdag
2012-02-24 Fredag
2012-02-25 Lördag
2012-02-26 Söndag

2012-02-27 Måndag
2012-02-28 Tisdag
2012-02-29 Onsdag
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Mars

Datum Dag
Övning 
hemma

Övning på 
träningen Match Skada/besvär Sjuk Kommentar

2012-03-01 Torsdag
2012-03-02 Fredag
2012-03-03 Lördag
2012-03-04 Söndag

2012-03-05 Måndag
2012-03-06 Tisdag
2012-03-07 Onsdag
2012-03-08 Torsdag
2012-03-09 Fredag
2012-03-10 Lördag
2012-03-11 Söndag

2012-03-12 Måndag
2012-03-13 Tisdag
2012-03-14 Onsdag
2012-03-15 Torsdag
2012-03-16 Fredag
2012-03-17 Lördag
2012-03-18 Söndag

2012-03-19 Måndag
2012-03-20 Tisdag
2012-03-21 Onsdag
2012-03-22 Torsdag
2012-03-23 Fredag
2012-03-24 Lördag
2012-03-25 Söndag

2012-03-26 Måndag
2012-03-27 Tisdag
2012-03-28 Onsdag
2012-03-29 Torsdag
2012-03-30 Fredag
2012-03-31 Lördag
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Hej föräldrar till pojkar -97 i xxxxxxxxxxxxxxx!

Jag heter Anna Blomster och jobbar som sjukgymnast på xxxxxxxx i xxxxxxxxx. Jag ska 

utföra ett projekt inom idrottsmedicin som en del i en magisterutbildning. Min plan är att 

utvärdera funktionell träning på minst femton spelare i p 97.  Spelarna ska få genomföra ett 

test innehållande tio olika delmoment där jag ska bedöma olika fysiska förmågor.  För att 

bedömningen ska bli så noggrann som möjligt kommer spelarna att filmas under testet. 

Utifrån testresultaten ska sedan träningsprogram utformas för respektive spelare. De kommer 

att få ett hemprogram, som ska utföras dagligen (max 10 minuter), samt att övningar ska 

utföras i samband med ordinarie träningar. Träningen ska följas upp och stegras kontinuerligt. 

Träningsperioden är ca 10-12 veckor lång. Därefter ska spelarna få upprepa samma test och 

utifrån detta  utvärderas om deras förmåga har förbättrats.  Spelarna ska under den här 

perioden föra träningsdagbok samt också notera eventuella skador. 

Allt fler studier har visat vikten av skadeförebyggande träning. Det är viktigt att försöka 

identifiera om spelaren har ”svagheter” som han kan fokusera extra på i sin träning, dels för 

att förebygga skador, dels för att förbättra sin teknik.

Jag hoppas att ni kan ge killarna support med träningen och gärna följa upp att den utförs 

regelbundet! 

Kontakta mig gärna om ni har några frågor!

Med vänlig hälsning, 

Anna Blomster

Epostadress: anna.blomster@ptj.se

Mobil 
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Till berörda föräldrar till spelare i XXXXXXXXXX p 97

Med anledning av den studie som ska genomföras på tjugo spelare i xxxxxxxxx P 97 behövs 

ett skriftligt medgivande från er/dig som vårdnadshavare.

Som ni tidigare har informerats om ska spelarna genomföra ett test innehållande tio olika 

delmoment där jag bedömer olika fysiska förmågor. Testet tar cirka 40 minuter och utförs på

xxxxxxx. För att bedömningen ska bli så noggrann som möjligt kommer spelarna att filmas 

under testet. Utifrån testresultaten utformas träningsprogram för respektive spelare och för 

gruppen gemensamt. De kommer att få ett hemprogram, som ska utföras fyra gånger i veckan, 

samt att övningar ska utföras i samband med ordinarie träningar. Träningen ska följas upp och 

stegras kontinuerligt. Träningsperioden är cirka 8-10 veckor. Därefter ska spelarna få upprepa 

samma test och utifrån detta utvärderas om deras förmåga har förbättrats.  Spelarna ska under 

den här perioden föra träningsdagbok samt också notera eventuella skador (som föranleder 

frånvaro från fotbollsträning) samt eventuell sjukdom. Medverkan är frivillig och kan när som 

helst avbrytas.

Jag godkänner att_____________________________________________________ deltar i 

ovan nämnda studie. 

Underskrift vårdnadshavare___________________________________________________

Namnförtydligande__________________________________________________________

Jag vore tacksam för om ni kan återlämna denna blankett till någon av tränarna så snart som 

möjligt!

Tack på förhand! Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig på tel xxxxxxxx eller 

anna.blomster@ptj.se.

Med vänlig hälsning, 

Anna Blomster

Leg sjukgymnast


