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Abstrakt
Under fotbollsmatcher uppstår neuromuskulär trötthet till följd av excentriska rörelser så som
sprint, hopp och löpning som förekommer under matcherna. För att undvika skador,
överträning och prestationssänkningar är det viktigt att veta när spelarna är återhämatde.
Syftet med pilotstudien var att undersöka fysiologiska förändringar som inträffar under
fotbollsmatcher och om de påverkar återhämtningsmönstret efter flera matcher hos
professionella fotbollsspelare.
Metoden var uppdelad i två delstudier där 12 professionella fotbollsspelare, i delstudie 1 fick
genomföra countermovement jump (CMJ) och drop jump (DJ) från 40 cm samt fylla i ett
återhämtningsformulär för muskelömhet 36 timmar innan, 12-16 samt 60-64 timmar efter 11
olika tävlings-matcher. Blodprover togs på spelarna i samband med 1 match för att undersöka
aktiviteten hos muskelenzymerna kreatinkinas (CK) och laktatdehydrogenas (LDH) i blodet
hos spelarna. I delstudie 2 fick 9 professionella spelare genomföra samma explosiva hopp
som i delstudie 1 men då 1 timma innan, 30 minuter och 50 timmar efter 3 olika träningsmatcher.
Resultaten var väldigt varierande. Huvudfynden var att trenderna i upplevd muskelömhet
efter samtliga matcher höjdes. Muskelenzymerna CK och LDH var båda förhöjda 16 timmar
efter match och var inte tillbaka på baseline efter 64 timmar. Kontakttiden i hoppmattan var
högre än baseline i samtliga 3 matcher i delstudie 2, 30 minuter efter match och den var
förhöjd i 2 av matcherna efter 50 timmar.
Slutsatsen. Resultaten visar trender på att återhämtningen kan variera i olika matcher.
Resultaten i den förhöjda trenden i muskelömhet och den ökade enzymaktiviteten i blodet
pekar på att spelarna inte är återhämtade 64 timmar efter match. Den förhöjda kontakttiden i
hoppmattan i delstudie 2 pekar på att funktionen i stretch-shortening cykeln i nedre extremitet
inte är återhämtad 50 timmar efter match. Vidare studier krävs för att dra några större
slutsatser.
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Abstract
During football games neuromuscular fatigue occuring following eccentric movements such
as sprint, jump and run that occur during games. To avoid injury, overtraining and
performance decreases, it is important to know when players are recovered.
The aim of the pilotstudy was to investigate physiological changes that occur during football
matches and if they affect the recovery pattern after several games in professional football
players.
The method was divided into two sub-studies in which 12 professional footballers, in
substudy 1 performed counter movement jump (CMJ) and drop jump (DJ) from 40 cm and fill
out a recovery form for muscle soreness 36 hours before, 12-16 and 60-64 hours after 11
different competetive games. Blood samples were taken on the players in connection with one
match to examine the activity of muscle enzyme creatine kinase (CK) and lactate
dehydrogenase (LDH) of the players. In study 2 received nine professional players carry the
same explosive jump that in sub-study 1 but then one hour before, 30 minutes and 50 hours
for 3 different friendly games.
The results were very varying. The main findings were that the trends in perceived muscle
soreness after all matches were raised. Muscle enzymes CK and LDH were both elevated 16
hours after the match and was not back at baseline after 64 hours. The contact time in the
jumping mat was higher than baseline in all three matches in the sub-study 2, 30 minutes after
the match and it was not back to baseline in two of the matches after 50 hours.
Conclusion: The results show trends that the recovery may vary in different matches. The
results in the increased trend in muscle soreness and increased enzyme activity in the blood
indicate that the players are not recovered 64 hours after the match. The increased contact
time in hopes carpet in substudy 2 indicate that the function of the stretch-shortening cycle of
the lower extremity are not recovered 50 hours after the match. Further studies are required to
draw any major conclusions.
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Förkortningar
DJ = drop jump
CK = kreatinkinas
CMJ = counter movement jump
DOMS = delayed onset muscle soreness
LDH = laktatdehydrogenas
ms = millisekunder
1 RM = 1 repettition maximum
SSC = stretch shortening cykel
TQR = total quality recovery

6

1 Inledning
1.1 Fotboll som sport
Fotboll är en stor och populär sport som utövas av ca 265 miljoner spelare runt om i världen
(1). Fotboll på professionell nivå är en av de mest komplexa och krävande sporter som finns.
Det är en dynamisk sport som kräver god taktisk och teknisk förmåga samt en god fysik och
mentala kvalitéer (2).

1.2 Fysiologiska krav på elitfotbollsspelare
En elitfotbollsspelare täcker en distans mellan 9-13 km under en match(3,4,5). Beroende på
vilken position spelarna har så rör de sig olika långt i olika intensiteter per match. Mittfältarna
rör sig 3 % längre än anfallarna och 7 % längre än försvararna. Anfallarna sprintar en längre
sträcka än under en match än mittfältarna (5). Detta betyder att spelare på olika positioner har
olika mycket belastning under matcher. Rörelserna under en match är av intermittent karaktär
med perioder av högintensiv aktivitet så som ruscher, hopp, tacklingar, sparkar som blandas
med perioder av lågintensiv aktivitet så som jogging, gång och stillastående. En
elitfotbollspelare ändrar aktivitet varje 4-6 sekund och genomför ca 1350 aktiviteter varje
match varav 220 av dessa i hög fart. En genomsnittlig puls under match ligger på ca 85 % av
maxpuls och de anaeroba systemen är högt belastade under de högintensiva perioderna under
match (6).

1.3 Neuromuskulär trötthet
Neuromuskulär trötthet kan definieras som en minskning i förmågan för muskeln att
producera kraft eller effekt. Tröttheten uppstår centralt i nervsystemet eller perifert i den
lokala muskeln enligt vissa forskare. Andra tycker att muskel och nervsystemet inte har någon
tydlig gräns och vill hellre tala om det neuromuskulära systemet och hur trötthet uppstår i det
(7). Denna neuromuskulära trötthet har kopplats ihop med skadeuppkomst hos professionella
fotbollsspelare i tidigare studier (8) och de flesta skadorna uppstår oftast i slutet av
fotbollsmatcherna (9,10). Andra studier har visat att de spelare som spelar 2 matcher per
vecka underpresterar eller har en högre skadefrekvens än de som endast spelar en match i
veckan (11,12). Detta kan bero på att återhämtningen mellan matcherna inte är fullständig.
Under en fotbollsmatch på professionell nivå förekommer neuromuskulär trötthet särskilt vid
tre tillfällen. Efter korta intensiva perioder i båda halvlekarna, i början av andra halvlek och i
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slutet av matchen (3). Spelarna rör sig en längre sträcka i första halvlek än i andra. Den totala
sprintsträckan är också längre i första halvlek än i andra (6). Man har också sett att den
excentriska muskelstyrkan i hamstrings muskler är reducerade efter simulerad fotbollsmatch
på löpband (13). Dessa resultat indikerar att högintensiva aktiviteter under fotbollsmatcher
har en negativ inverkan på de neuromuskulära systemens förmåga att skapa kraft.
En studie från 2011 visade att sprintförmågan och den maximala kontraktionsförmågan i
framsida lår var nedsatt direkt efter match och upp till 48 timmar efter match samt att
muskelömheten ökade direkt efter match. Resultaten visade också att den trötthet som uppstår
under fotbollsmatcher är en kombination av central och perifer trötthet (4). Sprintförmågan
hos manliga amatörfotbollsspelare efter en match undersöktes 2008 av ett portugisiskt
forskarteam. Deras studie visade att sprintförmågan var nedsatt i 72 timmar efter match(14).
Samma resultat har funnits i en annan studie (15). En studie som genomfördes 2010 på
damfotbollsspelare och deras återhämtning fann man att sprintkapaciteten försämrades direkt
efter matchen men var tillbaka på baseline redan 5 timmar efter match (16).

1.3.1 Explosivitet
Den vertikala hoppförmågan är en annan metod som använts i studier för att undersöka
neuromuskulär trötthet och återhämtning. De vanligaste hoppen som undersöks är
koncentriska hopp så som countermovement jump (CMJ) där försökspersonen går ner till ca
90 grader och genomför ett upphopp med förspänning (17). Ett slovakiskt forskarteam
undersökte hoppförmågan hos 10 amatörfotbollsspelare innan match, efter 45 minuter och
efter 90 minuter. De fann ingen signifikant skillnad i hoppförmågan vid de tre mättillfällena
(18). Samma resultat fick en fransk forskargrupp 2012 när de undersökte 8
amatörfotbollsspelare. Denna studie genomfördes dock efter att spelarna genomförde ett
träningspass som skulle motsvara en match på elitnivå (19). En liknande studie genomfördes
på 10 ungdomsspelare i Storbritannien 2007 som genomförde ett fotbollsspecifikt
intervallpass på ett löparband. Då fick forskarna fram att hoppförmågan reducerades direkt
efter övningen med 3 cm (20). En studie från 2010 visade att hoppförmågan hos 16 spelare
från portugisiska andra och tredjeligan var reducerad direkt efter match med 12 % och 72
timmar efter matchen var hoppförmågan fortfarande reducerad med 8 % (21). Ett grekiskt
forskarteam undersökte 20 tränade fotbollsspelare och deras hoppförmåga minskade med
10 % 24 timmar efter match (16). Liknande resultat fann de i en annan studie på 14
elitfotbollsspelare då de reducerade hoppförmågan med 9,3 % 24 timmar efter 68 spelade
minuter av en fotbollsmatch (22). Hos damfotbollsspelare har man också sett att
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hoppförmågan sjönk med 4,4 % direkt efter match och var inte återhämtad efter 72 timmar
(16).
Komi menar att undersöka funktionen i musklernas stretch shortening cykel (SSC) med hjälp
av dropjumps (DJ) är en rättfärdig metod att studera neuromuskulär trötthet eftersom denna
metod är funktionell och liknar de explosiva rörelser som utförs under match så som sprint,
löpning och hopp som är viktiga för att kunna prestera under fotbollsmatcher. Vid löpning,
hopp och sprint aktiveras SSC i de nedre extremiteterna precis innan foten får kontakt med
underlaget då det sker en föraktivering, när foten får kontakt sker en excentrisk inbromsande
fas och sedan följer en koncentrisk fas vid själva frånskjutet från underlaget (23). I en studie
från 1995 fick 10 män genomföra en ett DJ från 50 cm höjd för att testa återhämtningen av
funktionen i SSC. Efter hopptestet genomförde männen en submaximal övning för SSC.
Direkt efter, 2 timmar efter, 2 dagar efter och 4 dagar efter övningen gjorde männen samma
dropjump test igen. Resultaten visade att hopphöjden var lägre och kontakttiden högre direkt
efter (+13 millisekunder), 2 timmar efter (24 ms) och 2 dagar efter (19 ms) övningen än
innan. (24). Väldigt få studier har undersökt återhämtningen av funktionen i SSC med hos
fotbollsspelare med hjälp av DJ. En studie på 10 elitfotbollsspelare visar att kontakttiden i
marken i ett dropjump från 45 cm ökade med 21 millisekunder 45 min in i matchen och
fortsatte öka efter 90 min med sammanlagt 58 millisekunder (18). Hopphöjden i DJ från 35
cm höjd hos 10 ungdomsfotbollsspelare, sjönk efter en 42 minuter lång fotbollsspecifik
övning med 2,3 cm (20).

1.3.2 Blodmarkörer
Under och efter intensiva aktiviteter läcker vissa enzymer ut från musklerna ut i blodet. Dessa
enzymer förekommer oftast i låga nivåer och aktivitet i blodet men efter hård fysisk aktivitet
kan koncentrationen i blodet och aktiviteten öka mellan 70-250%. Två av dessa är
Kreatinkinas (CK) och Laktatdehydrogenas (LDH). LDH-aktiviteten har inte undersökts i
samband med fotbollsmatcher tidigare, men har undersökts efter bland annat maratonlopp och
där har forskare kommit fram till att de löpare som har en större trötthet har också ökad
aktivitet av LDH (25). Hög CK aktivitet i blodet har starka samband med fysisk träningsstatus
hos idrottare och hur högt belastade musklerna är (26). Vid högintensiva aktiviteter som
involverar excentrisk muskelkontraktion beror en förhöjd CK aktivitet på skador i
muskelcellens sarkolemma-membran. Hur stora skadorna blir beror på intensiteten i
muskelkontraktionerna och hur länge de håller på (27). CK aktiviteten når sin topp 24-48
timmar efter en fotbollsmatch (4,22).
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De studier där man undersökt aktiviteten hos dessa enzymer hos fotbollsspelare och hur lång
tid det tar för dem att återgå till normala nivåer av aktivitet har liknande resultat. En studie
undersökte CK aktiviteten hos 16 fotbollsspelare efter en match i den näst högsta divisionen i
Portugal och fick fram att aktiviteten inte var tillbaka på baseline 72 timmar efter matchen
(14). En annan studie från 2010 visade att CK aktiviteten var förhöjd i över 72 timmar efter en
fotbollsmatch hos 20 spelare på amatörnivå (15). Ispirlidis et al undersökte CK aktiviteten hos
14 elitfotbollsspelare efter match och den var förhöjd 96 timmar efter matchen (22).

1.3.3 Muskelömhet
De intensiva aktiviteter som förekommer under fotbollsmatcher innehåller många excentriska
muskelkontraktioner och kan orsaka muskelömhet (28). Muskelömheten kan upplevas direkt
efter aktiviteten men når sin topp 24-48 timmar efter aktivitet. Detta fenomen brukar kallas
DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) och hur stor den muskulära ömheten blir kan bero
på durationen och intensiteten i den fysiska aktiviteten. Den fördröjda muskelömheten kan
påverka idrottarens ledrörelser och kraftutveckling på ett negativt sätt som kan bidra till en
sänkt prestationsförmåga och en ökad skaderisk (29). Några återhämtningsstudier har
undersökt DOMS hos fotbollsspelare där spelarna har fått uppskatta graden av muskelömhet i
de nedre extremiteterna på en Likertskala (14, 15). 16 fotbollsspelare från portugisiska
andradivisionen hade en förhöjd muskelömhet 72 timmar efter matchen jämfört med baseline
(14). En annan studie på 20 spelare i ett elitlag på U21 nivå i Grekland var DOMS högre än
baseline 48 timmar efter match men tillbaka på baseline 72 timmar efter (15). Tidigare studier
har också visat att höga nivåer av muskelenzymer i blodet och förhöjd muskelömhet visar
starka samband (16).

1.4 Problemformulering
En tävlingssäsong för professionella fotbollsspelare kan innehålla mellan 1-3 matcher per
vecka uppdelat på seriespel, inhemska och internationella cupmatcher. Under perioder när de
spelar matcher väldigt frekvent så kan stress och trötthetssymtom uppstå. Dessa symtom kan
öka risken för överträning, skador och prestationssänkning. Det är viktigt att spelarna kan
återhämta sig fullt ut och vara redo att spela match under 90 minuter inom 3-6 dagar.
Det är också viktigt för tränare och att känna till återhämtningsförmågan hos sina spelare för
att kunna planera träning för att minimera skaderisken och öka prestationsförmågan till nästa
match. Tidigare studier har undersökt återhämtningsförmågan hos fotbollsspelare i samband
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med en match. Det finns flera variabler som kan påverka belastningen på de anaeroba
systemen under matcher. Min hypotes är att återhämtningsförmågan varierar från match till
match. Med återhämtningsförmågan menar jag när värdet för varje undersökningsvariabel är
tillbaka på baselinevärdet. Det är därför intressant att undersöka återhämtningen hos
fotbollsspelare i samband med fler matcher för att kunna se hur återhämtningsförmågan
varierar i ett lag på professionell nivå. Det finns få tidigare studier som har undersökt
återhämtningsförmågan hos professionella fotbollsspelare och under flera matcher. Det finns
få studier som undersökt hur hopphöjden och kontakttiden under dropjumps påverkas hos
professionella fotbollsspelare efter matchspel.

2 Syfte
Syftet var att i en pilotstudie undersöka fysiologiska förändringar som inträffar under
professionella fotbollsmatcher och om de påverkar återhämtningen i 5 olika parametrar efter
sammanlagt 14 matcher hos professionella fotbollsspelare.

2.1 Frågeställningar
1. Hur förändras hoppförmågan efter 11 olika tävlingsmatcher och 3 olika
träningsmatcher?
2. Hur förändras den subjektiva muskelömheten efter 11 olika tävlingsmatcher?
3. Hur förändras aktiviteten av muskelenzymer i blodet hos spelarna efter 1 match?

3 Material och Metod
3.1 Undersökningsdesign
Studiedesignen är en experimentell studie, longitudinell med kvantitativ ansats. Metoden är
designad utifrån vissa logistiska begränsningar. Exempelvis fanns bara tillgång till
försökspersonerna i samband med träningar på vissa av klubben bestämda tidpunkter i
förhållande till matcherna i delstudie 1 (Figur 1). Det fanns också bara möjlighet att
genomföra blodprover på en av matcherna på grund av logistiska begränsningar. För att få en
uppfattning av spelarnas belastning användes Borgskalan CR 0-10 (bilaga 1) som använts i
tidigare studier för att få en uppfattning om belastningen hos fotbollsspelare efter träning och
match (30). Direkt efter det första mättillfället efter match (12-16 h) genomförde spelarna ett
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rörlighets-och styrkepass (bilaga 2). Mellan varje match gick det 6-7 dagar. På grund av
bortfall togs inte match 2, 7 och match 9 med till vidare analys.
I delstudie 2 (Figur 2) som endast mätte återhämtningen av explosiviteten i nedre
extremiteterna genomfördes mättillfället för baseline 1 timma innan match och första
mättillfället efter match var inom 30 min. Det tredje mättillfället var 50 timmar efter match
förutom efter den tredje träningsmatchen där det tredje mättillfället inte analyserades på grund
av bortfall.

FIGUR 1 – Schema över perioden för delstudie 1. De lodräta pilarna pekar på tiden då CMJ, DJ, muskelömhet
mättes i förhållande till matcherna. De ljusare boxarna visar när den taktiska träningen låg och de svarta boxarna
visar när de genomförde rörlighet- och styrkepasset. De svarta bloddropparna visar när blodproverna togs.
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FIGUR 2 – Schema över perioden för delstudie 2. De lodräta pilarna pekar på tiden då CMJ och DJ mättes i
förhållande till träningsmatcherna.

3.2 Urval
Ett fotbollslag på professionell nivå i södra Sverige.

3.3 Studiepopulationen
Inklusionskreterier:
Manliga professionella fotbollsspelare i ett professionellt fotbollslag
Exklusionskreterier:
-

Spelare som spelade mindre än 60 minuter av aktuell match för datainsamling.

-

Spelare som vid datainsamlingstillfället hade någon form av skada som kunde ge
missvisande data.

-

Målvakter var inte med i studien eftersom de har en annan typ av rörelsmönster under
match.
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Tabell 1. Fysiologiska data hos spelarna som deltog i delstudie 1 och delstudie 2. Tabellen visar medelvärde och
standardavvikelse.

Antal

Ålder

Längd (cm)

Spelare

Vikt

Fett (%)

(kg)

Delstudie 1

n=12

23 +/-3

181 +/-5

78 +/-4

11 +/-1

Delstudie 2

n=9

22 +/-4

182 +/-5

78 +/-4

11 +/-1

I delstudie 1 blev 22 professionella fotbollspelare från ett lag på högsta nivå i Sverige
tillfrågades att medverka i studien. I delstudie 2 blev 24 professionella fotbollsspelare från ett
lag på näst högsta nivå tillfrågade att delta i studien. När all data var insamlad var det totalt 12
spelare i delstudie 1 och 9 spelare i delstudie 2 som medverkat vid alla
datainsamlingstillfällena i samband med minst en match. Dessa spelares data användes för
vidare analys i studien. Resterande spelares data exkluderades.

3.4 Delstudie 1
3.4.1 Explosivitet
I samband med 11 tävlingsmatcher utförde försökpersonerna 3 av 2 typer av hopp där den
högsta hopphöjden och den kortaste kontakttiden antecknades och utvärderades, 24-36 timmar
innan (Baseline), 12-16 och 60-64 timmar efter match. 13-17 timmar efter match
genomfördes ett standardiserat rörlighets -och styrkeprogram (se bilaga 3). Hoppen bestod av
Counter Movement Jump(CMJ) och Dropjump(DJ) från en 40 cm hög låda.
Försökspersonerna fixerade händerna vid höfterna vid genom samtliga hopp och uppmanades
att ta i med maximal kraft och få så kort tid i mattan som möjligt vid DJ vid varje hopp.
Hoppen genomfördes på en kontaktmatta (Ergo Jump Boscosystem) som registrerar både
hopphöjd, kontakttid och har en noggrannhet på +/- 0,001 sekunder (31). Mätningarna
genomfördes inomhus på samma underlag vid varje tillfälle. Innan hoppen genomfördes en
standardiserad uppvärmning på motionscyklar. För att få samma intensitet på uppvärmningen
vid samtliga tillfällen användes Activio teamsystem med pulsband på varje spelare som skulle
ligga mellan 50-60% av sin maxpuls i 5 minuter innan hoppen genomförs. Spelarna fick vid 2
tidigare tillfällen prova på hela testproceduren för att vänja sig till första mättillfället. I
anslutning till baseline testerna genomfördes en taktisk lågintensiv träning som var av samma
karaktär varje tillfälle.
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3.4.2 Subjektiv muskelömhet
Vid samma tillfällen (11 matcher) som hoppen utfördes i delstudie 1 fyllde försökspersonerna
i ett frågeformulär med 6 olika frågor om hur de känner att har återhämtat sig från matchen
(bilaga 3). Frågorna är tagna från TQR (Total Quality Recovery) som är ett tidigare publicerat
verktyg för att mäta självupplevd återhämtning hos idrottare (29). Data för frågan med
muskelömhet togs vidare för analys. De fick välja mellan 1-5 på en likertskala där 1
motsvarar mycket ömma och 5 motsvarar inte ömma alls. Försökspersonerna satt i ett avskilt
rum och fyllde i frågorna utan yttre påverkan för att uppnå bästa kvalité.

3.4.3 Blodmarkörer
I samband med match 11 i studie 1 togs blodprov med hjälp av ett stick med nål i armvecket
på spelarna i anslutning till utförandet av hopptesterna och ifyllnad av formulären.
Blodproven utförs av legitimerad sjuksköterska i ett avskilt rum och analyserna ägde rum på
Sahlgrenska laboratoriet i Göteborg. Analysen fokuserade på att mäta aktiviteten av
muskelenzymerna CK och LDH i blodet vid dessa tillfällen.

3.5 Delstudie 2
3.5.1 Explosivitet
I samband med 3 träningsmatcher utförde försökpersonerna 3 gånger av två olika hopp där
den högsta hopphöjden antecknades och utvärderades, 1 timma innan (Baseline), 30 min och
50-66 timmar efter match. Hoppen består av Counter Movement Jump(CMJ) och
Dropjump(DJ) från 40 cm. Försökspersonerna fixerade händerna vid höfterna genom samtliga
hopp och uppmanades att ta i med maximal kraft vid varje hopp med minimal kontakttid i
hoppmattan. Hoppen genomförs på en hoppmatta (Ergo Jump Boscosystem) som registrerar
både hopphöjd, kontakttid och har en noggrannhet på +/- 0,001 sekunder (31). Mätningarna
genomfördes inomhus på samma underlag vid varje tillfälle. Innan hoppen genomfördes en
standardiserad uppvärmning som genomförs på motionscyklar. För att få samma intensitet på
uppvärmningen vid samtliga tillfällen användes ett hjärtfrekvensenssystem (Activio
Teamsystem) med pulsband på varje spelare som låg mellan 50-60% av sin maxpuls i 5
minuter innan hoppen genomfördes.
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3.6 Dataanalys
Den uppskattade matchansträngningen är beräknad som medelvärde hos de spelare som
spelade mer än 60 minuter av matchen. Data är beräknad på medelvärde och
standardavvikelse av de försökspersoners testresultat som deltog vid mättillfällena. En
normalfördelning på datan fastställdes på baselinevärdena i CMJ i delstudie 2. Därmed antogs
också att resterande data var normalfördelad. Förändringar för de olika
undersökningsvariablerna hos gruppen beräknades som medelvärde och presenterades som %
av baseline. P värden under 0,05 var ansedda som statistiskt signifikanta skillnader och
beräknades på datan från de explosiva testerna samt blodmarkörerna med hjälp av ett parat Ttest på absolutvärdet av de olika variablerna. Korrelationen av de olika variablerna
analyserades med hjälp av Pearsons Correlation eller Regression test. Detta test visar graden
av linjära samband mellan olika variabler. Korrelationskoefficienten betecknas med r och om
r är under 0,9 finns ingen korrelation, om r är mellan 0,1-0,3 finns en liten korrelation, om r är
mellan 0,3-0,5 finns en medium korrelation och om r är mellan 0,5-1,0 så finns en stark
korrelation (32). Beräkningarna gjordes med hjälp av Microsoft Excel och SPSS.

3.7 Mätmetodernas Validitet
Liknande mätmetoder har använts i tidigare studier (18, 33, 34). I vissa studier används
liknande men inte exakt samma mätutrustning så som kraftplattor i stället för hoppmatta (16,
20).

3.8 Etiskt resonemang
Studien var planerad och genomförd utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(35). Innan studien påbörjades gick forskningsledaren igenom studiens syfte och metoder
noggrant när gruppen av försökspersoner var samlad. Information om risker och eventuella
obehag delgavs försökspersonerna muntligt. De fick också information om att de när som
helst kunde delvis eller helt avbryta sin medverkan. Efter den gemensamma informationen
uppmuntrades försökspersonerna att ställa frågor till forskningsledaren enskilt eller inför
gruppen om de kände tvekan inför att medverka. Försökspersonerna fick en vecka på sig att
fundera och ta beslut om de ville medverka eller inte. De som valde att delta fick lämna in ett
undertecknat dokument för samtycke (Bilaga 4).
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Det fanns en liten risk att försökspersonerna kunde komma till skada i de nedre extremiteterna
vid hopptesterna. Om det skulle uppstå en skada så fanns en ansvarig Fysioterapeut på plats
för akut skadebehandling.
Frågeformulären förvarades i ett skåp som var låst och oåtkomlig för andra personer än
forskningsledaren.
Blodproverna kunde medfört viss smärta i armvecket. Blodproverna märktes med
försökspersonernas kodnummer och hos laboratoriet användes studiekoder och ett internt
registreringsnummer som forskningsledaren och laboratoriepersonalen kände till.
En etisk självevaluering har fyllts i (bilaga 5) och genom samtal med Etiska
prövningsnämnden i Linköping togs beslutet att ingen ansökan till etikprövningsnämnden
behövdes skickas in.

4 Resultat
4.1 Delstudie 1
Den uppskattade ansträngningen hos spelarna efter matcherna på Borgskalan CR 1-10 var i
medelvärde mellan 7,2 och 8,2 där siffran 7 motsvarar ”mycket ansträngande”.

4.1.1 Explosiviteten
Antalet spelare som kunde medverka i de explosiva testerna var mellan 3-8 stycken vilket
varierade från match till match.
Resultaten från de olika hoppvariablerna var av varierande karaktär. Resultaten av CMJ
visade en minskande trend i hoppförmågan hos gruppen 12-16 timmar efter match men ingen
signifikant skillnad från baseline i någon av matcherna. En match visade en ökad trend men
ingen signifikant skillnad från baseline. DJ resultaten för hopphöjden visade en negativ trend
med signifikant lägre hopphöjd i match 4 (-5,4 %), match 6 (-6 %) och match 8 (-6,4 %) 1216 timmar efter match (se tabell 2 och figur 3). I match 8 ökade hopphöjden(9,4 %)
signifikant 60-64 timmar efter match. De andra matcherna visade ingen signifikant skillnad
från baseline 60-64 timmar efter match och är väldigt spridda. Kontakttiden i hoppmattan
under DJ visade väldigt spridda resultat och visade inga samband med lägre hopphöjd. Det
fanns inte några signifikanta skillnader i kontakttiden 12-16 timmar eller 60-64 timmar efter
matcherna.
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Tabell 2. Tabellen visar antal spelare som deltog vid samtliga mättillfällen vid varje match. Den visar också procentuell
skillnad i hopphöjden i DJ hos spelarna 12-16 timmar och 60-64 timmar efter varje match. De värden som är markerade med
stjärnor efter visade signifikant skillnad (P < 0,05) jämfört med värden från baseline.

DJ

BL

12-16h

60-64h

Hopphöjd

Antal
spelare

match 1

0

0,0

n=4

match3

0

-4,3

-5,8

n=5

match 4

0

-5,4 *

-3,8

n=8

match 5

0

-4,7

2,6

n=4

match 6

0

-6,0 *

-13,1

n=3

match 8

0

-6,4 *

9,4 *

n=5

match 10

0

-1,8

-2,1

n=4

match 11

0

8,0

9,9

n=5

DJ Hopphöjd % Förändring
% Förändring av Baseline

20
15

match 1

10

match3
match 4

5

match 5

0
-5

BL

12-16h

60-64h

match 8
match 10

-10
-15

match 6

match 11
Tid

Figur 3 – Visar hopphöjdens procentuella förändring vid DJ för varje match. Datan är presenterade som medelvärde
av gruppens hopphöjd. Signifikant negativ förändring (P < 0,05) efter 12-16 timmar från baseline i match 4, 6 och 8.
Signifikant positiv skillnad efter 60-64 timmar efter match 8.

4.1.2 Muskelömhet
Vid samtliga matcher visade resultaten en ökande trend i muskelömhet efter 12-16 timmar.
60-64 timmar efter matcherna var resultaten varierande (se figur 4). I den match som
blodproverna togs och enzymaktiviteten analyserades visade muskelömheten och CK
aktiviteten stark korrelation (r=0,5) och muskelömheten och LDH aktiviteten medium
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korrelation (r=0,4). Likheter i trender med gruppens upplevda anträngning i Borgskalan fanns
inte.

Upplevd Muskelömhet
5,0
4,5

Match 1

Likertskala

4,0

Match 3

3,5

Match 4

3,0

Match 5

2,5

Match 6

2,0

Match 8

1,5

Match 10

1,0
BL

12-16h
tid

60-64h

Match 11

FIGUR 4 – Figuren visar de ökade trenderna i upplevd muskelömhet hos spelarna efter varje match i absolut värde
på en likertskala 1-5, där 1 är mycket ömma och 5 är inte ömma alls. Värdena är presenterade som medel i gruppen.

4.1.3 Blodmarkörer
CK aktiviteten ökade signifikant med 159 % efter den match då blodprover togs och den var
inte tillbaka på baseline 64 timmar efter matchen. LDH aktiviteten ökade också signifikant
med 27 % efter match och var inte tillbaka på baseline 64 timmar efter matchen (se figur 5).
Enzymernas aktivitet visade stark korrelation med varandra vid mättillfällena (r= 0,65)

A

B

CK % förändring
Match 11
200

LDH % förändring
Match 11
30

CK %
förändrin
g Match
11

100
0
BL

16h

LDH %
förändrin
g Match
11

20
10
0

64h

BL

16h

64h

FIGUR 5 – Figurerna visar den procentuella förändringen i blodet för aktiviteten av muskelenzymerna CK (A) och
LDH (B) hos spelarna, 16 timmar och 64 timmar efter Match 11. Båda enzymerna ökade signifikant (CK P=0,003 och
LDH P=0,0002) 16 timmar efter matchen. De var inte tillbaka på baseline 64 timmar efter match. Enzymernas
aktivitet visade stark korrelation (r= 0,65).
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4.2 Delstudie 2
I den andra delstudien var deltagarna mellan 5-8 vid varje match. I de tre träningsmatcherna
var det signifikant lägre hopphöjd (-8,2 %) i CMJ, 30 minuter efter en av matcherna. De andra
matcherna visade ingen signifikant skillnad i hopphöjden i CMJ varken efter 30 min, 50 eller
66 timmar efter match. Hopphöjden i DJ var signifikant lägre (-13,2 %) 30 minuter efter
samma match som hopphöjden i CMJ minskade. Ingen av de andra mättillfällena visade
signifikant skillnad i hopphöjden i DJ. Kontakttiden i hoppmattan under DJ var signifikant
högre (7,5, 9,2 och 7,5 %) efter 30 min efter samtliga 3 träningsmatcher (se tabell 3 och figur
6). Efter 50 h var kontakttiden inte tillbaka på baseline i två av matcherna.
Tabell 3. Tabellen visar antal spelare som deltog vid samtliga mättillfällen i DJ vid varje match i delstudie 2. Värden är
presenterade som procentuell skillnad för kontakttiden vid DJ från värdet vid baseline (BL). De värden som är markerade
med stjärnor visade signifikanta skillnader (P<0,05) från baseline.

DJ

BL

30 min

50

66

Kontakttid

Antal
spelare

Match 1

0

7,5 *

3,5

5

Match 2

0

9,2 *

3,8

8

Match 3

0

7,7 *

-10,5 *

6

DJ Kontakttid % förändring
Tränings- matcher
% förändring

10
8
6

Match 1

4

Match 2

2

Match 3

0
BL

30 min

50h
tid

FIGUR 6 – Figuren visar den procentuella förändringen i kontakttid i hoppmattan för varje match vid DJ i delstudie
2. Signifikant ökande kontakttid (P<0,05) vid samtliga 3 träningsmatcher 30 minuter efter match.
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5 Diskussion
5.1 Metoddiskussion
Denna pilotstudie syftade till att undersöka den neuromuskulära återhämtningen i 5 olika
parametrar hos professionella fotbollsspelare. Eftersom det är en pilotstudie och
försökspersonerna är få i antal så behövs vidare studier för att dra större slutsatser.
Metoden hade vissa logistiska begränsningar. Försökspersonerna i delstudie 1 var tillgängliga
vid vissa tider i samband med lagets träningar för mätningar, vilket inte var optimalt för att
kunna jämföra resultaten med tidigare studier. Baselinemätningen i tidigare studier utfördes
inom 1 timma innan matchen (14, 15, 16, 18, 21, 22), men i delstudie 1 utfördes
baselinemätningen 32-36 timmar innan matcherna. Den taktiska träningen som genomfördes
efter baselinemätningen kan ha påverkat spelarnas neuromuskulära system innan matchen.
Rörlighets- och styrkepasset som genomfördes efter den andra mätningen efter matcherna bör
inte påverkat det tredje mättillfället eftersom aktiv återhämtningsträning med styrketräning på
mindre än 50 % av 1 RM vilket i en tidigare studie visat att den typen av träning inte har
påverkan på den neuromuskulära återhämtningen (16). Den studien undersökte dock
damfotbollsspelare på elitnivå.
Vissa av spelarna spelade 90 minuter av matcherna, medan vissa endast spelade 60 min. Detta
kan ha betydelse på samtliga 5 återhämtningsparametrar samt på upplevd matchansträngning i
Borgskalan.
I återhämtningsformuläret som användes i delstudie 1 är frågan för muskelömhet formulerad
på så sätt att 1 = mycket ömma och 5 = inte ömma alls. Detta kan vara förvirrande för både
spelarna då i vanliga fall har en stigande skala för ökande smärta. Det är också därför det kan
feltolkas i resultatdelen när linjerna i diagrammet minskar när muskelömheten ökar.

5.2 Resultatdiskussion
5.2.1 CMJ
CMJ visar att det var väldigt spridda resultat i både delstudie 1 och delstudie 2. De olika
delstudierna visade båda minskande trender i hopphöjd efter de flesta matcher i CMJ vid
första mättillfället efter match, men endast en match i delstudie 2 som visade signifikant lägre
hopphöjd på 30 minuter efter match. Dessa resultat stämmer överens med de resultat som två
tidigare studier visat på fotbollspelare (18, 19), där de inte heller hittade någon signifikant
lägre hopphöjd i CMJ efter fotbollsmatch. Andra tidigare studier har visat minskning i
hopphöjd efter fotbollsmatcher med mellan -9,3 till -12 % direkt efter matcher på elitnivå (16,
21

21, 22). En av träningsmatcherna i delstudie 2 visade en signifikant minskning i hopphöjd
med -8,2 % 30 minuter efter en av matcherna, vilket stämmer ganska bra överens med de
tidigare studierna.
Mätningen av CMJ 60-64 timmar efter match i delstudie 1 och efter 50 timmar i delstudie 2
visade ingen signifikant skillnad från baseline, med väldigt varierande trender. Resultaten
skiljer sig från 2 tidigare studier som visat en minskning i hopphöjd från baseline 72 timmar,
med ner till -8 % efter match på elitnivå både hos herr- och damspelare (16, 21). Variationen i
resultaten kan tyda på att återhämtningen i de neuromuskulära systemen kan variera väldigt
mycket från match till match.
Resultaten från CMJ i båda delstudierna visar att spelarnas explosiva hoppförmåga inte
behöver vara reducerad efter matcherna. Detta kan bero på att antalet försökspersoner är för få
i studien, men eftersom det endast var 1 av 11 matcher som visade signifikant minskad
hopphöjd så kan det betyda att återhämtningen av de neuromuskulära systemen är mer
komplexa än man tidigare trott. Det kan också vara så att CMJ inte är en tillräckligt känslig
mätmetod för att mäta återhämtningen i explosiv hoppförmåga hos fotbollsspelare eftersom
tidigare studier också varierar i sina resultat. Vidare studier behövs för att kunna dra större
slutsatser.

5.2.2 DJ hopphöjd
Hopphöjden i DJ visade också en minskad trend vid mätningarna efter match, men i denna
variabel visade 3 matcher i delstudie 1 och 1 match i delstudie 2 signifikant lägre hopphöjd
vid första mättillfället efter match. Minskningen var mellan -5,4 till -13,2 %. Få studier har
tidigare undersökt DJ efter matcher hos fotbollspelare. En studie visade att hopphöjden i DJ
från 35 cm höjd sjönk med 2,3 % efter 42 minuters spel hos 10 ungdomar (20). Trenden i
tidigare forskning och i denna studie är av liknande art. Mätningarna efter 60-64 timmar är
väldigt spridda och inga tidigare studier har undersökt hopphöjden i DJ hos fotbollspelare
efter dessa tidsintervall vilket gör det svårt att jämföra. Anledningen till att resultaten 60-64
timmar efter match visar spridda resultat kan vara att det skiljer väldigt mycket mellan
matcherna i belastningen i de neuromuskulära systemen och i SSC. Resultaten i Borgskalan
visar ingen korrelation med förändring i hopphöjd i DJ. Det kan innebära att det krävs fler
mätmetoder är Borgskalan för att mäta belastningen hos spelarna. En annan förklaring kan
vara att det skiljer sig mycket i återhämtningen mellan spelare på olika positioner. Tidigare
studier har visat att fotbollsspelare rör sig olika mycket i olika intensiteter under matcher
beroende på vilken position de har. Exempelvis ruschar anfallarna en längre sträcka än
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mittfältare och försvarare (5). Om det är en väldigt intensiv match med mycket ruscher och
start och stopp så kan belastningen i SSC och de andra neuromuskulära systemen bli högre
och därmed återhämtningen längre än om matchen är av mindre intensiv karaktär.
Resultaten från hopphöjden i DJ visar en tydligare reducering i hopphöjd än vad CMJ gjorde.
Det kan vara så att DJ är en mer lämpligt metod för att mäta återhämtningen i SSC som
författaren menade, eftersom hoppet är mer funktionellt och likt de rörelser så som sprint,
hopp och löpning som fotbollsspelare utför under match (23). Vidare studier bör undersöka
hur hopphöjden i DJ påverkas efter matcher med olika intensiteter och hur länge
hoppförmågan i DJ är nedsatt efter match.

5.2.3 DJ Kontakttid
Kontakttiden i hoppmattan under DJ visade spridda resultat i den första delstudien både 12-16
och 60-64 timmar efter matcherna och det var inga signifikanta skillnader. Mätningarna i den
andra delstudien visade däremot stora likheter i samtliga 3 träningsmatcher 30 minuter efter
matcherna då en signifikant ökning i kontakttid i hoppmattan mellan 7,5 och 9,2 % jämfört
med baseline upptäcktes. Dessa resultat stämmer överens med tidigare studier som visat ökad
kontakttid i DJ från 35 och 50 cm höjd efter fotbollspel och andra fysiska aktiviteter som var
belastande för SSC (18, 24). Mättillfället 50 timmar efter match visade att kontakttiden i
hoppmattan inte var tillbaka på baseline båda matcherna som mättes 50 timmar efter match
visade liknande värden.
Spridningen i kontakttiden i delstudie 1 kan bero på att baselinevärdet togs 32-36 timmar
innan match och att det första mättillfället efter match var för långt ifrån. Jämför man
kontakttiden i delstudie 2 så visar samtliga 3 träningsmatcher liknande resultat 30 minuter
efter match och 2 av matcherna visar liknande resultat 50 timmar efter match. Detta kan
tolkas som att spelarnas SSC inte är återhämtade 50 timmar efter match. Det kan också tolkas
som att kontakttiden i ett DJ från 40 cm höjd är en mätmetod som är mer känslig och kanske
mer lämplig metod att mäta neuromuskulär återhämtning än CMJ och DJ hopphöjd. Detta
behöver vidare studeras innan man kan dra några större slutsatser.

5.3 Muskelömhet
Den upplevda muskelömheten visade en ökad trend hos spelarna 12-16 timmar efter
matcherna. Trenden stämmer överens med tidigare studier som funnit ökad muskelömhet efter
matcher hos fotbollspelare (14,15). Efter 60-64 timmar var resultaten varierande. Eftersom en
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tidigare studier visade att spelarna var tillbaka på baseline 72 timmar efter match (14) och en
annan studie visar att muskelömheten inte var tillbaka på baseline 72 timmar efter match (15),
kan detta tyda på att fotbollspelare återhämtar sig väldigt olika efter olika matcher? Tidigare
studier har visat att muskelömheten kan bero på intensiteten och durationen i den fysiska
aktiviteten och hur mycket excentriska muskelkontraktioner som sker under matcherna
(28,29). Det stämmer inte överens med resultaten i denna studie då de matcher där spelarna
upplevde störst ansträngning i Borgskalan inte visade störst upplevd muskelömhet 12-16
timmar efter match. Vidare studier med fler metoder som mäter hur högt belastade spelarna är
under matcherna krävs dock för att dra några större slutsatser.

5.4 Blodmarkörer
CK aktiviteten ökade med 159 % 16 timmar efter match, vilket stämmer överens med tidigare
studier där den ökat med 70-250 % efter fotbollsmatcher (25). LDH aktiviteten ökade med 27
% 16 timmar efter matchen och inget av enzymerna aktivitet var tillbaka på baseline 64
timmar efter matchen. Tidigare studier har visat att CK aktiviteten inte var tillbaka på baseline
72 timmar efter matchen (14, 15, 22) vilket kan stämma överens med resultaten i denna
studie. Aktiviteten hos de båda enzymerna visade starka samband (r=0,65) och CK visade
stark korrelation med upplevd muskelömhet (r=0,5) vid samma match och LDH visade
medium korrelation med muskelömheten (r=0,4). Resultaten i enzymaktivitet och upplevd
muskelömhet stärker de tidigare studiers resultat som visar att både muskelömheten och
enzymaktiviteten i blodet orsakas av de excentriska rörelser som förekommer under
fotbollsmatcher och som i sin tur orsakar skador på sarkolemmat som gör att
muskelenzymerna läcker ut i blodet(27, 28). Det stärker också de tidigare resultat att CK och
muskelömhet visar samband med varandra (16). Att skaderisken är större hos fotbollsspelare
som spelar match 2 ggr i veckan än de som spelar match 1 ggr i veckan (11, 12) vilket kan
bero på att sarkolemmat inte är återhämtat vid den andra matchen.

6 Slutsats
Resultaten i denna pilot-studie är varierande men pekar dock på att SSC inte är återhämtat hos
spelarna i alla fall 50 timmar efter match. Explosiv träning där SSC är högt belastat eller
träning som är av excentrisk karaktär kan därför behöva undvikas 50 timmar eller kanske upp
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till 64 timmar efter match på professionell nivå för att minska risken för skador och
prestationssänkningar. Dock behöver vidare studier undersöka variablerna på fler spelare och
i vissa fall vid fler tillfällen för att kunna dra några större slutsatser.
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8 Bilagor

8.1 Bilaga 1 Borgskalan
Försök att vara så uppriktig som och spontan som möjligt och fundera inte
på vad den egentliga belastningen är objektivt sett. Det är endast vad du
känner som är intressant. Försök att inte överskatta eller underskatta. Det
viktigaste är alltså din känsla av ansträngning, inte vad andra tycker. Titta
på skalan och utgå från orden, men välj en siffra. Du kan lika gärna
använda jämna som udda siffror.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingen anträngning alls
Mycket lätt
Ganska lätt
Något ansträngande
Anträngande
Mycket anträngande

Extremt ansträngande

I

8.2 Bilaga 2 Rörlighets- och styrkeprogram
Samtliga övningar genomfördes i 3 set och 10 repetitioner per set.

II

III

IV

8.3 Bilaga 3 Återhämtningsformulär
1. Sömn. Hur har du sovit för att återhämta dig i natt?
- Min uppskattning av hur jag har sovit inatt:
Botten
Hyfsat
Toppen
1
2
3
4
5
2. Kost och Vätska. Hur har du ätit och druckit för att återhämta dig i går?
- Min uppskattning av hur jag ätit och druckit igår är:
Botten
Hyfsat
Toppen
1
2
3
4
5
3. Mentalt avslappnad. Hur mentalt avslappnad känner du dig idag?
- Min uppskattning av hur mentalt avslappnad jag varit idag:
Botten
Hyfsat
Toppen
1
2
3
4
5
4. Energi. Hur har du upplevt din totala energinivå idag?
Botten
Hyfsat
Toppen
1
2
3
4
5
5. Humör. Hur har du upplevt ditt humör idag?
Botten
Hyfsat
Toppen
1
2
3
4
5
6. Muskelömhet. Hur stela och ömma känns dina muskler idag?
Mycket ömma
Hyfsat bra
Inget ömma alls
1
2
3
4
5

V

8.4 Bilaga 4 Information om studien till försökspersoner 1/6-12
Du har valts ut som försöksperson till nedanstående beskriven studie.
Studien är helt frivillig att delta i och kan avslutas av försökspersonen
när som helst under studiens gång. Du meddelar forskningsledaren på
nedanstående kontaktuppgifter när du bestämt dig för att deltaga eller
inte deltaga.
Magisteruppsats i Idrottsmedicin, halvfart distans, 2012/13, Linnéuniversitetet Kalmar
Bakgrund:
En tävlingssäsong för professionella fotbollsspelare kan innehålla mellan 1-3 matcher
per vecka uppdelat på seriespel, inhemska och internationella cupmatcher. Under
perioder när de spelar matcher väldigt frekvent så kan stress och trötthetssymtom uppstå
i de neuromuskulära systemen. Dessa symtom kan öka risken för överträning, skador
och prestationssänkning. Det är viktigt för tränare att veta hur dessa trötthetssymtom
uppkommer och hur länge efter matcher de håller i sig. Detta för att kunna lägga upp
den kollektiva och individuella träningen under tävlingssäsong på bästa sätt för spelarna
och lagets prestationer och skademinimering.
Syfte:
Syftet med min studie är att under undersöka neuromuskulära återhämtningsmönster av
professionella fotbollsspelare under en längre tid av matcher.
Metod:
Försökspersonerna är 22 st professionella fotbollspelare i ett lag på högsta nivå i
Sverige.
Jag vill i samband med 10 tävlingsmatcher att försökpersonerna utför 4 st av två olika
hopp dagen innan match, dagen efter match och tre dagar efter match. Vid samma
tillfällen vill jag att försökspersonerna fyller i ett frågeformulär med 6 st olika frågor om
hur de känner att har återhämtat sig från matchen.
Jag vill i samband med 1 match utföra blodprov på spelarna dagen innan, dagen efter
och tre dagar efter matchen. Blodproven kommer att utföras av legitimerad
sjuksköterska och analyserna kommer ske på Sahlgrenska laboratoriet i Göteborg.
Studien är helt frivillig att delta i och kan innebära vissa obehag. Vid
blodprovstagningarna förekommer stick i armen med nål so kan orsaka viss smärta.
Efter studiens slut får varje försöksperson individuell feedback på deras förmåga till
återhämtning.
För ytterliggare information
Dan Franssoon
Mail: dan.fransson@gais.se
Tel: 0700-906300

Underskrift och datum
………………………………………………

VI

8.5 Bilaga 5 Blankett för etisk egengranskning
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning
Projekttitel: Neuromuskulär återhämtning efter matchspel hos professionella fotbollsspelare
Projektledare: Dan Fransson
Handledare: Anna Hafsteinsson-Östeberg, Helena Andersson
Ja
1

2

3

4
5

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv).
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i
forskningen)?
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen
2003:460)
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?
Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende
av försöksledaren)?

Tveksamt

Nej

x

x

x

x

X

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional
etikprövningsnämnd (EPN).
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se.
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när
punkten är uppfylld:
Ja
Tveksamt
I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår
6
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex.
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan
x
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande
(t ex enkäter i skolklasser).
Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga
7
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket
x
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller
behandling eller, om studenter, betyg etc.
Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk
8
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning
x
(PUL- ansvarig).
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för
9
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef
x
eller motsvarande).

VII

Nej

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför
projektet och i förekommande fall även av handledare.

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade.
Ort och datum:
Göteborg
14/1212………………………………………………………………………………….
Projektledare eller motsvarande:
…Dan.Fransson………………………………………………………………………………
…….
namn
…Magisterstudent…Idrottsmedicin………………………………………………………
………………………….
titel
…Institutionen…för…Pedagogik,…Psykologi…och…Idrottsvetenskap/…Linnéuniver
sitetet…Kalmar………………………………………………………………….
institution/enhet
Underskrift projektledare eller motsvarande:
……………………………………………………………………………………….

Handledare:
…Anna…Hafsteinsson.Österberg…………………………………………………………
…………………….
namn
Lektor……………………………………………………………………………………….
titel
…Institutionen.för.Pedagogik,.Psykologi.och.Idrottsvetenskap/Linnéuniversitetet.i.
Kalmar…………………………………………………………………………………….
institution/enhet

Underskrift av handledare:
……………………………………………………………………………………….
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