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Sammanfattning 

Bakgrund: Fotboll är en sport som präglas av knäskador, 

muskelbristningar och stukningar. Mycket fokus ligger kring hur man på 

bästa sätt kan undvika och förebygga att ens främsta resurs, spelarna, 

undviker att bli skadade och på bästa sätt kan producera resultat för 

klubben de tillhör. Studier har visat på att skadeprevalens är något som 

ökar i och med en ökad träningsmängd och att många skador är en följd 

av både muskelsvaghet och fel sorts träning. Många av dessa 

undersökningar menar på att man i dagsläget tränar fel och att träningen 

mer måste fokuseras på de fysiska krav som ställs inom den idrott man 

utövar, i detta fall fotboll. 

Syfte: Syftet med denna undersökning har varit att se om det finns någon 

korrelation mellan typ av träning, träningsmängd och skadeprevalens 

inom herrfotboll. 

Metod: Studiens syfte har besvarats med hjälp av en strukturerad enkät 

som skickats ut via en web-länk till aktivt fotbollspelande män. 

Undersökningen har involverat 100 respondenter från olika divisioner. 

All data som samlats in har analyserats i statistikprogrammet SPSS. 

Resultat: Resultatet som framkom visade på att det enbart fanns en 

signifikant korrelation mellan hur mycket respondenterna tränade 

styrketräning på egen hand och hur ofta de var skadade (P = 0,02).  

Diskussion/Slutsats: Det spelar ingen roll hur mycket man tränar 

kollektivt samt hur pass mycket man tränar kondition på egen hand när 

det handlar om skadeprevention. Det som visade sig signifikant var att 

skadeprevalensen minskade linjärt med en förhöjd individuell 

styrketräningsdos. 

Nyckelord: Fotboll, Styrketräning, Konditionsträning, Skadeprevalens, 

Träningsdos. 



 
 

 

Abstract 

Background: Soccer is a sport that´s characterized by knee-injuries, 

muscle-strains and sprains. There´s a lot of time and energy being spent 

on preventing your most important resource, the players, from being 

injured and keeping them on the field, so that they can produce results 

for the club.  Previous studies have shown that injuries occur more often 

due to an increased training-dosage and that most of the injuries occur 

due to muscle-weakness and improper training. Many of these studies are 

arguing that teams need to change how they conduct their training and 

that they need to be more specific to the sport, in this case soccer.  

Objective: The purpose of this survey was to see if there´s a correlation 

between what you´re training, how much you´re training and the 

prevalence of injury in male soccer. 

Method: This has been done using a structured questionnaire (survey) 

that’s been shared using a web-link that’s been sent out to active soccer-

playing men. The study has consisted of 100 soccer-players from 

different divisions. All the data has been processed in the statistical 

program SPSS. 

Results: The results only showed significant correlations between how 

often the players trained individual strength-training and the prevalence 

of injury (P = 0,02). 

Discussion/conclusion: The results showed that there wasn’t any 

significant correlation between how often you train collectively ore how 

often you train cardio by yourself. The only significant result showed 

that there was a linear correlation between the prevalence of injury and 

how often you do individual resistance training. 

Key words: Soccer, Resistance training, Cardio training, Injury prevalence, 

Training dosage.
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1. Inledning 

Fotboll är en av världens mest populära sporter sett till både intresse och 

antal deltagare. Fotboll är en bra främjare för fysisk aktivitet men 

involverar även stora skaderisker. Fotboll är i dagsläget nästan synonymt 

med knäskador och de flesta fotbollspelare drabbas för eller senare av 

antingen en knäskada eller muskelskada i benen. Många skador 

uppkommer till följd av de tacklingar och smällar som tillåts i fotboll 

vilket gör att en muskel tvärt kan gå av eller hastigt överstäckas. Enligt 

bland andra Lehance et.al. (2009), Ekstrand et.al. (2009) och Lüthje 

et.al. (1996) sker dessa akuta skador oftast i matchsituationer medan 

träningarna präglas mer av överbelastningsskador. Mycket fokus ligger 

kring hur man på bästa sätt kan förebygga och förhindra uppkomsten av 

skador inom sporten, både för individernas men även för lagets vinning. 

Ekstrand & Karlsson (1998:11) menar på att ju högre nivå man spelar på 

desto högre är dosen av träning, de visar även på i sina studier att antalet 

skador inom fotboll ökar ju högre nivå man är aktiv på. Detta visar på att 

det borde finnas en relation mellan skadeprevalens och träningsmängd. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan 

träningsmängd, typ av träning och skadeprevalens bland fotbollsspelande 

män. Att undersöka om det finns något samband mellan skadeprevalens 

och hur ofta man tränar fotboll, styrketräning eller konditionsträning.  

2.1. Hypotes 

Nollhypotes: Det existerar inget samband mellan träningsdos och 

skadeprevalens. 

Alternativhypotes: Det finns ett samband mellan träningsdos och 

skadeprevalens. 



 
 

9 

 

3. Bakgrund 

Enligt Ekstrand et.al. (2009) är förekomsten av skada bland 

fotbollsaktiva vuxna män 8.0/1000 timmars fotbollsutövande. De visar i 

sin studie att ett fotbollslag med 25 spelare i laget kan räkna med att råka 

ut för i snitt 50 skador på en säsong där frånvarointervallet kan sträcka 

sig från en dag upp till 28 dagar. De räknade ut att varje spelare missade 

i snitt upp till 37 dagar per säsong till följd av skada. Lüthje et.al. (1996) 

visar i sin studie gjord på 263 fotbollspelare i Finland att 170 av dessa 

spelare råkade ut för minst en skada under säsongen och 147 av dessa 

170 skadade sig mellan 2-6 gånger. De visar även på att majoriteten av 

dessa skador hände i inledningen av säsongen och att cirka 74 % av 

skadorna berodde på någon form av kontakt, tacklingar och sparkar. 

Sverige har en av de längsta försäsongerna i fotbollsvärlden och hur 

träningen läggs upp under denna period är vanligtvis kritisk när det gäller 

utkommet av resten av säsongen. Lehance et.al. (2009) diskuterar i sin 

studie om hur preventionsprogram för skador skulle kunna minska 

skadeprevalensen, inte bara för spelare som skadats sig tidigare utan 

även för spelare som ännu inte råkat ut för skada. De diskuterar kring hur 

styrkebalansen mellan framsida lår och baksida lår kan medföra större 

risk för skada och att styrketräning inom fotboll tenderar att skapa en 

obalans mellan dessa två. Detta resulterar i slutändan i skador på 

antingen hamstringsmuskulaturen eller quadriceps-muskulaturen, detta 

trots att tränarna och laget enligt sitt eget tycke gjort vad de kunnat 

gällande förebyggande styrketräning. 
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3.1. Definition på skada 

Definitionen på skada har i denna studie utgått från Ekstrand et.al. 

(2009) där skada benämns som; skada som uppkommit till följd av 

fotboll och lett till att spelaren inte haft förmågan att fullfölja pågående 

match eller träning samt varit tvungen att avstå minst en kommande 

träning eller match.  

3.2. Definition på konditionsträning 

Definitionen på konditionsträning har i denna studie utgått från 

Michalsik & Bangsbo (2004:137) där konditionsträning, eller aerob 

träning, benämns utifrån tre huvudkategorier; träning för att förbättra 

eller bibehålla god syretransport i blodomloppet, träning för att förbättra 

eller bibehålla förmågan hos musklerna att på bästa sätt använda sig av 

syre, träning för att förbättra eller bibehålla kapaciteten att återhämta sig 

efter intensivt arbete. 

3.3. Definition på styrketräning 

Definitionen på styrketräning har i denna studie utgått från Michalsik & 

Bangsbo (2004:177) där styrketräning, eller anaerob träning, benämns 

utifrån tre huvudkategorier; träning för att förbättra eller bibehålla 

förmågan att utveckla kraft under maximalt arbete, träning för att 

förbättra eller bibehålla musklernas kapacitet att skapa energi under 

maximalt arbete, träning för att förbättra eller bibehålla kapaciteten att 

återhämta sig efter intensivt arbete. 

3.4. Fotbollens fysiska profil 

Under en fotbollsmatch utsätts en fotbollsspelare för en rad fysiska 

utmaningar. Enligt Bangsbo et.al. (2006) varierar en fotbollsspelares puls 

mellan 85-98 % av maximal syreupptagningsförmåga under flertalet av 



 
 

11 

 

de många olika explosiva moment som existerar inom fotbollen. De 

konstaterade även att en fotbollsspelares puls aldrig sjunker lägre än 65 

% av maximal syreupptagningsförmåga under en hel 90 minuters match. 

Detta är en indikator på att en fotbollspelares aerobiska status har 

inverkan på hur pass aktiv man kan vara och att högre grad aerob fitness 

har positiv effekt på hur pass bra man kan prestera rent fotbollsmässigt. 

Detta stöds i en studie av Hoff (2004) där det har visat sig att graden av 

aerob fitness bland det bäst presetarande laget och lägre rankade lag i den 

Norska Elit-divisionen korrelerade med lagens respektive VO2max. 

Utöver förmågan att kunna vara uthållig och aktiv under en längre tid 

utsätts även fotbollspelare för mycket anaeroba påfrestningar i form av 

hopp, sprinter, hårda närkamper, snabba sidledsförflyttningar och 

liknande explosiva moment. Fördelen med att vara fysiskt starkare än sin 

motståndare visar sig ganska snabbt då moment som nämnts ovan kräver 

en viss form av koncentrisk, excentrisk och statisk muskelkraft. Enligt 

Ekstrand & Karlsson (1998:141-143) kan en förbättring av excentrisk, 

koncentrisk och statisk muskelstyrka leda till både förbättringar inom de 

fotbollsmässiga momenten men även vara en bidragande faktor till att 

undvika skador. En fotbollsspelares fysiska krav har förändrats en hel del 

under de senaste årtiondena. Thomeé et.al. (2008:249) presenterar i sin 

bok Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering ett komplett 

styrketräningspass för fotbollspelare som de anser vara optimalt för att 

förbättra de fysiska momenten som eftersträvas inom fotbollen. Detta 

program innehåller flertalet tunga styrkeövningar med olika sorters 

viktmotstånd som tidigare ansetts vara onödigt och kontraproduktivt när 

det gäller fotboll. Ekstrand och Karlsson (1998:141-143) diskuterar 

exempelvis om att styrketräning kan vara en negativ faktor hos vissa 

spelare och att det skulle påverka deras prestation negativt. Helgerud 

et.al. (2011) har dock visat att hård styrke- och konditionsträning i 

samband med fotbollsträning gett positiva effekter på de explosiva 
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moment som krävs inom fotboll, det vill säga hopp, sprint och snabba 

sidledsförflyttningar. Detta presenterar de i relation till Newtons andra 

rörelselag som innebär att accelerationen hos en given massas storlek, i 

detta fall spelarens kroppsvikt, är direkt proportionell med kraften som 

utvecklas. I detta fall skulle effekten av en ökad styrka per kilo 

kroppsvikt vara direkt relaterat till förbättrad acceleration. Styrketräning 

är inte enbart förknippat med en ökad prestationsförmåga utan 

styrketräning fungerar även som en förebyggande metod mot skador.  

3.5. Skaderisk 

Fotboll är en kontaktsport där hårda närkamper och glidtacklingar tillåts. 

Inom fotbollens många olika moment utförs även explosiva och 

påfrestande muskelrörelser där muskler och leder snabbt aktiveras och 

det krävs att man har god flexibilitet, rörlighet och muskelstyrka. Detta 

gör att skaderisken inom fotboll är ganska stor vilket presenteras ovan i 

en studie av Ekstrand et.al. (2009) som visade på att skadeprevalensen 

inom fotboll är 8.0/1000 timmars utövande. Lüthje et.al. (1996) visar i 

sin studie att majoriteten av alla fotbollsskador, 74 %, uppkommer till 

följd av fysisk kontakt med motståndare medan 26 % av skadorna inte är 

relaterade till hårt spel eller någon form av tackling utan beror på 

sträckningar, muskelbristningar, stukningar eller liknande skador. Av 

dessa 26 % var det 6 % av skadorna som uppkom på grund av 

överträning. Enligt Wilmore et.al. (2008:302) kan en individ som tränar 

för mycket och vilar för lite lätt bli övertränad och drabbas av de 

symptom som medföljer. Några av dessa symptom är brist på 

muskelstyrka, försämrad koordination, sämre arbetskapacitet och en 

allmän känsla av trötthet. Dessa försämringar ökar risken att drabbas av 

skada då man inte kan prestera sitt bästa under situationer under match 

eller träning som kräver att man är fokuserad och i god form, exempelvis 

närkamper eller sprinter. Ekstrand et.al. (2009) presenterar i en studie, på 
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begäran av Union of European Football Associations (UEFA), att de 

vanligaste skadorna inom fotboll sker i ben eller fotled och de fem 

vanligaste områdena är hamstrings (baksida lår), quadriceps (framsida 

lår), adductor (ljumske), fotled och mediala kollateralligamentet 

(mjukdelsskada i knät). Den absolut vanligaste skadan var 

hamstringsskada som motsvarade 12 % av alla skador. 

3.6. Att förebygga skador 

Enligt Ekstrand och Karlsson (1998:46-70) finns det flertalet olika 

riskfaktorer inom fotboll som påverkar prevalensen för skador hos såväl 

unga som vuxna fotbollspelare. Några exempel på dessa är 

fotbollsfaktorer, anatomiska faktorer, mentala faktorer, yttre faktorer, 

dosering av träning och utrustning. Några av dessa faktorer är svårare att 

påverka än andra medan vissa är enkla att undkomma om man 

förebereder sig på rätt sätt. Några faktorer de anser vara grundläggande 

för att förhindra och förebygga skador är att vara vältränad och att 

framförallt att man tränar rätt saker och i rätt mängd. En person som är 

sämre fysiskt rustad för att spela fotboll är mer benägen att råka ut för 

skador då de inte besitter rätt styrka eller teknik för att utföra explosiva 

moment till följd av trötthet eller under stress av motståndare. Det finns 

även många fall presenterade där individer som vill bli bättre tar sig an 

för mycket träning och även träning de inte kan hantera på rätt sätt. 

Cosca och Navazio (2007) menar på att det vanligaste som kan hända när 

man tar sig an för mycket träning är att man blir övertränad och 

överanstränger sig och att prestationen då börjar få en nedåtgående kurva 

samt att risken för överbelastningsskador blir större. Under dessa 

förhållanden kan man råka ut för allt ifrån stressfrakturer till 

träningsframkallad astma. Detta är en faktor som gör att rätt 

träningsmängd och rätt utförande av träningen är av hög prioritet hos 

såväl föreningar som enskilda individer för att minska risken för skada. 
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Lehance et.al. (2009) menar på att förbättrad styrka i framsida och 

baksida lår kan motverka risken för skada men att den viktigaste faktorn 

är styrkebalansen mellan antagonistmusklerna. De menar på att obalans i 

styrka mellan framsida lår och baksida lår är en nyckelfaktor till varför 

man drabbas av akuta skador. I deras studie visade de sig att 72 %, 23 av 

32, spelare som visade på obalans i styrka mellan framsida lår och 

baksida lår någon gång drabbats av skada i de nedre extremiteterna. 

Enligt Ekstrand & Karlsson (1998:13) har skaderisken inom manlig 

seniorfotboll sjunkit i Sverige under de senaste decennierna till följd av 

ett större skadeförebyggande arbete och högre kunskap kring just 

relationen mellan träning och skador. 
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4. Metod 

För att besvara studiens syfte har en kvantitativ enkät med 7 

strukturerade frågor med fasta svarsalternativ utformats, se bilaga 1. 

Enligt Patel & Davidsson (2003:72) bidrar detta till att undersökningen 

får en högre grad av standardisering och strukturering. Strukturerade 

frågor lämpade sig då bäst för denna studie då strukturerade frågor med 

fasta svarsalternativ är att föredra då målet är att skapa hög grad av 

standardisering Då frågorna i enkäten baserades på tidigare forskning 

och inte gav utrymme för fria tolkningar var detta ett adekvat sätt att 

utforma studiens mätinstrument. Dessa frågor involverade 

träningsmängd, träningstyp och skadeprevalens. Skadeprevalens var i 

detta fall vara beroende variabeln medan träningstyp och träningsmängd 

var de två oberoende variablerna. 

4.1. Urval 

Respondenterna i denna undersökning har innefattat aktivt 

fotbollsspelande vuxna män där urvalet varit ett bekvämlighetsval 

baserat på tid och tillgång till respondenter. Undersökningen har 

involverat 100 respondenter i olika divisioner.  

4.2. Undersökningsmaterial 

Frågorna i enkäten har bestått av fasta svarsalternativ vilket är det mest 

förekommande alternativet inom kvantitativa enkätundersökningar enligt 

Patel & Davidsson (2003:75). Frågorna har innefattat träningsmängd i 

form av olika sorters träning där respondenterna angivit hur mycket de 

tränar fotboll, styrketräning med sitt fotbollslag, konditionsträning med 

sitt fotbollslag, styrketräning på egen hand samt konditionsträning på 

egen hand. Dessa frågor har haft en fyra- till femgradig skala där 
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träningsmängd ökat linjärt med skalan. Utöver frågor om träningsmängd 

och typ av träning har respondenterna angivit skadeprevalens utifrån en 

fyragradig skala där antal gånger de varit skadade ökat linjärt med 

skalan. De har även angivit hur många dagar de missat till följd av skada, 

även där utifrån en fyragradig skala där antal dagar de missat till följd av 

skada ökat linjärt med skalan, denna fråga har dock inte analyserats i 

resultatet utan involverats på grund av fortsatt forskning inom ämnet. 

Alla frågor har baserats på respondenternas senaste säsong. 

4.3. Genomförande/Datainsamling 

Enkäten har testats i en mindre pilotundersökning där 15 respondenter 

deltog. Detta anser Eliasson (2010:43) är en viktig del i undersökningen 

för att validera sitt verktyg. Resultatet av pilotundersökning visade inga 

brister i enkätens utformning eller frågornas formulering. Enkäten har 

sedan delats ut i form av webbenkät genom sociala medier efter att 

kontakt med laget tagits. Detta på grund av att sociala medier och digital 

teknik gör det möjligt att nå ut till fler respondenter samt även ett bredare 

urval av respondenter vilket gör undersökningen mer geografiskt bred.  

Enligt Trost (2012:135) är webbenkäter ett fullgott substitut till fysiska 

enkäter med vissa fördelar i form av ekonomi och insamlingstid. Då 

enkäten i fråga inte skickats ut till en specifik population utan varit 

länkad som en frivillig enkät för en viss målgrupp, i detta fall aktivt 

fotbollsspelande vuxna män, så finns ingen analys kring bortfall möjlig 

att göra utan deltagarantalet klassas till fullständigt då de som medverkat 

i undersökningen har medverkat 100 procent. 
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4.4. Validitet och reliabilitet 

Enkäten och frågorna har utformats efter tidigare teori och empiri inom 

ämnet och baserats på både resultat och metod ut tidigare forskning där 

Ekstrand & Karlsson (1998:11) menar på att antalet träningar ökar i takt 

med spelnivå samt att även antalet skador ökar med spelnivå vilket 

resulterar i att en högre träningsdos borde innebära högre antal skador. 

Mätinstrumentet har även testats i en mindre pilotundersökning innan 

studiens start som visade att enkäten var enkel att förstå och innebörden 

var tydlig för alla respondenter. Får att minska risken för mätfel har 

deltagarantalet varit högt, 100 respondenter. Alla respondenter har även 

tagit del av samma enkät utifrån samma förutsättningar. Enkäten har 

även involverat ett missivbrev där studiens syfte, anonymitet, kriterier 

för deltagande och hantering förklarats. 

4.5. Dataanalys 

Varje fråga i enkäten är en variabel och varje svarsalternativ har tilldelats 

ett variabelvärde.  All data har avkodats och analyserats i 

statistikprogrammet SPSS. Ett chi-2 test har använts för att analysera den 

hypotetiska nollfördelningen, förväntade fördelningen, med den 

observerade fördelningen mellan undersökningens beroende och 

oberoende variabler. Enligt Edling & Hedström (2003:80) är detta test 

optimalt för att se om det föreligger någon skillnad i fördelningen mellan 

variablerna. I detta fall var dock Chi-2 testet inte användbart då vissa av 

variablerna hade ett förväntat cellvärde som sjönk under de kriterier som 

ställs för ett chi-2 test. Istället gjordes då ett Fischer-Exact test då detta 

test är mer specifikt och kan användas då variabler besitter ett lägre 

förväntat cellvärde. Efter att detta test utförts har en bivariat analys, eller 

korrelationskoefficient, i form av ett Spearman test använts på de 

variabler som visat på en signifikant skillnad i fördelningen. Detta för att 
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se den potentiella styrkan och riktningen på sambandet av de variabler 

som visat på en signifikant skild fördelning ifrån nollfördelningen. 

Analysen genererade även ett R
2 

värde (R-Square) som indikerar hur 

pass mycket av variationen av fördelningen hos den beroende variabeln 

som kan förklaras med hjälp av den oberoende variabeln, vilken 

förklaringskraft som regressionen har. 

4.6. Etiska aspekter 

Inga personliga uppgifter från respondenter har registrerats. 

Undersökningen innehåller ingen information gällande ålder, 

förening/lag respondenten tillhör, geografisk position eller 

personnummer. Resultaten av undersökningen har inte delats till 

obehöriga individer. Inga respondenter har tvingats till att utföra 

undersökningen. All information angående studiens syfte och hur 

resultaten behandlades förklarades i ett missivbrev som medföljde 

enkäten. Undersökningens förfarande har skett i linje med de etiska 

huvudkrav som ställts av Vetenskapsrådet (2002). 
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5. Resultat 

Träningstyp och träningsmängd ställdes i kontrast till skadeprevalens och 

gav följande resultat.  

Resultatet visar att det inte fanns någon skillnad mellan antalet 

fotbollsträningar individen utför och skadeprevalens (P-0,675;fischers 

exact), se figur 1. 

Figur 1: Visar att det inte fanns någon skillnad på antalet 

fotbollsträningar en individ utfört och skadeprevalens (P- 0,675;fischers 

exact). 
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Resultatet visar att det inte fanns någon skillnad mellan antalet 

styrketräningar individen utfört med laget och skadeprevalens (P-

0,386;fischers exact), se figur 2. 

 

Figur 2: Visar att det inte fanns någon skillnad på antalet styrketräningar 

en individ utfört med laget och skadeprevalens (P- 0,386;fischers exact). 
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Resultatet visar att det fanns en skillnad mellan antalet 

konditionsträningar individen utfört med laget och skadeprevalens (P-

0,014;fischers exact), det fanns dock inget signifikant samband mellan 

antalet kollektiva konditionsträningar som utförts och skadeprevalens 

(Spearman, rank correlations = p - 0,442), se figur 3. 

 

Figur 3: Visar att det inte fanns något signifikant samband mellan antalet 

konditionsträningar en individ utfört med laget och skadeprevalens 

(Spearman, rank correlations = p - 0,442). 
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Resultatet visar att det fanns en skillnad mellan antalet styrketräningar 

individen utfört och skadeprevalens (P-0,020;fischers exact). Det fanns 

även ett signifikant negativt samband mellan antalet individuella 

styrketräningar som utförts och skadeprevalens (Spearman, rank 

correlations -0.278, p=0,005, r2 = 0,070), se figur 4. 

 

 

Figur 4: Visar att det fanns en signifikant skillnad (P-0,020;fischers 

exact) samt ett signifikant negativt samband mellan hur ofta individerna 

tränat styrketräning på egen hand och skadeprevalens (Spearman, rank 

correlations -0.278, p=0,005, r2 = 0,070). 
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Resultatet visar att det inte fanns någon skillnad mellan antalet 

konditionsträningar individen utfört och skadeprevalens (P-

0,801;fischers exact), se figur 5. 

 

Figur 5: Visar att det inte fanns någon skillnad på antalet 

konditionsträningar en individ utfört och skadeprevalens (P- 

0,801;fischers exact). 
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6. Diskussion 

Nedan följer diskussion kring resultat och metod baserat på författarens 

egna tolkningar. 

6.1. Resultatdiskussion 

Med resultatet i hand kan nollhypotesen förkastas då en ökad 

träningsmängd inte förändrade, samt i ett fall även sänkte, prevalensen 

för skada. Ekstrand & Karlsson (1998) menade på att de hittat ett 

samband mellan spelnivå och träningsmängd och även spelnivå och 

skadeprevalens vilket kan antyda på att en högre dos av träning skulle 

vara en bidragande orsak till att bli skadad. Detta är resultat som inte 

korrelerar med fynden i min studie där det inte fanns någon korrelation 

mellan träningsmängd, typ av träning och skadeprevalens när det gäller 

alla kategorier förutom individuell styrketräning. Individuell 

styrketräning som dessutom visade på att skadeprevalensen minskade 

linjärt med en förhöjd träningsdos. I detta fall visar det på raka 

motsatsen, att träningsmängd inte spelar någon roll och att dosen till och 

med kan fungera som skadefrämjande ju högre den blir i vissa fall. 

 Om man bryter ner undersökningen fråga för fråga så kan man 

se att det var ganska intressant att mängden tid man lägger ner på att 

träna fotboll inte hade någon signifikant påverkan på hur pass ofta man 

blev skadad. Detta strider mot vad Ekstrand et.al. (2009) diskuterar då 

han menar på att skadeprevalensen inom fotboll är 8.0/1000 timmars 

utövande. Att skadeprevalensen varken ökar eller minskar med 

träningsdosen korrelerar inte i detta fall utan sambandet borde vara linjärt 

baserat på tidigare studier inom ämnet. Dock varierar orsaken till skada 

rätt mycket då spelare utsätts för en mängd faktorer som de inte kan 
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påverka själva i form av tacklingar, fult spel, sparkar och liknande. 

Vidare studier kring kategorisering av skador under både träning och 

match behövs för att säkerställa om en korrelation finns eller inte men 

med denna studie samt resultatet som Ekstrand et.al. (2009) presenterar i 

åtanke är utfallet ändå intressant och frågan kring träningsdos och 

skadeprevalens bör undersökas vidare.   

 Om man ser till kollektiv styrketräning med sitt respektive lag 

kunde vi även där se att det inte fanns någon korrelation mellan 

träningsmängd och skadeprevalens. Även detta går att tolka på flera olika 

sätt. För det första kan man med resultaten i hand se att den tid lagen 

lägger ner på styrketräning inte ger något utslag i form av minskat antal 

skador. Man kan dock se att mängden inte heller visar på någon ökad 

skadeprevalensen vilket leder till att man kan dra slutsatsen att den 

kollektiva styrketräningen behövs för att behålla ett plus/minus resultat 

när det kommer till den kollektiva skadeprevalensen. Cosca och Navazio 

(2007) menade på i sin studie att det fanns ett negativt samband med en 

ökad träningsdos och skadeprevalens men detta är inget jag har 

observerat i min studie utan mina resultat visar mer på att det inte finns 

något samband alls mellan träningsdos och risken att bli skadad, varken 

positivt eller negativt. Dessa resultat är likvärdiga när det gäller all form 

av konditionsträning som involverats i denna undersökning, både 

kollektiv och individuell. Den kollektiva konditionsträningen visade 

dock inledningsvis på signifikanta skillnader i fördelningen av svar 

gällande skadeprevalens vilket kan antyda på att någon form av 

korrelation finns men detta var inget som observerades i denna 

undersökning utan vidare undersökning krävs för att se om detta enbart 

var en slumpmässig trend eller antydan på korrelation.  

 Den variabel som visade på en signifikant korrelation i denna 

studie var individuell styrketräning med ett starkt p-värde men en svag 

negativ lutning med ett ganska lågt R
2
-värde som indikerar på en ganska 
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stor spridning från den starkaste linjära korrelationen. Dock så visade 

testet på en signifikant korrelation mellan mängden styrketräning man 

utför individuellt och skadeprevalens. Detta är resultat som stöds i 

tidigare forskning där till exempel Ekstrand & Karlsson (1998:141-143), 

Thomeé et.al (2008) och Helgerud et.al (2011) alla diskuterar om 

styrketräningens positiva effekt på såväl prestation som skadeprevention. 

 Det som är intressant att se är att den kollektiva styrketräningen 

som utförts med laget inte gav samma utslag som den individuella 

styrketräningen. Detta skulle kunna antyda på att kvalitén på den 

kollektiva styrketräningen i dagsläget inte håller tillräckligt god standard 

när det kommer till skadeprevention. Vidare forskning kring hur lagens 

egna styrketräningspass är uppbyggda skulle vara intressant för att se vad 

som prioriteras och hur träningen utförs.   

 Enkäten som besvarades var baserad på respondenternas senaste 

säsong vilket kan ha medfört en del svårigheter då studien i och med 

detta har grundats på respondenternas subjektiva bedömning av 

träningsmängd och skadeprevalens i dåtid.  

6.2. Metoddiskussion 

Enkäten testades innan undersökningens start och visade på ett väl 

fungerande mätinstrument. I efterhand hade det dock gynnat studien att 

involvera en extra fråga där respondenterna fått ange total träningsmängd 

under en vecka för att bättre kunna undersöka faktorer som till exempel 

överträning. Enkäten har varit web-baserad vilket generar både fördelar 

och nackdelar. Det positiva i detta fall har varit att studien har involverat 

en bredare grupp av respondenter till följd av de geografiska hinder som 

övervinns med en webenkät. Det negativa är att ingen fysisk person har 

funnits på plats om eventuella frågor kring enkäten dykt upp men 

eftersom pilotundersökningen inte visade på några brister i enkäten så 

anser jag inte att detta är ett problem. Utöver detta har insamlingen av 
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samt analyseringen av empirin fungerat utan problem och resultaten har 

varit givande och gett insikt i problemet och även öppnat möjligheter för 

vidare forskning inom ämnet.  
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7. Konklusion 

Slutsatsen som går att dra av denna undersökning är att det inte finns 

någon korrelation mellan träningsdos och skadeprevalens när det gäller 

kollektiva träningar samt individuell konditionsträning. Det som visade 

sig signifikant var att skadeprevalensen minskade linjärt med en förhöjd 

individuell styrketräningsdos. Vidare forskning krävs men baserat på 

denna studies resultat kan man konstatera att den förebyggande träningen 

som förekommer, eller rent utav inte förekommer, som är involverad i 

den kollektiva lagträningen inte håller måttet i dagsläget utan enbart 

fungerar som en uppvägande faktor för ytterligare skador. 
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Bilaga 1: Enkät 

1. Hur ofta har du under den senaste säsongen tränat fotboll med ditt lag? 

1.               1 gång/veckan 

2.               2 gånger/veckan 

3.               3 gånger/veckan 

4.               4 gånger eller mer/veckan 

2. Hur ofta har du under den senaste säsongen tränat styrketräning med ditt 

fotbollslag? 

1.               Aldrig 

2.               1 gång/veckan 

3.               2 gånger/veckan 

4.               3 gånger eller mer/veckan 

3. Hur ofta har du under den senaste säsongen tränat konditionsträning med 

ditt fotbollslag? 

1.               Aldrig 

2.               1 gång/veckan 

3.               2 gånger/veckan 

4.               3 gånger eller mer/veckan   

 



 
 

 

4. Hur ofta har du under den senaste säsongen tränat styrketräning på egen 

hand utöver den ordinarie fotbollsträningen? 

1.              Styrketränar inte på egen hand 

2.              1 gånger/veckan 

3.              2 gånger/veckan 

4.              3 gånger/veckan 

5.              4 gånger eller mer/veckan 

5. Hur ofta har du under den senaste säsongen tränat konditionsträning på 

egen hand utöver den ordinarie fotbollsträningen? 

1.               Konditionstränar inte på egen hand 

2.               1 gång/veckan 

3.               2 gånger/veckan 

4.               3 gånger/veckan 

5.               4 gånger eller mer/veckan 

6. Hur många gånger har du varit skadad under den senaste säsongen, då 

skadan uppkommit till följd av match eller träning (så pass skadad att du varit 

tvungen att avstå från att delta i minst en träning eller en match)? 

1.              Inte varit skadad. 

2.              1-2 gånger 

3.              3-5 gånger 

  

  



 
 

 

4.              6 gånger eller mer 

7. Hur många dagar av träning eller match har du missat till följd av skada 

under den senaste säsongen (hoppa över denna fråga om du inte varit 

skadad)? 

1.              1-3 dagar 

2.              4-7 dagar 

3.              8-28 dagar 

 



 
 

 

Bilaga 2: Missivbrev 

Hej. 

Mitt namn är Daniel Hirvi och jag studerar Idrottsvetenskap på 

Linneuniversitetet i Kalmar. Jag håller för närvarande på med en 

undersökning kring fotboll, träning och skadeprevalens. 

Syftet med denna studie är att se om det finns något samband mellan 

träningsfrekvens, träningstyp och skadeförekomst bland fotbollsspelande 

vuxna män. Jag har kommit i kontakt med dig igenom din 

fotbollsförening och din medverkan i denna studie är helt frivillig. 

Enkäten är två sidor lång och består av sju stycken korta kryssfrågor och 

dina svar är konfidentiella. Dina svar och dina resultat kommer att 

behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Om du är intresserad av att läsa studien och ta del av de resultat som 

framkommer kan du maila mig på min universitetsmail 

(Dh222ch@student.lnu.se) så skickar jag över studien när den är 

färdigställd.
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