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Abstract 
Bakgrund: Fotboll är en av världens största idrotter och står för en stor del av alla 

sportrelaterade skador. Skadorna kan leda till nedsatt hälsa, kostnader för samhället samt 

slutet av en spelarkarriär. Hittills har forskningen främst fokuserats på träning när det gäller 

skadeförebyggande åtgärder. Det finns även andra faktorer som kan minska skaderisken 

men som i dagsläget inte utforskats i samma utsträckning. 

Syfte: Syftet var att undersöka uppfattningar och erfarenheter, hos fysioterapeuter till 

elitfotbollslag, rörande orsaker till skador samt viktiga komponenter för skadeförebyggande 

arbete inom elitfotboll. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Fem semistrukturerade 

intervjuer genomfördes och bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Inom ”Orsaker till skador” identifierades fem kategorier; ”Fysisk belastning”, 

”Psykisk- och social press”, ”Tränartyp”, ”Spelsituation” och ”Social situation”. 

”Komponenter för skadeförebyggande arbete” genererade sex kategorier; ”Lagets resurser”, 

”Planera belastning”, ”Kommunikation mellan medicinska teamet, tränarna och spelarna”, 

”Utbildning av medicinska teamet, tränarna och spelarna”, ”Hitta balans i spelarnas vardag” 

och ”Hur spelarna mår fysiskt och psykiskt”. 

Konklusion: Flera aspekter påverkar uppkomsten av skador och därav behöver flera 

komponenter tas i beaktning vid förebyggandet av dessa. Vidare studier behövs för att täcka 

in ytterligare områden och för att kunna dra slutsatser om vilka av de möjliga 

komponenterna som bör prioriteras. 

 

Nyckelord: Physiotherapist; prevention; football injuries; physical therapy, experiences. 
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Abstract 
Background: Soccer is the world´s biggest sport and is responsible for a lot of all the sports 

related injuries. These injuries can result in impaired health, expenses for the society and the 

end of a career. The main focus of today´s research regarding injury preventions are 

different types of training. There may also be other components that might reduce the risk 

of getting injured that hasn´t been explored as much.   

Purpose: The aim was to investigate the perceptions and experiences of physiotherapists 

working for elite soccer clubs, regarding causes of injuries and important injury preventive 

methods. 

Method: A qualitative descriptive design was used in this study. Five semi structured 

interviews were performed and a qualitative content analysis was used.  

Result: Based on ”Causes of injuries”, five categories were identified; "Physical load", 

"Psychological and social pressure", "Type of trainer", "Game situation" and "Social 

situation". ”Injury prevention methods” generated six categories; "The team´s resources", 

"Planning Load", "Communication between the medical team, coaches and players", 

"Education of the medical team, coaches and players", "Finding balance in players' everyday 

life," and "How the players feel physically and psyochologically." 

Conclusion: Several aspects affect the occurrence of injuries, and therefore several 

components need to be taken into account in the prevention of these. Further studies are 

needed to cover additional areas and to draw conclusions about which of the possible 

components that should be prioritized. 

Keywords: Physiotherapist; prevention; football injuries; physical therapy, experiences 
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Inledning 
Fotboll är en sport med många utövare världen över och det gör att sporten även står för en 

stor del av de idrottsrelaterade skadorna. Att kunna förebygga dessa hade varit en stor vinst 

för både samhället, klubbarna och inte minst för de drabbade spelarna. Mycket forskning har 

gjorts på orsaker till att skadorna uppkommer och olika åtgärder för att förhindra dessa. 

Hittills har mycket av den forskningen kretsat kring just träning, medan andra möjliga 

orsaker och åtgärder är mindre undersökta. Inom elitfotbollen arbetar fysioterapeuter med 

skadeförebyggande arbete dagligen. Det kan därför vara av intresse att intervjua dessa 

personer för att utforska deras uppfattningar kring just skadeorsaker och hur man kan 

förhindra dem. 

Bakgrund 
Fotboll är en av världens mest populära idrotter med cirka 250 miljoner människor som 

regelbundet utövar sporten (1). I Sverige är fotboll den enskilt största sporten och 

sammanlagt har fotbollens föreningar i landet över en miljon medlemmar. Svenska 

Fotbollförbundet grundades 1904 och har till uppgift att administrera och främja fotbollen i 

landet, men även internationellt. Förbundets övergripande mål är att fotbollen ska förbli 

Sveriges ledande idrott och att det ska finnas ekonomisk balans samt både en bredd och elit 

(2). Elitfotbollen i Sverige består av de två högsta divisionerna för damer respektive herrar. 

På damsidan innefattar det Damallsvenskan och Elitettan (3) och för herrarna är det 

Allsvenskan och Superettan (4). Fotboll anses, tillsammans med löpning, vara den mest 

hälsofrämjande fritidsaktiviteten, då utövare bland annat får bättre kardiovaskulär- och 

metabol hälsa samt minskad risk för folkhälsosjukdomar som diabetes (1). 

Skador inom fotbollen 

Det är vanligt med skador inom fotbollen och närmare en fjärdedel av alla sportrelaterade 

skador är orsakade av fotboll. Av alla som skadas när de utövar en sport och behöver vårdas 

på sjukhus står fotbollen för två tredjedelar (1). Detta kan givetvis bero på det stora antalet 

utövare. I en svensk studie undersöktes när de flesta skadorna inträffade. De kom fram till 

att det var en sex gånger så stor risk att skada sig under match jämfört med träning (5). De 

flesta fotbollsskadorna inträffar under de sista 15 minuterna av varje halvlek och risken är 

högre under den andra halvleken (6). 
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Den vanligaste åkomman inom fotboll är skada på muskelgruppen hamstrings, som utgör 

37% av alla skador (5). Hamstrings skadas lätt i slutet av svingfasen under ett skott, då 

muskelgruppen arbetar excentriskt i ett redan utsträckt läge. Även om det tagits fram ett 

antal förebyggande träningsprogram där man just tränar musklerna excentriskt, så har 

skadorna inte minskat, utan till och med ökat de senaste åren bland manliga fotbollsspelare 

(7). Ljumskskador, alltså skador på adduktorgruppen, är den näst vanligaste åkomman (5) 

och orsakas oftast vid explosiva höftflexioner, som vid snabba löpningar eller skott. Andra 

orsaker kan vara mycket vridningar samt passiva höftextensioner i hyperextension, vilket 

sker för stödjebenet under ett skott (8). 

Inom fotbollen är det relativt vanligt att man drabbas av samma skada igen. Enligt Ekstrand 

et al (9) utgör återkommande skador hela 12% av alla skador. Även här är hamstrings den 

mest utsatta muskelgruppen (7). Vad gäller konsekvenserna av idrottsskador kan dessa leda 

till nedsatt hälsa och eventuellt innebära slutet på spelarens karriär. Idrottsskador innebär 

även en stor kostnad för samhället då rehabiliteringen och behandlingarna kan vara väldigt 

dyra (10).  

För att definiera begreppet idrottsskada har Fuller et al (11) delat upp skadorna i fyra 

undergrupper baserat på hur många dagar som spelaren i fråga inte kan medverka under 

träningar och matcher. Graderingen benämns; minimal (1-3 dagar), lindrig (4-7 dagar), 

måttlig (8-28 dagar) och svår (>28 dagar samt skador som avslutat säsongen för en spelare) 

(11). 

Skadeförebyggande träning 

Syftet med skadeförebyggande träning är att minska antalet skador. Enligt Soligard et al (12) 

bör målet med den skadeförebyggande träningen inom idrott vara att utveckla ett mindre 

skadligt rörelsemönster. För att nå detta mål bör fotbollsträningar inledas med en 

uppvärmning med fokus på styrketräning, neuromuskulär kontroll samt ökad medvetenhet 

om skaderisken (12).  

Skadeprevalensen är mycket hög hos unga kvinnliga fotbollsspelare, vilket har gjort att ett 

antal skadeförebyggande träningsprogram utvecklats som inriktat sig på just den 

målgruppen (12). Bland dessa finns ”Knäkontroll” som utvecklades av ”SISU 

Idrottsutbildarna” och fokuserade på att minska förekomsten av främre korsbandsrupturer. 
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”Knäkontroll” innehåller bland annat övningar där fokus ligger på bålstabilitet och att alltid 

ha knät i linje med foten. Programmet utvärderades 2009 och det visade sig minska 

skadeprevalensen med 64% (13). Fédération Internationale de Football Associations (FIFA) 

har också utvecklat ett skadeförebyggande träningsprogram, ”FIFA 11+”, som enligt en 

metaanalys hade en skademinskande effekt på 39% (1). Den skademinskande effekten syftar 

till alla skador som inträffat under träning och match, som exempelvis överträning och 

traumatiska skador. Det skadeförebyggande programmet påvisar hur man ska positionera 

kroppen, både i matchsituationer och vid styrketräning (1).  

Man har på senare år insett att ett beteendeinriktat tillvägagångssätt kan bidra till att lättare 

förstå, förklara och förändra ett beteende in samband med skador. Dock har detta inte 

använts i samma utsträckning när det kommer till idrottsrelaterade skador, något som 

McGlashan et al uppmärksammat (14). I denna översiktsartikel visades att endast 11% av de 

granskade studierna uttryckligen använde någon typ av beteende- eller social teori, som 

exempelvis ”Socialkognitiv teori” och ”Health belief model”, för att underlätta 

skadeprevention (14).  

En metaanalys gjordes på skadeförebyggande interventioner för idrotter generellt, d.v.s. inte 

specifikt för fotboll. Där framgick det att ungefär hälften av studierna undersökte 

träningsprogram som skadeförebyggande åtgärd, medan endast cirka 15% undersökte 

effekten av externa ledstöd och ännu färre effekten av skadeförebyggande utbildning i form 

av videos (10). 

Orsaker till skador 

Professionella fotbollsspelare, i detta fall från Nordamerikas högsta liga, upplever att 

skaderisken är högre på konstgräs jämfört med vanligt gräs, det vill säga icke-kontaktskador 

mer specifikt. I en studie med både manliga och kvinnliga fotbollsspelare under 

matchsituation kunde det dock inte påvisas några skillnader i antalet skador mellan 

underlagen (15). 

Då coacher och medicinsk personal till idrottslag intervjuades angående skadeorsaker och 

skadeförebyggande åtgärder lyftes framför allt inkorrekt teknik, olämpligt näringsintag, 

uppfattningen om att man måste tåla smärta, tävlingsinriktad personlighet och tidigare 

skador som de inre faktorerna. Gällande yttre faktorer lyftes framför allt överträning, 
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bristfälligt/olämpligt underlag och sportens specifika kroppsliga påfrestningar fram. 

Muskelstärkande träning, info om skadeförebyggande åtgärder samt kostråd var de 

vanligaste förebyggande metoderna (16). 

Att förklara orsaken till en skada är ofta komplext, då det sällan går att peka ut en enskild 

orsak till att skadan uppkommit. Det är troligen en följd av orsaker och förändringar hos 

både individen och/eller dess omgivning som påverkar känsligheten för att skada sig (17). 

Det finns troligen fler aspekter som påverkar skadors uppkomst, än vad som idag har 

påvisats. 

Fysioterapeuter inom elitfotboll 
Fysioterapeuters roll inom elitfotboll kan variera. Football Medical Association (FMA) har 

listat olika arbetsuppgifter. De kan bestå av bedömning av skadetillstånd, 

matchförberedelser som tejpning och massage samt att tillhandahålla individuella- och 

gruppanpassade skadeförebyggande träningsprogram. Fysioterapeuterna följer även oftast 

med på träningar och matcher och tar hand om akuta skador (18). 

Problemformulering 

Fotboll är en av världens största idrotter och i Sverige är den överlägset mest populär (1,2). 

Det är vanligt med skador inom fotbollen och de utgör en fjärdedel av alla sportrelaterade 

skador (1). Hamstrings och ljumsken är de mest drabbade muskelgrupperna (5). Skadorna 

kan leda till nedsatt hälsa, är en stor kostnad för samhället och kan eventuellt leda till slutet 

av en spelarkarriär (10). 

Att kunna förebygga skador är en stor vinst, både för spelare, klubbar och samhället och det 

är därför viktigt att undersöka orsakerna till skador. Hittills har forskningen främst fokuserats 

på träning när det gäller skadeförebyggande åtgärder. Det finns även andra faktorer som 

eventuellt kan minska skaderisken men som i dagsläget inte undersökts i samma 

utsträckning. Författarnas hypotes är att kortare träningar och matcher, mer återhämtning 

och näring samt stramare spelregler kan ha en inverkan på skaderisken. En intervjustudie 

med fysioterapeuter för elitfotbollslag är av intresse för att öka kunskapen om vad de anser 

som orsaker till skador och hur man bör förebygga dem.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka uppfattningar och erfarenheter, hos fysioterapeuter till 

elitfotbollslag, rörande orsaker till skador samt viktiga komponenter för skadeförebyggande 

arbete inom elitfotboll. 

Frågeställning 

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har fysioterapeuter till elitfotbollslag om 

orsakerna till fotbollsrelaterade skador? 

- Vilka uppfattningar och erfarenheter har fysioterapeuter till elitfotbollslag om viktiga 

komponenter för skadeförebyggande arbete? 

Metod 

Design 

Denna studie är en kvalitativ studie med en deskriptiv design som har baserats på intervjuer. 

Att studien har en kvalitativ deskriptiv design innebär att ett fenomen utforskas på en 

djupare nivå i syfte att utöka förståelsen inom området (19). Denna design valdes då 

författarna var intresserade av fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter, som endast 

går att besvara genom en kvalitativ design (19). 

Urval 

Det inkluderades fem informanter i studien och de valdes ut utifrån ett ändamålsenligt- och 

ett bekvämlighetsurval. Ändamålsenligt urval innebär att deltagarna handplockas utifrån 

författarnas önskemål och vad de upplever som mest intressant för studien (19). Detta urval 

valdes då författarna tyckte det var av intresse att få deltagare från båda divisionerna samt 

för både dam och herrlag, eftersom deras upplevelser och erfarenheter skulle kunna skilja 

sig åt. Anledningen till att studien enbart inkluderade elitlag bygger på författarnas hypotes 

om att det främst är dessa lag som har egna fysioterapeuter. Målet var att två 

fysioterapeuter från Damallsvenskan, två från Herrallsvenskan och en från Superettan skulle 

delta. Lagen i Elitettan saknar fysioterapeuter. Att informanterna utgjordes av de personer 

som var mest lättillgängliga är ett bekvämlighetsurval (19). Denna urvalsmetod valdes för att 

underlätta genomförandet av studien, då personliga intervjuer föredrogs. Endast lag inom en 

25 mils radie från Uppsala inkluderades av praktiska skäl.  
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Inklusionskriterier:  

• Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast 

• Arbetar med elitlag inom svensk fotboll 

• Lagen var placerade inom 25 mils avstånd från Uppsala stad 

• Förstå svenska språket i tal och skrift 

Datainsamlingsmetoder 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, med en informant i taget. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på en bas av förbestämda frågeområden, men där det 

även finns utrymme att vid behov förtydliga frågorna samt att ställa följdfrågor (19). En 

intervjuguide (bilaga 1) användes och samtalet handlade om orsaker till skador och 

skadeförebyggande upplägg. Bakgrundsinformation samlades in under intervjun, som hur 

länge de arbetat som fysioterapeut/sjukgymnast, hur länge de arbetat med fotbollslag, om 

och i så fall vad de har för vidareutbildning samt kön och division för laget (bilaga 2). 

Genomförande 

Under våren 2018 utförde författarna fem intervjuer med fysioterapeuter som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Inklusionen gick till på följande sätt; alla elitklubbar inom svensk fotboll 

sattes ut på en karta, utifrån klubbens lokalisation. Därefter begränsades antalet klubbar 

genom att ett inklusionsområde på 25 mil runt om Uppsala stad angavs. Via klubbarnas 

officiella hemsidor hämtades information om huruvida lagen hade en ansvarig legitimerad 

fysioterapeut/sjukgymnast eller ej.  

Utifrån bekvämlighetsurvalet identifierades fem klubbar med 

fysioterapeuter/sjukgymnaster. De presumtiva deltagarna tillfrågades genom att författarna 

tog kontakt med klubbledningen och därefter personen i fråga, med undantag i de fall där 

fysioterapeutens/sjukgymnastens kontaktuppgifter gick att hitta via hemsidan, då kontakten 

togs direkt. I samband med förfrågan bifogades ett informationsbrev (bilaga 3) där studiens 

syfte och tillvägagångssätt framgick. Hördes inget från de tillfrågade påminde författarna 

dem via telefon efter ett par veckor. Skulle någon av de först tillfrågade tackat nej till 

medverkande, vilket ej var fallet, hade förfrågan skickats ut till nya personer, tills författarna 

hade fem deltagare till intervjuerna. Vid intervjutillfället, före intervjun, fick informanten 

skriva under en samtyckesblankett (bilaga 4). 
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Den första intervjun utgjorde en testintervju, för att säkerställa att frågorna tolkades på rätt 

sätt och att svaren var relevanta för studien. Intervjuguiden korrigerades några gånger 

mellan intervjuerna, främst i form av omformuleringar av frågor. Ett exempel på detta är att 

frågan ”Vad innebär skadeförebyggande arbete för dig?” ändrades till ”Berätta hur du 

arbetar skadeförebyggande”. Båda författarna närvarade under intervjuerna, där en ledde 

intervjun och den andra höll sig mer i bakgrunden och ställde kompletterande frågor om 

nödvändigt. Samtalen tog 30-40 minuter och spelades in. Intervjuerna genomfördes på vald 

tid och plats utifrån deltagarnas önskemål för att underlätta för dem att medverka i studien. 

Intervjuerna skedde på caféer, i klubblokaler och hemma hos informanterna. 

Databearbetning 

Metoden kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta och analysera datan (20). Vid 

transkriberingen av de inspelade intervjuerna togs inte omsägningar eller ovidkommande 

ljud med, inte heller pauser eller skratt, då detta ansågs irrelevant. Författarna läste och tog 

på egen hand ut meningsbärande enheter från den första intervjun, och stämde därefter av 

att upplevelserna av intervjun var likvärdiga. Inga korrigeringar gjordes då författarna tolkat 

intervjun jämlikt. Framtagandet av meningsbärande enheter samt kondensering av dessa 

utfördes sedan individuellt av författarna på resterande intervjuer. Skillnader och likheter av 

det kondenserade innehållet, indelning i subkategorier och den slutgiltiga uppdelningen i 

kategorier utfördes gemensamt (20). En fortlöpande diskussion mellan författarna och 

handledaren användes, så kallad forskartriangulering. Detta för att öka tillförlitligheten (19). 

Etiska överväganden 

I informationsbrevet (bilaga 3) framgick syftet med studien tydligt. Deltagarna upplystes om 

att medverkan var helt frivilligt, att intervjuerna spelades in samt att de när som helst under 

studiens gång fick avbryta sitt deltagande. Fysioterapeuterna informerades om att 

materialet från intervjuerna omhändertogs med konfidentialitet.  

Resultat 
Informanterna var tre kvinnor och två män i åldern på 28-66 år. De hade en yrkeserfarenhet 

som fysioterapeut/sjukgymnast på 2-35 år och hade arbetat inom elitfotbollen 1-30 år. Två 

fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetade för Damallsvenska lag, två för Allsvenska lag och en 

person i Superettan. De hade även olika vidareutbildningar, allt från en master i 
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idrottsvetenskap till OMT steg 2. Några informanter hade ett annat yrke i bakgrunden och 

läst enstaka kurser inom området.  

Analyserad data delades först in efter de två frågeställningarna ”Orsaker till skador” och 

”Skadeförebyggande komponenter”. Först presenteras ”Orsaker till skador” i tabellform och 

löpande text och därefter ”Skadeförebyggande komponenter” på motsvarande sätt. 

Informanterna har i tabellerna benämnts med siffrorna 1-5.  

Orsaker till skador 
I analysen framkom de fem kategorierna; ”Fysisk belastning”, ”Psykisk- och social press”, 

”Tränartyp”, ”Spelsituation”, ”Social situation” samt elva subkategorier (tabell 1). 
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Tabell 1. Orsaker till skador 

 

 

  

Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Fysisk belastning Förändring i 
belastning  

Det tar tid innan man kommer in i en träningsfrekvens som skapar rätt förutsättningar, 
vävnadshållbarhet osv. Det är en risk att gasa för tidigt och vilja få ut för mycket 
idrottsprestation för snabbt, innan de är fysiskt förberedda. (3) 

All typ av förändring är en ny typ av belastning och en ökad risk. (5) 

Vid byte av tränare/fystränare följs det av en period med högre skaderisk. (2) 

Fysisk 
utmattning 

Vi förstod att en av orsakerna till de många korsbandsskadorna en säsong var att vi gått från att 
träna 1 till 2 pass nästan varje dag. Ren uttröttbarhet alltså. (3) 

Riskperioder Skador kommer ofta i slutet av matcher, så någon form av trötthet. Det kan bero på att 
styrketräningen har varit väldigt tung eller legat för nära inpå ett krävande träningspass. (5) 

När det är försäsong. Alla kommer tillbaka och ska visa att de ska ha en plats i startelvan, 
kanske inte har tränat fotboll på en månad. (2) 

Ej 
individanpassat 

När det är en lagidrott kan det bli att man drar alla över en kam, man kör lika med alla. (4) 

Ensidig 
belastning i ung 
ålder 

Föräldrar sätter sina barn i fotbollsskola för att kanske bli elitidrottare, men de skjuter sig själva 
i foten och får ett barn som belastar sin kropp för ensidigt, och får benpålagringar i höften. De 
belastas för hårt under tillväxtperioden. (5) 

Psykisk-och social 
press 

Spelarnas egen 
press på sig 
själva 
 

Det är ofta som spelare mörkar att de har ont, för att det kanske är en viktig match dagen efter. 
Sen hugger det till på matchen, en muskelbristning, och spelaren är borta 6 veckor. (5) 

Det är mycket inre drivkrafter hos spelarna som man inte vet om; kontrakts- eller 
familjesituation. Vi har en kille som kan försörja hela sin familj, vilket skapar en helt annan 
drivkraft. Jag berättar inte att jag har ont för jag måste spela och få betalt. (2) 

Press utifrån Du har pressen utifrån med fans och media, pressen från tränare och staben runt laget. (2) 

Lyssnar inte på 
kroppen 

Det handlar ofta om att man inte lyssnar ordentligt på kroppen. (2) 

Tränartyp Tittar man på tränare så finns det ett mönster, vissa tränare har mer skador i sina trupper. (2) 

Man ska sätta en kultur i laget och med tränarna, att inte ha en hetsig stämning. Vissa spelare 
har fått skador de inte borde haft, men fick dem för att tränaren sagt ”antingen spelar du nu 
eller så sitter du på bänken resten av säsongen”. (4) 

Spelsituation  Underlag Vi får inte alltid spela på fina planer. Det kan vara någon med ojämnt underlag och det är 
såklart en skaderisk. (4) 

Den inomhusplanen vi är på är riktigt hård. Den är min mardrömsplan för allting fastnar. När 
det blir närkamper står jag med huvudet ner och bara ”nej nej nej”. (1) 

Spelhastigheten Fotboll idag; ett tillslag, otroligt mycket riktningsförändringar och start och stopp.  Man hinner 
inte med i alla de situationerna. Vid exempelvis knäskador så beror det oftast inte på ett yttre 
våld utan snarare att de fastnar med foten och själva vrider sönder knäet. (3)  

Social situation Livssituationen i stort.  En spelare åkte direkt efter matchen till sjukhuset för att hans fru födde 
barn. Veckan efter fick han en bristning i vaden. Då hade han inte haft någon återhämtning och 
var sedan i något slags lyckorus. Var det en skada som var till följd av något annat. (1) 

Jag har erfarenhet från spelare som drar korsbandet. ”Vad är det som har hänt?” Börjar man 
grotta i det kan man hitta tråkiga samband. ”Mina föräldrar skilde sig” och en vecka senare går 
korsbandet oprovocerat. (5) 
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Fysisk belastning 

Denna kategori består av subkategorierna "Förändring i belastning", "Fysisk utmattning", 

"Riskperioder", "Ej individanpassat" och "Ensidig belastning i ung ålder". 

Informanterna var eniga om att den fysiska belastningen var en viktig aspekt. Förändring i 

belastning är ett riskmoment då kroppen inte är fysiskt förberedd och detta kan exempelvis 

uppstå vid byte av tränare. Olika perioder av matcher och säsonger kan också utgöra en 

större skaderisk, framförallt på grund av att spelarna är fysiskt trötta. Då fotboll är en 

lagidrott kan det vara svårt att individanpassa träningen tillräckligt. Uppnås inte detta kan 

det öka skadebenägenheten. En annan orsak till skador kan vara att spelarna blev för 

ensidigt belastade som barn, vilket påverkar kroppens uppbyggnad under uppväxten. 

Psykisk- och social press 

Denna kategori består av subkategorierna ”Spelarnas egen press på sig själva”, ”Press 

utifrån” och ”Lyssnar inte på kroppen”.  

En faktor som påverkar uppkomsten av skador är den press som spelarna kan känna. Det kan 

dels handla om press utifrån från fans, media och tränare men även den egna pressen de har 

på sig själva. Här kan familje- eller kontraktssituation spela in, vilket gör att de upplever att 

de måste spela och inte är helt ärliga med hur kroppen känns. 

Tränartyp 

Enligt informanterna hade tränartypen och deras attityd en stor betydelse för 

skadefrekvensen i laget. De menade att det är viktigt att skapa ett bra klimat och en bra 

stämning i laget och med tränarna. En hetsig stämning kan leda till att spelarna drar på sig 

skador som hade kunnat undvikas. 

Spelsituation 

Denna kategori består av subkategorierna ”Underlag” och ”Spelhastigheten”. 

Underlaget har benämnts som en eventuell skadeorsak av informanterna. De tog upp hårda 

planer och ojämnt underlag som exempel, men pratade även om att byte av underlag kan 

vara en skadeorsak. Spelets hastighet påverkar också risken att skada sig. Fotboll idag går 

idag så pass fort och med så mycket start, stopp och riktningsförändringar att kroppen tillslut 

inte hänger med. 
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Social situation 

Spelarnas liv utanför fotbollen spelar också en roll i hur stor risken är att de skadar sig. 

Informanterna kan ibland se ett samband mellan skador och händelser i livet. Exempelvis 

drog en spelare av korsbandet veckan efter föräldrarnas skilsmässa och en annan fick en 

bristning i vaden precis efter att han hade blivit pappa. 

Skadeförebyggande komponenter 
I analysen framkom sex kategorier; ”Lagets resurser”, ”Planera belastning”, ”Kommunikation 

mellan medicinska teamet”, ”Tränarna och spelarna”, ”Utbildning av medicinska teamet, 

tränarna och spelarna”, ”Hitta balans i spelarnas vardag”, ”Hur spelarna mår fysiskt och 

psykiskt” samt sexton subkategorier (tabell 2). 
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Tabell 2. Skadeförebyggande komponenter 

 

Kategori Subkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Lagets resurser Övervakad träning Om mer tid fanns skulle jag kunna vara med spelarna när de kör rehabövningarna. Det gör mycket att en fysioterapeut 
står och tittar när man gör övningarna. Jag kan bromsa och stegra i rätt läge samt se till att de blir gjorda på rätt sätt. (4) 

Mental träning Tidigare har vi haft en mental coach i perioder. Det hoppas jag kan komma tillbaka sen. (2) 

Planering av 
belastning 

Anpassning efter 
individen 

Varje spelare har ett eget träningsprogram med det den behöver jobba extra med utifrån svaga punkter. (3) 

Om vi får in en ny spelare kanske den är i en annan fas än resten av gruppen. Hur får vi in den spelaren på belastningen 
som behövs nu och sen till samma nivå som resten av gruppen. (1) 

Man kan minska mycket skador genom att ha koll på varje individs belastning, både under en lång period, men också 
kortare perioder. Att se till att belastningen ligger på en bra balans. (5) 

Periodisering av 
belastning 

Man måste övervaka träningsbelastning, se till att träna rätt och göra det i rätt perioder för att inte överbelasta killarna. 
(2) 

Varje 5 minuters period på ett träningspass är kartlagt, mellan vilka konditions- och belastningsmässiga zoner de ligger. 
Kombinerar man träningen med ett styrkepass måste man bedöma helheten. (3) 

Se skademönster Nu är det flera som kommer och är slitna i baksidan, när det blir ett mönster. Då får man reagera på vad gjorde vi dagen 
innan och så kan man lära sig av det. (1) 

Kommunikation 
mellan 
medicinska 
teamet, tränarna 
och spelarna 

Lära känna 
spelarna 

Vissa kommer och berättar om det är något, men vissa håller tyst. Det är återigen att lära känna spelarna. Att veta hur 
de reagerar och kunna gräva fram något. Då blir det kanske aldrig en skada för att vi har benat ut det redan. (1) 

Det är viktigt att spelarna har förtroende för mig, att de vågar berätta och vågar vara raka. (2) 

Ömsesidig respekt Ibland får man ge med sig. Om en spelare behöver vara med på något taktiskt. Då får det vara okej, men sen kliver han 
av. Det blir ett jätteviktigt samarbete med tränarna, som i grund och botten är de som planerar och styr träningarna. (1) 

Att ha kunniga tränare är a och o, att de förstår belastning, fysiologi och vad att vara skadad handlar om.  Hur påverkar 
det jag säger hur de tänker och vad de känner att de kan och vågar berätta och göra. (4) 

Dialog Jag, fystränaren och tränarna håller kontakten hela tiden. Vi värderar hur belastningen ligger just nu, hur spelarna mår 
och hur mycket varje spelare kan vara med varje tillfälle. (4) 

Skadefrekvensen skulle vara mycket lägre ju bättre kommunikationen mellan medicinska teamet och tränarna är. 
Strukturerar man upp kommunikationen, har bestämda möten, skapar man sådana förutsättningar. Fungerar 
kommunikationen dåligt skjuter skadorna i höjden. (5) 

Utbildning av 
medicinska 
teamet, tränarna 
och spelarna 

Spelarnas attityd Kulturen sinsemellan spelarna är viktig. Även om sjukgymnasten säger att du ska vila, kan lagkamraterna sedan stå och 
säga ”varför är inte du med på beep-testet?”, vilket inte är bra ur skadeförebyggande synpunkt. (4) 

Att man har en känning men inte tillräcklig motivation för att jobba med det. Motivationen ökar avsevärt när det väl blir 
en skada, men är sämre till att arbeta skadeförebyggande. (1) 

Kunskap om 
kroppen 

”Att spelarna har förståelse för hur kroppen fungerar, hur belastning påverkar kroppen i förhållande till återhämtning, 
mat och sömn”. (2)  

Det är inte alla i medicinska teamet har koll på menstruationscykeln, än mindre tränarna eller spelarna själva. Dels kan 
man ha ont och inte kunna träna p.g.a. det, eller så presterar man dåligt för att man mår illa. I de flesta damklubbar är 
det manliga tränare och det kan ta emot för vissa spelare att berätta sådana saker för dem. (4) 

Lära känna sin 
egen kropp 

Spelarna behöver lära känna sina egna kroppar för att kunna säga till när nånting är fel på allvar. Att utbilda spelarna och 
se till att de lär sig om sina kroppar och vad man ska göra med dem. (5) 

Det är viktigt att spelarna själva tar ansvar och mognar i att vara elitidrottare. (4) 

Hitta balans i 
spelarnas vardag 

Levnadsvanor Det handlar om helheten, det hjälper inte att bara träna. Du behöver även äta rätt och sova ordentligt. (2) 

Spelarna skulle jobba heltid, de har svårt att orka nu. De flesta pluggar eller jobbar heltid. Sen ska de äta, träna sent, 
hinna hem och äta igen, sova och sen upp tidigt. (4) 

Återhämtning Spelarna behöver återhämta sig. Det är en sak att sova ordentligt, men de behöver även vila däremellan. (4) 

Förberedelse 
inför nästa pass 

Göra kroppen starkare och redo för aktiviteten den ska klara av. (5) 

Att man är beredd på en ny belastning. För det är det vi vill åt i slutändan, att alltid kunna belasta spelarna mer för att de 
ska utvecklas. Det fungerar inte om de inte tar hand om sin kropp. (1) 

Bromsa spelarna De måste ligga nära gränsen för att kunna prestera bra, men det är min uppgift att vara bromsen när tränarna och 
spelarna vill för mycket medan jag ser risker i belastning. (2)  

Det här med anspänningen, att man kommer ny och vill göra bra ifrån sig. Då gäller det att få dom att förstå att vi håller 
på att bygga något till året därpå. (3) 

Fotbollen är fokus Deras huvudaktivitet är fotboll, vi kan inte ta bort deras fotbollsutveckling och lägga in styrkepass, för det är fotboll de 
ska bli bra på. Ska vi göra dem till starka monster som håller för det mesta i tacklingsväg, inga problem. Men fotbollen 
måste vara i centrum och sen får man bygga runt den. (5) 

Hur spelarna mår fysiskt och psykiskt Det har funkat bra med ett skattingssystem där varje spelare skattar på morgonen hur de mår. Man kan själv välja 
parametrar de skattar sig på, kanske fysisk trötthet, mental trötthet eller hur de har sovit. Har de ont i en muskel kan de 
skatta på det och jag kan reda ut det innan träningen, innan han går ut och drar baksidan. (5) 
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Lagets resurser 

Denna kategori består av subkategorierna ”Övervakad träning” och ”Mental träning". 

Med mer resurser hade det skadeförebyggande arbetet kunnat göras ännu bättre anser 

informanterna. Fler terapeuter samt mer tid med varje spelare hade varit önskvärt. Då har 

de lättare att göra små justeringar av rehabövningarna och se till att de utförs på rätt sätt. 

Framförallt på damsidan var detta något som lyftes, då de inte har samma resurser och 

möjligheter att ha medicinsk personal på plats. En mental coach var också något som 

önskades. 

Planera belastning 

Denna kategori består av subkategorierna ”Anpassning efter individen”, ”Periodisering av 

belastning” och ”Se skademönster”. 

Majoriteten av informanterna poängterade vikten av att individanpassa träningen och 

belastningen. Lyckas man hitta en bra balans i belastningen kan antalet skador minska. Det 

kan till exempel handla om hur träningen ska läggas upp för någon som kommer ny till laget. 

Varje spelare har även ett eget träningsprogram att utföra utifrån sina svagheter. En annan 

del som togs upp gällande att planera belastningen var att anpassa den periodvis. Det 

handlar både om säsongsupplägget men även om hur man lägger upp varje enskild träning. 

Att vara uppmärksam och kunna se skademönster i truppen samt dra lärdomar av det togs 

också upp för att minska antalet skador. 

Kommunikation mellan medicinska teamet, tränarna och spelarna 

Denna kategori består av subkategorierna ”Lära känna spelarna”, ”Ömsesidig respekt” och 

”Dialog”. 

En bra kommunikation mellan alla parter är en viktig skadeförebyggande komponent. Det 

bygger exempelvis på en ständig dialog mellan det medicinska teamet och tränarna men 

också på en ömsesidig respekt, att man kan se det utifrån varandras perspektiv och kan 

kompromissa. Det är även väsentligt att tränarna är kunniga och förstår belastning och vad 

det innebär att vara skadad.  Att lära känna spelarna är en annan viktig del, de ska ha 

förtroende för fysioterapeuten och våga berätta om det är något. I och med att spelarna är 

olika öppna med exempelvis en skadekänning är det viktigt att lära känna dem som individer 

och veta hur de reagerar.  
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Utbildning av medicinska teamet, tränarna och spelarna 

Denna kategori består av subkategorierna ”Spelarnas attityd”, ”Kunskap om kroppen” och 

”Lära känna sin egen kropp”. 

Även om det medicinska teamet och tränaren har viktiga roller i ett skadeförebyggande 

upplägg är en bra förståelse, kunskap och attityd hos spelarna också väsentligt. Genom att 

ha kunskap om kroppen och hur den påverkas av exempelvis belastning kan spelarna bli 

bättre på att lära känna sin egen kropp och ta hand om den på bästa möjliga sätt. Hur 

menstruationscykel påverkar är något att ha koll på. Spelarnas attityd till skadeförebyggande 

arbete påverkar både kulturen i laget samt motivationen till att utföra det som behövs. 

Hitta balans i spelarnas vardag 

Denna kategori består av subkategorierna ”Levnadsvanor”, ”Återhämtning”, ”Förberedelse 

inför nästa pass”, ”Bromsa spelarna” och ”Fotbollen är fokus”. 

De övriga timmarna, när spelarna inte tränar har också stor betydelse för 

skadebenägenheten. Informanterna uttrycker att man bör se på det som en helhet. Alla tog 

upp levnadsvanor som återhämtning och kost som viktiga aspekter vid sidan av träningen. 

För de spelare som dessutom har ett annat jobb blir detta en extra utmaning. Flera av 

informanterna såg det även som sin uppgift att bromsa spelarna när de ville för mycket i 

förhållande till sin kapacitet.  Att hitta en balans mellan träning med boll och ren styrke- och 

skadeförebyggande träning är också en viktig aspekt, då det är fotboll de ska bli bra på. 

Hur spelarna mår fysiskt och psykiskt 

Flera av informanterna uppgav att spelarna dagligen, med hjälp av olika skattningssystem, 

får skatta hur de mår. Där kan informanterna få reda på exempelvis hur spelarna mår fysiskt 

och mentalt. Detta underlättar kommunikationen med spelarna och är viktigt för 

informanterna att ta i beaktande vid träningsupplägg. 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 
Utifrån den första frågeställningen angående orsaker till skador identifierades fem 

kategorier; ”Fysisk belastning”, ”Psykisk- och social press”, ”Tränartyp”, ”Spelsituation” och 

”Social situation”. Informanterna berättade att det är viktigt att ta hänsyn till den fysiska 

belastningen för att undvika överbelastning. Spelarna påverkas också av pressen de har på 

sig att prestera och hur deras liv utanför fotbollen ser ut. Informanterna tyckte även att vissa 
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tränartyper kan kopplas till skadefrekvensen i laget och att underlagsbyten kan vara 

påfrestande. 

Den andra frågeställningen om skadeförebyggande komponenter genererade sex kategorier; 

”Lagets resurser”, ”Planera belastning”, ”Kommunikation mellan medicinska teamet, 

tränarna och spelarna”, ”Utbildning av medicinska teamet, tränarna och spelarna”, ”Hitta 

balans i spelarnas vardag” och ”Hur spelarna mår fysiskt och psykiskt”. Ur resultatet framgick 

att kommunikationen mellan alla inblandade är av vikt, samt att de har en grundlig 

utbildning i hur kroppen fungerar. Det gäller också att planera belastningen av spelarna och 

hitta en balans i deras vardag gällande exempelvis kost och återhämtning. Med mer resurser 

hade detta underlättats. Informanterna poängterade även att hur spelarna mår, både fysisk 

och psykiskt, bör tas i beaktande.  

Resultatdiskussion 
Det informanterna nämnde under frågeställningen om orsaker till skador, togs i många fall 

även upp under den andra frågeställningen som en skadeförebyggande åtgärd. Författarna 

har därför valt att diskutera de två frågeställningarna gemensamt nedan. 

Förändring av belastning togs av informanterna upp flera gånger som en möjlig orsak till 

skador. Den förändrade belastningen kunde bero på olika saker, som exempelvis byte av 

tränare eller när spelarna börjar spela på en högre nivå. Huruvida skaderisken är större hos 

uppflyttade spelare jämfört med etablerade spelare har studerats av Kristenson et al (21). 

De kom då fram till att den generella skaderisken är lägre för dessa unga spelare, vilket dock 

skulle kunna förklaras av att de inte spelar lika många matcher. Däremot hade de ett högre 

antal stressfrakturer (21). 

Att träning och belastning bör anpassas utefter säsongens upplägg var något som nämndes 

som en skadeförebyggande åtgärd. En informant upplevde att skadefrekvensen var högre 

under försäsongen, vilket denne trodde skulle kunna bero på att de vill ha en plats i 

startelvan alternativt att de inte har tränat fotboll på ett tag. Detta har också visats i en 

studie av Waldén et al (22), som är en prospektiv studie gjord på svenska elitfotbollsspelare 

och handlar om överbelastningsskador. Det har även visats att den individuella 

träningsintensiteten och -belastningen under säsongen har en koppling till skadefrekvensen. 

Spelare som ökar sin träningsintensitet till 85-90 % av maximal puls under träningen har 
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större risk att ådra sig en skada i matchsituation. Detta kan dels bero på den fysiska 

tröttheten efter högintensiv träning, men även den fysiska kontakten de har med 

motståndarna under matcher (23). En annan studie gjord på australienska fotbollsspelare 

har kommit fram till ett liknande resultat, dvs. att man i skadeförebyggande syfte bör minska  

belastningen under träningarna. De poängterar dock att det är en svår balansgång, eftersom 

spelarna även måste förberedas för kommande matchbelastning (24).  

Författarna fann även att en annan viktig aspekt är kommunikation mellan alla inblandade. 

Det handlar dels om att tränare och medicinska teamet ska förstå varandra och kunna se på 

saker från de andras perspektiv, men också att en bra kommunikation leder till att de lättare 

kan kompromissa och ta gemensamma beslut. Att dialogen mellan de inblandade inte alltid 

fungerar som den ska är även något Loose et al (25) tar upp. Det händer ofta att spelare och 

tränare inte lyssnar till fysioterapeutens rekommendationer angående bland annat återgång 

till spel (25). Detta kan bero på att spelare och tränare inte har samma kunskap som 

fysioterapeuten och inte ser det som ett risktagande på samma sätt. Det skulle också kunna 

bero på ett maktförhållande, då tränarna ofta har sista ordet oavsett vad fysioterapeutens 

bedömning är (25,26). De föreslår även att man gemensamt sätter upp rutiner kring detta, 

för att underlätta beslutstagandet (25).  

Att det har betydelse vad spelarna gör de resterande timmarna på dygnet vid sidan av 

träningen nämndes upprepade gånger av informanterna, både som en orsak till skador samt 

som skadeförebyggande åtgärd. Det är viktigt att de får i sig rätt mängd näring och att de 

vilar ordentligt för att kunna prestera och utvecklas. Att kosten påverkar skaderisken har 

Chamari et al (27) kommit fram till när de studerat spelare i samband med Ramadan. Det 

visade sig att antalet icke-kontaktskador var högre under fastan, jämfört med före och efter 

(27). I en studie gjord på spelare från en fotbollsakademi i England framkom att ett bättre 

näringsintag kan förbättra spelarnas prestationsförmåga. Deltagarna fick äta en mer 

näringsrik och kalorifylld frukost inför matcher och man såg därefter genom olika tester att 

bland annat dribblingsförmågan förbättrades (28). Detta skulle kunna bero på att spelarna är 

mer alerta både i kroppen och i tankegången, vilket också skulle kunna minska deras risk för 

att bli skadade. 

Utbildning av spelarna är en viktig skadeförebyggande komponent anser informanterna. De 

får en bättre förståelse för hur kroppen fungerar och lär sig därefter att ta hand om den på 
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rätt sätt. Detta tas upp i en studie av Saragiotto et al (16), där medicinsk personal blir 

tillfrågade om bland annat skadeförebyggande komponenter och då information om 

skadeförebyggande åtgärder till spelarna var något som nämndes mest frekvent (16). 

Föreläsningar för spelartrupperna, som gör att de får grundläggande kunskaper, kan därför 

underlätta det skadeförebyggande arbetet. 

Det som togs upp som de vanligaste orsakerna till skador, var även i många fall det som 

nämndes som viktiga skadeförebyggande komponenter. Något som endast togs upp som en 

orsak till skador var spelhastigheten, att fotbollen idag går för fort för att spelarna ska hinna 

med i alla riktningsförändringar. På motsvarande sätt var utbildning av spelarna nämnd som 

en viktig skadeförebyggande komponent, medan okunskap inte uttryckligen lyftes som en 

orsak till skador.  

Metoddiskussion 
En kvalitativ design användes då författarna både var intresserade av informanternas 

upplevelser och erfarenheter men också av att förstå varför. Med en kvantitativ design och 

exempelvis en enkät hade fler informanter kunnat inkluderas och möjligheten att kunna 

generalisera resultatet till en större population hade ökat. För att utforska och förstå 

informationen är däremot en kvalitativ design mer användbar.  

Båda författarna medverkade under intervjuerna, där en höll i samtalet och den andra 

kompletterade med eventuella frågor, vilket författarna ansåg vara en fördel. Personen som 

satt bredvid hade större chans till att reflektera under intervjuns gång och kunde då med 

sina kompletterande frågor se till att alla frågeområden täcktes in.  

Justeringar av intervjuguiden skedde löpande, framförallt i form av omformuleringar av 

frågor då det märktes att vissa av dem var svåra för informanterna att förstå. 

Det finns en risk att omgivningen vid intervjun kan ha påverkat samtalet, då vissa av 

intervjuerna utfördes på allmän plats. Informanterna kunde känt sig pressade av att fler 

eventuellt satt och lyssnade, vilket kanske gjorde att de gav kortare svar och inte vågade 

tänka lika fritt. Författarna bedömer dock den risken som låg då platsen valdes utifrån 

informanternas önskemål. Det skulle även kunna finnas en risk att de av lojalitet gentemot 

sin klubb inte berättar allt, vilket kan leda till en liknande problematik.  
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Transkriberingen av intervjuerna delades upp och utfördes enskilt av författarna. De 

meningsbärande enheterna samt kondenseringen från den första intervjun gjordes först 

enskilt och jämfördes sedan författarna emellan. På de övriga intervjuerna utfördes detta 

sedan individuellt. Eventuellt hade de övriga intervjuerna kunnat jämföras på samma sätt 

som den första för att säkerställa att författarna tolkat dem lika, och på så sätt ökat 

tillförlitligheten (19).  

Under analysen användes forskartriangulering (19) för att öka tillförlitligheten, där kontakt 

med handledaren initierades fortlöpande under processen. För att minska risken för 

feltolkning och därmed öka tillförlitligheten ytterligare hade informanterna kunnat ombedjas 

korrekturläsa materialet för sin intervju efter analysen.  

Inklusionskriterierna för denna studie innefattade endast fysioterapeuter. Ett alternativ hade 

varit att även inkludera andra yrkeskategorier med motsvarande roll i lagen, exempelvis 

naprapater. Detta hade kunnat vara av intresse då de har en annan utbildning i grunden och 

möjligen ser på området ur ett annat perspektiv. Det kunde ha lett till en större bredd i 

materialet. Informanterna representerade olika divisioner i både dam och herrfotboll. De 

skiljde sig även åt vad gäller ålder, kön, vidareutbildning samt yrkeserfarenhet. Detta kan ha 

medfört att de ser på frågeområdena utifrån olika perspektiv och det ser författarna som en 

styrka med studien.  

Författarna har själva erfarenheter av fotbollsrelaterade skador. För att vara så objektiva 

som möjligt var författarna noga med att ställa öppna frågor, att lyssna ordentligt på 

informanterna och att inte utesluta några av deras åsikter.  

Klinisk betydelse och framtida forskning 
Att studien baseras på fysioterapeuternas kliniska erfarenhet snarare än dagens 

forskningsläge skulle kunna göra att nya synvinklar belyses. Mycket av det som lyfts fram i 

studien går att hitta stöd för i vetenskaplig litteratur i dagsläget. Utifrån författarnas vetskap 

identifierades dock ett fåtal punkter som inte undersökts i lika stor utsträckning, exempelvis 

vikten av spelarnas kunskap och inverkan av spelarnas sociala situation. 

Studien skulle teoretiskt sätt kunna ge idéer till kvantitativa studier framöver. Det hade varit 

intressant att se i hur stor utsträckning dessa orsaker och skadeförebyggande åtgärder kan 

påverka, och utifrån det få en uppfattning om vilka som bör prioriteras. Det skulle möjligen 
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även kunna vara av intresse för klubbar med mindre välutvecklat skadepreventivt arbete, att 

få höra vad fysioterapeuter inom området anser.  

Konklusion 
Syftet med studien var att undersöka fysioterapeuters uppfattningar om orsaker till skador 

samt viktiga komponenter i ett skadeförebyggande arbete. Slutsatsen är att flera aspekter 

behöver beaktas vid förebyggandet av skador. Vidare studier behövs för att täcka in 

ytterligare områden och för att kunna dra slutsatser om vilka av de möjliga komponenterna 

som bör prioriteras. 

Författarnas tack 
Ett stort tack riktas till informanterna för att de tog sig tid att delta i studien. Författarna vill 

även tacka handledare och examinator för all hjälp under arbetets gång.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

- Vad upplever du är de vanligaste orsakerna till skador inom fotbollen? 

o Har du upplevt några mönster bland dessa? 

o Upplever du att dessa skulle kunna ha förhindrats och i så fall hur? 

 

- Berätta om hur du arbetar skadeförebyggande 

o Om tid och resurser inte var ett hinder, hur skulle du vilja arbeta 

skadeförebyggande? 

o Vad underlättar det skadeförebyggande arbetet? 

o  Vilka är de största utmaningarna? 

o Det finns mycket forskning på träning som skadeförebyggande insats, vad 

upplever du kan påverka skaderisken förutom det? 

 

- Är det något du tycker bör uppmärksammas mer inom området? 

o Är det något du vill lära dig mer om inom området? 

o Är det något som du vill belysa avseende skadeförebyggande upplägg samt 

orsaker till skador, som vi inte tagit upp under intervjun? 
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Bilaga 2 

Blankett för bakgrundsinformation inför intervju 
 

1. Namn: _______________________________________________________________ 

 

2. Ålder och kön:  

 

 

3. Vilket lag är du fysioterapeut/sjukgymnast för? (Dam/herrlag och division) 

 

 

4. Hur många år har du arbetat som fysioterapeut/sjukgymnast? 

 

 

5. Hur länge har du arbetat som fysioterapeut/sjukgymnast för ett fotbollslag/klubb? 

 

 

6. Har du någon vidareutbildning och i så fall vilken/vilka? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev  
 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter som ska göra en studie om orsaker till skador samt 

skadeförebyggande arbete inom elitfotboll. Syftet med studien är att undersöka 

uppfattningar och erfarenheter, hos fysioterapeuter till elitfotbollslag, rörande orsaker till 

skador samt viktiga komponenter för skadeförebyggande arbete inom elitfotboll. 

Det finns mycket forskning kring skadeförebyggande träning, men färre studier som 

fokuserat på skadeuppkomsten ur ett bredare perspektiv. Vi är därför intresserade av vad 

kunniga personer inom området har för uppfattning om detta och undrar om du skulle vilja 

vara med och bidra med din kunskap.  

För dig som väljer att delta i studien innebär det en personlig individuell intervju på 

uppskattningsvis 30 – 40 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och ske på vald tid och 

plats utifrån dina önskemål. Du kan när som helst avbryta deltagandet. Inga personuppgifter 

kommer vara med i studien och vi kommer behandla materialet med konfidentialitet. När 

studien är genomförd får du möjlighet att ta del av resultatet. Kontaktinformation till dig 

som informant har hämtats från klubbens hemsida eller via kontakt med klubben. 

För att medverka ber vi dig svara via mejl. Om du har frågor, tveka inte att höra av dig till 

oss! 

Med Vänliga Hälsningar 

Elin Dunder    Susanna Hovgard 

 

 

Handledare: Charlotte Urell 

Med. Dr, Leg. Fysioterapeut 
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett 
Härmed intygar jag att jag har tagit del av följande information:  

- Att intervjun kommer att spelas in 

- Att mina personuppgifter kommer att hanteras med konfidentialitet 

- Att jag i samband med intervjun har rätt att censurera/stryka en del av innehållet 

- Att jag när som helst kan avbryta min medverkan, utan att ange orsaken till detta 

- Att jag har möjlighet att ta del av den färdiga studien  

 

Datum 

    

Underskrift  

    

Namnförtydligande 

     


