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Abstrakt  

Bakgrund: Sett över hela världen är fotboll den vanligaste idrotten som utövas. 

Skadefrekvensen inom fotbollen i Sverige ligger på 3-7 skador per 1000 träningstimmar och 

14-30 skador per 1000 matchtimmar. Det vanligaste skadeområdet hos fotbollsspelarna är 

nedre extremitet där ankelstukningar är den vanligaste skadan. Orsakerna till skador inom 

fotbollen är inte helt klarlagda, men sådant som kan leda till skador är inre och yttre faktorer. 

Svenska Fotbollförbundet håller i tränarutbildningar som baseras på tre olika nivåer: bas, 

avancerad och professionell. Syfte: Syftet med studien var att undersöka de svenska 

fotbollstränarnas tankar kring skadeprevention efter dem gått tränarutbildningen: UEFA Pro 

Diploma – Professional level Metod: Sju tränare med utbildningen UEFA Pro Diploma - 

Professional level intervjuades. Resultat: Tränarna använder sig av styrketräning under 

försäsongen för att bygga upp muskulaturen och förbereda kroppen inför tävlingssäsongen. 

Tränarna upplever att deras tränarutbildning har gett dem ett större helhetsperspektiv och 

insikt i hur det är att vara tränare. Efter utbildningen har tränarna riktat in sig mer på 

skadeprevention än tidigare. Konklusion: Tränarna arbetar skadepreventivt genom framförallt 

pulsbaserad träning och styrketräning. Utbildningen har utvecklat tränarnas tänkande kring 

skadeprevention och hur de ska lägga upp sina träningar. 

 

 

Nyckelord: Träningsupplägg, UEFA Pro Diploma. 
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Bakgrund 

All utövning av sport åtföljs av risk för skador och varje idrott har sin egen unika skadeprofil 

(Kirkendall & Dvorak, 2010). Skadorna är inte bara ett problem för den skadade spelaren och 

laget, utan det påverkar även samhällsekonomin genom ökade sjukskrivningar från arbete och 

utbetalningar av försäkringsmedel (Kramer & Scheurecker, 2010). 

          Skadefrekvensen inom fotbollen i Sverige ligger på 3-7 skador per 1000 träningstimmar 

och 14-30 skador per 1000 matchtimmar per spelare. Ett lag på 25 spelare kan förvänta sig ca 

40-50 skador per säsong. Hälften av dessa kommer leda till mindre än en veckas frånvaro, 

men ett lag kan varje säsong förvänta sig sex till nio skador som leder till mer än fyra veckors 

frånvaro (Ekstrand, 2008). Det vanligaste skadeområdet hos fotbollsspelarna är nedre 

extremitet (80-93 %) (von Porat, 2004; Ekstrand, 2008). Under den allsvenska säsongen år 

2005 studerades förekomsten av skador inom manliga och kvinnliga fotbollslag (Hägglund, 

Waldén & Ekstrand, 2009) och det visade sig att skadeincidenterna var större hos de manliga 

spelarna. Det vanligaste skadeområdet hos både männen och kvinnorna var låret, men skador i 

höft/ljumske var vanligare hos de manliga spelarna och knäskador var mer frekventa hos de 

kvinnliga spelarna. De fem vanligaste diagnostiserade skadorna hos männen var 

hamstingsskador, adduktorskador, fotledsstukningar, quadricepskontusioner och 

quadricepssträckningar. Hos kvinnorna var de hamstings skador, fotledsstukningar, 

ljumsksmärta, ländryggssmärta och quadricepssträckningar (Hägglund et al., 2009). 

          Orsakerna till skador inom fotbollen är inte helt klarlagda, men sådant som kan leda till 

skador är inre och yttre faktorer (Jacobson & Tegner, 2007). De inre faktorerna kan vara 

ledinstabilitet, muskelstyrka, muskelstramhet, kroppsasymmetri, biomekanik och 

psykologiska faktorer (Jacobson & Tegner, 2007; Johnson & Ivarsson, 2011). De yttre 

faktorerna kan vara vilken division spelaren spelar i, position på planen, vilken nivå på 

kondition spelaren har, vilken utrustning spelaren har (Jacobson & Tegner, 2007), och 

väderförhållanden (Johnson & Ivarsson, 2011). Skaderisken under match har rapporterats vara 

högre hos spelare i en högre division än de som spelar i en lägre division men under träning 

verkar det vara tvärtom (Hägglund, Waldén & Ekstrand, 2003).  

          Naturgräs är det traditionella underlaget inom fotbollen för både träning och match, 

men många länder har ett klimat som försvårar tillgängligheten av naturgräs året om. Därför 

har konstgräset blivit allt vanligare i vissa delar av världen (Ekstrand, Timpka & Hägglund, 

2011). Studier som har undersökt underlagets betydelse gällande skador har visat att under 

match var det en större förekomst av allvarligare skador och fotledsvrickningar på konstgräs i 

jämförelse med naturgräs. Dock har man inte kunnat se någon skillnad mellan underlagen 
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gällande skadeprevalens och i rörelsemönstret hos spelare (Steffen, Andersen & Bahr, 2007; 

Ekstrand et al. 2006; Johnson & Ivarsson, 2011; Andersson, Ekblom & Krustrup, 2008). 

          Ankelstukningar är en vanlig skada hos fotbollsspelare (von Porat, 2004; Nelson, A., 

Collins, Yard, Fields, & Comstock, 2007). Studier har visat att balansträning är bättre än 

ingen träning när det handlar om prevention av dessa skador (Mohammadi, 2007). Dock har 

de inte visat någon skillnad på styrketräning och ortos i jämförelse med ingen träning 

(Mohammadi, 2007). Skador på främre korsbandet är också vanligt och främst hos kvinnor 

(Mandelbaum et al., 2005) som löper 2-3 gånger större risk att drabbas av detta samt i en 

tidigare ålder än männen (Waldén, Hägglund, Werner & Ekstrand, 2011). För att minska 

risken kan man utföra neuromuskulär träning, som ska förbättra nervsystemets förmåga att 

minska kraften och öka stabiliteten i leden, och utveckla snabbare och mer optimal aktivering 

av muskulaturen (Swanik, Lephart, Giannantonio & Fu, 1997). Det är även viktigt med en 

ordentlig uppvärmning både inför träning och match (Mandelbaum et al., 2005). 

          Ett specifikt uppvärmningsprogram för fotbollslag har nyligen introducerats i Sverige 

som kallas Knäkontroll (Hägglund, Waldén & Atroshi, 2009). Detta innehåller sex övningar 

med fokus på neuromuskulär knäkontroll och bålstabilitet: enbens knäböj, bäckenlyft, tvåbens 

knäböj, plankan, utfall och hopp med landning. Varje övning har 3 progressioner (A-D, där A 

är första steget) och det finns även möjlighet att göra varje övning i par. Det är tränaren som 

avgör när spelaren är redo för nästa steg av övningen och för att kunna nå nästa steg måste 

man kunna utföra den nuvarande övningen med god kontroll, huvudsakligen med fokus på 

bålstabilitet och att knäet går i en korrekt linje. Ett exempel på stegring kan vara att gå från 

enbens knäböj med händerna på höfterna (A) till ett enbens knäböj när man håller en fotboll 

över huvudet med sträckta armar (B) (Hägglund et al., 2009). 

 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) håller i utbildningar av tränare runt om i Sverige 

(www.svenskfotboll.se). År 2000 blev SvFF:s tränarutbildning godkänd av UEFA.  

Tränarutbildningen baseras på tre olika nivåer: 

          De två första nivåerna är UEFA B Diploma – Basic level och UEFA A Diploma – 

Advanced level. Dessa nivåer innehåller ledarskap, spelförståelse, teknik, träningslära och 

målvaktsspel.   

          Den tredje och sista utbildningsnivån är UEFA Pro Diploma – Professional level (som 

tidigare motsvarades av steg 4) som syftar till att ge tränarna fördjupade och relevanta 

kunskaper om ledarskap på högsta nationella nivå. För att nå den professionella nivån ska 

man ha godkänt betyg från alla föregående utbildningsstegen samt minst ett års 
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tränarerfarenhet som huvudtränare, alternativt assisterande tränare på hög nationell- eller 

internationell nivå (www.svenskfotboll.se). 

 

Inom fotbollen finns det olika träningsmoment såsom uppvärmning, koordination, kondition, 

styrketräning, snabbhet, rörlighet och nedvarvning (se bilaga 1). En strukturerad och generell 

uppvärmning har visats sig vara effektiv för att förhindra de vanligaste fotbollsskadorna och 

minskat skadefrekvensen med ca 30 % (Kirkendall & Dvorak, 2010). Försäsongsträning har 

också visat sig vara en sätt att förebygga skador (Heidt, Sweeterman, Carlonas, Traub & 

Tekulve, 2000). 

          SoccerSmart är ett program som utformades på Nya Zeeland år 2004 som skulle ingå i 

utbildningen av fotbollstränare (Gianotti, Hume & Tunnstall, 2010). Efter utbildningen hade 

96 % av fotbollstränarna förändrat sitt tänk kring träningsuppläggen. Författarna drog 

slutsatsen att integrationen av skadeförebyggande innehållet i kurser av tränarutbildningen 

kan vara en nödvändig och effektiv strategi för att minska risken för skador hos 

fotbollsspelare (Gianotti, Hume & Tunnstall, 2010). 

          Många av dagens fotbollstränare har inte den rätta basen av kunskap för att kunna 

instruera rätt teknik för sporten hos ungdomar (Michael & Koester, 2000). Frivilliga utan 

någon formell utbildning ställer upp som tränare och baserar deras träningsupplägg på egna 

personliga erfarenheter. Det är inte förrän spelarna kommer upp på högre nivå i fotbollen som 

de får träffa tränare med kunskap kring skadeprevention, akut omhändertagande och 

rehabilitering. Många skador kan kopplas till en felaktig teknik- och konditionsmetod som 

lärs ut av frivilliga tränare utan utbildning. Involvering av utbildade tränare och andra 

professioner borde ske i tidigare åldrar för att minska skaderisken (Michael & Koester, 2000).  

 

Med tanke på antalet personer som spelar fotboll sett över hela världen kommer minskning av 

skaderisken påverka på folkhälsan. Det är ett viktigt mål inom idrottsmedicinen att informera 

läkare och andra professioner inom idrottsmedicin om effektiviteten av ett förebyggande 

program för att öka användningen av dessa (Kirkendall & Dvorak, 2010). Detta kräver dock 

att det finns högkvalitativa studier kring skadeprevention och att dessa studiers resultat når ut 

till tränarna. 

          Sjukgymnastens arbetsuppgift är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada, 

rehabilitering och habilitering. Sjukgymnaster har en bred arsenal av terapeutiska och 

pedagogiska metoder för att kunna aktivera människans resurser för ökad hälsa. Några av 

dessa metoder är styrketräning, träning av kropps- och rörelsemedvetandet, funktions- och 
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aktivitetsträning och hjälpmedelsförsörjning (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 

2011). Ett av målen för sjukgymnaster inom idrottsmedicin är skadeprevention. Under det 

senaste decenniet har många rapporter visat resultat kring preventivt arbete (Kirkendall & 

Dvorak, 2010). 

 

Idag finns en del studier som visar hur skadepanoramat inom fotbollen ser ut och vad som kan 

göras för att eventuellt kunna förebygga skadorna. Det är viktigt att kunskapen kommer ut till 

fotbollstränarna och ett sätt att föra ut kunskapen är genom utbildning. Eftersom 

sjukgymnaster arbetar med skadeprevention har vi valt att studera hur fotbollstränarna 

upplever att utbildningen har utvecklat deras tänkande kring skadeprevention, för att se om 

skadefrekvensen kan påverkas genom tränarnas träningsupplägg. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka de svenska fotbollstränarnas tankar kring 

skadeprevention efter det att de gått tränarutbildningen: UEFA Pro Diploma – Professional 

level. 

 

Frågeställningar 

Vilka träningsupplägg upplever tränarna skulle kunna förebygga fotbollsskador? 

Hur upplever tränarna att deras utbildning kan påverka träningsupplägget? 

 

Material och metod 

Informanter 

Kriterierna var att fotbollstränaren ska ha gått tränarutbildningen: UEFA Pro Diploma - 

Professional level, och vara aktiv som fotbollstränare. Informanterna var sju stycken, en 

kvinna och sex män som utexaminerades mellan åren 1996-2010. Fem var aktiva tränare inom 

division III till allsvenskan (både dam och herr), en var riksinstruktör och en var tränare på ett 

fotbollsgymnasium. 

 

Procedur 

Genom en kontakt på Svenska Fotbollförbundet vidarebefordrades informationsbrevet till 12 

st fotbollstränare, som motsvarades av de 12 st som examinerades från utbildningen år 2010.  

För att rekrytera fler informanter, eftersom tränarna som svarade inte var tillräckligt många, 

skickades informationsbrevet ut via mejl till alla lagens kanslier inom allsvenskan, 

damallsvenskan och superettan. Handledaren, Inger Jacobson, skickade även ut mejl till sina 

kontakter inom Svenska Fotbollförbundet. Då fotbollstränarna hade bestämt sig för att delta 

kontaktade de oss via mejlen. När de svarade på mejlet gav de sitt samtycke till intervjuerna 

och en tid för intervjun bestämdes. Sedan intervjuades fotbollstränarna via ett telefonsamtal 

som spelades in. Samtalen tog ungefär 20 minuter. Efter intervjuerna gjordes en 

innehållsanalys av materialet. En pilotstudie genomfördes där författarna undersökte om 

intervjufrågorna kunde svara på syftet. 

 

Analys 

Materialet transkriberades och hela materialet analyserades för varje frågeställning. Materialet 

bearbetades därefter i tre steg genom en manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). I en sådan analys analyseras det manifesta innehållet i citaten, det intervjupersonerna 
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säger. I det första steget markerades de citat, meningsbärande enheter, som svarade på de 

respektive frågeställningarna och klipptes sedan ut. Därefter grupperades citaten för varje 

frågeställning till tydligt avgränsade kategorier. En kategori är en grupp av citat. Kategorierna 

var inte förbestämda utan skapades under analysens gång. Kategorierna ordnades 

storleksmässigt efter antalet informanter. I det tredje steget beskrevs varje kategori med de 

aspekter den innehöll. (Graneheim & Lundman, 2004; Malterud, 2009; Merriam, 1993). 
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Resultat 

Efter analysering av intervjuerna framkom kategorierna: Skador, träningsupplägg, samarbete, 

utbildning och prevention. 

 

Skadeprevention och träningsupplägg 

Flera av tränarna arbetar med pulsbaserad träning, vissa mer än andra, för att förebygga 

skador inom laget. Det innebär att spelarna har en ordentlig uppvärmning, ofta med boll, och 

svårigheten stegras i samma takt som pulsen ökar, “Sen är det ju att jag försöker få rätt puls i 

träningarna och att det blir rätt belastning för spelarna”. 

          Tränarna använder styrketräning för att spelarna ska få utmanas fysiskt och därmed öka 

styrkan. Detta skulle kunna bidra till att spelarna undviker kontaktskador i 

närkampssituationer, som tränarna bedömer vara den främsta orsaken till skador. De som 

tränade damlag anser att främre korsbandsskador och fotskador är de vanligaste skadorna. En 

av tränarna använder sig av programmet Knäkontroll och tycker att det fungerar bra, men trots 

detta program har ett antal knäskador ändå skett. 

          En av tränarna har uppmärksammat att underlaget verkar ha stor betydelse på 

skadefrekvensen hos spelarna, det har inte alltid berott på om de tränat på naturgräs eller 

konstgräs. Naturgräset har ibland varit bättre än konstgräset då konstgräset kan ha varit för 

hårt för fotbollsspel. I och med detta försöker tränaren boka planer som inte ökar skaderisken 

för spelarna både under träning och match.  

          Skillnaden mellan träningsinnehållen i de olika säsongerna är att det under försäsongen 

är mer styrketräning som fokuseras på för att bygga upp muskulatur och förbereda kroppen 

inför tävlingssäsongen. “Stora skillnaden kan man säga såhära att när man tränar i 

försäsongen behöver man inte tänka så mycket på att spelarna ska vara fräscha till nästa 

träning utan man behöver bara kolla så de får rätt tid för återhämtning och så dom inte åker 

på skador”. Under tävlingssäsongen vill tränarna att spelarna ska hinna bli fräscha till nästa 

träning eller match för att kunna vara kvicka och explosiva. Tävlingssäsongen har mer fokus 

på fotbollsspelet än på den fysiska delen.  
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Utbildningens betydelse 

Tränarna som gick utbildningen innan den gjordes om tyckte inte att den gav ett nytt tankesätt 

kring skadeprevention i träningsupplägget, till skillnad mot de tränarna som gått utbildningen 

nyligen. De tidigt utbildade tränarna hade istället gått utbildningar kring skadeprevention efter 

tränarutbildningen och genom dessa tillsammans med samarbete med andra och erfarenhet har 

de skaffat sig kunskap. Däremot upplevde tränarna som gått den omgjorda tränarutbildningen 

att den hade gett dem ett större helhetsperspektiv och insikt i hur det är att vara tränare än 

innan utbildningarna, “det har gett mig nya perspektiv på träningen, det tycker jag att det har 

breddat mitt kunnande”. ”Det handlar mycket mer om andra bitar, hur man är som tränare 

eller instruktör då”. Som ny tränare vill man hinna med att göra så mycket som möjligt på 

träningarna och nu efter utbildningen använder de mindre antal övningar och fokuserar på att 

övningarna utförs på ett korrekt sätt. Några av tränarna lägger upp träningarna efter hur 

matcherna är planerade under veckan för att spelarna ska ha en tillräckligt lång 

återhämtningstid inför nästa match. 

          Genom deras utbildning kan de nu lättare ha en dialog med andra professioner såsom 

sjukgymnaster, personliga tränare och naprapater för att diskutera vilka insatser som behövs, 

till exempel få ett träningsprogram för rehabilitering. ”Samarbetet är ju mer att man har en 

kommunikation mellan varandra i samband med att spelare och sånt som är eventuellt 

behöver hjälp eller titta på skador eller behöver nån typ av rehabiliteringsträning och får 

program för det.” Utbildningen har gett tränarna en större förståelse om t.ex. hur musklerna 

på fram- och baksida lår hänger ihop angående skadefrekvens och att fram- och baksida lår 

bör vara ungefär lika starka för att inte spelaren ska drabbas av skador.  

          Efter utbildningen har tränarna riktat in sig mer på skadeprevention än vad de gjorde 

tidigare, då de inte hade samma förståelse för det, “Eftersom vi har den utbildningen som vi 

har är tänket med hela tiden då vi har kunskap om hur vi ska lägga upp träningar”. De har 

lärt sig mer om hur man ska träna och hur man inte ska träna, t.ex. spelarna måste få 

tillräckligt med återhämtningstid för att nästa träning ska ge resultat och för att undvika 

skador. Tränarna har även lärt sig se vilka övningar och träningsupplägg som leder till att 

spelarna utvecklas och förbättras.
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Fördelen med metoden intervju, som är en kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2007), är att 

svaren på frågorna får en personlig prägel och djup.  En enkät studie, som är en kvantitativ 

metod (Olsson & Sörensen, 2007), ger inte lika stor möjlighet till att välja andra alternativ än 

de författarna valt. Nackdelarna med intervjumetoden är att som nybörjare kan det vara svårt 

att ställa frågorna på rätt sätt och få svar på frågorna utan att påverka försökspersonen 

(Merriam, 1993), undvika att ställa så kallade ledande frågor (Olsson & Sörensen, 2007). Ett 

flertal intervjuer kan behöva utföras för att lära sig hur och vilka frågor som ska ställas för att 

få ut ett bra svar av informanterna (Merriam, 1993). Analysera är även det väldigt svårt första 

gången som nybörjare eftersom det är en konst att sortera bort och spara rätt information som 

framkom under intervjun (Malterud, 2009). 

          Fördelen med att samarbeta med Svenska Fotbollförbundet var hjälpen med att komma 

i kontakt med fotbollstränarna med tränarutbildningen UEFA Pro Diploma - Professional 

level som hade varit väldigt svårt utan tillgång till deras register. Trots att det på Svenska 

Fotbollförbundets hemsida, www.svenskfotboll.se, finns listor på namn och orter till de 

fotbollstränare som gått den tränarutbildningen som det fokuserats på hade det tagit lång tid 

och nästintill omöjligt att hitta dem utan Svenska Fotbollförbundets hjälp. 

          Nackdelen med det samarbetet var att Svenska Fotbollförbundet är en stor organisation 

och har mycket att göra, framförallt under våren då det är seriestarter. Detta ledde till att 

informationsbrevet endast skickades ut till de fotbollstränarna som examinerats år 2010. 

Orsaken till detta var att Svenska Fotbollförbundet inte hade kunskap om huruvida deras 

uppgifter till de tidigare examinerade fotbollstränarna var aktuella samt tidsbrist. Svenska 

Fotbollförbundet hindrades även av Personuppgiftslagen (1998:204) att delge 

kontaktuppgifterna då lagen säger att ” syftet med denna lag är att skydda människor mot att 

deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter”. Detta ledde till att 

Svenska Fotbollförbundet inte kunde ge ut den informationen de i dagsläget har om de tränare 

som har gått utbildningen så att författarna själva skulle kunna arbeta med rekrytering. 

          Att skicka mejl till alla lag inom allsvenskan, damallsvenskan och superettan har både 

för- och nackdelar. Fördelarna är att klubbarna vet vilken utbildning tränarna har och de kan 

kontakta tränaren direkt för att kunna meddela författarna om tränaren vill delta i studien. 

Nackdelarna med att skicka mejl till fotbollslagens kansli är att informationen kanske inte 

kommer ut till tränarna och de blir därmed inte förfrågade om att ställa upp i studien. Detta är 

nackdelen med att skicka ut mejl överhuvudtaget, man vet inte om mottagaren läser detta eller 
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bara slänger det. Om kontakten med tränarna istället sker via telefon eller personkontakt är det 

större sannolikhet att tränarna får informationen kring studien och kan direkt ge ett svar om 

deltagande. Det blir dock ett stort arbete med att få fram rätt telefonnummer till tränarna och 

även att leta upp dem för personkontakt. 

 

Resultatdiskussion 

De träningsuppläggen tränarna upplevde skulle kunna förebygga fotbollsskador var 

framförallt styrketräning och pulsbaserad träning. En av tränarna använde sig av Knäkontroll 

programmet. 

          Tränarna upplevde att utbildningen påverkade träningsupplägget genom att ge kunskap 

om hur de bör tänka när de lägger upp träningarna. De ska bl.a. tänka skadepreventivt och hur 

de ska göra för att spelarna ska vara fräscha till match. 

 

          Tränarna använde sig av ett träningsupplägg som fokuserade sig på att försöka påverka 

de inre faktorerna då de yttre faktorerna är svårare att påverka. Det innebär att 

träningsupplägget innehöll övningar som t.ex. förbättrar muskelstyrkan och muskelstramheten 

(Jacobson & Tegner, 2007; Johnson & Ivarsson, 2011). Tränarna använde sig av detta under 

hela säsongen som har visats sig ha stor betydelse utifrån ett skadepreventivt synsätt (Heidt et 

al., 2000). 

          Endast en av fotbollstränarna som deltog i studien använde sig av Knäkontroll 

programmet (Hägglund et al., 2009), som är utvecklat i Sverige. Trots detta har laget drabbats 

av ett antal knäskador, men författarna av denna studie, anser inte att det finns något 

preventivt sätt att kunna förhindra alla knäskador då fotbollen är en kontaktsport. Alla 

tränarna i studien använde sig av strukturerade och generella uppvärmningar (Kirkendall & 

Dvorak, 2010) innan varje fotbollsträning vilket har visat sig ha bra effekt på skadefrekvensen 

inom fotbollslaget. 

 

Utifrån intervjuerna syntes en tendens att det har skett en förändring i tränarutbildningen 

under åren angående det skadepreventiva tänket. De tränarna som hade gått utbildningen 

under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal upplevde att utbildningen inte hade innehållit 

tillräckligt mycket skadeprevention till skillnad från de som gått utbildningen senare, som 

upplevde att utbildningen gav en bra kunskap angående skadeprevention. 

          Utbildningar kostar pengar både för tränarna och för fotbollslagen, tyvärr har 

författarna inte kommit över några siffror. Om man skulle väga det mot hur mycket en skada 
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kan kosta för spelaren och laget skulle utbildningar troligtvis vara ett billigare alternativ. 

Sedan kan det inte bara bli en kostnad i form av försäkringsmedel utan även genom frånvaro 

och förlust av spelare (Kramer & Scheurecker, 2010). En spelare som blir skadad kan i värsta 

fall bli borta en hel säsong och eventuellt även tappa intresset för fotbollen och väljer att lägga 

av med sporten. Hade tränaren istället haft en utbildning och fått kunskap kring 

skadeprevention skulle spelaren kanske fortfarande vara kvar i laget. Då skadefrekvensen i 

Sverige ligger på 3-7 skador per 1000 träningstimmar och 14-30 skador per 1000 

matchtimmar (von Porat, 2004; Ekstrand, 2008) är det stor risk att en spelare drabbas av 

skador under sin fotbollskarriär då ett lag på 25 spelare kan förvänta sig ca 40-50 skador per 

säsong (Ekstrand, 2008). Hälften av dessa kommer leda till mindre än en veckas frånvaro, 

men ett lag kan varje säsong förvänta sig sex till nio skador som leder till mer än fyra veckors 

frånvaro (Ekstrand, 2008). 

          Utifrån tränarnas intervjuer fås uppfattningen att utbildningen leder till att 

fotbollstränare utvecklas och utbildning av tränare är något som behöver satsats mer på inom 

alla nivåer och åldrar. Det menas då inte att alla fotbollstränare ska gå den högsta 

utbildningen utan i alla fall basutbildningen för att få grundläggande kunskaper om bl.a. 

skadeprevention. 

 

Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv är det viktigt att tränarna får utbildning och kunskap om 

skadeprevention då spelarna troligtvis behöver uppsöka sjukgymnast för skador någon gång 

under sin fotbollskarriär. När en sjukgymnast arbetar inom idrottsmedicinen är ett av målen 

att arbeta skadepreventivt, då kan tränarnas utbildning ge en bättre kommunikation mellan 

dem och utveckla arbetet. De kan bättre kommunicera gällande vad som kan behöva göras 

inom laget, om det skadepreventiva i dagsläget inte fungerar och om någon i laget behöver 

rehabilitering för en skada. Sjukgymnaster har en bred arsenal av kunskaper som kan vara till 

hjälp oavsett vilken idrott man utövar, självklart även inom fotbollen. Fast många 

sjukgymnaster kontaktas inte förrän en skada har skett i laget och blir då involverad i 

spelarens rehabilitering, istället bör sjukgymnaster kontaktas i förebyggande syfte för att 

spelaren inte ska bli frånvarande på grund av skador. 

 

Konklusion 

Tränarna arbetar skadepreventivt genom framförallt pulsbaserad träning och styrketräning. 

Utbildningen har utvecklat tränarnas tänkande kring skadeprevention och hur de ska lägga 

upp sina träningar.
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Bilaga 1 - Träningsmetoder inom fotbollen. (Taget ur träningslära från Bas 1, 

Tränarutbildning) 

          Uppvärmning – om man inte utför uppvärmning innan träningspasset kan detta orsaka 

skador på muskler, senor och leder. Uppvärmning innebär att gradvis öka kroppens fysiska 

och psykiska anpassning till den efterföljande fysiska aktiviteten. Uppvärmning ökar 

blodströmningen genom vävnader i musklerna blir mer elastiska, ökar transporten av 

näringsämnen och syre till muskulaturen, förebereder hjärtat inför aktivitet, förbereder 

energisystemet att producera energi, psykiskt förberedande av spelaren, och preparerar 

signalering mellan nerver och muskler att vara beredd på fysisk aktivitet. 

          Koordination – förmågan att kunna samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra 

och omgivningen. Koordinationen måste utvecklas då den inte är naturlig. Det är en bra 

investering att utveckla spelarnas koordinationsförmåga inför framtiden. 

Koordinationsövningar bör innehålla dessa egenskaper: balans, rytmkänsla, reaktionsförmåga, 

spatial förmåga, öga - hand och öga – fotkoordination, och kunna anpassa kraftinsatsen. 

          Kondition – detta kan beskrivas för fotbollsspelare att kunna arbeta under en längre tid 

med upprepade korta perioder av högintensivt arbete och längre perioder med medel- till 

lågtintensivt arbete och stillastående, alltså oregelbundet arbete. Syftet med konditionsträning 

är att förbättra spelarnas förmåga till energifrigöring under spelet. 

          Styrketräning/Fysisk träning – syftet är att öka fotbollsspelarnas fysiska förmåga och 

då kunna förbättra prestationerna samt minska risken för skador. Alla prestationer inom 

fotbollen är beroende av förmågan att utveckla kraft. Förutom att minska skaderisken har 

styrketräning positiv inverkan på acceleration, bromsning, tacklingar, upphopp och 

vändningar. 

          Snabbhet – är en viktig fysisk egenskap för alla inom fotbollen och specifik snabbhet 

för fotbollen är beroende av samspel mellan olika faktorer såsom styrka, balans, koordination 

och rörlighet. Snabbhet inom fotbollen är inte bara att kunna springa snabbt mellan punkt A 

till B utan även snabbt ändra rörelseriktning och löphastighet med och utan boll. 

          Rörlighet – en bra rörlighet minskar skaderisken och förbättrar hållningen. Detta är en 

viktig förutsättning för framgång inom fotbollen. 

          Nedvarvning – hjälper andningen och hjärtfrekvensen att återgå till normalläge, 

avlägsnar slaggprodukter, undviker att blodet stannar kvar i de större benmusklerna efter hård 

aktivitet, och hjälper spelarna att varva ner psykiskt. 

 



 

Bilaga 2 – Informationsbrev 

I samma takt som antalet idrottsutövare ökar och träningen blir mer tidskrävande och intensiv 

ökar även skadorna. Fotboll kan åstadkomma många allvarliga skador vilket påverkar 

närvaron inom fotbollen och på arbetet. 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på sjukgymnastprogrammet på Luleå tekniska 

universitet och vi skriver ett examensarbete som handlar om fotbollstränare och 

träningsupplägg ur ett skadepreventivt perspektiv. Syftet med vårt examensarbete är att 

undersöka Din uppfattning om hur din kunskap via din fotbollstränarutbildning påverkar ditt 

upplägg av en fotbollsträning ur ett skadepreventivt perspektiv.  

 

För att möjliggöra studien söker vi Dig som är tränare för ett fotbollslag i Sverige och har gått 

utbildningen UEFA Pro Diploma - Professional level (Professionell nivå som motsvarades av 

Steg 4). Vi har genom Svenska Fotbollförbundet kommit i kontakt med dig men vi har inga 

kontaktuppgifter om dig. Denna information är vidareförmedlad av Svenska Fotbollförbundet. 

 

För att samla in den informationen som krävs för examensarbetet har vi valt att ställa frågor 

genom en intervju. Den kommer äga rum genom en (1) telefonkontakt som tar 30-45 minuter. 

Du väljer själv dag och tid vi ringer upp dig.  

 

Ditt svar kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Inspelningen av 

intervjun kommer inte att användas i något annat syfte än för just denna undersökning och 

kommer därmed att förstöras efter sammanställningen. Resultaten kommer att presenteras så 

att ingen individ skall kunna identifieras. Endast forskarna och projekthandledare kommer ha 

tillgång till materialet. Behandlingen av Dina personuppgifter, som vi erhåller när Du väljer 

att delta, sker endast i ändamål att skicka ut intervjufrågorna och förfrågan om vilken tid som 

passar dig till intervjun. Frågorna skickas ut innan själva intervjun äger rum för att du ska få 

en översikt över vilka frågor som kommer ställas. Din medverkan i studien är frivilligt och Du 

väljer själv om Du vill delta i intervjun. Du kan även avbryta ditt deltagande när som helst. 

Studien kommer att publiceras i juni 2011 och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

 

Är du intresserad och vill ställa upp på en intervju ber vi Dig att skicka ett mejl med Ditt 

namn och telefonnummer till någon av oss så kontaktar vi dig för vidare information. 

 

Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller mejla gärna till oss, Malin Nilsson och 

Zandra Falk. 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Nilsson och Zandra Falk. 

 

Malin Nilsson, sjukgymnaststudent Zandra Falk, sjukgymnaststudent 

Examensarbete i sjukgymnastik, 15hp Examensarbete i sjukgymnastik, 15hp. 

Professorsvägen 21  Professorsvägen 21 

977 51 Luleå   977 51 Luleå 

Malnil-8@student.ltu.se  Zanfal-8@student.ltu.se 

073-818 16 62  073-069 05 44 

Handledare: Universitetslektor Inger Jacobson   

Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 971 87 Luleå 

Växel: 0920-49 10 00 Mejladress: inger.jacobson@ltu.se 

mailto:inger.jacobson@ltu.se


 

 Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrundsfrågor 

 Vilken division? 

 Hur länge har du varit aktiv som tränare?  

 När gick du (årtal) tränarutbildningen UEFA Pro Diploma - Professional level 

(Professionell nivå som motsvarades av Steg 4)? 

 Hur gamla är spelarna i laget/vilket åldersspann finns det i laget du tränar? 

 Har du varit tränare inom olika divisioner? Om ja, vilka nivåer? 

 

Specifika frågor 

 Hur många gånger per vecka har ni schemalagda träningar? Och hur lång är varje 

träning? – Beskriv ditt träningsupplägg 

 Vilka, som du har sett, är de vanligaste skadorna inom ditt lag?  

 Hur tänker du kring att förebygga dessa?  

 Hur använder du dig av kunskapen från din utbildning i ditt träningsupplägg? 

 Hur ser en vanlig träning ut för din trupp? Uppdelning av träningen. 

 Har du något samarbete med annan yrkeskår (Sjukgymnast, läkare, 

personligtränare, m.m.) ? Hur ser det samarbetet ut? 

 

 Hur ser ditt träningsupplägg ut, sett över hela säsongen? Försäsong, uppehåll och 

avslut. 

 Vad innehåller försäsongsträningen till skillnad från sommarträningen? 

 Hur skulle du beskriva din upplevelse av tränarutbildningen? 

 Hur har du förändrats, om du skulle jämföra dig själv innan och efter 

utbildningen? 

 

 

 

 

 

 


