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Abstrakt 

Bakgrund: Fotboll är en av de största sporterna i världen med över 250 miljoner licensierade 

spelare varav ca 26 miljoner är damer. Skadefrekvensen är hög och skadepanoramat skiljer 

sig åt mellan damer och herrar. Två vanligt förekommande skador inom damfotbollen är ACL 

samt fotledsdistorsion, och en av de vanligaste traumatiska skadorna är hjärnskakning. Därför 

är det som sjukgymnast av stor vikt att arbeta med preventiva åtgärder mot dessa skador. 

Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidens för preventiva åtgärder för ACL, 

fotledsdistorsion och hjärnskakning inom damfotboll. Metod: Litteratursökning genomfördes 

i databaserna PubMed, Cinahl, Scopus, Web of Science, PEDro och Medline. Totalt 

inkluderades 32 artiklar. Artiklarna skattades enligt PEDro skalan för att sedan omsättas till 

SBU:s graderingssystem för studiers bevisvärde och utifrån detta bedömdes evidensstyrkan av 

de preventiva åtgärderna för de tre olika skadorna. Resultat: Den preventiva träningen för 

ACL skada skattades till otillräckligt vetenskapligt underlag. Även preventiva åtgärder för 

fotledsdistorsion, båda träning och passiv behandling, samt hjärnskakning skattades till 

otillräckligt vetenskapligt underlag. Konklusion: Fler studier behöver göras inom preventiva 

åtgärder för ACL, fotledsdistorsion samt hjärnskakning med inriktning på enbart damfotboll 

för att säkert kunna fastställa evidensstyrkan, då det vetenskapliga underlaget idag är 

otillräckligt.  

 

Nyckelord: evidens, fotboll, riskfaktorer, träning.    
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1. Bakgrund 

Fotboll är en av de största sporterna i världen (Jacobson & Tegner, 2006) med över 250 

miljoner licensierade spelare (www.fifa.com, a). I Sverige hade vi år 2006 ca 249 000 

licensierade spelare och utav dessa var nästan 60 000 damfotbollsspelare 

(www.svenskfotboll.se a, 2006). År 2007 beräknades det finnas ca 26 miljoner kvinnliga 

fotbollsspelare i världen (www.fifa.com, b). Det är idag fler damer än någonsin som är aktivt 

deltagande i någon form av lagidrott (Elliot, Goldberg & Kuehl, 2010). Idag är damfotbollen 

en väldigt populär lagidrott världen över och det är den största kvinnliga lagidrotten i Sverige 

där intresset och deltagandet i idrotten ständigt ökar (Faude, Junge, Kindermann & Dvorak, 

2005).  

 

Som fotbollsspelare är det lätt att ådra sig en skada då fotboll är ett fysiskt spel med mycket 

kroppskontakt (Jacobson & Tegner, 2006). Skadefrekvensen mellan män och kvinnor har 

visats sig vara ganska lika medan spridningen av skador däremot skiljer sig åt mellan könen 

(Östenberg & Roos, 2000). Studier har visat att två utav de vanligaste skadorna inom 

damfotbollen idag är skada på ACL (främre korsband) samt fotledsdistorsion (stukning). 

Samma studier har visat att hjärnskakning är en av de vanligaste traumatiska skadorna inom 

damfotbollen (Jacobson & Tegner, 2005; Jacobson & Tegner, 2006).   

 

1.1 ACL 

Inom idrotten är knäleden den led som drabbas av flest skador (Peterson & Renström, 2003) 

och då är det främst det främre korsbandet (ACL) som skadas (Steffen, Myklebust, Olsen, 

Holme & Bahr, 2007). Främre korsbandsskador har en incidens på 2-10/10 000 årligen och av 

dessa uppkommer 3 av 4 i samband med idrott (Bahr, Mæhlum & Bolic, 2008). Det är främst 

damer som drabbas av denna skada då de löper en fem gånger högre risk än män att råka ut 

för en ACL-skada (Steffen, Myklebust, Olsen, Holme & Bahr, 2007). Det har genom studier 

visats att skadefrekvensen hos kvinnliga fotbollsspelare ligger på 3-7 skador per 1000 

träningstimmar samt 14-30 skador per 1000 matchtimmar, dessa studier är genomförda i 

Sverige (von Porat, 2004). Varje år skadas ca 5 700 spelare när de spelar fotboll, av dessa 5 

700 är 30 % knäskador. En skada på ACL kan uppstå genom översträckning och/eller rotation 

av knäleden samt vid vridvåld utan kroppskontakt eller kraftig flexion (Ekstrand & Karlsson, 

http://www.fifa.com/
http://www.svenskfotboll.se/
http://www.fifa.com/
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1998; Peterson & Renström, 2003). Vid skada av ACL kan det även uppstå skada i andra 

strukturer i knäleden, exempelvis sidoligament och/eller menisk (Ekstrand & Karlsson, 1998).  

1.2 Fotledsdistorsion 

Under idrottsutövande får fotleden bära en väldigt stor kraft. Kraften vid gående har man 

räknat ut är ca 5 gånger sin kroppsvikt och vid löpning är den beräknad till uppemot 13 

gånger sin kroppsvikt (Lynam, 2006). Inom idrotten är ledbandsskador i fotleden mycket 

vanliga, speciellt inom fotbollen då den både uppstår som akut men även som en 

återkommande skada (Ekstrand & Karlsson, 1998; McGuine & Keene, 2006). Ungefär 1 

fotledsstukning per 10 000 individer inträffar dagligen och inom idrottssammanhang brukar 

man säga att var fjärde skada är en akut ledbandsskada i fotleden (Ekstrand & Karlsson, 1998; 

Peterson & Renström, 2003). Vid en fotledsstukning kan fotledens alla ligament drabbas av 

ruptur (bristning). Det vanligaste ligamentet i fotleden som oftast brister är lig. talufibulare 

anterior (FTA-ligamentet) då detta är svagast (Zöch, Fialka-Moser & Quittan, 2003; Behnke, 

2008; Hubbard & Hicks-Little, 2008). Detta sker vid kraftig supination och plantar flexion då 

de laterala ligamenten i fotleden utsätts för stor påfrestning. Det är dock FTA ligamentet som 

får störst belastning och det är så den typiska fotledsstukningen ofta ser ut (Zöch, Fialka-

Moser & Quittan, 2003; Behnke, 2008). Till följd av en ledbandsskada i fotleden är det lätt att 

en ostadighetskänsla uppstår, dvs. funktionell instabilitet, vilket kan leda till återkommande 

fotledsstukningar. Därför är det vid denna skada viktigt med tidig rehabilitering där man ska 

försöka stödja och röra på foten så gott det går och inte immobilisera den i exempelvis 

bandage (Zöch, Fialka-Moser & Quittan, 2003). Detta kan annars leda till att kronisk 

ledbandsinstabilitet uppstår (Ekstrand & Karlsson, 1998). Därför är det viktigt att förebygga 

fotledsproblem hos en idrottare för att undvika denna typ av skada samt att behandla skadan 

rätt då den akut uppstår (Zöch, Fialka-Moser & Quittan, 2003; Behnke, 2008).   

 

1.3 Hjärnskakning  

Inom fotbollen finns en hel del farliga moment som kan komma att leda till huvudskador. Det 

finns en risk att drabbas av hjärnskakning framförallt vid nickning om felaktig teknik används 

(Ekstrand & Karlsson, 1998; Delaney, Al-Kashmiri, Drummond & Correa, 2007). När 

huvudet träffar bollen är det stora krafter som utvecklas. En fotboll (storlek 5) väger ungefär 

450g och ännu mer om den är blöt då den har utvecklat en hastighet uppemot 100 kilometer i 



6 

 

timmen (Ekstrand & Karlsson, 1998; Peterson & Renström, 2003). Även om själva ordet 

hjärnskakning inte låter så allvarligt så leder det till att en del av hjärnvävnaden, vilken inte 

har någon läkningsförmåga, skadas. Handläggs inte skadan rätt så finns det risk att den 

förvärras. Inom fotbollen kan denna typ av skada uppstå då huvudet träffar en fotboll, en 

målstolpe eller vid fall bakåt. För att definiera ordet hjärnskakning krävs det en förändring i 

de mentala funktionerna då dessa ska ha orsakats av ett yttre våld. Om personen i fråga blir 

medvetslös eller ej spelar ingen roll för att definieras som hjärnskakning. Lätt förvirring, 

omtöckning och/eller minnesluckor är de viktigaste symptomen på en hjärnskakning 

(Ekstrand & Karlsson, 1998). 

 

Man har infört ett klassificeringssystem av hjärnskakning för att enklare kunna behandla 

denna typ av skada. Klassificeringen är indelad i tre svårighetsgrader där de olika graderna 

beskriver svårigheten på skadan. En rad olika konsekvenser kan uppstå till följd av en 

hjärnskakning så som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, ljuskänslighet osv. (Ekstrand & 

Karlsson, 1998). En viktig princip vid hjärnskakning och andra hjärnskador är att alla 

symptom måste ha försvunnit innan det att spelaren får återgå till fysisk aktivitet (Ekstrand & 

Karlsson, 1998; Wetjen, Pichelmann & Atkinson, 2010). Om en spelare med en lättare 

hjärnskakning återgår till fysisk aktivitet innan det att alla symptom försvunnit kan en 

komplikation till hjärnskakning inträffa så kallat ”second impact syndrome”. Detta inträffar 

om spelaren utsätts för en ny skallskada innan det att den gamla skadan blivit symptomfri 

vilket kan leda till en svår skada med nästan 100 % dödlig utgång (Ekstrand & Karlsson, 

1998).    

 

1.4 Riskfaktorer 

Det finns ett antal riskfaktorer som ökar risken för skada inom damfotbollen. Studier har visat 

att det finns skillnad i den neuromuskulära aktiviteten vid landning samt under stödfasen 

mellan män och kvinnor. Man fann en skillnad i kraft vid rörelse i rectus femoris och 

gastrocnemius samt en skillnad i timingen vid aktivering av hamstrings där damerna 

aktiverade hamstingsmuskulaturen senare än männen. Resultaten visar på att damer har 

oförutsedda mönster vid landning och under stödfasen samt annorlunda strategi gällande den 

neuromuskulära kontrollen jämför med herrar, vilket kan vara en bidragande orsak till ökad 

risk för ACL skada (Landry, McKean, Hubley-Kozey, Stanish & Deluzio, 2008). En annan 
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neuromuskulär obalans som damerna har är att man låter ligamenten i knäet arbeta istället för 

att muskulaturen i nedre extremitet tar upp kraften och belastningen i olika idrottsutövande. 

Damer har även ofta en obalans mellan quadriceps och hamstrings, då quadriceps ofta är den 

mest dominanta muskelgruppen. Detta leder till att det blir en ökning av knä extensionen 

jämfört med knä flexionen vilket genererar större vinkel i nedre extremitet. Hamstrings har 

som funktion att dra tibia bakåt för att minska trycket på ACL och då många damer har för 

svag hamstrings går man miste om denna funktion vilket ökar risken för ACL skada (Myer, 

Ford & Hewett, 2004; Fischer, 2006).     

 

Gällande riskfaktorer för hjärnskakning har man sett att det finns skillnad i huvudmassa samt 

nackmuskulatur mellan damer och herrar, damer har mindre huvudmassa och är svagare i 

nackmuskulaturen vilket ger minskad stabilitet. Detta resulterar i ökad huvud acceleration vid 

nickning som i sin tur leder till större kraftutveckling. Accelerationen och kraftutvecklingen är 

väldigt viktigt eftersom det är direkt relaterat till hjärnskada (Tierney, Higgins, Caswell, 

Brady, McHardy, Driban & Darvish, 2008).  

 

Premenstruellt syndrom (PMS) kopplas hos många damer ihop med olika fysiska och 

psykiska symtom där humörsvängningar är det som är mest känt (Fridén et al., 2003). PMS 

uppkommer i den senare delen av menstruationscykeln, mellan ägglossning och menstruation 

(Andersch, Wendestam, Öhman & Öhman, 1985). De damer som har problem med PMS har 

även en ökad risk för skada under denna period. Att risken för skada är större under denna fas 

har man kommit fram till beror på försämrad postural balans, nedsatt koordination och 

proprioception i samband med de hormonella förändringarna som sker under 

menstruationscykeln (Fridén et al., 2003; Fridén et al., 2005; Fridén, Lindén-Hirschberg, 

Saartok & Renström, 2006).           

 

1.5 Komplikationer 

Av alla de skador som under ett år registreras på Sveriges akutmottagningar är 17 % 

idrottsskador. De flesta av dessa skador uppkommer inom fotboll (von Porat, 2004). 

Kostnaden för alla idrottsskador är enorma och om man enbart kollar på knäskador så är 

kostnaden för Folksam, som försäkrar alla fotbollsspelare sedan 1964 (www.folksam.se), 

uppskattat till 20-25 miljoner kronor per år (www.svenskfotboll.se b). Kostnaden för dessa 

skador är inte den enda konsekvensen, utan det finns andra konsekvenser som påverkar 

http://www.folksam.se/
http://www.svenskfotboll.se/
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individen på kort samt lång sikt. Beroende på vilken skada och i vilken omfattning skadan är 

varierar rehabiliteringstiden samt tiden för återgång till spel (Ekstrand & Karlsson, 1998).  

 

Vid ACL- skada blir spelaren borta från spel en längre tid då rehabiliteringen är lång. Man 

brukar säga att den i regel är 6 månader men det är väldigt individuellt (Ekstrand & Karlsson, 

1998). Rehabiliteringstiden vid fotledsdistorsion är betydligt kortare och spelaren blir inte 

borta lika länge. Även om läkningstiden kan vara uppemot 6-12 månader kan spelaren återgå 

till idrott under tiden. Beroende på vilken grad skadan är av tar det olika lång tid men det 

handlar om veckor (Ekstrand & Karlsson, 1998; Peterson & Renström, 2003).  

 

Vid hjärnskakning beror rehabiliteringstiden också på graden av skada men även på 

symptombilden då man måste vara helt symptomfri vid återgång till spel. Detta innebär att 

spelaren kan vara helt återställd inom 6-10 dagar vid en enkel hjärnskakning men vi en 

komplex hjärnskakning kan det ta längre tid (www.svenskfotboll.se c). På lång sikt har man 

kunnat se att en knäskada i unga år kan leda till en tre dubblad risk att man redan i 30-40 års 

ålder utvecklar artros (von Porat, 2004). Man har även kunnat se att om man en gång drabbats 

av en fotledsdistorsion är risken för återkommande av denna skada stor. Detta kan leda till att 

kronisk ledbandsinstabilitet uppstår (Ekstrand & Karlsson, 1998).  

 

 Hjärnskakning kan på lång sikt ge kvarstående besvär i form av rubbningar av psykisk 

kapacitet och minneskapacitet. Upprepade skallskador kan även leda till migrän (Ekstrand & 

Karlsson, 1998).  

1.6 Prevention 

Det finns ett stort behov av preventiva åtgärder för att undvika dessa typer av skador och 

besvär hos damfotbollsspelare (Steffen, Myklebust, Olsen, Holme, & Bahr, 2007). Inom lagen 

om hälso- och sjukvård (1982:763) står det skrivet under inledande bestämmelser § 1 ”Med 

hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador”. Under krav på hälso- och sjukvården § 2c skriver man även 

att ”Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förbygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- 

och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga 

sjukdom eller skada” (www.riksdagen.se). Som sjukgymnast arbetar man för sambandet 

mellan hälsa och rörelse så att patienter ska kunna leva ett aktivt liv med god livskvalitet. 

Inom yrket finns en vetenskaplig kompetens som verkar för att stärka hälsan hos individer. 

http://www.svenskfotboll.se/
http://www.riksdagen.se/


9 

 

Det är sjukgymnastens uppgift att hjälpa människor att förebygga sjukdomar och skador samt 

rehabilitera, allt för att varje enskild individ ska klara av livets krav så bra som möjligt 

(www.sjukgymnastforbundet.se, a). Definitionen av sjukgymnastik är att det är både ett 

kunskaps- och ett professionsområde som samspelar med varandra. Detta kännetecknas av att 

sjukgymnasten arbetar med människan som helhet, vilket innebär att arbetet sker ur ett 

helhetsperspektiv med både fysiska, psykiska och sociala åtgärder. Sjukgymnastens 

kompetens finns inte enbart inom en del utav hälso- och sjukvården, utan inom hela. Arbetet 

byggs på evidensbaserad kunskap som man överför till patienterna 

(www.sjukgymnastforbundet.se, b). Detta arbete avser därför att studera evidensen för de 

preventiva åtgärder som föreslagits i berörda studier vad gäller ACL, fotledsdistorsion samt 

hjärnskakning inom damfotboll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjukgymnastforbundet.se/
http://www.sjukgymnastforbundet.se/
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2. Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa evidens för preventiva åtgärder för ACL, 

fotledsdistorsion och hjärnskakning inom damfotboll samt andra bollidrotter för damer.  

2.1 Frågeställningar 

- Vad finns det för evidens för preventiva åtgärder för ACL inom damfotboll och andra 

bollidrotter för damer? 

- Vad finns det för evidens för preventiva åtgärder för fotledsdistorsion inom damfotboll 

och andra bollidrotter för damer? 

- Vad finns det för evidens för preventiva åtgärder för hjärnskakning inom damfotboll 

och andra bollidrotter för damer? 

3. Material och metod 

3.1 Artikelinsamling 

Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, Scopus, Web of Science, 

PEDro och Medline under januari och februari 2011. De sökord som användes var preventing, 

female football players, female soccer players, commotio, concussion, ankle sprain, ACL och 

female athletes. Sökorden användes i olika kombinationer som presenteras i bilaga 1. 

Sökningarna gav sammanlagt 11 303 träffar där flertalet artiklar exkluderades utifrån titel som 

ej uppnådde inklusionskriterierna (se nedan). Vid genomgång av artiklarnas abstrakt 

exkluderades ytterligare artiklar då de inte levde upp till studiens inklusionskriterier eller 

syfte, så även dubbletter. Efter detta återstod 61 relevanta artiklar. Därefter granskades 

artiklarna av studiens båda författare och totalt inkluderades 28 artiklar, varav 15 för ACL, 11 

för fotledsdistorsion samt 2 för hjärnskakning. Granskning av dessa artiklars referenslistor 

gjordes och genom dessa inkluderades ytterligare 4 artiklar, 2 för ACL samt 2 för 

fotledsdistorsion. Sammanlagt inkluderades således 32 artiklar. Valet att inkludera bollidrotter 

och inte enbart fotboll grundades på provsökningen där få studier enbart behandlade damer 

och fotboll.          

3.1.1 Inklusionskriterier: 

 Studier som utvärderar effekten av preventiva åtgärder för någon av följande skada: 

ACL, fotledsdistorsion och/eller hjärnskakning. 
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 Studier gjorda inom bollidrotter 

 Studier som inkludera damer 

 Studier publicerade på svenska, norska, danska eller engelska 

 Vetenskapligt granskade studier 

3.1.2 Exklusionskriterier: 

 Socioekonomiska studier 

 Reviews 

 

3.2 Artikelgranskning 

Artiklarna granskades och poängsattes enligt PEDro Scale (Physiotherapy Evidence Database, 

PEDro), se bilaga 2. PEDro Scale är ett skattningssystem som består av 11 olika kriterier där 

varje uppfyllt kriterie ger ett poäng. Om studien är randomiserad, deltagare och behandlare är 

blindade samt att tillräcklig presenterad data finns ger detta höga poäng (Physiotherapy 

Evidence Database, PEDro, 2011-04-14).  

 

Båda författarna bedömde och skattade alla artiklar gemensamt. 7 av dessa fanns skattade på 

PEDro:s hemsida, dessa jämfördes med författarnas skattning för att få så tillförlitlig skattning 

som möjligt. Författarnas skattning var likvärdig med PEDro:s skattning då endast en artikel 

skattades högre än PEDro skattningen. Artiklarnas skattningspoäng enligt PEDro Scale 

omsattes sedan till SBU:s graderingssystem för studiers bevisvärde (Se tabell 1). Detta med 

hjälp av en tabell som omsätter PEDro skalans skattning till bevisvärde enligt SBU. Denna 

togs fram i ett examensarbete av Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordins (2006) . Utifrån 

detta bedömdes sedan evidensstyrka (tabell 2) av de preventiva åtgärderna för de olika 

skadorna.   
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Starkt vetenskapligt underlag ( ). Bygger på studier med hög eller 

medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ). Bygger på studier med hög 

eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid 

en samlad bedömning. 

 

Begränsat vetenskapligt underlag ( ). Bygger på studier med hög eller 

medelhög kvalitet med flera försvagande faktorer vid en samlad 

bedömning. 

 

Otillräckligt vetenskapligt underlag ( ). När vetenskapligt underlag 

saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad 

kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som 

otillräckligt. 

 

 

 

Tabell 1. Poäng enligt PEDro Scale omsatta till bevisvärde enligt SBU 

PEDro Scale  Studiers bevisvärde enligt SBU 

8-11 Högt bevisvärde 

Tillräckligt stor studie, lämplig studie typ, väl genomförd och analyserad. 

Kan vara en stor, 

randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en 

behandlingsform. För 

övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

4-7 Medelhögt bevisvärde 

Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra 

geografiska områden, matchade grupper eller liknande. För övriga 

områden: Uppfyller delvis på förhand uppställda 

kriterier. 

0-3 Lågt bevisvärde 

Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade 

kontroller (retrospektiv 

jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 

behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: 

Uppfyller dåligt på förhand uppställda 

kriterier. 

Not. Data i kolumn 2 är från ”Faktaruta 1” av M. Britton, 2005. Evidensgradering. [WWW dokument]. URL 

http://www.lakartidningen.se/pdflabc_4414.pdf 

Not Från Juhlin, Smeds-Isaksson, Tano-Nordin.  

 

Tabell 2. Gradering av evidensstyrka enligt SBU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not. SBU, 2011. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok.  
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4. Resultat 

4.1 ACL  

I fyra studier (Mandelbaum et al., 2005; Pollard et al., 2006; Gilchrist et al., 2008; Lim et al., 

2009) lät man interventionsgruppen träna enligt ett PEP-program som ersatte deras vanliga 

uppvärmning. I programmet ingick olika övningar inom styrketräning, plyometrisk träning, 

stretching och rörlighetsträning som varade i 10-20 minuter per träningstillfälle.  

 

Två studier (Steffen et al., 2007; Steffen et al., 2008) använde sig av ett program som hette 

The 11. Detta program bestod av 10 olika övningar för corestabilitet, neuromuskulär kontroll, 

excentrisk hamstringsstyrka samt rörlighet. The 11 utfördes i 15 minuter, 3 gånger i veckan 

under 10 veckor. Man såg här inga skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. 

För att utveckla och förbättra The 11 tog man fram ett program som heter The 11+. I The 11+ 

ökade man antal övningar samt inkluderade löpning i uppvärmningen. Man ökade även 

interventionstiden från 10 veckor till en hel säsong.  

 

Neuromuskulär träning var en annan preventiv träningsform som studerades i fem olika 

studier (Paterno et al., 2004; Myer et al., 2005; Myer et al., 2007 Chappell et al., 2008; Zebis 

et al., 2008). Denna träning bestod av corestyrka och stabilitet, balans, hopp, plyometrisk 

träning, uthållighetsträning och intervallträning. Interventionstiden var 3-6 veckor.  

 

Fyra studier har visat att man genom olika former av träning signifikant kan reducera antalet 

ACL skador (Mandelbaum et al., 2005; Gilchrist et al., 2008; Soligard et al., 2008; Soligard et 

al., 2009). Andra studier har visat att man inte signifikant kunde reducera antalet ACL skador 

genom olika former av träning (Wedderkopp et al., 2003; Petersen et al., 2005; Steffen et al., 

2007; Steffen et al., 2008). 

 

Fem studier har visat på signifikant förbättring av biomekaniken (Paterno et al., 2004; Myer et 

al., 2005; Pollard et al., 2006; Zebis et al., 2008; Ortiz et al., 2010). I en studie av Paterno et 

al. (2004) fann man en signifikant förbättrad stabilitet vid enbens stående samt signifikant 

förbättrad postural kontroll efter sex veckors neuromuskulär träning. Även Myer et al. (2005) 

såg en signifikant förbättring av biomekaniken vid landning efter sex veckors neuromuskulär 

träning. I en studie av Zebis et al. (2008) tränade man efter ett neuromuskulärt 

träningsprogram under 18 veckor. Man fann här en signifikant ökad aktivering av m. 
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semitendinosus vid landning. Pollard et al. (2006) fick genom PEP-träningsprogram 

signifikant lägre inåtrotation i höft samt signifikant högre abduktion i höft. I en studie fann 

man att styrkan i quadriceps ökade signifikant efter 6 veckors träning (Ortiz et al., 2010).       

Fyra studier visade inga signifikanta förbättringar av biomekaniken vid olika former av 

träning (Myer et al., 2006; Myer et al., 2007; Chappell & Limpisvasti, 2008; Lim et al., 2009).  

 

Den sammantagna evidensen gällande preventiv träning för att signifikant reducera antalet 

ACL skador bedömdes till otillräckligt vetenskapligt underlag, evidensstyrka 1. Detta då det 

vetenskapliga underlaget var motsägande. Det vetenskapliga underlaget gällande biomekanik 

är otillräckligt och bedöms därför till evidensstyrka 1.
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Tabell 3. Sammanställning av studier gällande preventiva åtgärder för ACL. 

Studie Design Idrott FP Intervention Resultat P 

Steffen et al. 

(2008) 

RCT Fotboll 2092 

kvinnor 

 

(16år 

eller 

yngre) 

Träningsprogram (the 11) 10 

övningar för core stabilitet, 

neuromuskulär kontroll, 

excentrisk hamstring styrka 

och rörlighet. 20 min, varje 

träning 15ggr i rad och 

därefter 1gång/vecka. Under 

8 månader.  

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

NS 

8 

Lim et al. 

(2009) 

CCT Basket 22 

kvinnor 

 

(15-17år) 

Modifierat PEP-program, 

(SIPTP). 8veckor, 20min i 

början av träningen. 

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

Interventionsgruppen 

visade högre knä flexion 

vinkel, större utrymme i 

knäet, bättre samspel 

Hamstrings-Quadriceps.  

 

NS 

6 

Petersen et al.  

(2005) 

CCT Handboll 276 

kvinnor 

Träningsprogram med 

proprioception och 

hoppövningar. 10min, 

3ggr/vecka under 8 veckor. 

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

ACL-skada förekom i båda 

grupperna, 5 i 

kontrollgrupp och 1 i 

interventionsgrupp. 

 

NS 

6 

Pollard et al. 

(2006) 

Intervention study Fotboll 18 

kvinnor 

 

(14-17år) 

PEP träningsprogram, 

uppvärmning 20min. 2-

3ggr/vecka. 

Signifikant lägre 

inåtrotation i höft, 

signifikant högre 

abduktion i höft. Ingen i 

knä.  

6 
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S 

Soligard et al. 

(2008) 

RCT Fotboll 2729 

kvinnor 

Uppvärmningsprogram (The 

11+) 

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

Signifikant färre antal 

skador i 

interventionsgruppen. 

 

S 

6 

Steffen et al. 

(2007) 

RCT Fotboll 34 

kvinnor 

 

(16-18år) 

Uppvärmningsprogram (the 

11) 10 övningar för core 

stabilitet, neuromuskulär 

kontroll, excentrisk 

hamstring styrka och 

rörlighet. 15 min, 

3ggr/vecka. Under 10 

veckor.  

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

NS 

6 

Gilchrist et al. 

(2008) 

RCT Fotboll 1435 

kvinnor 

 

(14-18år) 

PEP program, 3ggr/vecka 

under säsongen 2002.  

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

Risken för ACL-skada var 

3,3 gånger mindre i 

interventionsgruppen.  

 

S  

 

5 

Mandelbaum et 

al. (2005) 

CCT Fotboll 1885 

kvinnor 

Träningsprogram, (PEP). 

Ersätta den vanliga 

uppvärmningen.   

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

År1: Antalet ACL skador 

minskades med 88 % 

jämför med kontrollgrupp. 

År2: Antalet ACL skador 

minskades med 47 % 

jämfört med kontrollgrupp. 

 

S 

5 

Myer et al. 

(2006) 

CCT Allmänt 23 

kvinnor 

3 ggr/vecka under 7 veckor. 

90min/pass.  

Båda grupperna minskade 

COP under landning, 

5 
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(14-17år) 

 

1: PLYO, plyometrisk 

träning 

2: BAL, balansträning 

ökade hamstrings styrka 

och vertikala hopp.  

 

NS 

Myer et al. 

(2007) 

Pilot studie Fotboll, 

Basketboll 

29 

kvinnor 

Neuromuskulärt 

träningsprogram 3ggr/vecka, 

under 7 veckor. 

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

Gruppen med hög-risk 

minskade knä abduktionen 

med 13 %, låg-risk 

gruppen förändrade inte 

abduktionen.  

 

NS 

5 

Soligard et al. 

(2009) 

RCT Fotboll 1892 

kvinnor 

 

(13-17år) 

Uppvärmningsprogram (the 

11+) varje träning, 20 min.  

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

 

Signifikant lägre risk för 

skador i 

interventionsgruppen. 

 

S 

5 

Chappell et al. 

(2008) 

CCT Fotboll, 

Basket 

33 

kvinnor 

Neuromuskulärt 

träningsprogram, 6 veckor. 

Core styrka, stabilitet, 

balans, hopp och 

plyometrisk träning. 10 

övningar, utförs dagligen 10-

15min. 

Valgus i knä minskade 

under stödfasen vid 

landning. Initial knä 

flexion samt maximal knä 

flexion ökade under 

stödfasen vid hopp. 

 

NS 

4 

Myer et al. 

(2005) 

CCT Basket, 

Fotboll, 

Volleyboll 

43 

kvinnor 

 

Neuromuskulärt 

träningsprogram, 6 veckor. 

Plyometrisk träning, 

rörlighet, core stabilitet, 

balans, uthållighetsträning 

samt intervall träning. 

3ggr/vecka, 90min.  

Kontrollgrupp: Ingen träning 

Signifikant biomekanisk 

förbättring vid landning i 

interventionsgruppen. 

 

S  

4 
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Ortiz et al. 

(2010) 

Pilot studie Fotboll 30 

kvinnor 

 

(14-17år) 

Träningsprogram. 20-25 i 

början av träningen, 

2ggr/vecka under 6 veckor. 

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt   

Quadriceps ökade 

signifikant gällande styrka, 

all annan muskulatur var 

oförändrad.  

 

S 

4 

Paterno et al. 

(2004) 

CCT Allmänt 43 

kvinnor 

 

(13-17år) 

Neuromuskulärt 

träningsprogram, 6 veckor. 

Balansträning, plyometrisk 

träning, uthållighet. 

3dagar/vecka, 90min/pass.  

Signifikant förbättring i 

stabilitet vid enbents 

stående och stabilitet 

anteriort-posteriort 

bilateralt. Signifikant 

förbättrad postural 

stabilitet på hö sida.  

 

S 

4 

Wedderkopp et 

al. (2003) 

CCT Handboll 163 

kvinnor 

Träningsprogram, 

funktionell styrka. 

10-15min/träning. 

Kontrollgrupp: Tränar som 

vanligt 

Ankel disk träning i 

kombination med 

funktionell styrketräning 

kan reducera antalet 

skador. 

 

NS 

4 

Zebis et al. 

(2008) 

CCT Fotboll, 

Handboll 

20 

kvinnor 

Neuromuskulärt 

träningsprogram, 6 nivåer 

med 3 övningar. Varje nivå 

skulle göras 2ggr/vecka 

under två vecka innan man 

fick gå vidare.  2 ggr/vecka, 

20 min.   

Aktivering av m. 

semitendinosus ökade 

signifikant vid 

landningsfasen. 

Interventionsgruppen 

ådrog sig inga ACL 

skador, kontrollgruppen 2 

st.   

 

S 

4 
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Notering: FP= Försökspersoner, P= Pedroskattning, RCT= Randomized Controlled trial, CCT= kliniskt kontrollerad studie, S= Signifikant, NS= Ej Signifikant.  

The 11= uppvärmningsprogram med 10 allmänna övningar. 

The 11+= Utveckling av The 11. Med progredierade övningar.  

PEP-program= uppvärmningsprogram med 10 övningar. 

COP= Center of Pressure 
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4.2 Fotledsdistorsion 

4.2.1 Träning  

Studier har visat att man genom olika träningsprogram signifikant kan reducera antalet 

fotledsdistorsioner (Bahr et al., 1997; Wedderkopp et al., 1999; Verhagen et al., 2004; 

McGuine et al., 2006; Hupperets et al., 2009). Fem studier har ej visat någon signifikant 

minskning av antalet fotledsdistorsioner (Wedderkopp et al., 2003; Stasinopoulos 2004; 

Petersen et al., 2005; Emery et al., 2007; Eisen et al., 2010).   

 

I en studie av Han et al (2009) kom man fram till att balansen förbättras signifikant efter 4 

veckors träning med gummiband. 

 

Den sammantagna evidensen gällande preventiv träning för att signifikant minska antalet 

fotledsdistorsioner hade otillräckligt vetenskapligt underlag då evidensstyrkan bedömdes till 1 

på SBU:s graderingssystem (tabell 2). Detta då det vetenskapliga underlaget var motsägande.    
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Tabell 4. Sammanställning av studier gällande preventiv träning för fotledsdistorsion. 

Studie Design Idrott FP Intervention Resultat P 

Hupperets et 

al.  

(2009) 

RCT Allmänt 522 aktiva 

 

274 män 

248 kvinnor 

 

(12-70år) 

Standard behandling 

 

Hemträningsprogram, 

proprioception under 8 

veckor. 3ggr/vecka, max 

30 min. Ingå i 

uppvärmningen.  

Kontrollgrupp: Standard 

behandling 

Signifikant lägre antal 

rapporterade 

fotledsstukningar i 

interventionsgruppen.  

 

S 

9 

Eisen et al. 

(2010) 

CCT Volleyboll, 

Fotboll 

36 spelare 

 

(18-22år) 

Balansträning i slutet av 

uppvärmning, 

3ggr/vecka. 4 veckor.  

 

RB: Stödfoten, mitt på 

plattan 

 

DD: Stödfoten, mitt på 

kudden 

Kontrollgrupp: Ingen 

träning 

Alla grupper 

förbättrades, ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

NS  

8 

Emery et al. 

(2007) 

RCT Basketboll 920 spelare 

 

(12-18år) 

Uppvärmningsprogram, 

10min och 5 min 

sportspecifik 

balansträning varje 

träning. Under 

18veckor. 

 

Hemträningsprogram 

med balansplatta, 20 

Programmet visade 

förbättring men denna 

var ej signifikant.7 

 

NS 

7 
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min, 5ggr/vecka.  

Kontrollgrupp: 

Uppvärmningsprogram 

10min varje träning.  

Stasinopoulos, 

D. 

(2004) 

Okontrollera

d studie 

Volleyboll 52 kvinnor 1: preventionsprogram 

med specifik 

teknikträning 

 

2: Proprioceptiv träning 

med balansplatta, varje 

dag 30min.  

 

3: Sport-stirrup ortos, 

under träning och match 

 

Under en säsong.  

Det mest effektiva 

träningsprogrammet var 

teknikträning följt av 

proprioceptiv träning 

och sedan ortos. 

 

NS 

7 

Han et al. 

(2009) 

RCT Allmänt 40st 

 

20män 

20kvinnor 

 

Gummibandsövningar alla 

riktningar 

 

3ggr/vecka, 4veckor 

3set, 15reps 

Kontrollgrupp: Tränar 

som vanligt 

Signifikant förbättring av 

balansen efter 4veckors 

träning. 

 

S 

6 

Petersen et al.  

(2005) 

CCT Handboll 276 kvinnor Träningsprogram med 

proprioception och 

hoppövningar. 10min, 

3ggr/vecka under 8 

veckor. 

Kontrollgrupp: Tränar 

som vanligt 

Fotledsstukningar 

förekom i båda 

grupperna, 11 i 

kontrollgrupp och 7 i 

interventionsgrupp.  

 

NS 

6 

Bahr et al. 

(1997) 

CCT Volleyboll 819 spelare 

 

Information, 

teknikträning och 

balansträning.  

Preventionsprogram 

reducerade signifikant 

antalet 

5 
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Under en säsong. fotledsstukningar. 

 

S 

McGuine et al. 

(2006) 

RCT Basketboll, 

Fotboll 

765 spelare 

 

242 Män 

523 Kvinnor 

5-stegs 

balansträningsprogram 

3ggr/vecka 10 min.  

Kontrollgrupp: Tränar 

som vanligt 

Under en säsong. 

Signifikant färre antal 

fotledsstukningar i 

interventionsgruppen.  

 

S 

5 

Verhagen et al. 

(2004) 

CCT Volleyboll 1127 spelare 

 

 

14 bas övningar med 

och utan balansplatta 

med varierande 

övningar. Under 

uppvärmning, 

5min/övning 

Kontrollgrupp: Tränar 

som vanligt 

Under en säsong. 

Signifikant färre antal 

fotledsstukningar i 

interventionsgruppen. 

 

S 

5 

Wedderkopp et 

al. (2003) 

CCT Handboll 163 kvinnor Träningsprogram, 

funktionell styrka. 

10-15min/träning. 

Kontrollgrupp: Tränar 

som vanligt 

 

Under en säsong.  

Ankel disk träning i 

kombination med 

funktionell 

styrketräning kan 

reducera antalet skador. 

 

NS 

4 

Wedderkopp et 

al. (1999) 

CCT Handboll 237 kvinnor 

 

(16-18år) 

Balansplatta 10-

15min/träning 

 

Funktionella övningar 

för alla stora 

muskelgrupper under 

uppvärmning 

Signifikant fler fotleds- 

och fingerstukningar i 

kontrollgruppen.  

 

S 

2 



24 

 

Kontrollgrupp: Tränar 

som vanligt 

10 månader. 
Notering: FP= Försökspersoner, P= Pedroskattning, RCT= Randomized controlled trial, CCT= kliniskt kontrollerad studie, S= Signifikant, NS= Ej Signifikant.  

RB= Balansplatta Rocker Board 

DD= Balansplatta dynadisc
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4.2.3 Passiv behandling  

Sharpe et al (1997) kom fram till att ortos signifikant kan minska antalet fotledsdistorsioner. I 

studien av Frey et al (2010) kom man fram till att ortos ej hade någon signifikant förbättring. 

För mer information se tabell 5. 

 

Den sammantagna evidensen för preventiva passiva åtgärder vid fotledsdistorsion visade på 

otillräckligt vetenskapligt underlag då evidensstyrkan bedömdes till 1 på SBU:s 

graderingssystem (tabell 2).  

 

 

 Tabell 5. Sammanställning av studier gällande passiv behandling för fotledsdistorsion. 

Studie Design Idrott FP Intervention Resultat P 

Sharpe 

et al. 

(1997) 

Okontr

ollerad 

studie 

Fotboll 38 

kvinnor 

 

(56 

fotleder) 

1: tejp 

2: ortos 

3: kombination 

av de båda 

 

(under en 5-års 

period) 

Kontrollgrupp: 

Ingen 

behandling 

Ortos fick 

signifikant 

bättre resultat i 

form av färre 

stukningar än 

de tre andra. 

 

S 

6 

Frey et 

al. 

(2010) 

CCT Volleyb

oll 

999st 

 

407 män 

592 

kvinnor 

Fotledsortos, 

instruerades att 

användas på 

den dominanta 

fotleden.  

Kontrollgrupp: 

Ingen ortos 

Ingen 

signifikant 

fördel att 

använda sig av 

ortos gällande 

skador.  

 

NS 

2 

Notering: FP= Försökspersoner, P= Pedroskattning, CCT= kliniskt kontrollerad studie, S= Signifikant, NS= Ej 

Signifikant. 

4.3 Hjärnskakning 

Delaney et al. (2007) undersökte effekterna av huvudskydd hos fotbollsspelare. De fann att 

gruppen som inte bar något huvudskydd rapporterade fler symptom på hjärnskakningar än vad 

interventionsgruppen gjorde. Studien visade även att kvinnor som inte använde sig av 

huvudskydd var extra utsatta att drabbas av huvudskada. I en pilot studie av Sawyer, 

Hamdallah, White, Pruzan, Mitchko & Huitric (2010) gick författarna ut till gymnasie tränare 
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i USA med en verktygslåda, Heads Up: Concussion in High School Sports, för att förebygga 

hjärnskakningar. Denna pilot studie visade att verktygslådan kan vara användbar för att 

förebygga samt förbättra omhändertagandet av hjärnskakningar (Sawyer, Hamdallah, White, 

Pruzan, Mitchko & Huitric, 2010). För mer information se tabell 6. 

 

Den sammantagna evidensen för preventiva åtgärder vid hjärnskakningar hade otillräckligt 

vetenskapligt underlag då evidensstyrkan bedömdes till 1 på SBU:s graderingssystem (tabell 

2).   

 

    

Tabell 6. Sammanställning av studier gällande preventiva åtgärder för hjärnskakning. 

Notering: FP= Försökspersoner. P= Pedroskattning, CCT= kliniskt kontrollerad studie, S= Signifikant, NS= Ej Signifikant. 

Heads up: Verktygslåda i preventivt syfte som innehöll material för utbildning samt omhändertagande.  

Studie Desig

n 

Idrott FP Interven

tion 

Resultat P 

Delane

y et al. 

(2007) 

CCT  Fotbol

l 

440, 

ungdoma

r 

 

220 killar 

220 tjejer 

 

(12-17år) 

Användn

ing av 

huvudsk

ydd vid 

träning 

och 

match 

under 

säsong 

2006 

Kontroll

grupp: Ej 

huvudsk

ydd 

I interventionsgruppen 

rapporterade 26,9% 

symptom av 

hjärnskakning. Enbart 

21.4% kunde konstatera 

att de fått en 

hjärnskakning.  

Jämför med kontroll 

grupp som rapporterade 

52.8% respektive 14,9%. 

 

NS 

6 

Sawyer 

et al. 

(2010) 

Pilot 

studie 

Allmä

nt  

5121, 

high 

school 

tränare 

Verktygs

lådan 

heads up: 

concussi

on in 

high 

school 

sports 

81% rapporterade att 

verktygslådan kunde 

förbättra deras plan för 

prevention av 

hjärnskakningar.  

 

NS 

3 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie inkluderades alla studier som utvärderade effekten av preventiva 

åtgärder för någon av följande skala: ACL, fotledsdistorsion och hjärnskakning. Detta för att 

täcka in hela området då det idag finns relativt få studier gjorda inom området för preventiva 

åtgärder. Inklusionskriterierna var studier gjorda inom olika bollidrotter på damer, studier 

skrivna på svenska, norska, danska och engelska samt vetenskapligt granskade studier. 

Studiens författare valde att inkludera olika bollsporter samt studier gjorda på både herrar och 

damer då provsökningarna i de utvalda databaserna gav begränsat resultat vid sökning på 

enbart damer och fotboll. I de studier som innefattade både herrar och damer tog författarna ut 

den del i studien som handlade om damer. Studier gjorda på enbart herrar föll bort då 

författarna valde att specificera sig på damer. Sökningen i databaserna gav många träffar men 

förhållandevis få relevanta studier. För att minska risken att utesluta relevanta studier gjordes 

ingen begränsning gällande publiceringstid på de granskade studierna. De inkluderade 

studiernas referenslistor granskades av båda författarna för att inte missa någon relevant 

litteratur.  

 

En svaghet är att sökningarna i de utvalda databaserna gav 11 303 träffar vilket kan öka risken 

att gå miste om relevanta studier då det är mycket material att gå igenom.  

 

Båda författarna skattade alla inkluderade studier enligt PEDro skalan. Skattningen av 

studierna jämfördes och diskuterades tills det att man var överens för att få en så hög 

tillförlitlighet som möjligt. 7 av 32 interventionsstudier inkluderade i 

litteratursammanställningen fanns skattade i PEDro:s databas. Författarna jämförde då sin 

skattning med PEDro:s, även detta för att öka kvalitetsbedömningens tillförlitlighet. Det 

visade sig att skattningarna var lika i 6 av 7 fall. I den sjunde studien hade författarna skattat 

artikeln en poäng högre än PEDro. Detta är inget som påverkar resultatet i litteraturöversikten 

då skattningen överlag stämde överens med den skattning PEDro gjort. För att få höga poäng 

på PEDro skalan ska studierna vara randomiserade, deltagare och behandlare ska vara 

blindade samt tillräckligt med data ska vara presenterat (Physiotherapy Evidence Database, 

PEDro, 2011-04-14). Detta kan ses som en svaghet i denna studie då få av de inkluderade 

studierna är RCT studier, då PEDro skalan främst är till för dessa. Det är även svårt för sådana 
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här studier att vara blindade då den ansvariga och tränaren är medvetna om vad eller varför 

någon form av träning bedrivs.  

 

Valet att använda mallen av Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin (2006) är lite av ett 

risktagande. Mallen togs fram i ett examensarbete (Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin, 

2006) och används för att omsätta poäng enligt PEDro Scale till bevisvärde enligt SBU. Då 

denna mall inte är validitetstestad kan man inte med all säkerhet garantera att skattningen från 

PEDro till SBU blivit korrekt. Detta i sig kan även ha påverkat evidensgraden vilket kan ses 

som en svaghet.   

 

SBU:s graderingssystem användes för att sammanställa evidens gällande preventiva åtgärder 

för ACL, fotledsdistorsion och hjärnskakning. De inkluderade interventionsstudiers metoder 

samt resultat var av utspridd karaktär vilket innebar att jämförelse mellan studierna var svår 

att göra. Studier med lågt bevisvärde valdes att inkluderas i resultatet då författarna ansåg att 

det var av stor vikt att lyfta fram aspekten med bristfälligt underlag.  

 

Studier inom olika bollidrotter på damer valdes eftersom att det finns få gjorda studier inom 

just damfotboll. Begränsningen till enbart bollidrotter gjordes eftersom många av dessa är 

kontaktidrotter och på så sätt kan resultatet till viss del generaliseras. Då underlaget och 

utformning av skor varierar inom de olika bollidrotterna kan detta ge relativt missvisande 

resultat. Detta måste man ta i beaktning vid resultatet då det skiljer sig åt mellan fotboll och 

andra bollidrotter.   

 

Vid resultatsammanställningen av preventiva åtgärder för fotledsdistorsion stötte författarna 

på problem då studierna både undersökte effekten av träning och passiv behandling i form av 

tejp och ortos. Därför valde författarna att kategorisera fotledsdistorsion i två olika 

resultatgrupper för att lättare kunna urskilja resultatet och dra en slutsats angående 

evidensstyrka.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa evidens för preventiva åtgärder för ACL, 

fotledsdistorsion och hjärnskakning inom damfotbollen. Då ingen litteratursammanställning 

sedan tidigare har gjorts inom området för preventiva åtgärder för dessa tre skador ansåg 

författarna att det var bra att belysa dessa områden. Detta då studier sedan tidigare har visat att 
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knäskador och fotledsskador är två av de vanligaste skadorna inom damfotbollen, samt att 

hjärnskakning är en av de vanligaste traumatiska skadorna (Jacobson & Tegner, 2005; 

Jacobson & Tegner, 2006).  

5.2.1 ACL 

Resultatet i denna studie visar på att den sammantagna evidensen gällande preventiv träning 

för att minska antalet ACL skador hade otillräckligt vetenskapligt underlag med evidensstyrka 

1 enligt SBU:s graderingssystem. I studierna användes olika former av träning och kunde 

därför inte skattas till högre evidensvärde.  

  

Uppvärmningsprogrammet The 11 (Steffen et al., 2007; Steffen et al., 2008) visade ingen 

reducering av ACL skada vilket mest troligt beror detta på att deltagandet var lågt, 

träningsintensiteten var för låg samt att 10 veckor är för kort tid för att uppnå förändringar 

som kan minska risken för ACL skada. Träningsintensiteten kan i detta program ha varit för 

låg då man vet att det krävs relativt hög intensitet för att öka muskelstyrka. En tillväxt av 

muskelvolym sker efter 6-8 veckors träning, men man har konstaterat att det för damer kan ta 

längre tid att öka muskelvolym. Därför kan 10 veckor ha varit för kort tid för att se något 

resultat av programmet (Colliander & Woxnerud, 2001).  

 

Fem studier (Paterno et al., 2004; Myer et al., 2005; Myer et al., 2007 Chappell et al., 2008; 

Zebis et al., 2008) har kunnat utläsa att det vid neuromuskulär träning sker en förbättring av 

biomekaniken vid landning efter hopp. Andra studier har visat att man genom den 

neuromuskulära träningen kan motverka de oförutsedda mönstren som damer har vid landning 

samt under stödfasen. Man kan även uppnå en tidigare aktivering av hamstrings genom denna 

typ av träning. Detta innebär en minskad risk att drabbas av en ACL skada (Landry et al, 

2008).  

 

PEP-programmet har visat sig vara positivt för att reducera antalet ACL skador. Man såg att 

samspelet mellan hamstrings och quadriceps förbättrades vilket är viktigt då en obalans i 

styrkan mellan dessa muskler kan ge en ökad risk för ACL skada (Behnke, 2008). Man kunde 

även se att inåtrotation i höft minskade samt att abduktionen ökade vilket innebär en minskad 

q-vinkel i knäet som även det kan minska risken för ACL skada (Bahr & Mæhlum, 2004; 

Behnke, 2008).    
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Det har gjorts en del studier inom området för preventiva åtgärder vid ACL skada hos damer 

inom olika bollsporter. Få RCT studier är gjorda inom detta område vilket är en bidragande 

orsak till att resultatet skattas som otillräckligt vetenskapligt underlag. Fler RCT studier kan 

bidra till att evidensstyrkan höjs och att allt fler använder sig av denna typ av träning. Få 

studier har även gjorts på damer inom just fotboll. Även om denna studies resultat är 

överförbart till damfotbollen så skulle det vara av vikt att det görs fler studier på enbart damer 

och fotboll för att få ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Denna studies resultat visade att det fanns otillräckligt vetenskapligt underlag gällande 

evidens för preventiva åtgärder vid ACL. Författarna anser att det är av stor vikt att göra 

vidare studier inom området då ACL skada hos damer är en vanligt förekommande skada 

inom damfotbollen.   

5.2.2 Fotledsdistorsion 

De preventiva åtgärderna delades upp i två olika grupper, träning och passiv behandling, då 

dessa var svåra att analysera tillsammans. Enligt studiens resultat bedömdes evidensstyrkan 

till 1 på SBU:s graderingssystem och den sammantagna evidensen för passiv behandling 

visade på otillräckligt vetenskapligt underlag. Resultatet för träning bedömdes till 

evidensstyrka 1 på SBU:s graderingssystem vilket visade på otillräckligt vetenskapligt 

underlag.  

 

Studier har visat att balansträning/proprioceptiv träning är effektivt för att signifikant reducera 

antalet fotledsdistorsioner (Bahr et al., 1997; Wedderkopp et al., 1999; Verhagen et al., 2004; 

McGuine et al., 2006; Hupperets et al., 2009). Man har i andra studier kommit fram till att 

denna typ av träning är unik, då man stimulerar fotens alla rörelser samtidigt (Stasinopoulos, 

2004).  Genom detta får man en strukturell förändring då man stärker muskler och ligament 

runt fotleden (Hupperets, Verhagen & Van Mechelen, 2008) vilket kan förklara det goda 

resultat studierna kom fram till. Fem studier (Wedderkopp et al., 2003; Stasinopoulos 2004; 

Petersen et al., 2005; Emery et al., 2007; Eisen et al., 2010) visade inte någon signifikant 

reducering av fotledsdistorsioner. Detta kan tänkas bero på att intensiteten i 

träningsprogrammen ej ändrades under veckornas gång. Det kan även tänkas bero på att 

uppföljningen i studierna var för dålig.  
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Gällande den passiva behandlingen var det för få studier för att kunna dra någon riktigt 

slutsats. Ortos kan tänkas vara en bra lösning men fler studier behöver göras inom området för 

att säkert dra någon slutsats om evidensen.   

 

Resultatet i denna studie visar att det finns otillräckligt vetenskapligt underlag gällande 

preventiva åtgärder för fotledsdistorsioner. Fler studier behöver göras inom det utvalda 

området då en fotledsdistorsion kan leda till kronisk instabilitet och på så sätt bli en 

återkommande skada som håller spelaren borta från idrottsutövandet.  

5.2.3 Hjärnskakning 

För preventiva åtgärder vid hjärnskakning visade resultatet att den sammantagna evidensen 

hade otillräckligt vetenskapligt underlag då evidensstyrkan bedömdes till 1 på SBU:s 

graderingssystem.  

 

Brist på studier gör att det blir svårt att dra några slutsatser kring evidensen för preventiva 

åtgärder vid hjärnskakningar då denna studies resultat visade på otillräckligt vetenskapligt 

underlag. Materialets begränsningar gör att det skulle vara av stor vikt att ytterligare forskning 

görs inom det utvalda området. Tierney et al. (2008) har poängterat skillnaden i 

nackmuskulatur mellan damer och herrar där damer har svagare muskulatur vilket ger en 

minskad stabilitet. Därav skulle det vara av intresse att nya studier görs med styrketräning av 

nackmuskulatur i kombination med huvudskydd.  Dessa studier skulle förhoppningsvis kunna 

bidra till en reducering av antalet hjärnskakningar.  

5.2.4 Riskfaktorer 

Det har på senare tid spekulerats en hel del om att de hormonella förändringarna hos damer 

ökar risken att ådra sig en ligamentskada. Man har i ACL hittat receptorer för östrogen, 

relaxin och progesteron. Under menstruationen sker det en minskning av östrogen och relaxin 

vilket har visat sig minska den kollagena syntesen med upp till 40 % (Silvers & Mandelbaum, 

2007). För att minska risken för att skada sig har man undersökt om p-piller kan vara en 

lösning på problemet. Man vet idag inte om så är fallet då få studier har gjorts inom området. 

Det skulle vara av intresse att fler studier undersöker saken då detta är något som berör alla 

damer. En rimlig förklaring till att p-piller skulle kunna minska skaderisken skulle kunna vara 

att de premenstruella symptomen minskar i form av dysmenorré, minskad trötthet, minskad 

viktuppgång samt mindre blödning vilket leder till minskad järnbrist. Genom att minska dessa 
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symptom kan man förbättra sin prestation och på så sätt minska skaderisken (Bennel, White & 

Crossley, 1999). Om vidare forskning skulle visa att p-piller är en bra preventiv åtgärd för att 

minska antalet skador blir nästa fråga om det blir etiskt riktigt att sätta damer på p-piller. 

Detta skulle självklart vara ett beslut som varje individ själv skulle få fatta då många 

biverkningar finns. Det kan bli ett etiskt problem då varje individ har olika biologiska och 

kulturella bakgrunder vilket kan innebära att vissa inte får lov att gå på p-piller då de 

egentligen skulle vilja det. Vidare forskning behövs inom området och kanske skulle man 

inrikta sig på att försöka hitta en annan preventiv åtgärd som alla kan dra nytta av.      

Många studier har gjorts inom detta område och den preventiva träningen är relativt välkänd 

sedan tidigare. Detta hjälper sjukgymnaster i sitt arbete då de preventiva åtgärderna här är 

tämligen kartlagda. En brist här är att få studier har gjorts inom just damfotboll men då 

sporterna som inkluderades är inte alltför olika så kan en slutsats trots allt dras vilket innebär 

att resultatet är överförbart.  

 

Då man har sett att damer ofta har en obalans mellan quadriceps och hamstrings, där 

quadriceps är den mest dominanta muskelgruppen (Myer, Ford & Hewett, 2004; Fischer, 

2006), kan det vara av vikt att träna upp styrkan i hamstrings. Hamstrings har samma funktion 

som ACL dvs. drar tibia bakåt (Myer, Ford & Hewett, 2004; Fischer, 2006). Denna kunskap 

kan användas i preventivt syfte genom att träna styrketräning för hamstrings vilket kan tänkas 

minska antalet ACL skador.  

  

Tierney et al., (2008) har sett att det finns skillnad i huvudmassa samt nackmuskulatur mellan 

damer och herrar, damer har mindre huvudmassa och är svagare i nackmuskulaturen vilket 

ger minskad stabilitet. Genom att träna upp nackmuskulaturen och på så sätt öka stabiliteten 

kan det tänkas att kraftutvecklingen vid nickning minskar. Detta kan tänkas minimera 

hjärnskakningens omfattning.   

6. Konklusion 

Preventiv träning har visats ha goda effekter för att reducera antalet ACL skador. Fler studier 

behöver göras inom området med inriktning på enbart damfotboll för att säkert kunna 

fastställa evidensstyrkan, då det vetenskapliga underlaget idag är otillräckligt. Gällande 

fotledsdistorsion, både preventiv träning och passiv behandling, är det vetenskapliga 

underlaget otillräckligt och fler studier behövs inom området. Studierna om hjärnskakning 

skattades till otillräckligt vetenskaplig underlag då få studier är gjorda inom detta område. Det 
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är av stor vikt att fler studier görs som behandlar denna skada då den är allvarlig. Utifrån 

studiens resultat kan det inte dras några slutsatser angående den kliniska betydelsen men det 

är av stor vikt att vidare forskning belyser det preventiva perspektivet.  
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Bilaga 1. Sammanställning av artikelsökning. 

Fritextsök i PubMed Antal träffar Relevanta Inkluderade 

ACL prevention AND female athletes                                                72        8               4 

Preventing ACL AND female football players                                    1                             1               0 

Fritextsök i Scopus Antal träffar Relevanta Inkluderade 

ACL prevention AND female athletes                                               105       15               8 

Preventing ACL AND female football players                                    1        1               0 

Fritextsök i CinAhl Antal träffar Relevanta Inkluderade 

ACL prevention AND female athletes                                              9       0               0 

Preventing ACL AND female football players                     652       8               4  

Fritextsök i Medline Antal träffar Relevanta Inkluderade 

ACL prevention AND female athletes                                            11       2               1 

Preventing ACL AND female football players                                2486              6               4 

Fritextsök i Web of Science Antal träffar Relevanta Inkluderade 

ACL prevention AND female athletes                                             82       9               7 

Preventing ACL AND female football players                       2       1               0 

Fritextsök i PEDro Antal träffar Relevanta Inkluderade 

ACL prevention AND female athletes                                             2       0               0 

Preventing ACL AND female football players                       0       0               0 

Totalt                                                                3423                          51 (varav 21 dubbletter)         28 (varav 13 dubbletter)     
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Fritextsök i PubMed Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Ankle sprain prevention AND female athletes                                    32        5              5 

Preventing ankle sprains AND female football players                       0        0              0  

Fritextsök i Scopus Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Ankle sprain prevention AND female athletes                       59       7             5 

Preventing ankle sprains AND female football players                        0       0             0 

Fritextsök i CinAhl Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Ankle sprain prevention AND female athletes                      632      10             6 

Preventing ankle sprains AND female football players                    1260       9             6 

Fritextsök i Medline Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Ankle sprain prevention AND female athletes                                     1       0             0 

Preventing ankle sprains AND female football players                     2852      19            10  

Fritextsök i Web of science Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Ankle sprain prevention AND female athletes                       12        2             1 

Preventing ankle sprains AND female football players                       0                                              0             0 

Fritextsök i PEDro Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Ankle sprain prevention AND female athletes                                     2       2             2 

Preventing ankle sprains AND female football players                        0       0             0 

Totalt                                                                                                4850              54 (varav 28 dubbletter)   35 ( varav 24 dubbletter) 
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Fritextsök I PubMed Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Concussion prevention AND female athletes                                      19        3            2 

Preventing concussion AND female soccer players                        0        0            0 

Fritextsök i Scopus Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Concussion prevention AND female athletes                        33        0             0 

Preventing concussion AND female soccer players                          0        0            0 

Fritextsök i CinAhl Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Concussion prevention AND female athletes                                       1        0            0 

Preventing concussion AND female soccer players                       416                                           1            1 

Fritextsök i Medline Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Concussion prevention AND female athletes                                       2        0            0 

Preventing concussion AND female soccer players                          2551        3            1  

Fritextsök i Web of Science Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Concussion prevention AND female athletes                                       8       0            0 

Preventing concussion AND female soccer players                             0                                             0              0 

Fritextsök i PEDro Antal träffar Relevanta Inkluderade 

Concussion prevention AND female athletes                        0        0             0 

Preventing concussion AND female soccer players                        0        0            0 

Totalt                                                                 3030              7 (varav 2 dubbletter)            4 (varav 2 dubbletter) 
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Bilaga 2. 

 
PEDro Scale  

1. eligibility criteria were specified        no yes 

 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  

were randomly allocated an order in which treatments were received                  no yes 

 

3. allocation was concealed                                                                                        no yes 

 

4. similar at baseline regarding the most important prognostic indicators                 no     yes 

 

5. there was blinding of all subjects                                                                            no yes 

 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy                         no     yes 

 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome         no yes 

 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  

of the subjects initially allocated to groups                          no yes 

 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  

treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  

data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat”                 no     yes 

 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 

key outcome                           no yes 

 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  

 least one key outcome                         no yes  

 
The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 
Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi 
list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting 
systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 
51(12):1235-41). The list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical 
data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been 
included in the PEDro scale. As more empirical data comes to hand it may become possible to 
"weight" scale items so that the PEDro score reflects the importance of individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify 
which of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the 
PEDro database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient 
statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional 
criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or 
“applicability” of the trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this 
criterion will not be used to calculate the PEDro score reported on the PEDro web site. 

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In 
particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant treatment 
effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide evidence that 
the treatment is clinically useful. Additional considerations include whether the treatment 
effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the 
treatment outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale 
should not be used to compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, 
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primarily because it is not possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy 
practice. 
 

Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria  Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If 

on a literal reading of the trial. Report it is possible that a criterion 

was not satisfied, a point should not be awarded for that criterion. 

Criterion 1  This criterion is satisfied if the report describes the source of 

subjects and a list of criteria used to determine who was eligible to 

participate in the study. 

Criterion 2  A study is considered to have used random allocation if the report 

states that allocation was random. The precise method of 

randomisation need not be specified. Procedures such as coin-

tossing and dice-rolling should be considered random. Quasi-

randomisation allocation procedures such as allocation by hospital 

record number or birth date, or alternation, do not satisfy this 

criterion. 

Criterion 3  Concealed allocation means that the person who determined if a 

subject was eligible for inclusion in the trial was unaware, when 

this decision was made, of which group the subject would be 

allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not 

stated that allocation was concealed, when the report states that 

allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 

involved contacting the holder of the allocation schedule who was 

“off-site”. 

Criterion 4  At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report 

must describe at least one measure of the severity of the condition 

being treated and at least one (different) key outcome measure at 

baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes 

would not be expected to differ, on the basis of baseline 

differences in prognostic variables alone, by a clinically significant 

amount. This criterion is satisfied even if only baseline data of 

study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11  Key outcomes are those outcomes which provide the primary 

measure of the effectiveness (or lack of effectiveness) of the 

therapy. In most studies, more than one variable is used as an 

outcome measure. 

Criterion 5-7  Blinding means the person in question (subject, therapist or 

assessor) did not know which group the subject had been allocated 

to. In addition, subjects and therapists are only considered to be 

“blind” if it could be expected that they would have been unable to 

distinguish between the treatments applied to different groups. In 

trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue 

scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the 

subject was blind. 

Criterion 8  This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the 

number of subjects initially allocated to groups and the number of 

subjects from whom key outcome measures were obtained. 

 


