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Abstrakt 
 

Bakgrund: Fotbollsspelare löper hög risk att drabbas av skada. Det finns tendens att återvända 

för tidigt till fullt fotbollsutövande innan skadan är helt läkt och utan att en adekvat rehabilitering 

har utförts. Utförs rehabilitering med hjälp av en fysioterapeut som besitter god kunskap inom 

området kan skadans läkningsprocess stimuleras. Fysioterapeutiska insatser under hela 

skadeförloppet kan ge fotbollsspelare bättre förutsättningar till en lyckad rehabilitering. Syfte: 

Syftet med studien var att undersöka skadade fotbollsspelares uppfattning om fysioterapi och 

fysioterapeutiska insatser under en rehabiliteringsperiod. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie för 

kartläggning av populationen fotbollsspelare i division I i Norrland. Retrospektiv data samlades 

in med egenkonstruerad webbenkät som skickades ut till 130 personer varav 62 besvarade den. 

Bortfall gjorde att 57 personer inkluderades i studien. Insamlad data analyserades deskriptivt. 

Resultat: Majoriteten av deltagarna använde fysioterapi under en rehabiliteringsperiod. 

Fotbollsspelarna uppgav att tillgång till en annan yrkesgrupp var den vanligaste orsaken till 

utebliven fysioterapi. Deltagarna framhävde även att fysioterapeutens övervägande uppgifter var 

manuella behandlingar och upprättning av rehabiliteringsprogram. 13,6 % uppgav att 

fysioterapeutiska insatser förekom i både akuta och subakuta skedet. Konklusion: Resultatet av 

studien visar att fotbollsspelares värdering och användning av fysioterapi är hög. 

Fysioterapeutens närvaro under hela skadeförloppet behöver utvecklas för att ge fotbollsspelare 

bättre förutsättningar att återgå till full fotbollsaktivitet och förhindra återfall av tidigare skada. 

Studien ger en indikation på fotbollsspelares uppfattning avseende fysioterapi och 

fysioterapeutiska insatser. Fler studier bör göras som inkluderar fler fotbollsspelare för att på det 

viset kartlägga en större population.  

 

Nyckelord: Fotbollsspelare, Fysioterapeut, Idrottsskada, Rehabilitering 
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1 Bakgrund 

  

Den nuvarande fotbollens grunder sägs ha uppstått i England år 1863. Liknande former av 

fotbollen tycks ha setts flera år tidigare i Kina (Fédération Internationale de Football Association 

[FIFA], 2016). Det organiserade fotbollsutövandet kom till Sverige i slutet av 1800-talet och det 

första Svenska Mästerskapet, vilket motsvarar dagens Allsvenskan, utspelades år 1896 (Svenska 

Fotbollsförbundet [SvFF], 2016). Idag utövas fotboll av en mängd aktiva medlemmar och är en 

av de mest representativa idrottsgrenar i Sverige sett till antalet utövare. I Sverige är var tredje 

idrottsaktivitet fotboll. År 2015 var det 338 819, varav 87 823 damer, registrerade fotbollsspelare 

över 15 års ålder i Sverige (SvFF, 2016). I Sverige utövas fotboll på olika nivåer genom 

indelning av divisioner. Herrfotbollens seriesystem sträcker sig från den högsta divisionen 

Allsvenskan till, i vissa distrikt, lägsta division VII. På damsidan är Allsvenskan den högsta 

serien och, i vissa distrikt, division V den lägsta (SvFF, 2016). 

 

En risk med fotbollsutövandet är att drabbas av skada. Inom idrotten skrivs det om idrottsskador, 

som uppkommer under den sportsliga aktiviteten. En skada hos en fotbollsspelare kan definieras 

som att utövaren hindras att deltaga i full fotbollsaktivitet med en frånvaro på minst en dag 

(Lysens, Weerdt & Nieuwboer, 1991). En skada har olika svårighetsgrader. En indelning av 

skada kan göras genom tidsfrånvaro från fotbollsutövandet och delas då in i lätt, måttlig och svår 

skada. Lätt skada är frånvaro i en till sju dagar, måttlig skada sju till tjugoåtta dagar och svår 

skada längre än tjugoåtta dagar (Lysens et al., 1991). 

  

Det finns studier som ökar förståelsen för den riskzon som fotbollsspelare befinner sig i avseende 

den höga skadeprevalensen. En studie visar att fotbollsspelare på högre nivå löper 1000 gånger 

större risk att drabbas av skador i jämförelse med industriarbetare, ett yrke som normalt klassas 

som ett högriskarbete (Hawkins & Fuller, 1999). 65-91 % av manliga respektive 48-70 % av 

kvinnliga fotbollsspelare på högre nivå råkar ut för minst en skada per år. Manliga fotbollsspelare 

på hög nivå har större risk att skada sig under träning och match än kvinnliga fotbollsspelare, 

dock finns det ingen skillnad dem emellan avseende mängden svåra skador (Hägglund, 2007). 

Hägglund (2007) menar även att den ökade risken för skador på högre nivå kan ha att göra med 
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att det oftast innebär mer träningstillfällen och matcher jämfört med utövande på lägre nivå. 

Fotboll är dessutom en kontaktidrott där fotbollsspelare ständigt utsätts för krävande fysiska 

utmaningar. Utövandet innebär bland annat hopp och koordinerade rörelser i samband med 

närkamper (Inklaar, 1994). Fotbollens utveckling har medfört ett högre tempo och ett intensivare 

spel vilket också kan ses som en trolig orsak till att skademängden har ökat jämfört med tidigare 

år (Hägglund, 2007).  

 

Vilka fotbollsspelare som drabbas av skador är svårare att definiera. Studier menar även att 

interna och externa riskfaktorer har betydelse för fotbollsspelare att drabbas av skador. En intern 

riskfaktor är till exempel genetisk faktor, tidigare skada och ålder medan en extern riskfaktor 

exempelvis är miljö, tidpunkt av säsong och matchlokalisation (Hägglund, Walden & Ekstrand, 

2013; Lysens et al., 1991).   

 

Fotbollstränare och fotbollsspelare utan kunskap om skada eller rehabiliteringsträning begår ofta 

tillsammans misstaget att spelaren återvänder för tidigt till fotbollsutövandet. Det gör att spelaren 

riskerar att drabbas av en ny skada eller återfall av den tidigare (Ekstrand & Karlsson, 1998). 

Drabbas fotbollsspelare exempelvis av en muskelskada är risken för återfall av en identisk skada 

21-30 % (Hägglund et al., 2013) därför ska fotbollsspelare vara fullt friska innan de är aktuella 

för matchdeltagande (Ekstrand & Karlsson, 1998).  

 

Att idrottsutövare har en tendens att återvända för tidigt efter skada till fullt utövande lyfts även 

fram i en studie av Inklaar (1994). Studien visar att utövarna ofta är tillbaka innan skadan är helt 

läkt och utan att en adekvat rehabilitering har utförts. Utförs rehabilitering med hjälp av kunnig 

medicinsk personal kan skadans läkningsprocess stimuleras och på det viset kan spelaren ha en 

snabbare återgång till fotbollsutövandet (Inklaar, 1994). Inklaar (1994) menar även att det 

förekommer en större kostnad för fotbollsspelare att drabbas av skada. Det lyfts fram att hjälp av 

medicinsk personal som till exempel fysioterapeuter gör att fotbollsspelares eller 

fotbollsföreningens utgifter blir större. Beroende på den nivå som fotbollsspelaren är aktiv på 

förekommer olika förutsättningar avseende möjligheten att kunna finansiera hjälp av medicinsk 

personal. De fotbollsspelare som är aktiva på en högre nivå har bättre förutsättningar jämfört med 

de som är aktiva på en lägre nivå (Inklaar, 1994). En annan studie redovisar att medicinsk 
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personal är vanligare i division I och uppåt än i lägre divisioner (Westlin, Wiksten & Brundin, 

2003). 

 

I Norrland finns det fyra herrföreningar och tolv damföreningar aktiva på division I-nivå vilket 

motsvarar den tredje högsta divisionen i Sverige för både herr och dam (SvFF, 2016). I en studie 

lyfts det fram att fotbollsspelare som tillhör föreningar i den norra delen av Europa löper en större 

skaderisk jämfört med fotbollsspelare i södra Europa (Waldén, Hägglund, Orchard, Kristenson & 

Ekstrand, 2013). Det styrks av Jacobsson & Tegners (2006) studie som menar att en yttre faktor 

som lokalisation har betydelse för damfotbollsspelares skadeprevalens, då de spelare som är 

aktiva i norra Sverige löper större risk att skada sig (Jacobsson & Tegner, 2006). I studierna 

framkommer det dock inga bakomliggande orsaker till varför lokalisationen är en påverkande 

faktor (Jacobsson & Tegner, 2006; Waldén et al., 2013) 

 

Att lindra och bota skador, främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdomar samt att vidmakthålla 

funktionsförmåga karakteriserar fysioterapeutiska insatser. Fysioterapeuter har en bred 

kompetens vad gäller rehabilitering efter en idrottsskada med hjälp av terapeutiska och 

pedagogiska metoder (Ekstrand & Karlsson, 1998; Fysioterapeuterna, 2009).  Fysioterapeutiska 

insatser i en fotbollsklubb kan skiljas från förening till förening beroende om till exempel övrig 

medicinsk personal är kopplad till fotbollslaget (Ekstrand & Karlsson, 1998). En fysioterapeuts 

ansvarsområden kan handla om till exempel förebyggande träning, upprättning av individuella 

rehabiliteringsprogram, manuella behandlingar samt information och utbildning om skador 

(Ekstrand & Karlsson, 1998). För att ge fotbollsspelare så bra förutsättningar som möjligt att 

återgå till full fotbollsaktivitet är det viktigt att den fysioterapeutiska insatsen startar i det akuta 

skedet, direkt efter att skadan har uppkommit (Whyte, Harries & Williams, 2005). 

 

Det finns studier som visar att skador är vanligt förekommande i samband med fotbollsutövande 

och att professionen fysioterapeut är kunnig inom området idrottsskador (Ekstrand & Karlsson, 

1998; Hawkins & Fuller, 1999; Hägglund, 2007; Inklaar, 1994; Lysens et al., 1991). Tillgång till 

fysioterapeut finns tillgänglig för alla individer, därav även fotbollsspelare, genom till exempel 

öppenvård (1177 Vårdguiden, 2016). Det som författarna vill undersöka är skadade 
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fotbollsspelares uppfattning om fysioterapi, fysioterapeutiska insatser och professionens 

betydelse.   
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2 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka skadade fotbollsspelares uppfattning om fysioterapi och 

fysioterapeutiska insatser under en rehabiliteringsperiod.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur ser tillgången ut enligt skadade fotbollsspelare avseende användning av fysioterapi 

under en rehabiliteringsperiod?  

2. Hur ser fysioterapeutiska insatser ut under en rehabiliteringsperiod enligt skadade 

fotbollsspelare? 

3. Hur värderar skadade fotbollsspelare betydelsen av professionen fysioterapeut i sin 

rehabilitering?  

3 Material och metod  

3.1 Studiedesign 

För att besvara syftet och frågeställningarna använde författarna en kvantitativ metod med 

designen tvärsnittsstudie. Det gjordes en kartläggning av populationen fotbollsspelare i division I 

i Norrland genom att retrospektiv data samlades in med hjälp av en egenkonstruerad webbenkät 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

3.2 Deltagare 

Deltagarna var fotbollsspelare på division I-nivå i Norrland som varit skadade en eller flera 

gånger under säsongen 2016. Fotbollsspelare med frånvaro från full fotbollsaktivitet på grund av 

enbart sjukdom exkluderades. Inklusion- och exklusionskriterier framgår i tabell 1. 
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Tabell 1. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 
 
• Aktiva fotbollsspelare på division I- nivå. 

 
• Fotbollsspelare som inte är läs- och 

skrivkunnig i svenska. 
• Tillhöra en förening som är verksam i 

Norrland. 
• Fotbollsspelare med en ålder under 18 

år. 
• Är eller har varit skadad en eller flera 

gånger under säsongen 2016. 
• Frånvaro från full fotbollsaktivitet på 

grund av enbart sjukdom. 

 

3.3 Urval 

De fotbollsspelare som uppfyllde kriterierna var aktiva i olika föreningar. Totalt fyra herrlag och 

tolv damlag var aktiva på division I-nivå i Norrland (SvFF), de utgjorde urvalsramen (Olsson & 

Sörensen, 2011). Genom urvalsramen skapades ett stickprov genom ett slumpmässigt urval med 

hjälp av lottning (Olsson & Sörensen, 2011). De 16 fotbollslagen skrevs ned på olika lappar och 

delades upp i två högar, fördelat på herr och dam. En av författarna lottade tre lappar från 

respektive hög. Efter lottningen kvarstod 130 fotbollsspelare från tre herrlag och tre damlag som 

tillsammans utgjorde stickprovet. Valet av tre herr- och damlag gjordes för att inte herrlagen 

skulle kunna identifieras och för att möjliggöra ett slumpmässigt urval (Olsson & Sörensen, 

2011).  

3.4 Mätinstrument 

En större sökning efter passande validitetsprövade enkäter gjordes utan framgång, därför valde 

författarna att skapa en egenkonstruerad webbenkät (bilaga 1) i Google Formulär. 

 

Webbenkäten bestod av åtta respektive tolv frågor beroende på deltagarnas svar. De inledande 

fem frågorna kartlade en presentation av deltagarna genom bland annat kategorisk fakta som kön 

och ålder (Trost, 2012). Fråga 6-9 och 12 kartlade studiens första och andra frågeställning. Fråga 

10 och 11 var värderingsfrågor angående fysioterapeutens betydelse under 
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rehabiliteringsperioden, vilket motsvarade frågeställning tre. Frågorna i webbenkäten besvarades 

genom enval- och flervalsalternativ samt skattningar på linjära skalor (Trost, 2012). 

 

När webbenkäten var färdigkonstruerad testades den genom en pilotundersökning vid tre olika 

tillfällen av sammanlagt sju aktiva fotbollsspelare för att få ett kritiskt granskande (Olsson & 

Sörensen, 2011; Trost, 2012). Pilotundersökningen gjordes för att frågorna skulle uppfattas 

likadant av alla deltagare och för att frågorna skulle besvara studiens syfte och frågeställningar 

(Olsson & Sörensen, 2011). I samband med pilotundersökningarna genomfördes löpande 

revideringar av frågorna. Författarna fick även förslag på utveckling och tillägg av frågor som 

anammades.  

3.5 Genomförande 

Via Facebook kontaktades en fotbollsspelare i vardera av de sex utlottade fotbollslagen. 

Kontakten togs utav en av författarna då bekantskap med flertalet spelare fanns i varje lag. De 

fick information om studien och deras eventuella roll, samt en skriftlig förfrågan att under 

studiens gång fungera som kontaktperson och informationsgivare mellan författarna och 

deltagarna. Alla de tillfrågade kontaktpersonerna godkände förfrågan.  

 

Vid den andra kontakten med kontaktpersonerna bifogades deras uppgifter (bilaga 2).  Författarna 

blev även medvetna om det totala antalet fotbollsspelare som skulle få tillgång till webbenkäten. 

Informationsbrevet (bilaga 3) som innehöll länken till webbenkäten bifogades till 

kontaktpersonerna som förmedlade det vidare till deltagarna. Deltagarna blev medvetna om att 

enkätstudien var frivillig att deltaga i samt att deras integritet var skyddad och respekterad 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

En vecka efter att webbenkäten gjordes tillgänglig skickade författarna ut en påminnelse till 

deltagarna via kontaktpersonerna. Påminnelsen var utformad så att den inte skulle vara 

påtryckande, utan istället uppmuntrande och motiverande för de deltagare som inte ännu besvarat 

webbenkäten (Trost, 2012). Deltagarna gjordes även medvetna om att ett slutdatum för att 

besvara webbenkäten var satt.  
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Webbenkäten skickades ut till sammanlagt 130 personer varav 62 besvarade webbenkäten vilket 

motsvarar en svarsfrekvensen på 44 %. Ett internt bortfall gjordes av fem deltagare då två inte 

fullföljde webbenkäten och tre inte uppfyllde kriterierna. Det gjorde att 57 personer inkluderades 

i studien. 

3.6 Dataanalys 

När webbenkäten var avslutad överfördes all data från Google Formulär till Microsoft Excel. I 

Microsoft Excel sammanställdes och tolkades all data genom en deskriptiv dataanalys (Olsson & 

Sörensen 2011). De analysmetoder som användes var medelvärde, antal och procent. Data 

sammanställdes i form av tabell och diagram för att få en överblick av resultatet. Diagram ger en 

överskådlighet över materialet och tabell ett mer direkt resultat (Olsson & Sörensen 2011). 

3.7 Etiska överväganden  

Vid en enkätstudie som involverar människor är det viktigt att respektera deltagarnas integritet 

genom konfidentialitet (Olsson & Sörensen 2011). Med det i åtanke var därför studien frivillig att 

deltaga i vilket lyftes fram i informationsbrevet (Olsson & Sörensen 2011). När deltagarna fyllde 

i och skickade in webbenkäten gav de ett samtycke att deltaga i studien. Det efterfrågades aldrig 

namn på deltagarna eller dennes förening i webbenkäten vilket gjorde att identiteten inte kunde 

avslöjas. De data som samlades in analyserades på gruppnivå vilket betydde att enskilda individer 

och föreningar inte kunde identifieras. Det gjorde att risken för etiska aspekter som till exempel 

obehag uppskattades vara minimal (Olsson & Sörensen 2011). De data som samlades in var 

skyddad för obehöriga då endast författarna hade tillgång till dem.  

 

Integriteten var i åtanke vid kontakten över Facebook då kontaktpersonernas namn framgick. För 

att minska risken att avslöja deras identitet valde därför författarna att radera konversationerna 

efter bearbetningen av data. Då webbenkäten var på svenska exkluderades de som inte var läs- 

och skrivkunniga i språket. Det kunde uppfattas som etiskt inkorrekt men gjordes enbart för att 

inte eventuella missförstånd vid ifyllnad av webbenkät skulle uppstå. En åldersgräns på 18 år 

valdes på grund av det samtyckeskrav som fanns för att besvara en enkät utan målsmans tillstånd 

(Olsson & Sörensen 2011). 
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Författarna anser att nyttan av studien är större jämfört med dess risker. Resultatet i studien utgår 

från fotbollsspelarnas uppfattning och tyckande avseende professionens betydelse. Det gör att 

fysioterapeuter får en utomstående synvinkel på dess insatser i fotbollsföreningar. 

Fysioterapeuter görs även medvetna om eventuella förbättringsområden.   
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4 Resultat                                                

4.1 Presentation av deltagarna 

Av de 57 deltagarna var 31 män (54,4 %) och 26 kvinnor (45,6 %). Majoriteten av deltagarna var 

inte skadade i dagsläget men hade varit skadad minst en gång tidigare under säsongen 2016, 

nästan hälften av deltagarna hade återfått samma skada. Den sammanlagda frånvaron i tidsaspekt 

från full fotbollsaktivitet på grund av skada/skador var relativt jämt fördelad deltagarna emellan 

(se tabell 2).  

 

Tabell 2. Redovisning av deltagarnas ålder, skadehistorik, återfall av skada och sammanlagd 

frånvaro från full fotbollsaktivitet. 

 Män Kvinnor Totalt 
Antal n (%) 31 (54,4 %) 26 (45,6 %) 57 (100 %) 
 
År  
Medelvärde 
 
Skadehistorik n (%) 
Ej skadad i dagsläget, skadad minst en gång tidigare under säsongen 
Skadad i dagsläget, skadad minst en gång ytterligare under säsongen 
Skadad i dagsläget, första skadan för säsongen 
 
Återfall av samma skada n (%) 
Ja 
Nej 
Skadad i dagsläget, första skadan för säsongen 
 
Sammanlagda frånvaro från full fotbollsaktivitet n (%) 
1-7 dagar 
8-28 dagar 
>28 dagar 

 
 
24,5 
 
 
25 (80,6 %) 
4 (12,9 %) 
2 (6,5 %) 
 
 
12 (38,7 %)  
17 (54,8 %) 
2 (6,5 %) 
 
 
9 (29 %) 
11 (35,5 %) 
11 (35,5 %) 

 
 
21,4  
 
 
16 (61,5 %) 
9 (34,6 %) 
1 (3,9 %) 
 
 
14 (53,8 %) 
11 (42,3 %) 
1 (3,9 %)  
 
 
10 (38,5 %) 
7 (26,9 %) 
9 (34,6 %) 

 
 
23,1 
 
 
41 (71,9 %) 
13 (22,8 %) 
3 (5,3 %) 
 
 
26 (45,6 %) 
28 (49,1 %)  
3 (5,3 %) 

 
 
19 (33,3 %) 
18 (31,6 %) 
20 (35,1 %) 
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4.2 Tillgången avseende användning av fysioterapi under en 

rehabiliteringsperiod 

Totalt 44 deltagare använde fysioterapi under deras rehabiliteringsperiod. Av dessa hade den 

största andelen tillgång till fysioterapi via föreningen. En majoritet av de 26 deltagare som 

återfick samma skada använde fysioterapi under sin tidigare rehabiliteringsperiod (se tabell 3). 

 

Tabell 3.  Sammanställning: användning av fysioterapi. 
 Ja n (%) Nej n (%) 
Användning av fysioterapi under en rehabiliteringsperiod (N=57) 44 (77,2 %) 13 (22,8 %) 

Tillgång till fysioterapi via föreningen (N=44) 39 (88,6 %) 5 (11,4 %) 

Användning av fysioterapi vid återfall av skada (N=26) 18 (69,2 %) 8 (30,8 %) 

   

Den vanligaste anledningen till att de 13 deltagarna inte använde fysioterapi under en 

rehabiliteringsperiod var att de hade tillgång till en annan yrkesgrupp. 7,7 % var inte medvetna 

om fysioterapeutens kunskapsområden (se tabell 4). Ett svar (7,7 %) uteslöts då det inte var 

relevant för studien. 

 
Tabell 4. Anledning till utebliven användning av fysioterapi (N=12) 

  Totalt n (%) 

Tillgång till annan yrkesgrupp  7 (53,8 %) 

Inte i behov av hjälp  4 (30,8 %) 

Inte medveten om fysioterapeutens kunskapsområden  1 (7,7 %) 

 

Av de 13 deltagarna som inte använde fysioterapi under deras rehabiliteringsperiod ville 15,3 % 

använda fysioterapi medan 38.5 % inte ville det. 46,2 % hade ingen uppfattning. 
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4.3 Fysioterapeutiska insatser under en rehabiliteringsperiod  

De övervägande uppgifterna för en fysioterapeut under en rehabiliteringsperiod var att upprätta 

rehabiliteringsprogram och utföra manuella behandlingar. Information och utbildning stod för 7,8 

% av fysioterapeutens uppgifter (se tabell 5).  

 

Tabell 5. Fysioterapeutens uppgifter under en rehabiliteringsperiod (N=44). 

 Totalt (%) 
Manuella behandlingar 48,4 % 

Upprätta rehabiliteringsprogram 43,8 % 

Information och utbildning 7,8 % 
  
 

Fysioterapeutiska insatser förekom mest i det subakuta skedet. En liten andel uppgav att 

professionens insatser var i både det akuta och subakuta skedet (se tabell 6). 63,6 % av de 44 

deltagarna hade fortsatt kontakt med fysioterapeut efter återgång till full fotbollsaktivitet. 

 

Tabell 6. Förekomst av fysioterapeutiska insatser under skadeförloppet (N=44) 

 Totalt n (%) 
Akuta skedet, under träning/match  13 (29,5 %) 

Subakuta skedet, under rehabiliteringsperioden  25 (56,8 %) 

Akuta och Subakuta skedet  6 (13,6 %) 
 

4.4 Värdering av fysioterapeutens betydelse 

På skalan “fysioterapeutens betydelse för återgång till full fotbollsaktivitet” värderade 15 

deltagare det högsta värdet medan ingen deltagare värderade det lägsta värdet. Deltagarnas 

gemensamma snitt på skalan var 3,8 (se figur 1). På skalan “fysioterapeutens kunnighet inom 

området rehabilitering av idrottsskador” var deltagarnas gemensamma snitt 3,9. Ingen av 

deltagarna skattade det lägsta värdet (se figur 2). 
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Figur 1. Värdering av fysioterapeutens betydelse för återgång till full fotbollsaktivitet (N=44). 

1= Instämmer inte, 5= Instämmer helt 

 

 
Figur 2. Värdering av fysioterapeutens kunnighet inom området rehabilitering av idrottsskador 

(N=44). 1= Instämmer inte, 5= Instämmer helt 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vid en webbenkät kan det vara svårt för deltagarna att få en uppfattning om hur lång tid den tar 

att besvara jämfört med en postal enkät. Därför var det väsentligt att begränsa antalet frågor 

(Trost, 2012). Det gjorde att författarna fokuserade på att frågorna i webbenkäten i stort sett 

skulle besvara syfte och frågeställningar. Vid dataanalysen ansåg författarna att utvecklade frågor 

i webbenkäten hade kunnat ge ett mer fördjupat resultat.  

 

Webbenkäten konstruerades i Google Formulär där all data överfördes direkt till Microsoft Excel. 

Det underlättade författarnas dataanalys då programmet omvandlade data till variabler som 

procent och antal. I Google Formulär kan även webbenkätens layout korrigeras. Layouten kan 

användas som ett verktyg för att bjuda in deltagarna att besvara webbenkäten. I Google Formulär 

är det möjligt att inleda webbenkäten med en välkomnande bild som vägleder deltagaren in på det 

område som frågorna kommer omfatta. Författarna anser att det kan ha gjort att fler deltagare 

valde att besvara webbenkäten. 

 

Webbenkätens testades i en pilotundersökning (Olsson & Sörensen, 2011; Trost, 2012) då det 

inte hittades några validitetsprövade enkäter. Ändå missuppfattades vissa frågor och författarna 

valde till exempel att utesluta ett svar i en öppen fråga då svaret inte var relevant och påverkade 

studiens resultat. En nackdel med öppna frågor kan vara att de är svåra att tolka och bearbeta 

(Olsson & Sörensen, 2011). Två deltagare uppgav inte ålder och dessa personer exkluderades, då 

författarna blev medvetna om det gjordes de sex första frågorna i webbenkäten obligatoriska för 

att undvika ytterligare interna bortfall (Olsson & Sörensen, 2011). Tre fotbollsspelare besvarade 

webbenkäten trots att de var under 18 år vilket gjorde att även dessa tre exkluderades från 

studien. Författarna kunde ha varit tydligare med att en ålder över 18 år var ett kriterium för att 

deltaga i studien. Det hade kunnat förtydligas ytterligare en gång i webbenkäten. Sådana 

missförstånd hade kunnat undvikas om författarna varit på plats och gett ut informationen.  
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En positiv faktor med valet av en webbenkät var att de data som samlades in låg säkert i en 

tillfällig databas som var lösenordskyddad och som endast författarna hade tillgång till. Att samla 

in data på plats genom en enkät där data är nedskrivet på papper anser författarna som en mer 

osäker metod för att deltagarnas integritet ska förbli skyddad. En annan positiv faktor med en 

webbenkät är att deltagarna kan besvara enkäten när de har tid, i lugn och ro.  

 

Vid en enkätstudie kan man räkna med en svarsfrekvens mellan 50 till 75 % (Trost, 2012). En 

fördel med en webbenkät är att kommunikationen går smidigare och att det är finansiellt billigare 

(Trost, 2012). Författarna var medvetna om att ett visst bortfall skulle förekomma. Studiens 

svarsfrekvens var 44 %. Svarsfrekvensen kan dock ha varit missvisande då författarnas val av 

metod inte gjorde det möjligt att veta hur många deltagare som varit skadade i varje lag. 

Kontaktpersonerna meddelade författarna det totala antalet fotbollsspelare som ingick i varje 

förening. Det var dock inte möjligt för dem att veta hur många av det totala antalet som uppfyllde 

kriterierna med studien. Svarsfrekvensen var därför uträknad på det totala antalet spelare i varje 

förening. Författarna ansåg att svarsfrekvensen sannolikt var högre än vad som redovisades då 

antagligen inte alla spelare i föreningarna uppfyllde kriterierna. Författarna kunde inte dra någon 

slutsats av hur många av de skadade fotbollsspelarna som valt att inte besvara webbenkäten. 

 

Författarna anser att svarsfrekvensen kunde varit högre om det fanns en möjlighet att dela ut 

enkäten på plats. Dock gjorde de geografiska placeringarna det inte möjligt. En annan faktor som 

författarna ansåg kan ha påverkat svarsfrekvensen var att deltagarna befann sig i slutet av 

säsongen och att motivationen till allt vad fotboll innebar skulle kunna vara bristande.  

 

Svarsfrekvensen blir ofta lägre vid webbenkäter än postala enkäter (Trost, 2012). Anledningen 

till att svarsfrekvensen blir lägre vid en webbenkät som skickas ut via e-post är för att den ofta 

kan glömmas bort i inkorgen medan den postala enkäten finns tillgänglig framför deltagaren 

(Trost, 2012). Då kontaktpersonerna lade ut tillgången till webbenkäten i en sluten grupp på 

Facebook möjliggjorde det att den inte skulle glömmas bort då webbenkäten fanns tillgänglig 

framför deltagaren, precis som vid en postal enkät. Skickas webbenkäten med e-post finns risken 

att den hamnar i skräppost istället för inkorg och därför aldrig kommer fram till mottagaren 
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(Trost, 2012). Författarna anser att svarsfrekvensen hade varit lägre hos denna population vid en 

postal enkät. 

 

Facebook som kontaktnät gjorde att författarna och kontaktpersonerna enkelt och effektivt kunde 

utbyta information. Författarna fanns alltid tillgängliga och kunde snabbt besvara frågor som 

uppkom under studiens gång. Den ena författarens bekantskap med kontaktpersonerna gjorde 

kontakten via Facebook möjlig och tros ha påverkat svarsfrekvensen positivt. Däremot kan 

kännedomen ha påverkat deltagarnas svar genom att det finns en risk att de besvarar frågorna 

som författarna vill. Författarna hade tillgång till kontaktpersonernas namn på Facebook vilket 

gjorde att etiska aspekter som integritet och konfidentialitet beaktades. Författarna valde därför 

att efter datainsamlingen radera konversationerna för att minimera de eventuella risker som 

förelåg.  

 

Valet av kontakterpersoner som förmedlare av information och uppgifter till en tredje part som i 

författarnas fall var deltagarna anses ha både för- och nackdelar. En fördel var att författarna inte 

behövde kontakta varje enskild deltagare och på det viset underlätta genomförandet av 

datainsamlingen. Däremot hade eventuella missförstånd, till exempel ifyllnad av enkät, kunnat 

undvikas. Det krävdes samtidigt att kontaktpersonerna accepterade ett relativt stort ansvar.   

5.2 Resultatdiskussion  

Tidigare studier har visat att fotbollsspelare som är aktiva i de nordligare delarna av Sverige löper 

en större risk att drabbas av skada under fotbollsutövandet (Jacobsson & Tegner, 2006; Waldén 

et al., 2013). Därför var författarna medvetna om att deltagarna i denna studie kunde vara en 

högriskgrupp. Det finns studier som även lyfter fram andra externa faktorer som att tidigare 

skada också ökar risken att drabbas av återfall av den tidigare skadan (Hägglund et al., 2013). 

Resultatet av denna studie pekade på att 45,6 % av det totala antalet deltagare återfick samma 

skada, dock framgår det inte vilken typ av skada som deltagarna drabbats av. Hägglund et. al 

(2013) menar att skador i baksida lår, ljumske och olika knäskador är extra riskbenägna att 

återkomma (Hägglund et al., 2013).  
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Inklaar (1994) menar i sin studie att en annan riskfaktor att drabbas av återfall av skada är att 

fotbollsspelare har en tendens att återvända för tidigt till full fotbollsaktivitet, innan skadan är 

helt läkt. Därför är det av vikt att rehabiliteringen utförs av medicinsk kunnig personal (Inklaar, 

1994). Resultatet av denna studie visar dock att 69,2 % av de deltagarna som återfick samma 

skada använde fysioterapi under rehabiliteringsperioden medan 30,8 % inte använde fysioterapi. 

Att en majoritet av fotbollsspelarna använde medicinsk kunnig personal under 

rehabiliteringsperioden men ändå återfick samma skada kan ha att göra med att det inte framgår 

vilken typ av skada som deltagarna drabbats av då olika skador kan ha olika svårighetsgrader. En 

annan anledning till den höga procentsatsen kan vara att det är en högriskgrupp som har 

undersökts, att de löper en högre risk att drabbas av skador i de nordligare delarna av Sverige 

(Jacobsson & Tegner, 2006; Waldén et al., 2013). Författarna tror även att en bakomliggande 

orsak till det höga återfallsantalet med fysioterapeutisk insats har att göra med att endast 13,6 % 

av fotbollsspelarna hade hjälp av professionen under hela skadeförloppet, i både det akuta och 

subakuta skedet.  

 

Att endast 13.6 % hade tillgång till en fysioterapeut vid både akuta och subakuta skedet är inte 

fördelaktigt. En fysioterapeut som arbetar med idrott behöver närvara under hela skadeförloppet. 

Fysioterapeutiska insatser ska vara för att hjälpa fotbollsspelarna på ett säkert och evidensbaserat 

sätt för att återkomma till tidigare aktivitetsnivå (Bulley & Donaghy, 2005). Författarna anser att 

ekonomi och eventuellt långa väntetider till professionen kan vara påverkande faktorer.  

 

Utifrån resultatet av denna studie framgår det att endast 29,5 % av fotbollsspelarna hade 

fysioterapeutiska insatser under det akuta skedet, när skadan uppkom vid träning eller match. 

Oavsett vilket syfte fysioterapeuten har med behandlingen är det viktigt att insatserna sätts i bruk 

direkt efter att skadan uppkommit för att ge fotbollsspelarna bra förutsättningar att återvända till 

full fotbollsaktivitet så tidigt som möjligt (Whyte et al., 2005). Att förebygga och kontrollera 

skador är något som kräver att tid läggs ned (Hawings, Hulse, Wilkingson, Hodson & Gibson, 

2001). Positivt för denna studie är att majoriteten av deltagarna (56,8 %) hade fysioterapeutiska 

insatser i det subakuta skedet och att 63,6 % av deltagarna hade fortsatt kontakt med professionen 

efter återgång till full fotbollsaktivitet. Författarna menar dock att medicinsk personal behöver 
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lägga ned tid både i det akuta och subakuta skedet, att endast fysioterapeutisk insats förekommer 

i en viss del av rehabiliteringen är inte fördelaktigt för att uppnå goda rehabiliteringsresultat.  

 

Resultatet visade att 77,2 % av deltagarna använde fysioterapi under deras rehabiliteringsperiod. 

En stor majoritet av dessa (88,6 %) hade tillgång till professionen via föreningen. En studie 

menar att tillgång till medicinsk personal är vanligast i högre divisioner medan i de lägre 

divisionerna har lagledare och lagmedlemmar en liknande roll (Westlin et al., 2003). Därför anser 

författarna att för framtida studier kan det vara intressant att göra en jämförelse om 

fysioterapeutens insats och betydelse mellan fotbollsspelare som aktiva i högre respektive lägre 

divisioner. I lägre divisioner tror författarna även att det kan finnas en större skillnad kring 

användning av fysioterapi och fysioterapeutiska insatser mellan herr- och damfotbollsspelare. 

 

Att majoriteten använde fysioterapi under rehabiliteringsperioden är positivt då fysioterapeuter 

besitter en bred kompetens avseende rehabilitering av idrottsskador (Ekstrand & Karlsson, 1998; 

Fysioterapeuterna). Det är också något som överensstämmer med deltagarnas värdering avseende 

fysioterapeutens kunnighet inom området rehabilitering av idrottsskador. På en skala 1-5, där 1 

var lägst och 5 högst, hade deltagarna ett gemensamt snitt på 3,9. Dock anser författarna att 

värderingen kan ha påverkats av att frågorna ställdes av fysioterapeutstudenter, samtidigt är det 

inget som kan fastställas. Detsamma gäller värderingen avseende fysioterapeutens betydelse för 

återgång till full fotbollsaktivitet.  

 

Fysioterapeutens övervägande uppgifter under rehabiliteringsperioden var manuella behandlingar 

och att upprätta rehabiliteringsprogram. Något som förvånar författarna är att endast 7,8 % av 

deltagarna uppgav att fysioterapeutens uppgift var information och utbildning. Enligt Ekstrand et 

al, (1998) är information och utbildning en av fysioterapeutens övervägande uppgifter (Ekstrand 

et al., 1998). Författarna tror att det kan ha förekommit ett missförstånd avseende formuleringen 

av svarsalternativet. Om det inte är fallet, är resultatet alldeles för lågt då en av huvuduppgifterna 

för fysioterapeuter är att informera och utbilda spelarna (Ekstrand et al., 1998; Whyte et al., 

2005). 
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22,8 % av deltagarna använde inte fysioterapi under rehabiliteringsperioden. Den vanligaste 

anledningen till utebliven användning av fysioterapi var att deltagarna hade tillgång till en annan 

yrkesgrupp, 7,7 % var inte medvetna om fysioterapeutens kunskapsområden. Det var endast 15,3 

% av de som inte använde fysioterapi som ville ha fysioterapeutiska insatser i samband med 

deras rehabilitering. 38,5 % ville inte ha fysioterapeutisk insats trots att majoriteten var medvetna 

om professionens kunskaper. Författarna anser att en anledning kan vara att fysioterapeuter kan 

ha en bristande förmåga att marknadsföra kompetensen i jämförelse med andra yrkesgrupper. Det 

ska dock nämnas att majoriteten av deltagarna i studien använde fysioterapi under 

rehabiliteringsperioden vilket motsäger argumentet om bristande marknadsföring. 

6 Konklusion 

 

Resultatet av studien visar att fotbollsspelares värdering och användning av fysioterapi är hög. 

Fysioterapeutens närvaro under hela skadeförloppet, i både akuta och subakuta skedet, behöver 

utvecklas för att ge fotbollsspelare bättre förutsättningar att återgå till full fotbollsaktivitet och 

förhindra återfall av tidigare skada. Studien ger en indikation på fotbollsspelares uppfattning 

avseende fysioterapi och fysioterapeutiska insatser. Fler studier bör göras som inkluderar fler 

fotbollsspelare för att på det viset kartlägga en större population.  
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 Enkät: Fotbollsspelare div 1 Norrland

Frågorna avser skada/skador under fotbollssäsongen
2016.

OBS! Fysioterapeut är den nya benämningen av professionen sjukgymnast.

Man

Kvinna

Är inte skadad i dagsläget men har varit skadad minst en gång
tidigare under säsongen

Är skadad i dagsläget, första skadan för säsongen

Är skadad i dagsläget och har varit skadad minst en gång till under
säsongen

1. Ålder?

Ditt svar

2. Kön?

3. Vilken är din skadehistorik under fotbollssäsongen 2016?

BILAGA 1 



  



  

Enkät: Fotbollsspelare div 1 Norrland

Frågan avser skada/skador under fotbollssäsongen 2016.

Har/hade tillgång till en annan yrkesgrupp

Är/var inte i behov av hjälp

Är/var inte medveten om fysioterapeutens kunskapsområden

Övrigt:

Ja

Nej

Ingen uppfattning

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor -
Ytterligare villkor

7. Finns/fanns det orsak till utebliven tillgång till en
fysioterapeut under din rehabiliteringsperiod?
Flera alternativ går att besvara.

8. Hade du velat ha tillgång till en fysioterapeut under din
rehabiliteringsperiod?

BAKÅT NÄSTA

Vid ”NEJ” på fråga 6 



  

Vid ”JA” på fråga 6 
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Enkät: Fotbollsspelare div 1 Norrland

Frågorna avser skada/skador under fotbollssäsongen
2016.

Upprätta rehabiliteringsprogram

Manuella behandlingar, tex massage, tejpning, rörelseökning,
ultraljudsbehandling

Information/utbildning

Övrigt:

Då skadan uppkom i det akuta skedet under träning och/eller match

Efter det akuta skedet, under rehabiliteringsperioden

Instämmer
inte

1 2 3 4 5

Instämmer
helt

9. Vilken är/var fysioterapeutens uppgift under din
rehabiliteringsperiod?
Flera alternativ går att besvara.

10. När är/var fysioterapeuten verksam under ditt
skadeförlopp?
Flera alternativ går att besvara.

11. Jag upplever/upplevde fysioterapeuten kunnig inom
området rehabilitering av idrottsskador

Vid ”JA” på fråga 8 



  



BILAGA 2 

Skriftlig information till kontaktperson 

  

Syftet med studien: 

Syftet med studien var att undersöka skadade fotbollsspelares uppfattning om fysioterapi och 

fysioterapeutiska insatser under en rehabiliteringsperiod.  

 

Meddela laget:  

Kopiera texten nedan och klistra in i grupp/chatt som alla i laget har tillgång till. 

– Spelarna som är eller har varit skadade under säsongen 2016 ska besvara enkäten. 

Exempel på skada kan vara en enkel fotledsstukning som kräver en kort frånvaro från 

fotbollsutövandet eller en svårare skada som kräver längre frånvaro. En smäll under 

träning/match som kräver att utförandet avbryts räknas som skada. Frånvaro pga. sjukdom 

exkluderas i denna studie. 

Deltagarna måste även vara läs- och skrivkunnig i svenska samt ha en ålder över 18 år för 

att besvara enkäten.  

– Ni läser först igenom informationsbrevet och svarar sedan på enkäten. 

 

Uppgifter: 

– Lägga ut texten ovan samt informationsbrev och enkät i en grupp/chatt som alla i laget 

har tillgång till. 

– Om Du som kontaktperson är/har varit skadad under säsongen 2016 inkluderas Du i 

studien. 

 

Länk till enkäten som Du kopierar och klistrar in i chatt/grupp: 

https://goo.gl/forms/PbTygxvBTOx5CfXw2  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. 

 

Tack så mycket för Din hjälp! 

 Hälsningar Emma Schäufele och Daniel Nilsson, fysioterapeutstudenter. 



BILAGA 3 

Informationsbrev till deltagare i en enkätstudie 

 

Bakgrund och syfte med studien  
Vi är två fysioterapeutstudenter som båda har ett stort intresse för fysioterapi och idrott, 
framförallt fotboll. Bakgrunden till denna studie kommer från att det har visats sig att skaderisken 
hos fotbollsspelare är hög och att en fysioterapeut kan ha en viktig roll i återgång efter skada. 
Syftet med studien var att undersöka skadade fotbollsspelares uppfattning om fysioterapi och 
fysioterapeutiska insatser under en rehabiliteringsperiod.  
 
Hur går undersökningen till  
Enkäten Ni kommer att besvara kommer att ta cirka 1-2 minuter. Svaren på frågorna kommer 
ligga till grund för vårt examensarbete.  
 
Hantering av data och sekretess  
Medverkan kommer att vara anonym genom att inga personliga uppgifter efterfrågas. Svaren på 
enkäten kommer att analyseras på gruppnivå vilket gör att Ni som individer inte kan identifieras. 
Svaren kommer att skyddas och förvaras på en hemsida med lösenordskrav som endast 
författarna har tillgång till.  
 
Deltagande är frivilligt  
Medverkan i studien är frivillig. Ifylld enkät är lika med samtycke att deltaga i studien. 
 
Hur får jag information om studiens resultat  
Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Luleå̊ Tekniska Universitets hemsida 
som Ni kan ta del av från mitten av januari 2017. http://www.ltu.se/edu/program/FKUPG/Mer-
om-utbildningen/Examensarbeten-1.80567 
 
Hur får jag mer information  
Hör gärna av Er vid eventuella frågor och funderingar. 
 

 

Emma Schäufele, fysioterapeutstudent termin 6 
S0090H Examensarbete 
076- 81 93 661 
emmaschaufele@hotmail.com 
 

Daniel Nilsson, fysioterapeutstudent termin 6 
S0090H Examensarbete 
073- 04 91 305 
adiino-4@student.ltu.se 

Biträdande professor Anita Melander- 
Wikman, handledare 
Anita.Melander-Wikman@ltu.se 
 
Luleå tekniska universitet 
Telefon växel: 0920-491000 
 


