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Abstract
Aim
The aim of this study was to investigate if the Swedish elite soccer teams, both males and
females, have preventive strategies to reduce the risk of muscular injuries in the posterior
thigh.

Method
A survey was created and sent by mail to all (n=28) Swedish elite soccer teams in allsvenskan
(both males and females) to be answered by the head of physical exercise within each team. A
pilot study regarding the survey was performed by two soccer coaches on elite level and was
revised afterwards. The survey was conducted between May through July 2013. In total, 18
soccer teams participated in this survey.

Results
10 soccer teams did not respond to the survey, which resulted in a drop out of 36%.
Preventive strategies to reduce the risk of muscular injuries in the posterior thigh existed in 16
of the teams. The strategy included both specific and complex and were performed during
both pre-season and match play. The most frequent specific exercises performed were;
bridging (pre-season n=9/match play n=8), Nordic hamstring (n=7/n=4) and leg-curl on a
balance ball (n=6/n=4). The most common complex exercises performed were; single limb
balance (pre-season n=11/match play n=10), split squats (n=9/n=9) and Romanian deadlifts
(n=6/n=4). Eleven teams also used screening as a method to identify players at risk of injury.
Active range of motion in the lower extremity was the most common screening method.

Conclusions
In 16 of the teams there existed a preventive strategy consisting of both specific and complex
exercises that were performed during both pre-season and match play to prevent muscle
injuries in the posterior thigh. Two thirds of the teams used screening to identify players at
risk of muscle injury in the posterior thigh.

Sammanfattning
Syfte
Syftet med studien var att undersöka om det fanns preventiva strategier i de allsvenska
fotbollsklubbarna för att minska risken för muskelskador i lårets baksida hos såväl manliga
som kvinnliga fotbollsspelare.

Metod
En enkät utformades och skickades per post till alla lag (n=28) i fotbollsallsvenskan (herrar
och damer) och besvarades av träningsansvarig person i respektive lag. En pilotstudie
avseende enkäten genomfördes på två fotbollstränare på elitnivå och reviderades efter detta.
Enkätundersökningen genomfördes under tidsperioden maj-juli 2013. Totalt 18 fotbollslag
medverkade i denna studie.

Resultat
Tio lag besvarade inte enkäten vilket resulterade i ett bortfall på 36%. Preventiva strategier
för att minska muskelskador i lårets baksida existerade i 16 fotbollslag. Strategierna bestod
dels av specifika och komplexa övningar som genomfördes under såväl försäsong som
seriespel. De mest förekommande specifika övningarna som utfördes var; höftlyft (försäsong
n=9/ seriespel n=8), nordic hamstring (n=7/n=4) och leg-curl på balansboll (n=6/n=4). De
vanligaste komplexa övningarna som utfördes var; draken (försäsong n=11/seriespel=10),
utfallssteg (n=9/n=9) och raka marklyft (n=6/n=4). Elva lag använde sig även av screening för
att identifiera spelare med riskfaktorer för muskelskada i lårets baksida, där den vanligaste
metoden var kontroll av aktiv rörlighet i nedre extremiteten.

Slutsats
I 16 lag fanns det preventiva strategier bestående av specifika och komplexa övningar som
utfördes under såväl försäsong som seriespel för att minska risken för muskelskador i lårets
baksida. Två tredjedelar av lagen använde sig av screening för att identifiera spelare med
riskfaktorer för muskelskada i lårets baksida.
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1 Bakgrund
1.1 Introduktion
Enligt Ekstrand, Hägglund och Waldén (2011a) är muskelskador ett stort problem bland
fotbollsspelare och deras klubbar, och är associerade med en relativt hög skadefrekvens på
mellan 10-35 skador per 1000 spelade timmar (Iga, Fruer, Deighan, Croix & James, 2012).
Muskelskadorna står för nästan en tredjedel av alla de skador som leder till frånvaro av spel
hos professionella fotbollsspelare (a.a). Kunskapen om vilka riskfaktorer som gör en spelare
mottaglig för denna typ av skada är dock begränsad. Runt 92% av alla muskelskador
(Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011a) drabbar de fyra stora muskelgrupperna i nedre
extremiteten: baksida lår, framsida lår, insida lår och vadmuskulatur. Skada i
hamstringsmuskulaturen är den allra vanligaste skadan och representerar ca 37% av alla
rapporterade fall, dvs ett fotbollsslag bestående av ca 25 spelare kan förvänta sig att drabbas
av ca 5 skador i hamstringsmuskulaturen per säsong (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011a).
Vidare uppstår de flesta muskelskador i lårets baksida i icke kontaktsituationer, när spelaren
är ensam. En stor del av alla skador i lårets baksida resulterar i återfallsskador, vilka genererar
ca 30% längre frånvaro från spel (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011a).

1.2 Muskelskada i lårets baksida
1.2.1 Riskfaktorer
Inom professionell fotboll har det föreslagits att risken för muskelskador ökar med åldern.
Prior, Guerin och Grimmer (2009) noterade i sin studie att risken för att ådra sig en
muskelskada i lårets baksida ökar med ungefär 1,3-3,9 gånger hos en atlet över 23 år, och för
de över 25 år med ca 2,8-4,4 gånger (a.a). Andra riskfaktorer som föreslagits är nedsatt
flexibilitet i både hamstrings- och quadricepsmuskulaturen, svag muskulatur, muskeltrötthet,
nedsatt bålstabilitet, avsaknad av ordentlig uppvärmning, dålig hållning lumbalt samt tidigare
skada i hamstringsmuskulaturen (Schmitt, Tyler & McHugh, 2012). Även Heiderscheit et al.
(2010) beskriver att en minskad flexibilitet i quadricepsmuskulaturen identifierats som en
riskfaktor för skada i hamstringsmuskulaturen. Riskfaktorer för en akut muskel skada i lårets
baksida kan delas in i interna och externa riskfaktorer. Interna riskfaktorer är ålder,
skadehistorik, muskulaturens utmattningsgrad och styrka i hamstringsmuskulaturen. En extern
riskfaktor är spelposition (Brukner et al., 2012, Kapitel 31, s 615-616).
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Ekstrand, Hägglund och Walldén (2011a) fann i sin studie att skadeincidensen för att drabbas
av muskelskada i hamstrings är sex gånger högre under matchspel än under träning. Dessa
skador tenderar även att vara mer frekventa mot slutet av varje halvlek. Författarna spekulerar
huruvida muskeltrötthet kan vara en förklaring till detta.

1.2.2 Skademekanismer
Befintlig vetenskaplig evidens tyder på att en typisk skada i hamstringsmuskulaturen uppstår
under ett sprint- eller stretchmoment (Iga, et al., 2012). Sprintskadan uppstår under
höghastighetslöpning eller under accelerering, medan stretchskadan uppstår under moment
där höftleden är flekterad och knäleden extenderad, såsom vid höga sparkar och glidtacklingar
(Askling, Tengvar & Thorstensson, 2013). Under ovanstående moment är muskulaturen i
lårets baksida utsatt för kraft under samtidig muskelförlängning (Iga, et al., 2012). Enligt
Askling, Tengvar och Thorstensson (2013) är sprintskadan den allra vanligaste skadan hos en
fotbollsspelare och står för 72% i jämförelse med 28% för stretchskador.

1.3 Preventiva strategier för muskelskador på lårets baksida
Enligt Iga et al. (2012) verkar excentrisk träning i form av Nordic Hamstring Exercise (NHE)
vara effektivt för att minska risken för skada i muskulaturen på lårets baksida. Arton
fotbollsspelare delades in i två grupper, en träningsgrupp (n=10) och en kontrollgrupp (n=8),
där träningsgruppen utförde ett program med NHE under fyra veckor och kontrollgruppen
tränade enligt ordinarie träningsupplägg. Under den första veckan utförde träningsgruppen
övningen (NHE) vid ett tillfälle med 2 set och 5 repetitioner. Under vecka två utfördes
övningen två gånger, vid varje tillfälle 2 set och 6 repetitioner. Vecka tre, tre träningstillfällen
med 3 set och 6 repetitioner. Under sista veckan utfördes träningen vid tre olika tillfällen, med
3 set och 8 repetitioner. Träningsprogrammet utfördes i början av varje ordinarie
fotbollsträning. Spelarna började med en standardiserad dynamisk uppvärmning för att sedan
utföra träningsprogrammet. Spelarna i kontrollgruppen tränade enligt ordinarie
träningsupplägg. Både innan och efter interventionen mättes den isometriska excentriska
muskelstyrkan i lårets baksida med EMG (elektromyografi). Efter fyra veckor noterades en
ökning av den excentriska styrkan hos spelarna i träningsgruppen i jämförelse spelarna i
kontrollgruppen.
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Petersen, Thorborg, Bachman Nielsen, Budtz-Jorgensen och Hölmich (2011) kom också fram
till att NHE var en bra övning för att öka den excentriska muskelstyrkan i lårets baksida hos
fotbollsspelare på både elit- och amatörnivå. Totalt deltog 942 fotbollsspelare, 461 i
interventionsgruppen och 481 i kontrollgruppen. Deltagarna i interventionsgruppen utförde
NHE i 10 veckor, medan kontrollgruppen tränade som vanligt. Efter avslutad träningsperiod
noterades 52 akuta hamstringsskador i kontrollgruppen i jämförelse med 15 skador i
interventionsgruppen.

Under säsongerna 2001 och 2002 undersökte Arnason et al. (2008) om ett preventivt
träningsprogram för hamstringsmuskulaturen bestående av tre komponenter: stretching,
flexibilitetsträning och/eller excentrisk styrketräning kan reducera risken för muskelskada i
lårets baksida hos fotbollsspelare på elitnivå. Stretchövningen (contract-relax) för lårets
baksida utfördes under uppvärmningen innan ordinarie fotbollsträning och match. Syftet var
att nå varje spelares maximala rörelseomfång för att förbereda muskeln inför en maximal
ansträngning. Stretch med kontraktion hölls i 5-10 sekunder följt av en relaxeringsperiod på
ca 20 sekunder. Stretchen utfördes tre gånger/ben. Även flexibilitetsövningen utfördes av alla
medverkande lag och även denna utfördes med contract-relax metod. Varje spelare fick hjälp
av en partner för att utföra övningen, där spelaren låg på rygg och partnern lyfte upp det ena
benet med knäleden böjd tills den liggande spelaren kände en stretch i lårets baksida (det
andra benet hölls kvar i rak liggande position utefter marken). Positionen hölls sedan en stund
innan spelaren fick pressa sitt underben mot sin partners skuldra så att knäleden sträcktes,
stretchen hölls i 10 sekunder. Sedan följdes avslappning och partnern sträckte försiktigt benet
på spelaren genom att luta sig framåt och hålla positionen i minst 45 sekunder (ökad
höftflexion hos spelaren). Varje ben stretchades tre gånger. Övningen skulle utföras innan
varje ordinarie träning och match. Sju av 14 lag valde att använda flexibilitetsprogrammet.
Efter avslutad prevention sågs inga signifikanta skillnader mellan dessa sju lag och de sju som
inte valde att använda programmet. Den excentriska träningen utfördes av 48% av de
deltagande lagen och bestod av övningen NHE med tre set av 12, 10 och åtta repetitioner.
Övningen skulle utföras tre gånger per vecka under försäsongen och en till två gånger under
matchsäsong. Resultaten av detta träningsprogram visar att skadeincidens i
hamstringsmuskulaturen var 65 % lägre i de fotbollslag som även tränat excentriskt i
jämförelse med de lag som endast utfört stretch och flexibilitetsträning.
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Även Askling, Karlsson, och Thorstensson (2003) kom fram till att ett försäsongsprogram
under 10 veckor innehållande excentrisk och koncentrisk styrketräning för
hamstringsmuskulaturen i kombination med uppvärmning/stretching kan minska risken för
muskelskada i lårets baksida hos fotbollsspelare. Resultaten visade på signifikanta ökningar i
muskelstyrka och snabbhet i träningsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen.
Hamstringsskadorna i träningsgruppen var lägre (3 av 15) i jämförelse med kontrollgruppen
(10 av 15). Träningsprogrammet utfördes 1-2 gånger per vecka (a.a). Stretching av
hamstringsmuskulaturen förespråkas som en vanlig förebyggande strategi för att minska
risken för muskelskada, men trots detta har ett sådant program inte visat sig reducera
skaderisken (Schmitt, Tyler & McHugh, 2012).

Jönhagen, Ackermann och Saartok (2009) kom fram till att ett sex veckors program med
gående utfallssteg (4 set, 12 repetitioner) utfört två gånger/vecka efter ordinarie
fotbollsträning ökade styrkan i hamstringsmuskulaturen i jämförelse med kontrollgruppen
som endast tränade enligt ordinarie träningsupplägg. De såg även att ett program med
hoppande utfallssteg, utfört efter ordinarie fotbollsträning två gånger/vecka (4 set, 12
repetitioner), ökade prestandan vid sprintmoment i jämförelse med kontrollgruppen som
endast tränade enligt ordinarie träningsupplägg (a.a).

1.4 Problemformulering
Skador i hamstringsmuskulaturen är vanliga bland fotbollsspelare på elitnivå och står för ca
37% av alla muskelskador som uppstår i nedre extremiteten. Ett flertal av dessa skador leder
även till återfallsskador, som ökar frånvaro av spel med ungefär 30%. Evidensen gällande
skadestatistik för akuta muskelskador i lårets baksida har inte förändrats under en period av
sju år (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011b). Ekstrand, Hägglund och Waldén (2011b) fann
i sin studie att muskelskador i hamstringmuskulaturen, gällande både träning och matchspel
under denna period var oförändrad i 23 professionella fotbollsklubbar runtom i Europa. Enligt
Prior, Guerin och Grimmer (2009) saknas det, trots omfattande studier, fortfarande full
kunskap om hur man bör förebygga muskelskador i lårets baksida. Bra preventiva strategier
för att minska risken för dessa muskelskador är därför av yttersta vikt.

10

1.5 Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns preventiva strategier i de allsvenska
fotbollsklubbarna för att minska risken för muskelskador i lårets baksida hos såväl manliga
som kvinnliga fotbollsspelare.

1.6 Frågeställningar
Finns det preventiva strategier i de allsvenska fotbollslagen för såväl herrar som damer, för att
minska muskelskador relaterade till lårets baksida?, om ”ja”
- Vilka preventiva strategier används (träning, screening, stretching)?
Hur är strategierna utformade?
- Vilken typ av träning ingår? Är träningen specifik (engagemang av endast muskelgruppen
hamstrings) och/eller komplex (sammansatta funktionella rörelser som engagerar flera
muskelgrupper och leder)?
- Hur ofta och när utförs träningen (under försäsong och/eller seriespel)?

2 Metod
2.1 Studiepopulation
Fotbollsallsvenskan för damer och herrar består av 12 respektive 16 lag, Totalt kontaktades 28
lag för deltagande i denna studie. Allsvenskan valdes eftersom det är den högsta fotbollsserien
i Sverige och för att muskelskador anses öka vid hög spelintensitet (Ekstrand, Hägglund &
Waldén, 2011). Enkäten skickades per post till samtliga huvudtränare men besvarades av fem
sjukgymnaster, två huvudtränare, två fystränare, en naprapat, en kombination av sjukgymnast
och fystränare besvarades av två lag, fystränare, sjukgymnast och läkare i ett lag, assisterande
tränare och fystränare i ett lag, huvudtränare och sjukgymnast, fystränare och naprapat,
fystränare, sjukgymnast och naprapat samt av huvudtränare, assisterande tränare, fystränare
och rehabansvarig.

2.1.1 Inklusionskriterium
Fotbollslag som spelade i herr- och damallsvenskan år 2013.
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2.2 Datainsamling
2.2.1 Konstruktion av enkät
För att framställa enkäten (Bilaga 1) genomfördes en litteratursökning för identifiering av
studier kring preventiva strategier inom fotboll för att minska risken för muskelskada i lårets
baksida. Sökningarna utfördes i databaserna: Pubmed, Medline, Cochrane Library, PEDro,
SportDiscus och SportQuest, med sökorden ”Hamstring and prevention and injury”,
“hamstring and soccer”, ”hamstring and football”, ”soccer”, guidelines and prevention
program and injury and soccer”, ”hamstring injury and prevention and soccer”. Övriga
sökbegränsningar var studier på engelska publicerade mellan åren 1993-2013. Flera av de
identifierade artiklarna av tillämpligt värde påvisades påvisades i olika artiklars referenser.
Utifrån resultaten av dessa studier skapades en enkät med totalt 25 frågor, varav 22 av dem
delades in i kategorierna medicinska professioner, truppen, preventiva strategier för
muskelskador på lårets baksida, muskelskador i lårets baksida, skadehantering och övrigt. De
tre inledande frågorna i enkäten ställdes för att erhålla bakgrundsfakta om den eller de som
hade besvarat enkäten. Frågorna gällde profession, hur lång erfarenhet respondenterna hade
av att planera och lägga upp träningar för ett fotbollslag på högre nivå, samt om de hade
någon utbildning kring hantering av muskelskador. Frågorna var strukturerade,
semistrukturerade och öppna för att på bästa sätt kunna beskriva och kartlägga varje
fotbollslags egna strategier. Tolv av frågorna i enkäten är tagna från en enkätstudie som
Askling, Lund, Saartok och Thorstensson (2002) konstruerade vid kartläggning av
muskelskador och besvär i lårets baksida hos dansare på balettakademien. De tolv frågorna
omformulerades för att passa fotbollslagen i denna studie, medan resterande frågor i enkäten
var egenkonstruerade.

Två fotbollstränare på elitnivå kontaktades för deltagande i en pilotstudie av enkäten som de
erhöll per post tillsammans med ett förfrankerat svarskuvert. Testpiloterna ombads att svara
på enkäten samt att lämna feedback på struktur och innehåll. Efter revideringar skickades
enkäten (Bilaga 1), ett informationsbrev (Bilaga 2) innehållande studiens syfte och villkor
samt ett förfrankerat svarskuvert skickades ut till alla deltagare. Under tiden skapades ett
dokument i excel, där de returnerande svaren löpande fördes in. Enkätundersökningen
genomfördes under maj-juli 2013.
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2.3 Procedur vid enkätundersökning
Studien var en deskriptiv studie och en enkät användes för att besvara frågeställningarna. Med
hänsyn till kostnader, tidsåtgång och geografisk spridning skickades enkäten per post till de
aktuella respondenterna. Om inte respondenterna hade besvarat enkäten inom fyra veckor
erhöll de en påminnelse via email samt efter ytterligare två veckor en andra påminnelse och
en tredje slutgiltig påminnelse efter ytterligare två veckor.

Figur 1: Flödesschema för enkätsvar

2.3.1 Forskningsetik
Kontaktdetaljer (namn, adress och fotbollsklubb) samt svarsresultat gällande de medverkande
respondenterna i studien har behandlats konfidentiellt. Deltagarna fick enkäten via post där
även ett missiv brev gällande studiens syfte och villkor bifogades. I brevet delgavs även
respondenterna om att deras deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde
avbryta sitt deltagande.
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2.3.2 Bortfall
Det totala bortfallet i denna studie var 10 lag, varav 4 herrlag och sex damlag. En av dessa 10
respondenter tackade nej till att medverka i studien. Ytterligare fyra respondenter (ett herrlag
och tre damlag) meddelade att de ville vara med i studien men skickade inte in enkäten inom
den angivna tidsramen. Fem respondenter hörde aldrig av sig och besvarade inte heller
enkäten, två herrlag och tre damlag. Försöksledaren ansträngde sig för att få tag i så många
respondenter som möjligt genom att kontakta specifika nyckelpersoner (i detta fall två
sjukgymnaster) inom elitfotbollen för att erhålla deras kontakter till medicinska professioner i
dessa fem fotbollslag.

Det största interna bortfallet gällde främst att många respondenter inte kunde specificera antal
set, repetitioner och antal gånger per vecka som de specifika och komplexa övningarna
utfördes, eftersom dessa hela tiden ändrades. När laget hade flera matcher under en vecka
eller om en spelare var skadad, drog man ner på denna typ av förebyggande träning och
tränade då enligt ordinarie träningsupplägg. Ett flertal respondenter hade inte heller besvarat
en av de öppna frågorna under avsnittet övrigt. De flesta av respondenterna hade inte heller
besvarat frågan om när återfallsskadorna brukade inträffa. Denna fråga hade dock ingen
betydelse för studiens resultat men valdes ändå att ha med eftersom läsaren får en ökad
förståelse för hur vanligt det är med återfallsskador på elitnivå. De två sista frågorna i enkäten
var öppna frågor och dessa valdes att ha med för att försöksledaren inte skulle missa eller
förbise någon preventiv strategi eller träningsform som inte togs upp i enkätens tidigare
frågor. Resultatet av dessa presenteras i löpande text i diskussionen.
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2.3.4 Reliabilitet och validitet
I enkätundersökningar finns det alltid ett utrymme för feltolkningar och missad information,
enkätens konstruktion är därmed avgörande. Försöksledaren har inte varit närvarande vid
ifyllandet av enkäten men har genom ett informationsbrev uppgett kontaktuppgifter och på så
sätt funnits tillgänglig för att svara på eventuella frågor. För att undvika feltolkningar eller
bristande information i enkäten förbehöll sig försöksledaren rätten till att kunna kontakta alla
respondenterna som varit med och besvarat enkäten.

För att testa enkätens reliabilitet och validitet utfördes en pilostudie på två fotbollstränare på
elitnivå, innan den slutgiltiga enkäten samt ett informationsbrev distribuerades till de
medverkande respondenterna. Reliabiliteten syftar till enkätens tillförlitlighet och begreppet
validitet innebär att enkäten mäter det som studien avser att mäta.

2.4 Databearbetning
Datainformationen i enkäterna analyserades med deskriptiv statistik (Excel, version 11.6.6,
2004). Frågorna 1-6, innehållande generella frågor om respondenterna samt vilka medicinska
professioner som arbetar med fotbollslaget och frågor om truppen (antal spelare och deras
ålder), presenterades i löpande text. Avsnittet om preventiva strategier för lårets baksida
(fråga 7-16) presenterades i löpande text och tabellform. Informationen under avsnitten,
skador i lårets baksida och skadehantering presenterades i löpande text. De två sista frågorna i
enkäten bearbetades i diskussionen eftersom dessa var av öppen karaktär.

3. Resultat
3.1 Demografiska data
Arton fotbollslag av totalt 28 besvarade enkäten, 12 herrlag och 6 damlag. I nio av lagen hade
två eller flera professioner varit med och besvarat enkäten.

Fördelningen av medicinska professioner som arbetade i respektive fotbollslag var enligt
följande. I elva lag arbetade både läkare och sjukgymnast, sex lag en massör, tre lag en
naprapat och två lag en mental tränare. Ett lag hade en rehabiliteringsansvarig person.
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Åldersfördelningen visade att 12 av lagen hade fotbollsspelare som befann sig i
åldersintervallet 21-30 år. Den minsta fotbollstruppen bestod av 16 spelare, medan den största
truppen bestod av 28 spelare.

3.2 Preventiva strategier för muskelskada på lårets baksida
Resultatet visade att 16 av fotbollslagen använde träning som preventiv strategi för att minska
muskelskador relaterade till lårets baksida. Strategin bestod av både specifika och komplexa
övningar som genomfördes under såväl försäsong som seriespel, 1-2 gånger per vecka
beroende på matchupplägg. I elva lag användes även screening innan seriespel som en
förebyggande strategi för att hitta riskfaktorer hos varje fotbollsspelare.

3.2.2 Specifika övningar under försäsong för att träna muskulaturen i lårets
baksida
Tabell 1. Specifika övningar under försäsong för att träna muskulaturen i lårets baksida
(redovisat per övning och utförande samt antal fotbollslag)

Rygglyft
Leg curl i
sittande
Leg curl i
magliggande
Nordic
hamstring
Excercise
Bäckenlyft
Hamstring
curl på boll
Benböj

set: 2-3
reps: 8-12
ggn/v: 1-2
1

set: 2-3
set: 2-3
reps: 6-8/ben reps: 15-30
ggn/v: 1-2
ggn/v: 1-2

set: 2-3
reps: 5-6
ggn/v: 1-2

Set, reps &
ggn/v
varierar

1
1

1
2
2

1

1

3
3
1

1

3
4
2
1

*Beskrivning av övningarna, se Bilaga 4

Ett lag angav även att de tränade maxstyrka med tunga vikter och snabbstyrka med
expanderdrag för lårets baksida och ett annat lag tränade endast styrka- och stabilitet i bål
med fokus på muskel transversus abdominis. Övningarna utfördes av vardera en klubb med
varierade träningsupplägg gällande set, antal repetitioner och antal gånger per vecka.
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3.2.3 Komplexa övningar under försäsong för att träna muskulaturen i lårets
baksida
Tabell 2. Komplexa övningar under försäsong för att träna muskulaturen i lårets baksida
(redovisat per övning och utförande samt antal fotbollslag)
set: 2-3
reps: 8-12
ggn/v: 1-2
Raka marklyft

set: 2-3
set: 2-3
reps: 6-8/ben reps: 15-30
ggn/v: 1-2
ggn/v: 1-2

3

1
1

Raka bendrag
Marklyft
Draken

2
3

1

Frivänding
Knäböj

set: 2-3
reps: 5-6
ggn/v: 1-2

2

2
1

1

2
2

Utfallsgång

1

TRX / Redcord
Uppstigning på
bänk

2
5
1
2
1
6
1
3
1
1

Benpress

1

Asklings glide

2
1

MAQ rörlighet
Good morning

Set, reps &
ggn/v
varierar

1

Hamstrings
löpningar
Utfall

set: 2
reps: 50/ben
ggn/v: 1-2

1

Skidhopp
*Beskrivning av övningarna, se Bilaga 4

1

1

2
1

Ett lag angav även att spelarna utförde sprintlöpningar 6 veckor innan seriestart och ett annat
lag angav att dom utförde komplexa flerledsövningar med fria vikter enligt Maq konceptet
(Bilaga 4). TRX/Redcord är funktionella träningsredskap i form av slyngor som hänger ned
från taket (Bilaga 3, Bilaga 4).
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3.2.4 Specifika övningar under seriespel för att träna muskulaturen i lårets
baksida
Tabell 3. Specifika övningar under seriespel för att träna muskulaturen i lårets baksida
(redovisat per övning och utförande samt antal fotbollslag)
set: 2-3
reps: 8-12
ggn/v: 1-2
Leg curl i
sittande
Leg curl i
magliggande
Nordic
hamstring
Excercise
Bäckenlyft
Hamstring
curl på boll

set: 2-3
set: 2-3
reps: 6-8/ben reps: 15-30
ggn/v: 1-2
ggn/v: 1-2

set: 2-3
reps: 5-6
ggn/v: 1-2

set: 2-3
reps: 1530/ben
ggn/v: 1-2

Set, reps &
ggn/v
varierar
1

1

1
3
2

1

1

1
1

2
3

1

1

1

3.2.5 Komplexa övningar under seriespel för att träna muskulaturen i lårets
baksida
Tabell 4. Komplexa övningar under seriespel för att träna muskulaturen i lårets baksida
(redovisat per övning och utförande samt antal fotbollslag)
set: 2-3
reps: 8-12
ggn/v: 1-2
Raka marklyft
Raka bendrag
Marklyft
Draken

1
1
1
2

set: 2-3
set: 2-3
reps: 6-8/ben reps: 15-30
ggn/v: 1-2
ggn/v: 1-2

set: 2-3
reps: 5-6
ggn/v: 1-2

1
1
2

2

1

Knäböj
Hamstrings
löpningar

2

Utfall

1

Utfallsgång
TRX / Redcord
Uppstigning på
bänk
Hamstrings
glide

1
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1
6
1
3

1
1

MAQ rörlighet

Skidhopp

2
5
1
2

1
1

Benpress

Good morning

Set, reps &
ggn/v
varierar

1

1

Frivänding

set: 2
reps: 50/ben
ggn/v: 1-2

1

1

2
1

Raka bendrag utfördes med både expanderdrag (gummiband) och med vikt i dragapparat. Ett
lag angav att deras spelare utförde baklängeslöpningar (hamstringslöpning) med syfte att
träna hamstringsmuskulaturen.

3.2.6 Passiv stretching av lårets baksida
Resultatet visade att stretching av muskelstrukturerna på lårets baksida utfördes ”ibland” i
fyra av lagen, medan fyra lag aldrig utförde passiv stretching, varken före eller efter
träning/match. Ett lag stretchade aldrig i samband med uppvärmningen inför träning eller
match men däremot vid behov efter träning eller match. I ett annat lag stretchade spelarna
”ibland” i uppvärmningen inför en träning eller match, medan passiv stretching alltid utfördes
efter ordinarie träning och efter match. I tre lag utfördes aldrig någon stretching i
uppvärmningen, varken före träning eller match men däremot efter varje träning och match.
Ett lag stretchade ”ibland” i uppvärmningen inför en träning eller match och stretchingen
utfördes alltid efter både träning och match. I två lag stretchade spelarna ”ibland” och då på
individuell basis i samråd med sjukgymnast. I ett annat lag utfördes alltid passiv stretching
både innan och efter träning och match.

3.2.7 Screening
Resultatet visade att elva av fotbollslagen använde sig av screening för att identifiera spelare i
riskzonen för att ådra sig en muskelskada i lårets baksida. I sju av dessa lag bestod
screeningen av aktiva rörlighetstester för höftled och hamstringsmuskulatur. Ett lag använde
”The Functional Movement Screen” (FMS), se Bilaga 4 och ett annat lag använde sig av både
”Active Straight Leg Raise” (ASLR) och ”Active Knee Extension Test”(AKET), se Bilaga 4.
Vid upplägg av träning, utgick tre lag alltid från den individuella spelarens skadehistorik.

3.3 Muskelskador i lårets baksida
3.3.1 Skadestatistik
Under 2012 hade tolv av fotbollslagen spelare som drabbades av muskelskador relaterade till
lårets baksida.

Resultatet gällande frånvaro i tid som varje muskelskada orsakade från både match och
träning visade på totalt 40 skador. Tolv av dessa orsakade en frånvarotid på en vecka. Nitton
skador orsakade en frånvaro på mellan 1-3 veckor och nio skador över tre veckor.
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3.3.2 Återfallsskador
Under 2012 hade tre lag återfallsskador (relaterad till lårets baksida) under år 2012. Dessa
inträffade 29-42 dagar efter avslutad rehabilitering respektive 15-28 dagar efter avslutad
rehabilitering.

3.4 Skadehantering
När det gäller det akuta omhändertagandet för en spelare med smärta i lårets baksida gav 16
lag ett kompressionsförband. Sjutton lag angav att det inte var någon skillnad på det akuta
omhändertagandet, vare sig det var match eller träning. I nio lag var det läkare och
sjukgymnast som ställde diagnos, i två lag läkare och naprapat och i fyra lag en sjukgymnast.
I ett lag ställde läkaren diagnos och i ett lag antingen en sjukgymnast eller naprapat. Sjutton
lag använde sig av klinisk undersökning och tolv av lagen använde även
magnetkameraundersökning för att ställa diagnos. Vem som bestämde om en spelares
återgång till träning och matchspel var en kombination av läkare, sjukgymnast/naprapat,
tränare och spelaren själv.

4. Diskussion
Syftet med studien var att undersöka om de allsvenska fotbollslagen använde sig av
preventiva strategier för att minska risken för muskelskada i lårets baksida hos såväl herrar
som damer under 2012. Majoriteten av lagen hade ett preventivt träningsprogram med syfte
att träna och/eller stärka hamstringsmuskulaturen under både försäsong och seriespel.
Programmet utfördes ca 1-2 gånger per vecka. Endast två (av 18) lag angav att de inte hade
någon preventiv strategi för att försöka förebygga muskelskador i lårets baksida. Båda
respondenterna var huvudtränare och hade inga kunskaper om hantering kring muskelskador,
vilket kan betyda att dessa personer inte uppfattade enkätens frågor på det sätt som
försöksledaren hade tänkt. Både stretching och screening valde försöksledaren att lägga till
som strategier eftersom båda dessa förekommit i litteraturen som eventuella preventiva
strategier. Det visade sig dock att stretching inte utfördes i någon större bemärkelse i
respektive fotbollslag. Screening däremot utfördes av runt två tredjedelar av fotbollslagen.

Enligt Goldman och Jones (2010) finns det idagsläget inte tillräckligt många studier för att
kunna dra slutsatser om effekten av ett förebyggande träningsprogram för att minska skador i
hamstringsmuskulaturen hos fotbollsspelare på elitnivå. De senaste åren har det dock utförts
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forskning kring övningen NHE som en preventiv intervention enligt Iga et al., 2012 och
Petersen et al., 2011.

4.1 Demografiska data
I alla fotbollslag fanns minst en person med medicinsk bakgrund och i de flesta fall både en
läkare och en sjukgymnast. I några av klubbarna arbetade även en naprapat, massör, mental
tränare eller kiropraktor, vilket kan vara kopplat till respektive fotbollsklubbs ekonomi.

Resultatet visade att två tredjedelar av lagen hade sin största del av truppen inom
åldersintervallet 21 – 30 år. Resterande tredjedel hade mellan 1-7 spelare vardera över 31 år.
Enligt tidigare forskning ökar risken att drabbas av en muskelskada med en spelares ålder
(Ekstrand, Hägglund & Walldén, 2011a, Prior, Guerin & Grimmer, 2009). I en nyligen
publicerad studie av Hägglund, Waldén och Ekstrand (2012) observerades dock en tvåfaldig
ökning av skador i vadmuskulaturen hos äldre spelare (över 25 år) men inget samband sågs
gällande muskelskador i adduktorer, quadriceps och hamstrings. Detta är dock den enda
publicerade studien som visat detta resultat gällande muskelskador och ålder.

4.2 Preventiva strategier för muskelskador lårets baksida
Majoriteten, 15 respektive 16 (av 18) lag utförde såväl specifika som komplexa övningar
under både försäsong och seriespel med syfte att träna muskulaturen i lårets baksida.
Övningarna som lagen specificerade går i linje med de riktlinjer som finns inom forskningen
på området för att förebygga muskelskada i lårets baksida, där framförallt NHE är mycket
omdiskuterad som en bra stärkande övning för hamstringsmuskulaturen. Sju lag angav denna
övning i sitt specifika program under försäsongen. I en dansk studie fann Petersen et al.
(2011) att ett 10-veckors program med progressiv excentrisk träning med NHE, signifikant
reducerade såväl antalet nya som återfallsskador i muskulaturen på lårets baksida hos
fotbollsspelare, både på elitnivå och i lägre divisioner. Även om ett flertal studier visar på att
NHE kan vara en bra förebyggande strategi anses den fortfarande vara kontroversiell (a.a).
Fotbollsspelare ådrar sig oftast en muskelskada i enmanssituationer under ett sprintmoment,
hela kroppen är därmed under rörelse och aktiverad. Hamstringsmuskulaturen borde väl
därmed tränas under ett liknande intensivt moment när muskulaturen är under en aktiv
förlängning (flekterad höftled och extenderad knäled)? Övningen NHE utförs med höftleden i
nolläge och med flekterad knäled och med god kroppskontroll och med underbenen fixerad
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med hjälp av en partner som trycker underbenen mot det fasta underlaget (Petersen et. al.,
2011). Hur kan denna övning ha fått så stor genomslagskraft när det gäller att träna lårets
baksida hos fotbollsspelare? Den förebyggande stärkande träningen borde även utföras när
muskulaturen är i ett uttröttat tillstånd, eftersom forskningsevidensen tyder på att de flesta
akuta hamstringsskador tenderar att uppstå mot slutet av varje matchhalvlek (Ekstrand,
Hägglund & Walldén, 2011a). Tre fotbollslag angav att de ibland tränade
hamstringsmuskulaturen i ett uttröttat tillstånd. NHE var en av de övningar som lagen
använde sig av.

Några av lagen angav att de använde sig av övningen magliggande leg curl för att träna
muskulaturen i lårets baksida. Enligt Askling, Karlsson och Thorstensson (2003) hade ett
träningsprogram innehållande denna övning en preventiv effekt gällande hamstringsskador
hos fotbollsspelare. Enligt Heiderscheit et. al (2010) minskar risken för skador i
hamstringsmuskulaturen vid regelbunden preventiv excentrisk träning. I majoriteten av lagen
utfördes träning för hamstringsmuskulaturen med specifika och komplexa excentriska
övningar i förebyggande syfte under försäsongen och/eller under seriespel. Hälften av lagen
använde sig av olika typer av utfallssteg, vilket även är i enlighet med befintlig
forskningsevidens för att stärka muskulaturen i lårets baksida (Jönhagen, Ackermann och
Saartok, 2009).

Askling, Tengvar och Thorstensson (2013) jämförde konventionell rehabilitering med
rehabilitering baserad på övningar, där hamstringsmuskulaturen belastades under så lång
förlängning som möjligt (smärtan i muskulaturen avgjorde rörelseomfånget). Det visade sig
att programmet med förlängande övningar i det närmaste förkortade rehabiliteringstiden för
både sprint- och stretchskador hos elitfotbollsspelare med 23 (sprintskada) respektive 43
dagar (stretchskada) Medan den konventionella rehabiliteringstiden var 41 dagar efter
sprintskada och 74 dagar efter stretchskada. Styrkeövningarna i studien utfördes i CKC
(closed-kinetic-chain), vilket har visat sig vara mest effektivt för att öka styrkan i
muskulaturen (Augustsson, Esko, Thomee och Svantesson, 1998). Två tredjedelar av lagen
använde övningar som belastade hamstringsmuskulaturen under förlängning, med syfte att
träna hamstringsmuskulaturen.

I ett av lagen låg fokus på träning av både muskulär styrka- och stabilitet för bålen, vilket var
deras strategi för att minska muskelskador i lårets baksida. Enligt Schmitt, Tyler och McHugh
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(2012) är en nedsatt kontroll i bålen en riskfaktor för att ådra sig en muskelskada i lårets
baksida. Steffen, Bakka, Myklebust och Bahr (2008) jämförde FIFA’s (Fédération
Internationale de Football Association) uppvärmningsprogram ”11” under 10 veckor med
sedvanlig uppvärmning för yngre fotbollsspelande tonårsflickor. Träningsprogrammet ”11” är
ett 15 minuters träningsprogram bestående av tio övningar innehållande bålstabilitet, styrka i
nedre extremiteten, balans och smidighet. Programmet är utarbetat för att förebygga de
vanligaste skadorna inom fotboll för både män och kvinnor över 14 års ålder. I studien
utfördes tester både innan och efter avslutad intervention och bestod av isokinetisk och
isometrisk styrka för muskulaturen i quadriceps och hamstrings samt isometrisk styrka i
abduktion- och adduktion av höftleden, vertikala upphopp, sprinttest och bollteknik. Efter 10
veckor sågs ingen effekt av träningsprogrammet ”11” i jämförelse med kontrollgruppens
sedvanliga uppvärmning (a.a).

Bäckenlyft, hamstringscurl på balansboll, hamstringscurl i styrkemaskin och knäböj var
vanligt förekommande övningar som fotbollslagen hade i sina respektive träningsprogram och
som angavs ha stärkande effekt på hamstringsmuskulaturen (Brukner et al., 2012).

Screening användes i drygt hälften av lagen. De spelare som befann sig i riskzonen erhöll ett
specialanpassat träningsprogram för att träna muskulaturen i lårets baksida avseende både
rörlighet och styrka. Några av lagen nämnde även specifika tester som de använde sig av,
såsom Functional movement screen (FMS), vilket är ett system bestående av sju övningar för
att bedöma funktionellt rörelsemönster (Grygorowicz, Piontek, Witold Dudzinski, 2013). En
annan klubb använde sig av Muscle Action quality (MAQ) för att testa fotbollsspelarnas
funktionella rörlighet. MAQ står för Muscle Action quality och är en träningsmodell för
styrka, rörlighet balans och kontroll. Andra nämnda tester var Active knee extension (AKET)
och Active straight leg raise (ASLR).

4.3 Muskelskador i lårets baksida
Drygt hälften av fotbollslagen angav att de hade spelare som drabbats av muskelskador
relaterade till lårets baksida, där merparten av muskelskadorna hade uppkommit under
matchspel. I snitt, räknat över alla medverkande fotbollslag, hade det inträffat knappt två
muskelskador relaterade till lårets baksida under säsongen 2012. Enligt tidigare studier kan en
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fotbollstrupp med 25 spelare förvänta sig fem muskelskador i hamstringsmuskulaturen per
säsong (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011a).

Hägglund, Waldén och Ekstrand (2012,) menade i sin studie att ungefär en tredjedel av alla
akuta muskelskador i lårets baksida resulterar i återfallsskador. I föreliggande enkätstudie
saknas dock belägg för detta.

4.4 Skadehantering
Resultatet av skadehanteringen visade tydligt att man inte särskiljde omhändertagandet av
akuta muskelskador relaterade till lårets baksida, vare sig om skadan uppkommit under
träning eller match.

4.5 Övrigt
De två sista frågorna i enkäten var öppna och ställdes för att få en ökad förståelse för hur
respondenterna kommit fram till sina förebyggande strategier. Det visade sig att majoriteten
av respondenterna utformade sina preventiva träningsstrategier på klinisk erfarenhet och/eller
vetenskaplig evidens.

4.6 Enkäten
4.6.1 Bortfall
Bortfallet i denna studie var relativt stort (10 lag). Av dessa var fyra herrlag och sex damlag.
Endast ett lag tackade nej till deltagande. Av de övriga nio lagen var det fyra lag (3 damlag
och 1 herrlag) som hade tackat ja till att delta i studien, men enkäten besvarades inte inom
angiven tidsram. Resterande fem lag lyckades försöksledaren inte få någon personlig kontakt
med. Försöksledaren försökte dock att få tag i så många respondenter som möjligt genom att
kontakta specifika nyckelpersoner (i detta fall två sjukgymnaster) inom elitfotbollen för att
erhålla deras kontakter till medicinska professioner i respektive allsvenskt fotbollslag.

4.6.2 Svagheter och styrkor
Föreliggande studie har begränsningar eftersom den endast undersökt en liten grupp av
fotbollsspelare, där urvalet skett från klubbar som spelar i den högsta fotbollsserien i Sverige
(allsvenskan). Med tanke på studiens syfte var en enkät inte det ultimata tillvägagångssättet
för att få bästa resultat. Det är svårt att utforma en enkät med distinkt utformade frågor som
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inte kan misstolkas eller kräver ett alltför omfattande och detaljerat svar av respondenten, som
i denna studie. Under studiens fortskridande uppdagades det att ett flertal respondenter tyckte
att enkäten var för omfattande och att den involverade flera olika yrkesprofessioner. Avsnitten
om bakgrundsfakta, medicinska professioner, truppen och skadehantering innehöll frågor som
hade kunnat uteslutas i enkäten eftersom dessa inte påverkade resultatet i studien. Enkäten
skickades även ut under en tidsperiod när säsongen var i full gång och många respondenter
upptagna, vilket kan ha bidragit till det relativt låga deltagandet. Mer än hälften av alla
respondenter svarade inte heller så detaljerat som önskat, varvid viktig information kan ha
missats. Vid frågor gällande antal set, reps och hur många gånger per vecka som träningen
utfördes, angav flera respondenter att detta varierade, mestadels beroende av hur många
matcher som spelades per vecka. Därmed kan det kan vara svårt att dra några egentliga
slutsatser om effekten av den preventiva träningen. I enkätens sista två frågor (24 och 25)
gavs utrymme för egna tillägg eller tankar kring preventiva strategier samt hur de kommit
fram till sina preventiva strategier. Många av respondenterna hade besvarat dessa frågor,
vilket tyder på ett engagemang om att aktivt vilja förebygga muskelskador i lårets baksida.

En ytterligare svaghet med denna studie var att olika personer kunde tolka enkätfrågorna på
olika sätt beroende på kunskap, erfarenhet och engagemang inom området samt att det var
svårt att framställa en enkät som endast kan tolkas på ett sätt. Detta kan vara en av
förklaringarna till att två av fotbollslagen inte angav att de hade någon preventiv strategi samt
att de inte tränade några specifika eller komplexa övningar under varken försäsong och
seriespel för att stärka muskulaturen i lårets baksida. Andra faktorer som borde ha funnits
med i enkäten var frågor rörande återhämtning, framförallt under seriespel, eftersom det bör
finnas en en balans mellan aktivitet och vila. Med tanke på hur enkäten var framställd erhålls
inte den helhet med avseende på, typ av träning, träningsdos, antal matcher och återhämtning
som behövs för att kunna avgöra effekten av den förebyggande träningen.

En styrka med studien är att den gav en god indikation om vilka typer av övningar som
utfördes i preventivt syfte för att minska muskelskador relaterade till lårets baksida.

4.7 Framtida forskning
Muskelskada i hamstringsmuskulaturen är den allra vanligaste skadan hos en fotbollsspelare
och en tredjedel av dessa slutar i återfallsskador. För att få bukt med dessa skador bör kanske
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direktiv om preventiva strategier komma från en högre nivå än det enskilda fotbollslaget? Det
vore även intressant att ta reda på om dessa skador skiljer sig mellan män och kvinnor.

4.8 Slutsats
Trots ett relativt litet material visar studien att majoriteten av fotbollslagen använde sig av en
preventiv strategi mot muskelskador på lårets baksida bestående av både specifika och
komplexa övningar som genomfördes under såväl försäsong som under seriespel. Två
tredjedelar av lagen använde sig av screening för att identifiera spelare med riskfaktorer för
muskelskada i lårets baksida, där den vanligaste metoden var kontroll av aktiv rörlighet i
nedre extremiteten.
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Bilaga 1

Enkätundersökning av
förebyggande strategier i fotbollsallsvenskan för att minska risken för skada i muskulaturen på lårets
baksida

Enkäten vänder sig till Dig som är ansvarig för upplägg och utförande av träningen för fotbollsspelare i
allsvenskan. Syftet med enkäten är att kartlägga och beskriva svenska professionella fotbollsklubbars
befintliga strategier för att minska risken för skada i muskulaturen på lårets baksida. I denna enkät
definieras ”besvär i muskulaturen på lårets baksida” med att spelaren uttryckligen säger att det gör ont i
muskulaturen på lårets baksida.
Skador i muskulaturen på lårets baksida är vanliga hos fotbollsspelare. Skadorna har hög prevalens,
dålig läkning och hög risk för återfallsskada, vilket innebär frånvaro från både match och träning.
Denna enkät ingår i ett examensprojekt vid Gymnastik- och Idrottshögskolans magisterexamina i
Idrottsvetenskap för sjukgymnaster. Arbetet beräknas vara färdigt i juni 2013.
Deltagandet i enkäten är helt frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt.
För mer information kontakta Kristina Zetterlund, 070-714 41 73, tina.zetterlund@gmail.com
Projektledare
Magisterstuderande Kristina Zetterlund, Leg. Sjukgymnast
Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm
Projekthandledare
Carl Askling, Med dr i Idrottsmedicin
Högskolelektor/Leg sjukgymnast
Gymnastik- och Idrottshögskolan
Box 5626
114 86 Stockholm
Fotbollsklubb:________________________________________________________________________
Namn:_______________________________________________________________________________
Tel:_________________________E-mail:__________________________________________________

1. Vilken/Vilka professioner är med och besvarar denna enkät?
O Huvudtränare
O Assisterande tränare
O Läkare
O Sjukgymnast
____________________________

O Naprapat

O Fystränare

O Annat:

2. Hur lång erfarenhet har du/ni av att planera/lägga upp träningar för ett fotbollslag på högre nivå?
(Allsvenskan - Division 1)

O Dagar ___

O Veckor ___

O Månader ___

O År ___
Om fler professioner besvarar enkäten, vänligen specificera tiden för varje profession nedan:
(ex huvudtränare 2 år, sjukgymnast 6 månader…)
____________________________________________________________________________

3. Har du/ni som besvarar enkäten någon utbildning kring hantering av muskelskador?
O Ja
O Nej
Om fler professioner besvarar enkäten, vänligen ange vilken profession som har utbildning
inom skadehantering. Ange även när denna utbildning erhölls.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

MEDICINSKA PROFESSIONER
4. Vilka medicinska professioner arbetar med ert lag?
O Läkare

O Sjukgymnast

O Naprapat

O Massör

O Annan profession: ______________________________________________

TRUPPEN
5. Hur många spelare ingår i truppen? __________antal spelare.
6. Hur är fördelningen av åldern på spelarna inom laget?
O 16-20 år ________antal
O 21-25 år ________antal
O 31-35 år ________antal

O 26-30 år ________antal

O 36+ år: _________antal

PREVENTIVA STRATEGIER FÖR LÅRETS BAKSIDA
7. Finns det något uttalat mål på klubbnivå för att minska antal muskelskador relaterade till lårets
baksida?
O Ja
O Nej
Om JA
- Arbetas det organiserat mot detta mål i form av ett specifikt träningsprogram?
O Ja
O Nej
- När utförs detta specifika träningsprogram?
O Försäsong
O Matchsäsong
Annat:________________
- Hur ofta utförs detta specifika träningsprogram?
O 1 ggr/vecka
O 2 ggr/vecka
O 3 ggr/v

O

O >3 ggr/vecka

- Utförs träningsprogrammet när muskulaturen i lårets baksida är i ett uttröttat tillstånd, exempelvis
efter en ordinär fotbollsträning eller match?
O Ja
O Nej
O I bland

8. Använder ni specifika övningar under försäsongen för att träna muskulaturen i lårets baksida? (Specifika
övn är övn som är avgränsade till en specifik muskelgrupp, i detta fall muskelgruppen hamstrings. Ex. på
övn är: leg curl i sittande el i magliggande, nordic hamstring övn el bäckenlyft på ett ben)
O Ja
O Nej
- Beskriv detaljerat Vilken/vilka övningar, ange antal set/reps och antal ggr/v
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
O Annan träning/övning? Beskriv! (med syfte att minska risk för skada i lårets baksida. Ange set/reps,
ggr/v)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Använder ni komplexa övningar under försäsongen för att träna muskulaturen i lårets baksida?
(Komplexa övn är övn som engagerar flera av kroppens muskelgrupper och leder exempelvis good
morning, raka bendrag, utfall el draken)
O Ja
O Nej
- Beskriv detaljerat Vilken/vilka övningar, ange antal/set/reps och antal ggr/v
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
O Annan träning/övningar? Beskriv! (med syfte att minska risk för skada i lårets baksida. Ange set/reps, ggr/v)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Använder ni specifika övningar under seriespel för att träna muskulaturen i lårets baksida? (Specifika
övn är övn som är avgränsade till en specifik muskelgrupp. Ex. på övn är: leg curl i sittande el i
magliggande, nordic hamstring övn el bäckenlyft på ett ben)
O Ja
O Nej
- Beskriv detaljerat Vilken/vilka övningar, ange set/reps och antal ggr/v
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
O Annan träning/övning? Beskriv! (med syfte att minska risk för skada i lårets baksida. Ange set/reps,
ggr/v)
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. Använder ni komplexa övningar under seriespel för att träna muskulaturen i lårets baksida? (Komplexa
övn är övn som engagerar flera av kroppens muskelgrupper). Ex. på övn. är: good morning, raka
bendrag, utfall el draken)
O Ja
O Nej
- Beskriv detaljerat Vilken/vilka övningar, ange antal set/reps och antal ggr/v
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

O Annan träning/övning? Beskriv! (med syfte att minska risk för skada i lårets baksida. Ange set/reps,
ggr/v)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12. Ingår passiv stretching av lårets baksida i uppvärmningen före ordinarie fotbollsträning?
O Ja

O Nej

O Ibland

13. Ingår passiv stretching av lårets baksida efter ordinarie fotbollsträning?
O Ja
O Nej
O Ibland
14. Ingår passiv stretching av lårets baksida i uppvärmningen före en fotbollsmatch?
O Ja
O Nej
O Ibland
15. Ingår passiv stretching av lårets baksida efter en fotbollsmatch?
O Ja
O Nej

O Ibland

16. Använder ni er av screening (instrument) för att hitta spelare i riskzonen för att ådra sig en
muskelskada i lårets baksida?
O Ja,
O Nej
Beskriv hur ni gör:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
om JA, på ovanstående fråga. Ges individuell träning med avseende på screening resultat?
O Ja
O Nej
SKADOR I LÅRETS BAKSIDA
17. Hur många akuta antal skador relaterade till lårets baksida uppstod under år 2012?
_____________st
- Hur många av dessa skador uppstod under matchspel? ___________ st
- Specificera ovanstående antal skador med avseende på frånvaro av tid från match och träning under
2012, dvs gruppera skadorna utefter allvarlighetsgrad (både akuta och återfallsskador. Med återfallsskada
menas att samma skada på samma ställe uppstår igen).
O <1 vecka _________________ antal skador
O 1-3 veckor ________________ antal skador
O >3 veckor ________________ antal skador
18. När brukar återfallsskadorna inträffa?
O 0-14 dagar efter avslutad rehabilitering
O 29-42 dagar efter avslutad rehabilitering

O 15-28 dagar efter avslutad rehabilitering
O >43 dagar efter avslutad rehabilitering

SKADEHANTERING
19. Vilket akut omhändertagande får en spelare med smärta från lårets baksida?
O Kompressionsförband
O Kyla
O Högläge
O Inget
O Kryckkäppar
________________

O Annat

20. Är det någon skillnad i det akuta omhändertagandet gällande om skadan uppstår under träning eller
matchspel?
O Ja
O Nej
Om JA, specificera vad som är skillnaden:__________________________________________
____________________________________________________________________________

21. Vem ställer diagnos?
O Läkare
O Sjukgymnast
O Naprapat
O Tränare
O Annan/kombination av olika professioner______________________________________________

22. Hur ställs diagnos av akut skada i lårets baksida?
O Klinisk undersökning (manuella tester)
O Ultraljudsundersökning
O Magnetkameraundersökning
undersökning:_________________

O Skadehistorik
O Slätröntgen (”vanlig” röntgen)
O Annan

- Vad avgör vilken typ av undersökning som utförs?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
23. Vem bestämmer när spelaren är redo att återgå till full medverkan i både träning och matchspel?
O Tränare
O Läkare
O Sjukgymnast
O Naprapat O Spelaren
själv
O En kombination av ovanstående, specificera:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ÖVRIGT
24. Vänligen ange dina/era tankar/synpunkter/tillägg, som eventuellt kan ha missats i denna enkät
gällande träning och strategier för att minska risken för muskelskador relaterade till lårets baksida (med
muskelskador relaterade till lårets baksida menas att spelaren uttryckligen säger att det gör ont i lårets baksida).
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
25. Hur har du/ni kommit fram till era strategier för att förebygga muskelskador i lårets baksida?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ett stort TACK för Din medverkan!
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INFORMATIONSBREV

Hej!
Jag är en Legitimerad sjukgymnast, som studerar på magisterprogrammet i Idrottsvetenskap med
inriktning idrottsmedicin på GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) i Stockholm. I ovanstående examina
ingår det att skriva en D-uppsats. Jag har för avsikt att utföra en mindre studie där syftet är att
undersöka, kartlägga och beskriva om det finns preventiva strategier för att minska risken att få
muskelbesvär relaterade till baksida lår i fotbollsklubbar för både damer och herrar i allsvenskan. I
denna studie definieras ”muskelbesvär relaterade till lårets baksida” med att spelaren uttryckligen
uppger smärta från lårets baksida.
Deltagandet är frivilligt och ni som deltar har rätt att när som helst avbryta ert deltagande. Resultatet
kommer att sammanställas och det kommer inte att kunna härledas till respektive medverkande
fotbollsklubb.
Jag vill gärna ha möjligheten att i efterhand kunna kontakta (per telefon) den/de personer som besvarat
enkäten, för att eventuellt kunna reda ut en del oklarheter i svarsinformationen. För er som är
intresserade av resultatet kommer en kopia av rapporten er tillhanda så fort den är färdigställd, vilket är
planerat till juni 2013.
Om ni önskar mer information, vänligen kontakta mig, Kristina Zetterlund.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Kristina Zetterlund
Kontaktuppgifter
Kristina Zetterlund (Leg. Sjukgymnast)

tina.zetterlund@gmail.com
070-7144173

Handledare
Carl Askling (Lektor, GIH)
Leg. Sjukgymnast
Med dr i Idrottsmedicin
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Förkortningar
AKET = Active knee extension test
ASLR = Active straight leg raise
FMS = Functional movement screen
NHE = Nordic Hamstring Exercise
TRX = Funktionellt neuromuskulärt träningsredskap i form av slyngor som hänger ned från
taket
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Definitioner
FMS = Functional movement screen är ett system bestående av sju övningar för att bedöma
funktionellt rörelsemönster. Genom screening identifieras lätt funktionella begränsingar och
asymmetrier.
MAQ =Muscle Action Quality är ett träningsmodell för styrka, rörlighet, balans och kontroll.
Redcord = Funktionelt neuromuskulärt träningsredskap i form av slyngor som hänger ned
från taket.

Beskrivning av övningar

Liggande legcurl

Benpress

Sittande legcurl

Nordic Hamstring Exercise

Bäckenlyft på balansboll

Bäckenlyft med leg curl på balansboll

Bäckenlyft

Bäckenlyft på ett ben

Utfallssteg

Knäböj

Skidhopp/Saxhopp

Marklyft 1(2)

Marklyft 2(2)

Good morning

Uppstigning på bräda

Draken

Frivändning 1(3)

Frivändning 2(3)

Frivändning 3(3)

Bäckenlyft i TRX

Bäckenlyft med indrag (leg curl) i TRX

Raka Bendrag

Hamstring glide

Utfallssteg med stång
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KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om det fanns preventiva
strategier i de allsvenska fotbollsklubbarna för att minska risken för muskelskador i lårets
baksida hos såväl manliga som kvinnliga fotbollsspelare.
Frågeställningar:
Finns det preventiva strategier i de allsvenska fotbollslagen för såväl herrar som damer, för att
minska muskelskador relaterade till lårets baksida?, om ”ja”
- Vilka preventiva strategier används (träning, screening, stretching?
Hur är strategierna utformade?
- Vilken typ av träning ingår? Är träningen specifik (engagemang av endast muskelgruppen
hamstrings) och/eller komplex (sammansatta funktionella rörelser som engagerar flera
muskelgrupper och leder)?
- Hur ofta och när utförs träningen (under försäsong och/eller matchsäsong)?

Vilka sökord har du använt?
Hamstring and prevention and injury, hamstring and soccer, hamstring and football, soccer,
guidelines and prevention programme and injury and soccer, hamstring injury and prevention
and soccer.

Var har du sökt?
Pubmed, Medline, Cochrane Library, PEDro, SportDiscus och SportQuest.

Sökningar som gav relevant resultat
Pubmed: Hamstring and prevention and injury, hamstring and soccer, hamstring and football,
soccer, guidelines and prevention programme and injury and soccer, hamstring injury and
prevention and soccer.

Kommentarer
Flertalet av referenserna har hämtats från referenslistor i valda artiklar på pubmed.

