
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Skador inom ungdomsfotbollen 

 

- Litteraturstudie 

 

 

 

 

Alexandra Velasco 

Kristina Zetterlund 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete avancerad nivå 100:2014 

Masterprogrammet i Idrottsvetenskap 2013-2014 

Handledare: Mikael Mattsson 

Examinator: Karin Söderlund 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injuries in youth soccer 

 

- A Review 

 

 

 

 

Alexandra Velasco 

Kristina Zetterlund 

 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT 

AND HEALTH SCIENCES 

Master Degree Project 100:2014 

Master in Science 2013-2014 

Supervisor: Mikael Mattsson 

Examiner: Karin Söderlund 



 

 

Abstract 

Aim 

This literature study aimed to analyze existing data on injury incidence, injury mechanisms, 

injury location and type of injury among soccer playing children and youth. 

Objectives: 

 What is the anatomical distribution of injuries in soccer playing teens 13-19 years?  

 Which injury mechanism and what type of injury is the most common? 

 How many injuries can a player expect in relation to the number of exposure hours of 

soccer? 

Method 

The literature search was conducted in the databases: PubMed, SportDiscus, Cochrane 

Library, and PEDro. The study was limited to young people aged 13-19 years, publications in 

peer-reviewed journals and injury incidence reported in relation to the number of exposed 

hours. Only studies published in English or Swedish were used. Literature studies were 

excluded. A total of 22 articles were included and analyzed with a scale of evidence according 

to the GRADE-system by Statens beredning för medicinsk utredning (SBU). 

Results 

Of the included 22 articles had 97% an average, or higher, scientific quality according to the 

GRADE-system. Between 60-90% of all injuries were localized to the lower limbs. The 

ankles, knees and thighs were the most frequently affected areas. The average injury 

incidence varied between 0,25 – 0,70 per player. 

Conclusion 

Lesions in the lower limb are the most common injuries. The most common types of injuries 

were muscle strains, sprains and contusions. Injuries are more common during matches than 

during training. 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att analysera befintlig data gällande 

skadeincidens, skademekanismer, skadelokalisation samt typ av skada hos fotbollsspelande 

barn och ungdomar. Frågeställningar: 

 Hur ser den anatomiska fördelningen av skador ut hos fotbollsspelande tonåringar 13-

19 år? 

 Vilken skademekanism samt typ av skada är vanligast? 

 Hur många skador kan en spelare förvänta sig i relation till antal exponeringstimmar 

av fotboll? 

Metod 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, SportDiscus, Cochrane Library och 

PEDro. Studien avgränsades till ungdomar mellan 13-19 år, publikationer i peer-reviewed 

tidskrifter samt skadeincidens rapporterad i relation till antal exponerade timmar. Enbart 

studier publicerade på svenska eller engelska användes. Litteraturstudier exkluderades. Totalt 

inkluderades 22 artiklar. Studierna granskades och analyserades enligt granskningsmall för 

bevisvärde enligt GRADE-systemet av Statens beredning för medicinsk utredning (SBU). 

Resultat 

Av totalt 22 inkluderade artiklar hade 97 % ett medelhögt, eller högre, bevisvärde enligt 

GRADE-systemet. Mellan 60-90 % av alla skador var lokaliserade till nedre extremitet, där 

vristen, knäet och låret var de mest frekvent drabbade områdena. I snitt låg skaderisken 

mellan 0,25– 0,70 skador per spelare. 

Slutsats 

Skador i nedre extremitet är vanligast. De vanligaste skadetyperna var muskelsträckning, 

stukning/vrickning och kontusioner. Skadefrekvensen är högre under matcher än under 

träning. 
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1 Introduktion 

Fotboll är världens mest praktiserande sport med miljontals fans och utövare, inklusive barn 

och tonåringar (Bastos, Vanderlei, Vanderlei, Júnior & Pastre 2013). Förutom att vara en 

hälsosam aktivitet är fotboll en kontaktsport där risken för skador är stor. Att förebygga 

fotbollsskador skulle därför kunna spara på samhällets vårdresurser (Bizzini, Junge & Dvorak 

2013). 

 

Regelbunden träning och utövning av fotboll för med sig många positiva sidor kopplat till 

fysisk och psykisk hälsa inklusive ett brett spektrum av kardiovaskulära och muskuloskeletala 

variabler (Bastos et al. 2013). Det höga antalet utövare har dock medfört att antalet 

fotbollsrelaterade skador har ökat genom åren, särskilt bland unga utövare (ibid). Ett samband 

mellan exponeringstid och skadeincidens har kunnat konstateras hos både fotbollsspelande 

juniorer och seniorer (Schmikli, Vries, Inklaar & Backx 2011). 

1.1 Skador inom ungdomsfotbollen 

Enligt en sammanfattning av skadestatisk ur Socialstyrelsens Injury Data Base (IDB) inträffar 

uppskattningsvis 104 000 skador/år till följd av skadehändelser under utövande av idrott i 

Sverige (exklusive Uppsala län). I 12-13 års ålder tränar de flesta fotbollslag 2-3 

timmar/vecka året runt med undantag för sommaruppehåll från mitten av juni till i början av 

augusti. Utöver detta tillkommer en match på ca 1 timme/vecka under vår- och höstsäsong. 

De flesta (9 av 10) skador kan behandlas i öppenvård eftersom dessa oftast är av lindrigare 

art. Vården söks ofta för att kunna utesluta en allvarligare skada genom exempelvis en 

röntgenundersökning. Bland de personer (både män och kvinnor i alla åldrar) som sökte 

akutvård till följd av idrottsskada under 2010 var det drygt en fjärdedel som skadade sig i 

samband med fotboll. Män svarar för närmare två tredjedelar av samtliga idrottsskador och 

det fanns fler skadade män än kvinnor i de flesta idrottsgrenar. I åldersgruppen 13-17 år 

verkar skador i nedre extremitet vara mest vanliga. I åldersgruppen 18-29 dominerar skador i 

nedre extremitet (ibid). 

 

Mellan åren 2007-2010 sammanställdes en rapport gällande antalet idrottsrelaterade skador 

hos barn och ungdomar som sökt akut sjukvård i Kanada. Tretton sporter analyserades 

(baseboll, basket, cykling, amerikansk fotboll, ishockey, lacrosse, ringette, rugby, bob-
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/slädåkning, skidåkning, snowboard, fotboll och volleyboll). Av totalt 56691 skador, var 

11941 orsakade i samband med fotboll, av dessa var 30,1 % frakturer 22,6 % 

muskelbristningar/stukningar och 22 % mjukdelsskador. I åldrarna 10-14 år rapporterades 

flest skador, 6946, i jämförelse med 3046 skador i gruppen 15-19 år. Pojkarna stod för 57,7% 

av alla skador (Fridman, Fraser-Thomas, McFaull & Macpherson 2013). 

 

De vanligaste skadorna bland unga fotbollsutövare är akuta och drabbar nedre extremitet 

(Schmikli et al. 2011). Flertalet skador uppstår under de sista 15 minuterna av varje halvtid i 

en fotbollsmatch vilket indikerar att fysisk ansträngning minskar den neuromuskulära 

kontrollen samt förmågan att stabilisera knälederna och ankel/vrist (Yamada, Arliani, 

Almeida, Venturine, Santos, Astur & Cohen 2012). En vanlig orsak till uppkomst av skada 

inom fotboll beror på att två spelare krockar/springer in i varandra (Schmikli et al. 2011). En 

annan viktig bidragande orsak till skada bland unga är mängden träningstimmar per vecka 

kopplat till personens tillväxtfas och biologiska mognad (Bastos et al. 2013). De flesta skador 

uppstår dock under matcher (Schmikli et al. 2011). 

 

Den totala skadeincidensen är dock beroende av förhållandet mellan exponering av träning 

respektive matchspel, och därmed bör separata uppgifter registreras och analyseras (Fuller, 

Ekstrand, Junge, Andersen, Bahr, Dvorak, Hägglund & Meeuwisse 2006). I litteraturen 

diskuteras huruvida puberteten ökar risken för skada, och resultat tyder på att skadeincidensen 

är högre hos de individer som når puberteten tidigare än de spelare som mognar senare (Le 

Gall, Carling & Reilly, 2007). Enligt resultat från Backous, Friedl, Smith, Parr och Carpine 

(1988) har pojkar med ett moget skelett men med svag muskulatur en ökad mottagliga för 

skador i jämförelse med jämnåriga i samma ålder. Baxter-Jones, Maffulli och Helms (1993) 

noterade dock inget samband i sin studie gällande pubertal status och antalet allvarliga skador 

hos fotbollsspelande ungdomar på elitnivå. 

 

I en studie av Hägglund, Walden och Ekstrand (2003) definieras idrottsskada som en fysisk 

påverkan som inträffar hos en spelare under en schemalagd träning eller match och som leder 

till att spelaren missar nästa träningstillfälle eller match. En återfallsskada definieras som en 

identisk skada som uppstår då spelaren återgått till fullt spel. En tidig återfallsskada är när den 

uppstår inom två månader efter spelarens återgång till fullt spel. En skada kan kategoriseras 

som en överbelastningsskada eller en traumatisk skada (akut). Frånvaro uppdelades i fyra 

grupper: lindrig 1-3 dagar, lätt 4-7 dagar, måttlig 8-28 dagar och svår mer än 28 dagar (ibid) 
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Olika faktorer spelar in när det gäller skador hos idrottande barn och ungdomar (Emery, 

Hagel & Morrongiello 2006). I en studie delar man in riskfaktorer i värdeattribut och 

miljöfaktorer. Värdeattributen består av kön, ålder (kognitiv- och perceptuell utveckling), 

hälsa/kondition, kunskap och förståelse för risk och faror, personlighet/temperament 

(sensationssökning, impulsivitet, överaktivitet och hämmande kontroll) och psykologiska 

faktorer (föreställningar om skada, sårbarhet, svårighetsgrad, tolerans för risktagande, 

uppskattning av förmåga, riskuppfattning, motivation att utmärka sig, motivation för att 

undvika skador). Miljöfaktorerna består av den fysiska miljön (ytans skick, det vill säga om 

den är hal, hård, instabil), säkerhetsutrustning, institutionella miljön (riktlinjer, rutiner, 

utbildning av ledarstaben samt beteenden och attityder hos lagledare, tränare, domare och 

säkerhetskommunikation). Den sociala miljön är också en viktig miljöfaktor, det vill säga 

beteenden och attityder hos familjemedlemmar, vänner, lagmedlemmar, motståndare, publik 

och sociala normer som media. 

1.2 Problemformulering 

Fotboll är en högintensiv sport innehållande frekventa hastighets- och riktningsförändringar 

och situationer med direkt kontakt mellan spelare vilket medför risk för skada. Det finns 

således potentiella negativa utfall för både enskilda spelare och för hälso- och sjukvården. 

Data gällande skadeincidenser med frekvens och egenskaper är viktiga och nödvändiga 

faktorer för att kunna utveckla och utvärdera bra förebyggande träningsprogram. En bra 

systematisk översikt innehållande analys och uppdatering av epidemiologisk data för 

fotbollsskador hos barn och ungdomar kan bli en bra grund för framtida beslut för att utveckla 

och/eller utvärdera skadeförebyggande träningsprogram för att minska risken för skador inom 

barn- och ungdomsfotbollen. Preventiva åtgärder minskar inte enbart fotbollsskadeincidenser 

(Bizzini, Junge & Dvorak 2013) utan har även möjligheten att spara miljarder dollar i 

sjukvårdskostnader i hela världen (ibid). 

1.3 Syfte 

Analysera tillgänglig data gällande skadeincidens, skademekanismer, skadelokalisation samt 

typ av skada hos fotbollsspelande barn och ungdomar i tonåren. 
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1.4 Frågeställningar 

- Hur ser den anatomiska fördelningen av skador ut hos fotbollsspelande tonåringar 13-19 år? 

- Vilken skademekanism samt typ av skada är vanligast (muskelsträckning, 

stukning/vrickning, kontusion, fraktur, dislokation)? 

- Hur många skador kan en spelare förvänta sig i relation till antal exponeringstimmar av 

fotboll? 

2 Metod 

Systematisk litteraturstudie som syftar till att analysera befintlig data gällande skadeincidens, 

skademekanismer, skadelokalisation samt typ av skada. 

2.1 Studiepopulation 

2.1.1 Inklusionskriterium 

- Tonåringar / ungdomar 13-19 år 

- Publikationer i peer-reviewed tidskrifter (inga begränsningar gällande studiernas 

publikationsår) 

- Skadeincidens rapporterad i relation till antal exponeringstimmar av fotboll 

- Studier som analyserade skador inom ett flertal sporter men angav separata resultat för 

skadeincidens inom fotboll för barn och ungdomar upp till 19 år 

2.1.2 Exklusionskriterium 

- Studier på andra språk än svenska och engelska 

- Litteraturstudier, fallstudier, kliniska utvärderingar, behandlingar eller rehabiliteringar 

2.2 Litteratursökning 

Sökning av litteratur genomfördes under vintern/våren 2013/2014 i databaserna PubMed, 

SportDiscus, Cochrane Library och PEDro samt i valda artiklars referenslistor. Sökord som 

användes var: ”soccer”, ”football”, “prevention”, “incidence”, ”injur*” eller “injury” i 

kombination med ”youth”, “junior”, “adolescent”, “pediatric” or “child*”. Resultatet av 

sökningarna med valda sökord och limits presenteras i nedanstående tabell (Tabell 1).
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Tabell 1. Resultat från sökning i databaserna: PubMed, SportDiscus, Cochrane Library och PEDro 

Databas Sökord Limits Antal träffar 

(dubbletter) 

Antal relevanta 

träffar enligt 

abstracts 

Inkluderade artiklar i 

studien 

PubMed Soccer AND Incidence AND 

Injur* AND Prevention AND 

Youth 

Clinical Trial, RCT, engelska, 

Humans, 5 years, child: birth-

18 years 

47 11 6 

 Soccer AND Incidence AND 

Injury AND Prevention AND 

Adolescent 

- 158 (47) 18 5 

 Soccer AND Incidence AND 

Injury AND Adolescent 

 

Full text available, published 

in the last 5 years, Humans, 

English, Child: birth-18 years 

114 (37) 14 4 

 Football AND Incidence, Injur* 

AND Prevention AND Youth 

Published in the last 5 years, 

Humans, English, child: birth-

18 years 

53 (15) 1 0 

 Football And Incidence And 

Injur* And Prevention And 

Pediatric  

- 20 (9) 1 0 

SportDiscus Soccer AND Incidence AND 

Injury AND Prevention AND 

Youth 

Peer Reviewed 18 (9) 6 3 

 Soccer AND Incidence AND 

Injury AND Prevention AND 

adolescent 

Peer Reviewed 14 (10) 1 0 

 Soccer AND Incidence AND 

Injury AND Prevention AND 

Child 

Peer Reviewed 14 (10) 0 0 

 Football AND Incidence AND 

Injury AND Prevention AND 

Youth 

Peer Reviewed 17 (14) 1 0 
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Databas Sökord Limits Antal träffar 

(dubbletter) 

Antal relevanta 

träffar enligt 

abstracts 

Inkluderade artiklar i 

studien 

Cochrane Library Soccer AND Injur* AND Youth - 14 (14) 0 0 

 Soccer AND Injur* AND 

Adolescent 

-  1 (1) 0 0 

 Football AND Injur* AND 

Youth 

- 1 (1) 0 0 

 Football AND Incidence AND 

Injur* AND Prevention AND 

Adolescent 

- 1 (1) 0 0 

PEDro Soccer AND Injury AND Youth - 4 (4) 0 0 

 Soccer AND Incidence AND 

Injur* AND Adolescent 

- 3 (3) 0 0 

 Football AND Injur* and Youth - 4 (4) 0 0 

 Totalt antal träffar 

(dubbletter/exkluderade) 

 477 (173/137) 53 18 
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2.3 Urval 

Av det totala antalet träffar som sökningarna gav (477 artiklar) sorterades först alla dubbletter 

bort (173 artiklar) och då återstod 304 artiklar. Av dessa 304 artiklar sållades 137 bort på 

grund av att de inte analyserade skador hos ungdomar i samband med fotboll som var ett utav 

föreliggande studies huvudsyfte. Således kvarstod 167 artiklar, dessa abstrakt lästes av båda 

författarna, oberoende av varandra. Av 167 abstrakt valdes 53 stycken som författarna ansåg 

kunna uppfylla studiens inklusionskriterium. Båda författarna (Alexandra Velasco och 

Kristina Zetterlund) läste samtliga 53 artiklar, oberoende av varandra. Det kontrollerades att 

valda artiklar överensstämde med studiens inklusionskriterium, syfte och frågeställningar. 

Totalt inkluderades 22 artiklar i denna studie, varav 18 artiklar hittades via databassökning 

och 4 artiklar ur valda studiers referenslistor (Johnson, Doherty & Freemont 2009 hämtad ur 

Brito et al. 2012; Kucera, Marshall, Kirkendall, Marchak & Garrett 2005 hämtad ur Emery 

och Meeuwisse 2010; Söderman, Adolphson, Lorentzon & Alfredson 2001 hämtad ur Emery, 

Meeuwisse & Hartmann 2005; Steffen, Myklebust, Andersen, Holme & Bahr 2008 hämtad ur 

Frisch, Urhausen, Seil, Croiser, Windal & Theisen 2011). Även de 4 valda artiklarna ur 

ovanstående valda studiers referenslistor lästes oberoende av båda författarna. Författarna 

diskuterade och enades om vilka artiklar som skulle ingå i studien. 

2.3.1 Evidensgranskning 

Inkluderade studier analyserades och granskades enligt Statens Beredning för medicinsk 

Utredning (SBU). SBU arbetar med evidensbaserad medicin. Deras uppgift är att göra en 

kritisk granskning av medicinska och vårdvetenskapliga metoder inom sjukvården (Olsson & 

Sörensson 2007). Studier delas in utifrån bevisvärde enligt graderingsskala (Tabell 2), vilket 

innebär att de graderas efter studiernas tillförlitlighet (Britton 2000; SBU 2009). 
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Tabell 2. Gradering av bevisvärde enligt SBU 

Högt bevisvärde Tillräckligt stor studie, lämplig studiemetod, väl genomförd och 

analyserad. Exempelvis en Randomiserad kontrollerad studie (RCT) vid 

utvärdering av en behandlingsform. Randomisering innebär att man 

slumpmässigt fördelar studiedeltagarna mellan den experimentella 

behandlingen (försöksgruppen) och kontrollbehandlingen. 

Övriga områden: uppställda kriterier bör uppfyllas väl. 

Medelhögt bevisvärde Behandlingseffekter: Studier med kontroller från andra geografiska 

områden, matchade grupper eller liknande. Övriga områden: uppställda 

kriterier bör uppfyllas delvis. 

Lågt bevisvärde Dessa studier ska inte ligga till grund för slutsatser, exempelvis studier 

med selekterade kontroller, större bortfall eller andra osäkerheter. Övriga 

områden: uppställda kriterier uppfylls dåligt. 

Not. Data i kolumn 2 är från ”Faktaruta 1”” av Britton, M. (2000). Evidensgradering. URL http://www.sbu.se/www/index.asp [hämtad: 

2014-02-02] 

 

För att kunna bedöma hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget var, bedömdes 

inkluderade studier enligt Britton (2000) till SBU:s mall för bevisvärde (Tabell 2). 

Evidensnivån bestämdes sedan utifrån artiklarnas sammantagna bevisvärde enligt SBU:s fyra 

nivåer, se Tabell 3. 

 

För att klassificera styrkan på ett vetenskapligt underlag (Tabell 3) använder sig SBU av det 

internationellt utarbetade GRADE-systemet. GRADE:s evidensgradering bygger på en 

fyrgradig skala från starkt, måttligt och lågt till mycket lågt vetenskapligt underlag. SBU har 

valt att ersätta ordet ”lågt” med ”begränsat” och ”mycket lågt” med ”otillräckligt”, men det 

innebär i princip samma sak. Ordvalen överensstämmer bättre med SBU:s tidigare 

nomenklatur och de anses ge lite mer vägledning (SBU 2013). Evidensstyrkorna blir med 

SBU:s terminologi: starkt (☒☒☒☒), måttligt (☒☒☒☐), begränsat (☒☒☐☐) och 

otillräckligt (☒☐☐☐) vetenskapligt underlag. Begränsat underlag kan vara tillräckligt för 

att tillämpa metoden i klinisk praxis om andra kriterier är uppfyllda, till exempel rimlig 

kostnadseffektivitet. Otillräckligt underlag tydliggör att mer forskning behövs innan metoden 

kan tillämpas i stor skala. Ett starkt vetenskapligt underlag är således så pass stabilt att det 

innebär liten risk för att ny forskning kommer att komma fram till nya slutsatser. Ett begränsat 

vetenskapligt underlag innebär att det är högre risk för att nya studier kan förändra slutsatsen 

(ibid). 

  

http://www.sbu.se/www/index.asp


9 

 

Tabell 3. Gradering av evidensstyrka (GRADE) enligt SBU 

Starkt vetenskapligt underlag (☒☒☒☒) Studier med hög eller medelhög kvalitet utan 

försvagande faktorer vid en samlad bedömning 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (☒☒

☒☐) 

Studier med hög eller medelhög kvalitet med enstaka 

Försvagande faktorer vid en samlad bedömning 

Begränsat vetenskapligt underlag (☒☒☐☐) Studier med hög eller medelhög kvalitet med 

försvagande faktorer vid en samlad bedömning 

Otillräckligt starkt vetenskapligt underlag (☒☐

☐☐) 

Vetenskapligt underlag saknas, studier har låg 

kvalitet eller där likartade studier är motsägande 

Not. Från ”Faktaruta 2” av M. Britton (2000). Evidensgradering. URL http://www.sbu.se/index.asp [hämtad: 2014-02-02) 

 

2.4 Etiska aspekter 

Föreliggande studiers resultat kan identifiera högriskgrupper bland idrottande barn och 

ungdomar, vilket kan föranleda att effektiva interventioner kan sättas in för just dessa 

grupper. På så sätt kan denna studie leda till minskad skadeincidens bland fotbollsspelande 

ungdomar. 

3. Resultat 

Resultaten presenteras i både tabellform och löpande text. Nedan presenteras alla granskade 

artiklar i tabellform (Tabell 4) med bevisvärde enligt SBU.  

 

Tabell 4. Artiklar med bevisvärde enligt SBU 

Författare Titel Bevisvärde 

enligt SBU 

Aoki et al. 2010 Incidence of injury among adolescent soccer players: a 

comparative study of artificial and natural grass 

Medelhögt 

Brito et al. 2012 Injuries in Portuguese Youth soccer players during training and 

match play 

Medelhögt 

Cusimano et al. 2013 Mechanisms of team-sport-related brain injuries in children 5 

to 19 years old. Opportunities for prevention 

Medelhögt 

Darrow et al. 2009 Epidemiology of severe injuries among among United states 

high school athletes: 2005-2007 

Medelhögt 

Emery et al. 2010 The effectiveness of neuromuscular prevention strategy to 

reduce injuries in youth soccer 

Medelhögt 

Emery et al. 2005 Evaluation of risk factors for injury in adolescent soccer 

implementation and validation of an injury surveillance system 

Högt 

Frisch et al. 2011 Association between preaseason functional tests and injuries in 

youth football: A prospective follow-up 

Medelhögt 

Froholdt et al. 2009 Low risk of injuries among children playing organized soccer: 

a prospective cohort study 

Medelhögt 

Inklaar et al. 1996 Injuries in male soccer players: Team risk analysis Medelhögt 

http://www.sbu.se/index.asp
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Författare Titel Bevisvärde 

enligt SBU 

Johnson et al. 2009 Investigation of growth development and factors associated 

with injury in elite schoolboy footballers: a prospective study 

Medelhögt 

Junge et al. 2004 Injuries in youth amateur soccer and rugby players – 

comparison of incidence and characteristics 

Medelhögt 

Junge et al. 2002 Prevention of soccer injuries: A prospective intervention study 

in youth amateur players 

Medelhögt 

Kucera et al. 2005 Injury history as a risk factor for incident injury in youth soccer Medelhögt 

McNoe et al. 2010 Injury in community level soccer. Development of an injury 

surveillance system 

Medelhögt 

Merron et al. 2006 Injuries among professional soccer players of different age 

groups: A prospective four-year study in an English premier 

league football club 

Medelhögt 

Price et al. 2004 The football Association medical research programme: an audit 

of injuries in academic youth football 

Medelhögt 

Schiff et al. 2010 Soccer injuries in female youth players: comparison of an 

injury surveillance by certified athletic trainers and internet 

Medelhögt 

Soligard et al. 2012 Injury risk on artificial turf and grass in youth tournament 

football 

Medelhögt 

Steffen et al. 2008 Self-reported injury history and lower limb functions as risk 

factors for injuries in female youth soccer 

Medelhögt 

Söderman et al. 2001 Injuries in adolescent female players in European football: a 

prospective study over one outdoor soccer season 

Medelhögt 

Timpka et al. 2007 Boys soccer league injuries: a community based study of time 

loss from sports participation and long term sequelae 

Medelhögt 

Yard et al. 2008 The epidemiology of United States high school soccer injuries, 

2005-2007 

Medelhögt 

 

3.1 Anatomisk fördelningen av skador hos tonåringar i åldern 13-19 

år? 

I nedanstående tabell (Tabell 5) presenteras en sammanställning av skadekaraktäristika i 

inkluderade studier. 
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Tabell 5. Sammanställning av skadekaraktäristika 

Författare Duration av 

datainsamling 

Inomhus / 

utomhus 

Skadedefinition Antal 

spelare (lag) 

Spelnivå Ålder Kön Totalt antal 

skador 

Aoki et al. 2010 1 år  

(januari-

december) 

Utomhus Tidsförlust (mer än 1 veckas 

frånvaro) 

301  

(6 Lag) 

- 12-17 - 425 

Brito et al. 2012 En säsong  

(Aug-jun) 

Utomhus Tidsförlust (>1 dags frånvaro) 674 

(28 lag) 

Subelit 11-18 Pojkar 199 

Cusimano et al. 

2013 

1990-2009 - - - - 5-19 Pojkar 

och 

flickor 

2435 

Darrow et al. 2009 Två akademiska 

år 

Inomhus Medicinsk vård och tidsförlust 

av spel >21 dagar 

- 

(skollag) 

High 

school 

14-18 Pojkar 

och 

flickor 

183 

Emery et al. 2010 En säsong 

(okt-mar) 

Inomhus Medicinsk vård och/eller ej 

fullföljd träning/match och/eller 

frånvaro från fullt spel 

deltagande 

364 

(28 lag) 

Subelit 13-18 Pojkar 

och 

flickor 

79 

Emery et al. 2005 En halv säsong 

(13 veckor) 

Utomhus Medicinsk vård och/eller ej 

fullföljd träning och/eller 

utebliven träning/match efter 

skada 

317 

(21 lag) 

Subelit 12-18 Pojkar 

och 

flickor 

78 

Frisch et al. 2011 En säsong 2007-

2008 

Utomhus Smärta som förhindrade spelare 

att delta i minst en 

träning/match 

67 School 13-19 Pojkar 163 

Froholdt et al. 2009 En säsong 

(april-oktober) 

Utomhus Medicinsk vård eller missad 

träning match efter skada 

1879 

(121 lag) 

Subelit 6-16 Pojkar 

och 

flickor 

200 

Johnson et al. 2009 2001-2007 Utomhus Ej specificerat 292 Subelit 9-16 Pojkar 476 

Inklaar et al. 1996 Andra halvan av 

en säsong 

Utomhus Minskat fotbollsspelande eller 

ett behov av vård eller skadliga 

effekter 

232 

(18 lag) 

Subelit 13-18 Pojkar 43 
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Författare Duration av 

datainsamling 

Inomhus / 

utomhus 

Skadedefinition Antal 

spelare (lag) 

Spelnivå Ålder Kön Totalt antal 

skador 

Junge et al. 2004 En säsong 

(mars-aug) 

Utomhus Alla fysiska besvär associerade 

med fotboll och separat analys 

gällande tidsförlust pga skada 

145 

(12 skollag) 

Subelit 14-18 Pojkar 261 

(81 skador med 

tidsförlust av 

spel) 

Junge et al. 2002 1 år Utomhus Fysisk smärta orsakad av 

fotboll med ihållande smärta i 

>2 veckor eller frånvaro av spel 

från match/träning. 

93 

(7 lag) 

Subelit 14-19 Pojkar 111 

Kucera et al. 2005 1997-2000 Utomhus Missad träning och/eller match 

efter skadetillfället 

1483 

(212 lag) 

Subelit 9-18 

(42% 9-

12, 32% 

13-14, 

22% 15-

16, 4% 

17-18) 

Pojkar 

och 

flickor 

905 

McNoe et al. 2010 En säsong Utomhus Medicinsk vård och frånvaro 

från träning eller match vid ett 

tillfälle 

880 Youth. 

Senior and 

masters 

13-59 Pojkar 

och 

flickor 

677 

Merron et al. 2006 Fyra år Utomhus Missad träning eller match i 

minst 2 dagar efter 

skadetillfället 

112 English 

Premier 

16-18 Pojkar 427 

Price et al. 2004 Två säsonger 

1999-2001 

Utomhus Frånvaro av spel, >48h 4773 

(29 lag) 

Subelit 9-19 - 3805 

Schiff et al. 2010 1 år Utomhus Frånvaro av spel, >1 dag 80 

(4 lag) 

Elit 11-14 Flickor 44 

Soligard et al. 2012 Fyra norska cup 

turneringar 

2005-2008  

Utomhus Allt som spelaren bedömde 

som skada 

60 000 

(4000 lag) 

Subelit 13-19 Pojkar 

och 

flickor 

2454 

Steffen et al. 2008 Mars-okt 

2005 

- Ej fullföljd match/ träning 

dagen efter skadan 

1430 

(113 lag) 

Ungdomar,

U17 

14-16 Flickor 380 
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Författare Duration av 

datainsamling 

Inomhus / 

utomhus 

Skadedefinition Antal 

spelare (lag) 

Spelnivå Ålder Kön Totalt antal 

skador 

Söderman et al. 

2001 

En säsong  

(april-okt) 

Utomhus Tidsförlust från spel (>1 missad 

träning/match efter skada) 

153 

(10 lag) 

Subelit 14-19 Flickor 79 

Timpka et al. 2007 En säsong Utomhus Medicinsk vård och/eller ej 

fullföljd match och/eller missad 

match efter skada 

1800 

(93 lag) 

Subelit 13-16 Pojkar 44 

Yard et al. 2008 2005-2007 Utomhus Medicinsk vård och restriktivt 

deltagande 

- 

(100 skolor) 

High 

school 

14-18 Pojkar 

och 

flickor 

1524 

- = Data saknas 
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Totalt 22 studier analyserades, varav 21 studier registrerade skador hos spelare på amatörnivå 

och en studie skador hos spelare på elitnivå. Av dessa studier registrerade endast två skador 

inomhus och två studier jämförde skadeincidens på olika underlag (AT= konstgräs och NT = 

gräs). Endast en av alla studier (Johnson, Doherty & Freemont 2009), registrerade skador 

relaterade till skelettets mognad hos tonåringar. 

 

I Tabell 6 nedan presenteras resultaten av skador fördelat på anatomisk kroppsdel i relation 

till exponeringstid för fotboll. 
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Tabell 6. Skadelokalisation fördelat på kroppsdel relaterat till träning/matchspel 

Referens Drabbad kroppsdel (%) 

 

Nedre 

extremitet 

Höft/ 

Ljumske/ 

bäcken 

Lår 

(övre del 

av benet) 

Knä Nedre del 

av benet 

Vrist Fot/tår  Över- 

kropp  

Bål/ 

Rygg/ryggrad/ 

axlar 

Övre 

extremitets- 

delar 

Huvud/ 

Ansikte/ 

Hjärna 

Aoki et al. 2010 58 - - - - - - 1 - - - 

Brito et al. 2012 86 7 30 12 7 18 13 14 5 7 2 

Cusimano et al. 2013 - - - - - - - - - - 19 

Darrow et al. 2009  - - - 49,7 (fl) 

23,3 

(po) 

7,8 (fl) 

12,4 (po) 

16,3 (fl) 

15,7 

(po) 

8,8 (fl) 

6,7 (po) 

- 4,3 (fl) 

8,2 (po) 

0,3 (fl) 

7,1 (po) 

8,0 (fl) 

15,8 (po) 

Emery et al. 2010 46,5 - - 6 - 20,9 - - - - - 

Emery et al. 2005 78,21 10 6 19 8 28 8 21 8 4 9 

Frisch et al. 2011 87 4,3 38,7 17,2 3,1 18,4 4,9 - 7,3 2,4 3,7 

Froholdt et al. 2009 76 8 14 13 9 20 12 24 12 - 12 

Inklaar et al. 1996 - - 26 26 16 19 - - - - - 

Johnson et al. 2009 - - - - - - - - - - - 

Junge et al. 2004 80 9 17 15 16 17 6 20 11 5 4 

Junge et al. 2002 79 8 22 16 5 16 12 21 14 6 1 

Kucera et al. 2005 66,9 - - (16,5) - (26,4) - - - - - 

McNoe et al. 2010 fl Match: 

76,6 

fl träning: 

68,8  

po Match: 

68,4 

po träning: 

79,7 

Träning 

77,7 

- - - - - - Match 

7,9 

Träning 

4,6 

Match 11,3 

Träning 11,4 

- Match 10,4 

Träning 

5,1 
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Referens Drabbad kroppsdel (%) 

 

Nedre 

extremitet 

Höft/ 

Ljumske/ 

bäcken 

Lår 

(övre del 

av benet) 

Knä Nedre del 

av benet 

Vrist Fot/tår  Över- 

kropp  

Bål/ 

Rygg/ryggrad/ 

axlar 

Övre 

extremitets- 

delar 

Huvud/ 

Ansikte/ 

Hjärna 

Merron et al. 2006 - 14 12 19 7 19 8 - 14 5 1 

Price et al. 2004 - 13 19 18 10 19 9 - 6 5 1 

Schiff et al. 2010 - 11 - 11 - 44 - - - - - 

Soligard et al. 2012 69,7 5 10 13,9 8 20,5 12,3 27,8 10 3 14,8 

Steffen et al. 2008 82 3 13 16 - 38 - 18 - - - 

Söderman et al. 2001 89 6 19 19 13 23 9 11 9 3 - 

Timpka et al. 2007 - 12 7 10 5 15 17 - 9 12 12 

Yard et al. 2008 58 7 7 10 10 15 17 42 9 12 12 

Alla studier: Median 

(min-max) 

77,15 

(46,5-89) 

8 

(3-14) 

15,5 

(6-38.7) 

16 

(6-49,7) 

9 

(3,1-16) 

19 

(15-44) 

9 

(4,9-17) 

20 

(4,6-42) 

9 

(4,3-14) 

5 

(0,3-12) 

8,5 

(1-19) 

- = Data saknas: i de studier där summan inte blir 100% har alla skador inte presenterats i procent. 

Fl = Flickor Po = Pojkar 
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Resultatet visar att 77 % (min-max 46,5%-89%) av alla skador var lokaliserade till nedre 

extremitet, där vristen, knäet och låret var de mest frekvent drabbade områdena (Tabell 6). 

Skador i övre kroppshalvan var vanligare hos barn under 14 år (Junge, Cheung, Edwards & 

Dvorak 2004). Aoki, Kohno, Fujiya, Kato, Yatabe, Morikawa, och Seki (2010) rapporterade 

dock högst andel besvär från rygg/lumbalsmärta på både NT (gräs), 33,3 % och konstgräs 

(AT), 42,3 % följt av knäledssmärta, NT 28,1 % och AT 21,6 %. Även Froholdt, Olsen och 

Bahr (2009) registrerade flest skador i nedre extremitet, ingen signifikant skillnad fanns 

gällande skadelokalisation mellan barn i åldrarna 6-12 år och 13-16 år. Vid jämförelse av 

flickor och pojkar i åldern 13-16 år noterades dock fler ljumskskador hos pojkarna, skillnaden 

var inte signifikant (ibid). 

 

Cusimano, Cho, Amin, Shirazi, McFaull, Do, Wong, och Russell (2013) rapporterade att 

flickor (43,6 %) i åldern 15-19 år erhöll fler hjärnskador än pojkar (37,6 %) i samma ålder. 

Flest skador i huvudet registrerades under maj månad. 
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3.2 Vilken typ av skada är vanligast? 

I nedanstående tabeller presenteras dels typ av skada (Tabell 7) samt skademekanism i Tabell 

8, där endast data för de vanligaste skadorna respektive skademekanismerna redovisas. 

 

Tabell 7. Skadefrekvens 

Referens Typ av skada % 

Muskel-

sträckning 

 

Stukning/

vrickning 

Kontu- 

sion 

Fraktur Dis-

lokation 

Hjärn- 

skakning/ 

Huvudskada 

Övrigt 

Aoki et al. 2010 NT 7,4 

AT 4,1 

NT 49,6 

AT 54,4 

NT 25,8 

AT 27,2 

NT 3,9 

AT 3,6 

- - NT 

13,3 

AT 

10,7 

Brito et al. 2012 31 25 23 3 3 - - 

Cusimano et al. 2013 - - - - - 19 - 

Darrow et al. 2009 - Fl 45,7 

Po 23,5 

- Fl 22,1 

Po 42 

Fl 4,1 

Po 9,5 

Fl 7,7 

Po 11,8 

Fl 20,4 

Po 13,2 

Emery et al. 2010 - - - - - - - 

Emery et al. 2005 24 35 - - - 6 - 

Frisch et al. 2011 - - - - - - - 

Froholdt et al. 2009 17 24 41 5 - - - 

Inklaar et al. 1996 16 33 28 2 2 - - 

Johnson et al. 2009 - - - - - - - 

Junge et al. 2004 32 21 28 1 1 1 - 

Junge et al. 2002 - - - - - - - 

Kucera et al. 2005 - 35,9 28,8 12,3 - - 23 

McNoe et al. 2010 - - - 2,4 9 1,3 5,9 

Merron et al. 2006 - - - - - - - 

Price et al. 2004 31 20 8 4 1 - 36 

Schiff et al. 2010 - - - - - - - 

Soligard et al. 2012 AT 11,8 

NT 13,3 

AT 5,5 

NT 9,7 

AT 75,5 

NT 70 

AT 1,8 

NT 1,1 

AT 0,9 

NT 1,6 

AT – 

NT - 

AT 4,5 

NT 4,3 

Steffen et al. 2008 15 43 31 - - - - 

Söderman et al. 2001 19 32 8 3 3 - - 

Timpka et al. 2007 5 27 29 15 - 2 - 

Yard et al. 2008 17,9 26,8 13,8 8 - 10,8 22,7 

Alla studier: 

Median (min-max) 

16,5  

(4,1-32) 

27 

(5,5-54,4) 

28 

(8-75,5) 

3,6 

(1-42) 

2,5 

(0,9-9,5) 

6,85 

(1-19) 

13,25 

(4,3-

36) 

- = Data saknas eller presenterades inte enligt föreliggande studies inklusionskriterium 

Fl = Flickor  AT = Artificial Turf 

Po = Pojkar  NT = Grass 

 

De vanligaste skadorna var muskelsträckning (muskel-sena), stukning/vrickning (led-

ligament) och kontusioner (Tabell 7). 
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Inklaar et al (1996), Emery, Meeuwisse och Hartmann (2005); och Emery och Meeuwisse 

(2010) rapporterade att skadeincidensen för ungdomar som spelade på hög nivå tenderade att 

öka med åldern. Froholdt, Olsen och Bahr (2009), Emery, Meeuwisse och Hartmann (2005) 

och Emery och Meeuwisse (2010) noterade att skadeincidensen tenderade att öka med 

spelarens ålder. Emery och Meeuwisse 2010 rapporterade också att risken för skada var högre 

hos både flickor och pojkar i åldern 13-14. 

 

Merron, Selfe, Swire, och Rolf (2006) noterade att ungdomar i åldern 16-18 hade liknande 

skadeincidens som vuxna spelare, vid både träning och match. 
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Tabell 8. Skademekanismer 

Referens Skademekanism % 

 

Kontakt Över- 

belastning 

Trauma Återskada Icke kontakt 

Aoki et al. 2010 - - - - - 

Brito et al. 2012 - 43 57 4 - 

Cusimano et al. 2013 Fl 10-14 år: 23,1 

Po 10-14 år:21,9 

Fl 15-19 år: 31,3 

Po 15-19 år: 37,6 

- 15-19 år: 

9,7 

- - 

Darrow et al. 2009 - - - - - 

Emery et al. 2010 - - - - - 

Emery et al. 2005 46,15 10,26 90 - - 

Frisch et al. 2011 36,8 - - 4,9 58,3 

Froholdt et al. 2009 62 24 77 - - 

Inklaar et al. 1996 - 35 65 - - 

Johnson et al. 2009 - - - - - 

Junge et al. 2004 52 15 85 - - 

Junge et al. 2002 38 37 63 - - 

Kucera et al. 2005 - - - 3,67  

McNoe et al. 2010 Fl 33 

Po 38 

- - - - 

Merron et al. 2006 - - - - - 

Price et al. 2004 - - - 3 8 

Schiff et al. 2010 - 21,2 - - - 

Soligard et al. 2012 - - - - - 

Steffen et al. 2008 - - - 21 - 

Söderman et al. 2001 - 34 66 41 - 

Timpka et al. 2007 68 - - 18 - 

Yard et al. 2008 Fl träning 18,7 

Fl match 50,7 

Po träning 26,7 

Po match 62,6 

Fl 10,5 

Fl 3,7 

Po 9,9 

Po 1,2 

- - Fl 33,1 

Fl 18 

Po 37,4 

Po 10,8 

Alla studier: Median 

(min-max) 

37,8 

(18,7-68) 

18,1 

(1,2-43) 

65,5 

(9,7-90) 

4,9 

(3-41) 

25,55 

 (8-37,4) 

- = Data saknas eller presenterades inte enligt föreliggande studies inklusionskriterium 

Fl = flickor Po =pojkar 

 

Den vanligaste skademekanismen var kontakt med annan spelare, median ca 40 %. Mindre 

frekvent var kollision med ett objekt, vanligast förekommande en målstolpe eller själva 

fotbollen. Yard, Schroeder, Fields, Collins och Comstock (2008) rapporterade att 

kontaktskador var dominant under matchspel medan icke-kontaktskador var mer 

förekommande under träning. Price, Hawkins, Hulse och Hodson (2004) observerade ungefär 
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samma sak, matchskador orsakades mest av tackling eller kollidering med annan spelare, 

medan skador under träning mestadels uppstod under själva löpningen. 

 

Johnson, Doherty och Freemont (2009) rapporterade att hos pojkar under 14 år var 

överbelastningsskador mer vanliga än skador orsakade av direkt eller indirekt trauma. Den 

vanligaste skadelokalisationen var knäleden. Mellan 10-40 % av alla fotbollsskador var 

överbelastningsskador (Emery, Meeuwisse & Hartmann 2005; Froholdt, Olsen & Bahr 2009; 

Inklaar et al 1996; Junge et al. 2002; Junge et al. 2004; Söderman et al. 2001). Hos spelare 

med tidigare skada var risken två gånger högre att få en ny skada än de spelare som inte hade 

en tidigare skada (Emery, Meeuwisse & Hartmann 2005; Kucera et al. 2005; Price et al. 

2004). Enligt McNoe och Chalmers (2010) var skadeincidensen för flickor generellt högre än 

för pojkar. 

 

McNoe och Chalmers (2010) rapporterade att 43 % av pojkarnas samt 51 % av flickornas 

matchskador uppstod inom 45 minuter från matchstart. Under träning uppstod 36,1 % av 

pojkarnas och 26,9 % av flickornas skador under de 45 minuterna av träningen. Även Brito et 

al. (2012) rapporterade en högre andel skador under match än träning. Froholdt, Olsen och 

Bahr (2009) rapporterade också en signifikant skillnad mellan skador under match och träning 

för båda könen, P<.001. Skador var även mer frekvent hos spelare mellan 13-16 år än för 

yngre spelare (6-12 år). 

 

Aoki et al. (2010) jämförde skadeincidens på två olika underlag, gräs och konstgräs. De 

noterade att fler skador uppstod gräs, 42 skador respektive 17 på konstgräs. 
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3.3 Skadeincidens 

Tabell 9. Antal skador i snitt per spelare 

Referens Kön Ålder Antal skador per spelare 

Aoki et al. 2010 - 12-17 år 0,85 (256/301) 

Brito et al. 2012 Pojkar 11-18 år 0,29 (199/674) 

Cusimano et al. 2013 - - - 

Darrow et al. 2009 Pojkar/ flickor 16-18 år - 

Emery et al. 2010 Pojkar/ flickor 13-18 år 0,34 (129/380) 

Emery et al. 2005 Pojkar/ flickor 12-18 år 0,23 (78/344) 

Frisch et al. 2011 Pojkar 13-19 år 2,43 (163/67) 

Froholdt et al. 2009 Pojkar/ flickor 6-16 år  

Inklaar et al. 1996 Pojkar 13-18 år 0,72 (83/115) 

Johnson et al. 2009 Pojkar 9-16 år 1,63 (476/292) 

Junge et al. 2004 - - 0,55 (145/261) 

Junge et al. 2002 - - 0,52 (101/194) 

Kucera et al. 2005 Pojkar/ flickor 9-18 år 1,58 (2349/1483) 

McNoe et al. 2010 Pojkar/ flcikor 13-59 år 0,77 (677/880) 

Merron et al. 2006 Pojkar 16-18 år 0,97 (191/(85+112)) 

Price et al. 2004 - 9-19 år 0,40 

Schiff et al. 2010 Flickor 11-14 år 0,21 (17/80) 

Soligard et al. 2012 Pojkar/ flickor 13-19 år 0,04 (2454/60000) 

Steffen et al. 2008 Flickor 14-16 år 0,21 (295/1430) 

Söderman et al. 2001 Flickor 14-19 år 0,52 (79/153) 

Timpka et al. 2007 Pojkar 13-16 år 0,024 (44/1800) 

Yard et al. 2008 Pojkar/ flickor 16-18 år 0,20 (1524/(4120+3378)) 

 - = Data saknas eller presenterades inte enligt föreliggande studies inklusionskriterium 

 

Tabell 9 beskriver antal skador i snitt per spelare. Spridningen är stor, där en studie visar 

väldigt låg skaderisk, nämligen 0,02 skador per 1000 spelade timmar (Timpka, Risto & 

Björmsjö 2007). En annan studie visar en skaderisk på 2,45 skador per 1000 timmar vilket bör 

anses som mycket hög (Frisch et al. 2011). Skadefrekvensen är inte konsekvent vid 

jämförelser mellan olika studier. Den låga andelen skador i studien av Timpka, Risto och 

Björmsjö (2007) beror på att studien genomfördes med deltagare från flera ligor med mer än 

1800 spelare och där analysen genomfördes på de personer som rapporterade in skador. I 

Frisch et al. (2011) studie är fokus på en mindre grupp (67 spelare) som man väljer att studera 

under 10 månader. Detta i kombination med skadedefinitionen bidrar till ett relativt högt 

snittvärde vad gäller antal skador per spelare. Skaderisken ligger mellan 0,25 – 0,70 skador 

per spelare vid jämförelse mellan studierna. 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Huvudfynden i föreliggande studie var att skador i nedre extremitet dominerade och de mest 

frekventa anatomiska skadelokalisationerna var lår, knä och vrist. De vanligaste typerna av 

skador var muskelsträckning, stukning/vrickning samt kontusioner, och barn under 14 år 

drabbades mest av skador i övre extremitet och fraktur var den vanligaste typen av skada. 

Det var svårt att analysera och jämföra resultat från de olika studierna, till exempel resultaten 

från fotbollsturneringarna, eftersom dessa inte tog hänsyn till skador under träning. Även 

datainsamlingsmetoder, studiedesign, skadedefinitioner och observationsperioder varierade i 

de olika studierna vilket ledde till svåra jämförelser. Författarna eftersöker flera långsiktiga 

studier med högre kvalitet där datainsamlingsmetod och skadedefinitioner är uppbyggda och 

definierade på samma sätt eftersom då skulle intressanta jämförelser kunna göras mellan 

flickor/pojkar och olika åldersgrupper vilket inte var möjligt utifrån de idag publicerade 

artiklarna. 

 

Fotbollsskador är ett omfattande problem som leder till ett lidande hos den enskilde spelaren 

men det leder även till stora kostnader för samhället. Det är därför viktigt att hitta bra 

preventiva åtgärder för att minska skadorna hos fotbollsspelande ungdomar. Ett exempel är 

mätning av skelettmognad som skulle kunna leda till att rätt preventiva åtgärder sätts in i tid 

och att spelaren sätts in i en grupp baserad på skelettmognad och inte efter sin ålder. 

 

Studier visar att högre speldivision innebär högre skaderisk i förhållande till lag i lägre 

divisioner. Risken för skador i högre divisioner kan vara upp till två gånger högre i 

förhållande till lägre divisioner (Inklaar et al. 1996). Förhållandet mellan träning och match är 

också tydligt. Risken att skada sig under match är signifikant högre än skaderisken vid träning 

(Brito et al. 2012). Ålder verkar inte ha någon inverkan i skaderisken vid varken match eller 

träning i någon av grupperna, där muskelsträckningar var vanligast bland skadetyperna (Ibid). 

Skademekanismerna eller skadeorsakerna sker övervägande vid direkt kontakt med en annan 

spelare där knä och ankel/vrist ofta skadades (Emery, Meeuwisse & Hartmann 2005). Gamla 

skador var också en bidragande faktor till att nya skador uppstod (Ibid). Skadeförebyggande 

träning såsom neuromuskulär uppvärmning samt balansträning har visat sig ge positiva 

effekter vad gäller förebyggande av skador bland unga fotbollsspelare, särskild vid 
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inomhusfotboll (Emery & Meeuwisse 2010). Fotboll framhålls ofta som en hälsofrämjande 

aktivitet som många ungdomar utövar världen över (Dahlström, Backe, Ekberg, Janson & 

Timpka 2012). Flera studier indikerar att skaderisken ökar med ökad spelintensitet. Vid en 

högre spelintensitet utsätts kroppen för hårdare påfrestning vilket därmed bidrar till en ökad 

skaderisk (Ibid). 

4.1.1 Anatomisk fördelning av skador hos ungdomar i åldern 13-19 år 

Ungefär tre fjärdedelar av alla skador var lokaliserade till nedre extremitet, där vristen, knäet 

och låret var de mest frekvent drabbade områdena (Tabell 7). Proportionen av skador i de 

olika kroppsdelarna varierade dock avsevärt mellan studierna, en jämförelse blev svår att 

dokumentera på grund av att definitioner gällande skada, indelning av typ av skada, 

skadelokalisation samt insamling av data skiljde sig. Ett flertal studier hade även ett lågt 

populationsdeltagande. Enligt Junge et al. (2004) var en liten andel av alla skador relaterade 

till bål och rygg och minst drabbat var huvud/ansikte. En högre andel skador i övre 

kroppshalvan var dock registrerade i de studier som endast analyserat skador under 

matchspel. Andelen skador i övre kroppshalvan noterades även i högre grad hos barn under 

14 år (ibid). Goldberg, Rosenthal, Robertson och Nicholas (1988) noterade också fler skador i 

övre extremitet hos barn under 14 år, och då framförallt i handleden. Författarna till 

föreliggande studie tror att bidragande faktorer till att fler barn drabbas av skador i övre 

extremitet dels kan vara att den neuromotoriska kontrollen inte är så väl utvecklad vid denna 

ålder samt att många barn även är rädda för bollen när den kommer farande och använder 

armarna/händerna för att skydda framförallt ansiktet. 

 

Soligard, Nilstad, Steffen, Myklebust, Holme, Dvorak, Bahr och Andersen (2010) jämförde 

skador mellan könen och mellan konstgräs (AT) och gräs (NT) hos ungdomar i 13-19 års 

ålder i en fotbollsturnering (2005-2008) som hölls varje år i Norge. Lagen spelade växelvis på 

konstgräs och naturligt gräs. Författarna rapporterade att den enda signifikanta skillnaden var 

en lägre risk för ankel/vristskador på konstgräs samt en högre risk för ryggsmärta och skador 

kring axel och nyckelben. Datan i studien kan dock diskuteras eftersom det är svårt att avgöra 

om själva skadan uppstod på det underlag som spelaren fick skadan registrerad på eftersom 

lagen hela tiden bytte underlag. En mer realistisk jämförelse skulle vara att undersöka och 

analysera lag som tränade och spelade sina hemmamatcher på konstgräs respektive gräs. 
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4.1.2 Vanliga skador 

Vristskador var en av de mest frekventa skadorna i nedre extremitet. Soligard, Bahr och 

Andersen (2012) jämförde skador på AT (konstgräs) och NT (gräs). Deras huvudfynd 

gällande skador var att det inte var någon skillnad gällande skadeincidensen. Vid jämförelse 

av olika underlag gäller det dock att ta hänsyn till dels friktionen mellan ytan och skon samt 

hårdheten i ytan (Nigg & Yeadon, 1987). Naturligt gräs är ofta mjuk till karaktären men har 

en ojämn yta, på grund av det levande materialet. Underlaget blir således tufft att spela på och 

kan spela roll vid skademekanismen för vristskador vilket i sig kan leda till ökad skaderisk 

(ibid). Ekstrand, Timpka och Hägglund (2006) däremot fann att manliga elitspelare hade ökad 

risk för vristskador på AT. Professionella elitspelare som analyserades i Ekstrand, Timpka 

och Hägglunds (2006) studie var både äldre och spelade med en högre intensitet vilket i sig är 

en faktor för en ökad skaderisk. Professionella elitspelare borde dock spela på ett 

gräsunderlag med en högre standard än ungdomar i en fotbollsturnering. 

 

Brito et al. (2012) fann att skador i nedre extremitet var vanligast där lårskador var 

överrepresenterade i alla åldersgrupper. Muskelbristningar eller sträckningar i låret visade sig 

vara de vanligaste typerna av skador. Resultatet skiljer sig därmed åt med tidigare publicerade 

studier rörande muskelsträckningar bland unga fotbollsspelare där förekomsten av knä- och 

fotledsskador hör till de mest förekommande typerna av skador. Högre nivåer av intensitet 

samt antal tacklingar bland äldre spelare är en bidragande orsak till fotledsskador (ibid). 

Spelare med minst en tidigare skada har i genomsnitt 2,6 gånger högre skadefrekvens jämfört 

med spelare utan tidigare rapporterade skador. Risken för knäskador ökar med nästan 6 

gånger bland spelare med tidigare skador. Spelare med tidigare vristskador löper upp till 4 

gånger ökad risk för motsvarande skada jämfört med en oskadad spelare (Kucera et al. 2005). 

Ett av skälen till detta skulle kunna vara att yngre spelare inte får ett optimalt 

omhändertagande/behandling vid skadetillfället eftersom det oftast är föräldrar till de 

fotbollsspelande barnen som är tränare och dessa saknar kunskap om skadehantering. En 

annan bidragande faktor kan också vara avsaknad av adekvat rehabilitering. 

 

Mekanismer för skador beror på en kombination av flera faktorer. Har idrottaren en 

skadebenägenhet kombinerat med yttre riskfaktorer ökar därmed risken för skador 

exponentiellt. Att identifiera spelaregenskaper som kan vara ett tecken på en ökad risk för 

fotbollsskada kan användas som skadeförebyggande insatser enligt Frisch et al. (2011). 
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Hjärnskador var den mest förekommande skadan bland 10-14 åringar enligt Cusimano et al. 

(2013) vilket är den enda studien som har kommit fram till denna slutsats. Kollision med en 

annan spelare, höga sparkar och huvud mot huvud kollisioner var de vanligaste 

skademekanismerna (Cusimano et al. 2013). För att minska hjärnskador i denna åldersgrupp 

behövs bland annat mer information till både föräldrar, spelare och tränare om hur allvarliga 

dessa skador kan vara och hur viktigt det är att förebygga dem. För barn- och tonåringar 

kanske även regelverket behöver ändras? Såsom exempelvis borttag av höga sparkar och 

cykelsparkar. 

 

Skadeincidensen under träning var lägre än under matchspel för spelare mellan 13-19 år. 

Under träning rapporterades i genomsnitt 1 skada per 1000 träningstimmar i jämförelse med 

4,7 skador per 1000 spelade matchtimmar (Johnson, Doherty och Freemont 2009, Brito et al., 

2012; Junge et al., 2004; Söderman et al., 2001). Skadeincidensen under match tenderade att 

öka med åldern. Vid jämförelse mellan könen kan man konstatera att flickor skadar sig i 

genomsnitt mer än pojkar. Spelare äldre än 15 år hade en skadeincidens på 15 till 28 skador 

per 1000 timmars exponeringstid av fotboll relaterad till match (Junge, Rösch, Peterson, Graf-

Baumann & Dvorak 2002; Junge et al. 2004, Inklaar, Bol, Schmikli & Mosterd 1996). 

Skadeincidensen hos ungdomar ökade med åldern, vilket även kunde ses i Ekstrand, 

Hägglund och Waldén (2011). Hos spelare av bägge könen, i åldern 17-19 år, var 

skadeincidensen densamma som kunnat ses hos vuxna spelare (ibid). Skillnader mellan könen 

är att flickor i tonåren har en ökad risk för att råka ut för främre korsbandsskador (Söderman, 

Pietilä, Alfredson & Werner 2002). Framförallt spelande tonårsflickor under 16 år som spelar 

på en högre nivå (med seniorer), det vill säga spelare över 19 år löper större risk för att 

drabbas av en främre korsbandsskada. I ovanstående studie har man därför föreslagit att dessa 

spelare bör avstå ifrån match på denna nivå och endast delta vid träning. Att knäleden är en 

utsatt led stöds även i senare forskning. Ahmad, Clark, Heilmann, Schoeb, Gardner och 

Levine (2006) såg vid sin jämförelse mellan kön, ålder och laxitet (se Bilaga 1) i knäleden att 

tjejer som fått sin menstruation ökade sin styrka i quadricepsmuskulaturen (se Bilaga 1) 

mycket mer än i sin hamstringsmuskulatur, vilket ger en obalans mellan lårets fram- och 

baksida och därmed ökar risken för främre korsbandsskada. Hos pojkarna däremot ökade 

muskulaturen signifikant i både lårets fram- och baksida. Laxiteten (se Bilaga 1) i knäleden 

var signifikant lägre hos pojkar som genomgått pubertet än hos flickor som genomgått 

puberteten samt även hos omogna pojkar och flickor (ibid). Denna obalans i muskulaturen är 

ytterligare en indikation till varför det är så viktigt att börja med skadeförebyggande träning 
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redan innan puberteten. I dagsläget finns det redan flera olika skadeförebyggande 

träningsprogram för knäleden, såsom exempelvis det svenska knäkontrollprogrammet (SISU 

2005) där fokus ligger på den neuromotoriska kontrollen i nedre extremitet. 

Knäkontrollprogrammet vänder sig främst till tränare och spelare inom svensk 

ungdomsfotboll och är framtaget av Svenska Fotbollsförbundet i samarbete med SISU 

idrottsutbildarna, Riksförbundet, Idrottshögskolan och Reumatikerförbundet. Målsättningen 

med programmet är att förebygga knäskador hos framförallt fotbollsspelande flickor i åldern 

12-16 år (ibid). 

 

Johnson, Doherty och Freemont (2009) undersökte skillnaden mellan skelettets mognad och 

kronologisk ålder hos 292 pojkar i åldrarna 9-16 år (under sex års tid) på elitnivå för att 

bedöma betydelsen av mognadsstatus vid skada. Vanlig röntgen samt Fels metod (ben i 

jämförelse med ben med tillägg av kvoter mellan epifys (se Bilaga 1) och diafys (se Bilaga 1) 

användes för att bestämma mognaden på skelettet, vänster hand och vrist röntgades, eftersom 

dessa leder anses vara bra områden vid jämförelser. Mognadsstatusen delades in i tre faser: 

tidig, normal och sen. Tidig och sen mognad klassificerades som att skelettets mognad var 

mer en ett år äldre eller yngre än deras kronologiska ålder. Normal mognad hade de med 

endast ett års skillnad mellan skeletal och kronologisk ålder. Mest drabbade av skador var 

pojkar i 14 års ålder, där överbelastningsskador var den vanligaste skadetypen, och knäleden 

den vanligaste skadelokalisationen. Ungefär 30 % av alla spelare befann sig antingen i 

gruppen tidig eller sen mognadsfas, dvs två tredjedelar befann sig inom kategorin normal 

mognadsfas. Fynden stöds av Backous et al. (1988) som rapporterade att pojkar med 

skelettmognad men svag muskulatur tenderade att vara mer mottagliga för att skada sig i 

jämförelse med personer med samma kronologiska ålder. Spelare med tidig pubertet 

drabbades oftare av tendinopatier (se Bilaga 1), ljumskskador och återfallsskador, medan de 

pojkar som mognade senare hade signifikant fler osteokondroser (se Bilaga 1) och högre 

incidens av svårare skador, vilka även ledde till en längre frånvaro av spel. Baxter-Jones, 

Maffulli och Helms (1993) noterade däremot ingen skillnad på den pubertala statusen 

gällande antal skador och graden av allvarlighet hos ungdomar på elitnivå (upp till 16 års 

ålder) (ibid). Fler studier behövs dock inom detta område och det mest intressanta vore då om 

studierna mätte skelettåldern på samma sätt för att kunna göra bra jämförelser. Det finns få 

studier som undersöker mognad i relation till skador och de få studier som finns undersöker 

mest pojkar. Pojkar i 13-14 års ålder tenderar dock att drabbas av Morbus Osgood-schlatter 
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(se Bilaga 1) mer än tjejer i samma ålder, men i övrigt var skadelokalisationen densamma för 

både pojkar och flickor (Price et al. 2004; Johnson, Doherty & Freemont 2009). 

Antalet studier som tittade på flickors skador var dock låg i förhållande till pojkarnas. Det är 

därför svårt att dra några långtgående slutsatser om förhållandet mellan könen. Siffrorna ger 

dock en indikation om förhållandet. 

4.1.3 Skadeincidens 

Majoriteten av artiklarna som användes i den här studien presenterade inte skador per spelare 

och det resulterade i att författarna till den här studien själva fick räkna ut ett snittvärde för att 

få fram skada per spelare i relevanta studier. Det som vanligtvis presenteras är det totala 

antalet skador per 1000 spelade match-/träningstimmar för en specifik åldersgrupp (Elias 

2001; Schmidt-Olsen, Bünemann, Lade & Brassøe 1985; Maehlum 1986). Skaderisken i den 

här studien låg mellan 0,25 – 0,70 skador per spelare vid jämförelse mellan studierna. 

4.2 Metoddiskussion 

För bedömning av kvaliteten på inkluderade artiklar användes SBU:s mall för bevisvärde och 

evidensstyrka. Artiklarna analyserades, bedömdes och graderades av författarna och innebär 

att felkällor kan ha uppstått när författarna till föreliggande studie graderade dessa. För att 

minimera felkällorna utförde författarna graderingarna oberoende av varandra. Eftersom detta 

är vår egen bedömning kan dock graden av subjektivitet diskuteras. När det gäller krav på 

kvalitet säger Britton (2000) att om en studies slutsatser ska kunna tillämpas får man ofta 

definiera en miniminivå. Det kan till exempel innebära studier med otillräcklig 

uppföljningstid eller studier där det inte finns några mått på resultat av betydelse för 

patientens välbefinnande utan enbart ”surrogatvariabler”. En surrogatvariabel är en variabel 

som är enklare att mäta än det sanna utvärderingsmåttet. De studier som ligger över 

miniminivån kan indelas i olika grad av bevisvärde, från högt till medelhögt och lågt (Tabell 

2). Detta avspeglar studiernas pålitlighet när det gäller att besvara den aktuella 

frågeställningen. För att hamna i kategorin högt bevisvärde bör studien vara stor, väl 

genomförd och vara randomiserad kontrollerad. Vid evidensgradering av den metodologiska 

kvaliteten går det inte att ange några absoluta gränser trots att det finns ett flertal omfattande 

mallar. Det kommer alltid att finnas frågetecken och luddiga gränser som försvårar och 

därmed blir det en viss subjektivitet av den som utför analysen. Bedömningarna bör utföras 

utifrån ämneskunskap, vetenskaplig kompetens och sunt omdöme (ibid). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt-Olsen%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%26%23x000fc%3Bnemann%20LK%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lade%20V%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brass%26%23x000f8%3Be%20JO%5Bauth%5D
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En del andra svårigheter som uppstod vid analyseringen av studierna var att de var uppbyggda 

på olika sätt vilket resulterade i ett spretigt innehåll och därmed svårt att sammanställa på ett 

bra överskådligt sätt. En styrka med metoden i denna översikt är att det systematiska 

tillvägagångssättet minimerar antalet felkällor och därmed kan resultatets tillförlitlighet anses 

vara hög. Författarna har i efterhand diskuterat om det hade varit mer optimalt att utföra en 

metaanalys för att sammanställa materialet. 

4.3 Framtida forskning 

Nuvarande forskning är i huvudsak inriktad på att kartlägga och beskriva 

skademekanismerna, vilka typer av skador som drabbar spelarna samt fördelning av skador 

hos ungdomar och vuxna spelare. Det finns en stor avsaknad av studier där man kartlägger när 

unga spelare (<10 år och i början av tonåren) löper stor risk att skada sig, och mer framtida 

forskning behövs inom området. Andra områden som är viktiga för framtida forskning är till 

exempel att undersöka spelarnas emotionella reaktioner som kan påverka koncentrationen och 

indirekt bidra till skador. Även fler studier kring mognadsstatus och skador behövs eftersom 

barn i samma ålder mognar olika tidigt eller sent, vilket innebär att spelare i ett fotbollslag 

befinner sig i olika mognadsfaser och behöver således träna på olika saker. 

5. Konklusion 

De flesta skador drabbade nedre extremitet. Vristen, knät och låret var de vanligaste 

skadelokalisationerna. Mellan 60-90 % av alla skador klassificerades som traumatiska och 

mellan 10-40 % var överbelastningsskador. De vanligaste skadetyperna var muskelsträckning, 

stukning/vrickning och kontusioner.  Skadefrekvensen är högre under matcher än under 

träning. 
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Bilaga 1 Ordlista 

Diafys = mellandelen på ett rörben. Exempel på rörben är lårbenet 

Dislokation = urledvridning, kroppsdelen har kommit i fel position 

Distorsion = stukning eller ligamentskada (indirekt ledvåld utan fraktur) 

Epifys = rörbenens ändstycke 

Kardiovaskulära = härstammar från hjärt-kärlsystemet 

Kontsuion = stöt- eller krosskada (direkt våld utan fraktur) 

Laxitet = slapphet. Ledlaxitet är onormal ökad rörlighet i leder. 

Lumbalsmärta = smärta i nedre delen av ryggen 

Muskuloskeletal = härstammar från muskler 

Nedre extremitet = nedre kroppshalvan 

Osgood-Schlatter = smärta och svullnad nedanför knäskålen (tuberositas tibia) på grund av 

uppluckring av lårmuskelsenans infästning på skenbenet 

Osteokondros = utvecklingsrubbning i skelettet 

Quadricepsmuskulaturen = muskulaturen på lårets framsida (4 muskler) 

Tendinopatier = smärta i/kring sena 

Övre extremitet = övre kroppshalvan 

  



 

Bilaga 2 Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att analysera befintlig data gällande 

skadeincidens, skademekanismer, skadelokalisation samt typ av skada. 

Frågeställningar: 

- Hur ser den anatomiska fördelningen av skador ut hos fotbollsspelande tonåringar 13-19 år? 

- Vilken typ av skada är vanligast (muskelsträcking, stukning/vrickning, kontusion, fraktur, 

dislokation)? 

- Hur många skador kan en spelare förvänta sig per 1000 spelade timmar och / eller 

skadeincidens relaterad till antal exponeringstimmar av fotboll? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

 
”soccer”, ”football”, “prevention”, “incidence”, ”injur*” eller “injury” i kombination med 

”youth”, “junior”, “adolescent”, “pediatric” or “child*” 

 

Var har du sökt? 
PubMed, SportDiscus, cochrane Library och PEDro 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Soccer AND Incidence AND Injur* AND Prevention AND Youth; Soccer AND Incidence AND 

Injury AND Prevention AND Adolescent; Soccer AND Incidence AND Injury AND Adolescent 

 

SportDiscus: Soccer AND Incidence AND Injury AND Prevention AND Youth 

 

Kommentarer 
Nästan ¼ av materialet hittades i referenslistor från artiklar i både PubMed och 

SportDiscus 

 


