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Abstract 
 

Background: There are more previous studies about injuries in male football than 

about injuries in female football. According to previous studies the injurie 

incidence seems to be lower for female football players than male football 

players. Objective: The aim of this study was to investigate the most common 

injuries among female football players in Finnish division 1 and 2. Method: A 

total of 68 Finnish female players took part in the study. Participants were in the 

age range of 18-36 years. Research data was collected using a survey.The survey 

gathered information about football player’s injuries, trainings and games during 

the previous 12 months. Results: In total, the players suffered from 89 injuries. 

Overall injurie incidence was 2.9 injuries per 1000 hours’ exposure time. During 

games, the players suffered from 12 injuries per 1000 game hours and during 

trainings 1.6 injuries per 1000 training hours.  Majority of injuries were (74.2 %) 

located in the lower extremities. Most injuries were in the ankle and in the knee.  

The players in the present study suffered mostly of contusion injuries and 

sprains/ligament injuries. Conclusions: The number of serious knee injuries was 

found to be significantly less in the present study compared to previous studies. In 

addition it was unexpected  that none of the players had suffered from an anterior 

cruciate ligament injury.  
 

Keywords: female players, football, injury incidence, sport injuries  

 

 

Abstrakt 

 
Bakgrund: Det finns fler studier om idrottsskador inom herrfotboll än vad det 

finns om idrottsskador i damfotboll.  Enligt tidigare studier verkar 

skadeincidensen vara lägre hos kvinnliga fotbollsspelare än vad det är hos 

manliga fotbollsspelare. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka de 

vanligaste skadorna bland finska damfotbollsspelare, i form av en skadeprofil 

inom finsk damfotboll division 1 och 2. Metod: Undersökningsgruppen bestod av 

totalt 68 finska damfotbollsspelare i åldrarna 18–36 år. Forskningsdata insamlades 

med hjälp av en enkät. Med enkäten insamlandes information av fotbollsspelarnas 

träningar, tävlingar och skador under de senaste 12 månaderna. Resultat: 

Spelarna drabbades av 89 skador. Totala skadeincidensen var 2.9 skador per 1000 

exponeringstimmar. Under match drabbades spelarna totalt av 12 skador per 1000 

exponeringstrimmar och under träningar totalt av 1.6 skador per 1000 

exponeringstimmar. Av alla skador var 74.2 % lokaliserad i nedre extremitet. De 

flesta skadorna lokaliserades i fotleden och näst vanligaste skadelokalisationen 

var  knän. Spelarna i studien hade drabbats mest av kontusionsskador och 

stukningar/ledbandsskador. Konklusion: Största skillnaden med tidigare studier 

var att antalen av allvarliga knäskador skador var betydligt färre. Oväntad var att 

ingen av spelarna i föreliggande studie hade drabbats av främre korsbandsskada.   

 

Nyckelord: damspelare, fotboll,  idrottsskador, skadeincidens 
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1  Introduktion 
 

Fotboll är en populär sport runt om i världen. Damfotbollens popularitet växer 

kontinuerligt och officiellt spelas damfotboll i fler än hundra länder. Totalt finns 

det cirka 30 miljoner damfotbollsspelare i världen (Fédération Internationale de 

Football Association, 2014, 16-17). I Finland spelar 26 5050 flickor och kvinnor 

fotboll (Finska fotbollsförbundet, 2014). Enligt antal av medlemmar i 

fotbollsklubbar är fotboll den mest populära tränings- och tävlingsidrotten i 

Finland (Suomen Kuntaliikuntaliitto, 2010).   

 

1.1 Idrottsskada och allvarlighetsgrad  

 
Flera studier har definierat idrottsskada som en skada som uppkommit under 

tränings- eller tävlingssituation och orsakat åtminstone en dags frånvaro från 

träning (Bartlett, 1999,3; Van Mechelen, Hlobil & Kemper, 1992; Ekstrand, 

Hägglund & Walden, 2011). 

Idrottsskador kan delas in i akuta skador och överbelastningsskador. En akut 

idrottsskada kan definieras som en skada som uppstår plötsligt eller oavsiktligt 

(Söderman et al, 2001). Akutskada är en fysisk skada som leder till frånvaro från 

träning/match eller krävs behandling av en läkare eller terapeut (Karhula & 

Pakkanen, 2005). Överbelastningsskada är en skada som orsakar smärta vid 

belastning (fysisk aktivitet), utan något specifikt trauma som utlösande faktor 

(Hägglund et al.2005). Överbelastningsskada orsakar smärta som ökar gradvis 

under ansträngning och kvarstå under lång tid efter avslutad ansträngning (Luthje 

et al. 1996). En återfallskada kan definiera som skada som återkommer, har 

samma lokalisation och är likadan som en annan skada individen har haft tidigare 

(Fuller et al.2006). 

 En idrottsskada kan graderas efter antal frånvarodagar från träning eller match. 

Det finns flera studier som har klassificerat skador i fyra olika 

allvarlighetskategorier baserat på antal frånvarodagar. Dessa kategorier är 

minimal skada, mild skada, medelsvårskada och svår skada (Tabell 1). 
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  I en studie av Karhula och  Pakkala (2005) användes sex olika kategorier för att 

dela upp skadorna enligt allvarlighetsgraden hos finska idrottare. Dessa kategorier 

var övergående mild skada (0 dagar), övergående alvarlig skada (1–3 dagar), mild 

bestående skada (4-6 dagar), måttlig bestående skada (över 3 veckor och under 3 

månader) och allvarlig bestående skada (över 3 månader). 

 

 
1.2 Skadeprofil bland kvinnliga fotbollspelare 

 

Tidigare studier som jämfört skador hos herrfotbollsspelare och 

damfotbollsspelare har visat att det finns skillnad i skadeprofilen mellan könen 

(Hägglund, Walden & Ekstrand, 2009; Larruskain, Lekue, Diaz, Odriozola & Gil, 

2017).  Enligt Thomee, Swärd och Karlsson (2011, 41), har kvinnor större risk för 

överbelastningsskador på grund av att kvinnor har svagare muskel- och 

skelettsystem med mindre muskelmassa, lägre bentäthet, bredare bäcken och mer 

rörligare leder.  Däremot visar tidigare studier att skadeincidensen är lägre hos 

kvinnliga fotbollsspelare jämfört med manliga fotbollsspelare (Larruskain et al. 

2017; Hägglund et al. 2009). I en studie av Larruskain et al. (2017), var totala 

skadeincidensen 30-40% högre för manliga än för kvinnliga fotbollspelare. 

En studie genomförd av Jacobson och Tegner (2007), visade att skadeincidensen 

hos svenska elitdamfotbollsspelare var 2,7 skador per 1000 träningstimmar och 

13,9 skador per 1000 matchtimmar. Enligt Larruskain et al.  (2017), förekommer 
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även skillnad i skadelokalisationen  mellan könen. I denna studie hade 

damfotbollsspelare allvarligare skador i knän och fotled än herrfotbollspelare.  

Däremot hade herrfotbollspelare fler hamstringssträckningar och skador i höften. 

Emellertid förefaller skador främst uppkomma i de nedre extremiteterna hos båda 

könen (Larruskain et al. 2017; Hägglund et al. 2009; Faude, Junge Kindermann & 

Dvorak, 2005). Faude et al. (2005), visade att 80 % av alla skador hos tyska 

elitdamfotbollsspelare var lokaliserade i nedre extremitet. Skadorna hade 

huvudsakligen uppstått i lår, knä eller fot.  

 

Enligt tidigare studier är de vanligaste idrottsskadorna inom damfotboll 

knäskador, lårskador och fotledsskador ( Faude, Junge, Kindermann & Dvorak, 

2005; Söderman, Adolphson, Lorentzon & Alfredson, 2001;  Del Coso, Herrero & 

Salinero, 2016; Jacobson & Tegner, 2007). Ett flertal studier har även visat att 

damfotbollsspelare främst uppvisar skador i knän, speciellt främre 

korsbandsskador (Jacobson & Tegner,2007; Walden, Hägglund, Werner & 

Ekstrand, 2010; Agel, Ardent & Berhadsky, 2005). Enligt Walden et al (2010) har 

damfotbollsspelare 2-3 gånger högre risk för främre korsbandsskador jämfört med 

herrfotbollspelare. Damfotbollsspelare visar även en tendens att få främre 

korsbandsskada vid lägre ålder jämfört med herrfotbollspelare (Walden et al, 

2010).  

 Turunen (2007), undersökte skadeincidens bland finska elitdamfotbollsspelare. 

Förekomsten av skador var 1,6 skador per 1000 träningstimmar och 22,8 skador 

per 1000 matchtimmar. Av alla skador i Turunsens studie (2007), var 67 % akuta 

skador och 33 % belastningsskador. De vanligaste akuta skadorna var knä- och 

fotledsskador och flertalet belastningsskador var lokaliserade till foten. 
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1.3  Problemformulering 

Det finns mera forskning kring skador i herrfotboll jämfört med damfotboll. 

Under de senaste åren har forskning kring damfotboll ökat. Emellertid forskning 

kring finska damfotbollspelare är fortfarande begränsad. Eftersom antalet  

damfotbollsspelare har utökats kontinuerligt under de senaste åren är det viktigt 

att undersöka skadeprofilen bland damfotbollsspelare för att kunna förebygga 

skador. Kartläggning av skador ger grunden till att kunna planera en bra 

skadeförebyggande strategi. En bra skadeförebyggande strategi förebygger skador 

och minskar skadeincidensen. Det är även viktigt att kartlägga skador eftersom 

dessa påverkar individens och lagets prestation (Hägglund, Walden, Magnusson, 

Kristenson, Bengtsson & Ekstrand, 2013). Enligt Larruskain et al. (2017) finns det 

skillnad i lokalisationen av skador mellan herr- och damfotbollsspelare. Mot 

denna bakgrund föreslår Larruskain et al (2017) att skadeförebyggande strategier 

ska anpassas enligt könen.  

 

2  Syfte 

Syftet med denna studien var att undersöka de vanligaste skadorna bland finska 

damfotbollsspelare, i form av en skadeprofil inom finsk damfotboll division 1 och 

2. 

 Frågeställning 

1. Vad är skadeincidensen  bland finska damfotbollsspelare i division ett och två?  

2. Hur många skador uppkommer per 1000 träningstimmar och matchtimmar hos 

finska damfotbollspelare? 

3. Vad är skadornas svårighetsgrad och hur lång är frånvaron från träning och 

match? 
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3  Metod 

Denna studie är en deskriptiv enkätstudie.  

3.1 Material och metod 

Studiens urvalskriterier var att alla deltagarna ska vara kvinnliga fotbollsspelare 

som spelar division ett eller två i Finland. Fem fotbollslag från division ett och två 

deltog i studien. Undersökningsgruppen bestod av totalt 68 finska 

damfotbollsspelare i åldrarna 18–36 år. Medelålder av spelarna var 21,7 år. Ett 

bortfall konstaterades och togs bort från dataanalysen på grund av felaktigt ifylld 

enkät och slutliga dataanalysen bestod  av 67 spelare.  

 

3.2 Procedur 

Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades till lagets huvudtränare eller lagledare 

innan datainsamling. Informationsbrevet innehåll information om vad som krävs 

att vara med i studien, urvalskriterier, information av enkätens innehåll och hur 

lång tid de ungefär tar att fylla i enkäten.    

Forskningsdata samlades in med hjälp av en enkät som tidigare använts för att 

undersöka idrottsskador inom finsk damfotboll (Karhula & Pakkanen, 2005; 

Bilaga 2). Frågorna i enkäten anpassades till syftet av uppsatsen. Vissa frågor från 

den original enkäten togs bort eller ändrades. Som till exempel frågor om 

nutrition, mediciner, alkohol, rökning/snus, jobb, menstruation, stretching och  

massage. Även frågor om idrottsskador som ledde till avslutad fotbollskarriär togs 

bort.  Skadegraderingsfråga ändrades från sex olika skadekategorier till fyra olika 

skadekategorier. Denna fråga var ändrad  på grund av att det finns fler nya studier 

som har använt fyra skadekategorier, vilket medför att resultaten går att jämföras 

med tidigare studier (Jacobson & Tegner 2006). 

 

Med enkäten insamlandes information om fotbollsspelarnas träningar, tävlingar 

och skador under de senaste 12 månaderna. Enkäten var uppdelad i tre olika delar. 

Första delen bestod av frågor om fotbollsspelarens bakgrund samt 

träningsinformation och tävlingsinformation. Denna delen innehöll frågor om 

spelarnas ålder, längd, vikt, spelposition och antal år man har spelat fotboll. Första 

delen innehöll även frågor om längden av tränings- och tävlingssäsong, antal och 

varaktighet av träningar, samt antal matcher, vilodagar och träningslägerdagar.  
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Andra delen bestod av frågor om akuta skador och tredje delen av frågor om 

belastningsskador. Andra och tredje delen innehöll frågor om skadornas antal, typ, 

lokalisation, diagnos, skademekanismen, i hurdan situation skadan hände, samt 

frånvarotiden från träningar och match.  

Det fanns även två frågor om återfallskador. Dessa frågor var om spelaren har haft 

tidigare likadan skada eller haft skada i samma lokalisation under sin 

fotbollskarriär (Bilaga 2).  

Studien bestod av ett moment där försökspersonerna fick först verbal information 

om studien och instruktioner till att fylla i enkäten. Därefter fick försökspersoner 

fylla i enkäten. Försökspersoner hade möjlighet att ställa frågor till 

undersökningsledaren under tiden de fyllde i enkäten.  

 

3.3 Definitioner 

Akut idrottsskada och överbelastningsskada var definierad i enkäten som delades 

ut till deltagarna.  Akut idrottsskada var definierad som idrottsskada som uppstår 

plötsligt eller oavsiktligt och leder till att idrottaren måste avsluta utförandet. 

Akutskada är en fysisk skada som leder till frånvaro från träning/match eller krävs 

behandling av en läkare eller terapeut (Karhula & Pakkanen, 2005).  

Överbelastningsskada var definierad som en skada som orsakar smärta vid 

belastning (fysisk aktivitet), utan något specifikt trauma som utlösande faktor. 

Överbelastningsskada orsakar smärta som ökar gradvis under ansträngning och 

kan hålla i lång tid efter avslutad ansträngning. Om idrottaren fortsätter att 

anstränga sig med smärta kan det tillslut leda till att idrottaren inte alls kan utföra 

rörelsen/prestationen (Karhula & Pakkanen, 2005). Enligt dessa definitioner 

skulle deltagarna  fylla i skador som de har haft under de senaste 12 månader i 

enkäten.  

 

Idrottsskador var uppdelad i fyra olika allvarlighets kategorier baserat på antal av 

frånvarodagar. Dessa kategorier var minimal skada (0-3 dagar), mild skada (4-7 

dagar), medelsvårskada (8-28 dagar) och svår skada (>28 dagar). Kategorier var 

baserat på kategorier som har använts tidigare i en studie där man har undersökt 

skador i damfotboll (Jacobson & Tegner 2006). Första kategorin minimal skada 

var ändrad från 1–3 dagar till 0–3 dagar på grund av att spelarna som används i 

denna studien tränar bara ca. 4–5 gånger i veckan. Detta betyder att flera skador 



9 

 

inte nödvändigtvis orsakar en enda frånvarodag från träningar fast dessa skador 

skulle behöva behandling av läkare eller fysioterapeut. 

 

3.4 Statistik 

Resultat sammanställdes och analyserades i Microsoft Excel. Deskriptiv statistik 

användes för att förklara resultatet. Skadeincidensen beräknades till hur många 

skador var det per 1000 matchtimmar och träningstimmar. Resultatet presenteras i 

form av tabeller och figurer.  

 

3.5 Etiska övervägande 

Informationsbrev skickades till lagets huvudtränare eller lagledare innan 

datainsamling för att informera tränare och spelare om studien. 

Informationsbrevet innehåll information om att enkäten kommer vara anonym och 

att resultat kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet.  

Fotbollsspelarna var informerad verbalt och skriftligt om att när de fyller i enkäten 

samtycker de för att delta i studien. Ifall fotbollsspelarna inte ville deltaga i 

studien hade de möjlighet att lämna in en oifylld enkät. 

 

4 Resultat 

Slutliga dataanalysen bestod av 67 spelare. Av dessa spelare var 4 målvakter, 22 

mittfältare, 25 back och 16 forwards.  

 

4.1 Exponering och skadeincidensen  

 

Total exponeringstid för alla spelare var 3 0427.5 timmar under de senaste 12 

månader. Antal träningstimmar var 27 924 och antal av matchtimmar 2503.5. 

Träningssäsong bestod totalt av 14364 träningstimmar och tävlingssäsong bestod 

av 13 560 träningstimmar.  

Totalt drabbades spelarna av 89 skador och 76.4% av dessa skador var akuta. 

Andel av överbelastningsskador var 23.7% av alla skador. Under de senaste 12 

månader drabbades spelarna totalt av 2.9 skador per 1000 exponeringstimmar. 

Under match drabbades spelarna  av 12 skador per 1000 exponeringstrimmar och 

under träningar av 1.6 skador per 1000 exponeringstimmar. Fyra målvakter deltog 

i studien och bara en av dem hade inte drabbats av någon skada under de senaste 
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12 månader. Av alla backar som deltog i studien 70.8 % hade skadat sig och av 

alla forwards 68.8 % hade skadat sig. Under de senaste 12 månader hade 50 % av 

alla mittfältare haft någon typ av skada (tabell 2).  

 

 Tabell 2. Antal spelare (n=67) i varje spelposition och antal skador (n=89)  för 

varje spelposition. 

spelposition Antal av 

deltagare 

Antal av spelare 

som hade skadat 

sig  

Totalt antal 

skador 

Målvakt 4 3 7 

Back 25 17 35 

Forward 16 11 19 

Mittfält 22 11 28 

 

4.2 Skadelokalisation och skadetyp 

Av alla skador var 74.2 % lokaliserad till nedre extremitet. Till nedre extremitet 

tillhör bäcken, lår, knä och fot. Fotleden var vanligaste skadelokalisationen hos 

spelarna i studien. Totalt var det 23 akuta fotledsskador och en 

överbelastningsskada i fotleden. Den näst vanligaste förekommande 

skadelokalisationen var knä. Det var 10 akuta knäskador och 5 

överbelastningsskador i knän. Av alla skador var 27 % fotledsskador och 16.9 % 

knäskador (figur 1). Flest överbelastningsskador var lokaliserad i ländryggen och 

knän (figur 1). 
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Figur 1.  Figuren visar skadelokalisationen för akuta och överbelastningsskador som 

spelarna har drabbats av under de senaste 12 månaderna.  
 

Av alla skador var  24.7 % kontusionsskador och 23.6 % stukning/ledbandsskador 

(figur 2).  Det var en ligament ruptur i knän, men inga främre korsbands rupturer. 

Tre ligament rupturer lokaliserades i fotleden. De flesta av överbelastningsskador 

hade ingen diagnos. Totalt var det 13 överbelastningsskador utan diagnos och 

detta är 61.9 % av alla överbelastningsskador. Vanligaste diagnoserat 

överbelastningsskada var bursit/tendinos (figur 2). 
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Figur 2.  Figuren visar olika skadetypen som spelarna hade drabbats av under de senaste 

12 månader.  

 

4.3 Skadegradering och skademekanismen 

Skador var delad i fyra olika allvarlighetskategorier enligt antal av frånvarodagar.  

Flest svåra och medelsvåra skador var lokaliserad  i fotleden och andra mest i 

knän (tabell 3).   
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Tabell 3. Skadegradering genom antal dagar av frånvaro från träning eller 

match. 
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Av alla skador  orsakades 19.1%  av konfrontation av motståndarens och därefter 

kom snabba vändningar/rotation med 17.6 % (figur 3). 

 

 

Figur 3. Situationen/skademekanismen som ledde till skada 

 

5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka de vanligaste skadorna bland finska 

damfotbollsspelare, i form av en skadeprofil inom finsk damfotboll division 1 och 

2.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Spelarna drabbades totalt av 89 skador under de senaste 12 månaderna. Av dessa 

skador var 68 akuta skador och 21 överbelastningsskador. Totalt antal skador var 

2,9 per 1000 exponeringstimmar och antalet av skador som spelarna drabbades av 

under matcher var 12 per 1000 exponeringstimmar. Under träningar utsattes 

spelarna för 1,6 skador per 1000 träningstimmar. Detta är i linje med studien 

genomförd av Turunen (2007), som visade att finska elitdamfotbollsspelare 

drabbades av 1,6 skador per 1000 träningstimmar och 22,8 skador per 1000 

matchtimmar. Dock var damfotbollsspelarna i Turunen (2007), studie i högre 

serienivå än spelare som undersöktes i föreliggande studie. På grund av detta kan 

skillnaden mellan antalet av skador under matcher möjligen bero på olika 
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serienivåer. Speltempot varierar mellan olika serienivåer vilket kan påverka 

skadeincidenssen.  

Som tidigare nämnts finns det begränsad forskning kring finska 

damfotbollsspelare. Fler studier har genomförts med fokus på svenska 

damfotbollsspelare än på finska damfotbollsspelare. Enligt föreliggande studie 

och studie av Turunen (2007), verkar skador per 1000 träningstimmar vara lägre 

för finska än svenska damfotbollsspelare. Jacobson & Tegner (2007), visade att 

svenska damfotbollsspelare drabbades av  2,7 skador per 1000 träningstimmar. 

Ytterligare visade  Hägglund et al. (2008), att svenska damfotbollsspelare 

drabbades av  3,8 skador per 1000 träningstimmar. Däremot ska man ta hänsyn till 

att i dessa tidigare studier följde man spelare en viss period istället för att samla in 

data med enkäter. Dessa studier är även snart 10 år gamla och under dessa 10 år 

har det utvecklats flera olika skadeförebyggande programmer samt 

knäkontrollövningar. Spelunderlagen har även ändrats och möjligtvis spelstilen. 

 

Tidigare studier om skador inom damfotboll och herrfotboll har visat att flest 

skador lokaliseras i nedre extremitet (Jacobson & Tegner, 2007; Hägglund et al., 

2008; Giza, Mithöfer, Farell, Zarins & Gill,2005). Föreliggande studie stöder 

dessa tidigare studier eftersom resultatet visade att 72.4 % av alla skador 

lokaliserades i nedre extremitet. Flest skador i föreliggande studie lokaliserades i 

fotleden och därefter i knän. Av alla skador lokaliserades 27 % i fotleden och 16.9  

% i knän, vilket även i tidigare studier var de vanligaste lokalisationerna för 

damfotbollsspelare (Faude, Junge, Kindermann & Dvorak, 2005; Söderman, 

Adolphson, Lorentzon & Alfredson, 2001; Del Coso, Herrero & Salinero, 2016; 

Jacobson & Tegner, 2007). Många damfotbollsspelare har även upptäckts ha 

främre korsbandsskador (Jacobson & Tegner, 2007; Werner & Ekstrand, 2010). I 

föreliggande studie hade ingen av deltagarana drabbats av en främre 

korsbandsskada. Antalet av allvarliga knäskador var låg i föreliggande studie. Ett 

litet antal  allvarliga knäskador kan möjligen bero på att det har tidigare utvecklats 

skadepreventiva program för damfotbollsspelare för att minska antalet främre 

korsbandsskador. En studie genomförd av Walden, Atroshi, Magnusson, Wagner 

och Hägglund (2012) visade att främre korsbandsskador hos damfotbollsspelare 

kan minskas med ett neuromuskulärt uppvärmningsprogram. Även Internationella 

Fotbollsförbundet FIFA har utvecklat ett skadepreventiv uppvärmningsprogram 
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som heter FIFA 11+. Steffen et al. (2013) testade FIFA 11+  och visade att 

programmet förbättrade funktionell balans, samt minskade skador hos 

damfotbollsspelare.    

 

Den vanligaste skadetypen i föreliggande studie var kontusionsskador och 

stukningar, samt ledbandsskador. I flera tidigare studier har stukningar och 

ledbandsskador varit en av de vanligaste skadetyperna (Jacobson & Tegner,2007; 

Hartmut, Becker, Walther & Hess,2010; Faude et al. 2005). Antalet av 

kontusionsskador i förhållandet till totala antal av skador har inte varit lika högt i 

tidigare studier (Hartmut et al. 2010; Jacobson & Tegner,2007; Söderman et al. 

2001).  Angående antalet av olika skadetyper i föreliggande studie måste man ta 

hänsyn till att det var totalt 13 överbelastningsskador som inte var 

diagnostiserade. Orsaken till att 61.9 % av alla överbelastningsskador var inte 

diagnotiserade kan möjligen vara att majoriteten av finska damfotbollslag saknar 

egna läkare eller fysioterapeuter inom laget.  Spelarna ska själv ta ansvar för att gå 

till kompetent läkare eller fysioterapeut för att behandla skadan.  

I en studie genomförd av Jacobson & Tegners (2007), har samma skadegradering 

använts som i föreliggande studie. I denna studien lokaliserades mest svåra skador 

i knän och totalt 22% av alla skador var svåra. De flesta skador i Jacobson och 

Tegners (2007) studie var medelsvåra skador.  Resultat från föreliggande studie 

skiljer sig från denna studie. I föreliggande studie flesta svåra skador lokaliserades 

i knän och de flesta skador var minimala. 

 

Turunen (2007), har tidigare undersökt finska elitdamfotbollsspelare och visat att 

de flesta skador orsakas på grund av tacklingar. Detta överstämmer inte med 

föreliggande studie där vanligaste orsaken till skador var konfrontation av 

motståndare och vändning eller rotation.  

Sammanfattningsvis, föreliggande studie skiljer sig delvis från tidigare studier. 

Däremot måste det tas hänsyn till att i de flesta tidigare studier  har inte använt 

enkäter för att samla in data. Som tidigare nämnts behövs även  fler studier med 

kliniska undersökningar för att kunna sätta tydligare diagnos vid akuta skeendet 

av finska damfotbollsspelare.  
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5.2 Metoddiskussion  

Forskningsdata i studien insamlades med hjälp av en enkät som tidigare använts 

för att undersöka idrottsskador inom finsk damfotboll. Enkätens validitet och 

reliabilitet har tidigare testats och därför valde författaren till föreliggande studien 

att använda den. Studiens författare valde även att  själv dela ut enkäten i 

pappersform istället för att skicka elektronisk enkät via e-post. Tanken med detta 

var att öka studiens tillförlitlighet genom att spelarna fick verbala instruktioner 

och hade möjlighet att ställa frågor till undersökningsledaren medan de fyllde i 

enkäten.  

De flesta tidigare studier som har undersökt skador inom fotboll har följt 

fotbollslag under en eller flera säsonger (Jacobson & Tegner, 2007; Hägglund et 

al.2008; Söderman et al. 2001). I dessa studier registrerade tränare alla tränings- 

och matchtimmar. Skadorna var registrerade av lagets läkare eller fysioterapeut 

(Jacobson & Tegner, 2007; Hartmut et al.2010; Larruskain et al.2012). Genom att 

tränarna registrerar alla tränings/matchtider och att alla skador registreras får mera 

trovärda resultat jämfört med att spelarna fyller i enkäten efter säsongen. 

Nackdelen med enkätstudie är att spelarna möjligtvis  inte kommer ihåg alla 

skador som de har haft eller hur lång tid de var borta från spel på grund av skadan. 

Men samtidigt är det kanske enklare att rekrytera lag till enkätstudie eftersom det 

inte kräver så stora insatser av spelarna. 

 

Urvalskriterier för deltagarna i föreliggande studie var att deltagaren ska spela i ett 

fotbollslag som spelar i finsk division 1 eller 2. Studiens författare valde att 

begränsa urvalet till fotbollslagen i division 1 eller 2, eftersom lagen i dessa 

divisioner tränar ungefär lika mycket och har ungefär lika lång tävlingssäsong.  

Förslag för framtiden är att undersöka finska damfotbollsspelare genom 

uppföljning av fotbollslag under åtminstone en säsong. Eftersom de flesta finska 

damfotbollslag saknar egna  fysioterapeuter eller läkare skulle det vara bra att 

skaffa en fysioterapeut till lagen som registrerar skador under undersökningstiden. 

I föreliggande studie var det flera överbelastningsskador som saknade diagnos. 

Genom att en fysioterapeut registrerar skador är diagnosen möjligen mer trovärd. 
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6 Konklusion 

Vanligaste skadelokalisationen för finska damfotbollsspelare var fotleden. Största 

skillnaden med tidigare studier var att antalen av allvarliga knäskador skador var 

betydligt färre i föreliggande studie. Oväntad var att ingen av spelarna i 

föreliggande studie hade drabbats av främre korsbandsskada.  
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8 Bilaga 1 

                            

               Idrottsskada undersökning 
 

Syfte med underökning är att ta reda på vanligaste skador bland finska 

damfotbollsspelare, i form av en skadeprofil inom finsk damfotboll div 1 och 2.  

Syftet är också att ta reda på skadeincidensen (hur många skador under 

matcher/träningar). Vilket kommer att ingå i en studentuppsats för 

Idrottsvetenskapliga programmet, Mittuniversitetet. 

Urvalskriterier för att kunna delta i studien är att deltagaren ska spela i en 

damfotbollslag som spela i finsk div 1 eller 2.  Deltagarna ska fylla i ett 

frågeformulär. Enkäten är anonym och all information kommer att behandlas mes 

största möjliga konfidentialitet. Genom att spelarna fyller i enkäten samtycker de 

för att delta i studien. Om spelarna inte vill deltaga i studien så kan de lämna in en 

oifylld enkät. Enkäten kommer ta cirka 30 minuter att fylla i.  

 

Skadeformulärets innehåll 

- Idrottarens bakgrundsinformation (längd, vikt, spelposition osv.) 

- Frågor om idrottsskador som har inträffats under de senaste 12 månader 

- Har skadan inträffats under träning eller match 

- Frågor om träningar och matcher  

- Beräknat antal av träningstimmar per vecka, under de senaste 12 månader 

- Beräknat antal av matcher under de senaste 12 månader. 

 

 

Information angående studien kan fås från Aino Turtiainen student, 

aitu1400@student.miun.se  eller Handledare, Marie Alricsson, Professor, 

Mittuniversitetet, marie.alricsson@miun.se 

 

 

 

 

 

mailto:aitu1400@student.miun.se
mailto:marie.alricsson@miun.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHw6ulmcnTAhUGDCwKHRBpD_gQjRwIBw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/mittuniversitetet&psig=AFQjCNGiOuJOsVKY30HM-rddXugcTNUnPg&ust=1493539206189363
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9 Bilaga 2 

                                 

                              Skadeformulär  
Med hjälp av detta formulär samlas information om idrottsskador in finska 

damfotbollsspelare. Läs frågorna noga och ringa in lämpligt svarsalternativet eller 

skriv in svaret inom utrymmet. 

Genom att fylla i enkäten samtycker du att vara med i studien. Om du inte vill 

delta i studien så kan du lämna in en oifylld enkät. 

 

A1. BAKGRUNDSINFORMATION 

1. Datum:  ____/____/2017 

 

2.  Födelsedata (dag/månad/år)    ____/____/  ___ 

 

3.  Längd: ___ 

 

4.  Vikt: ___ 

 

A2. IDROTT- OCH TRÄNINGSINFORMATION 

Denna del av enkäten består av frågor om träning och tävling under de senaste 12 

månaderna.  

Även fast någon av frågorna ex. träningsmängd) känns svåra att svara på försök 

ändå svara noga. Lämna inte svaren tomt utan försök svara så bra du bara kan.   

 

5.  Vilken position spelar du mest? 

1. Målvakt 2. Back 3. Forward 4. Mittfältare 

 

6. Vid vilken ålder började du spela fotboll? ______ –års ålder 

 

7.  Hur många år har du aktivt tränat fotboll (minst 2 gånger/vecka)? 

_______ år 

 

8. Håller du på med andra idrotter? Med andra idrotter menar man idrott 

som inte tillhör till fotboll träningsprogram.  

1. Nej 2. Ja, vilka idrotter?   

__________________________________________________________________

________  

 

 

9.  Tävlar eller deltar du i matcher i andra idrotter än fotboll? 

1. Nej 2. Ja, vilka idrotter?  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHw6ulmcnTAhUGDCwKHRBpD_gQjRwIBw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/mittuniversitetet&psig=AFQjCNGiOuJOsVKY30HM-rddXugcTNUnPg&ust=1493539206189363
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__________________________________________________________________

________  

__________________________________________________________________

________  

 

10. Hur lång är din träningssäsong (den delen av åren du tränar regelbundet 

men tävlar inte regelbundet)? 

______ månader 

 

11. Hur många timmar tränar du i genomsnitt (alla idrotter) per vecka under 

träningssäsongen? 

______ timmar / vecka, ______ gånger / vecka 

 

12.  Hur lång är din tävlingssäsong i genomsnitt?  

______ månader 

 

13. Hur många timmar tränar du i genomsnitt (alla idrotter) per vecka under 

tävlingssäsongen? 

______ timmar / vecka, ______ gånger / vecka 

  

14. I hur många matcher deltar du genomsnittligt under ett år? 

______ matcher / år 

 

15. Hur många träningslägerdagar har du under ett år? 

_______ dagar 

 

16.  Hur många hela vilodagar har du genomsnittligt per vecka under 

träningssäsong? 

_______ vilodagar / vecka 

 

17. Hur många hela vilodagar har du genomsnittligt per vecka under 

tävlingssäsong? 

_______ vilodagar / vecka 

 

B. AKUTA IDROTTSSKADOR  

Denna delen består av frågor om akuta idrottsskador. Läs igenom noga följande 

definitioner innan du fortsätter att svara på frågorna. En akut idrottsskada uppstår 

plötsligt eller oavsiktligt och leder till att idrottaren måste avsluta utförandet. 

Akutskada är en fysisk skada som leder till frånvaro från träning/match eller krävs 

behandling av en läkare eller terapeut. 

Belastningsskador undersöks separat i del C.  

 

18. Har du haft en akutidrottsskada under de senaste 12 månader? 

 

1. Nej  2. Ja, hur många? _____________  

Om du inte har haft någon akut idrottsskada kan du hoppar över till del C1 

(belastningsskador). 

Kryssa svaret på högst fem av de akuta idrottsskador som du har haft under 

de senaste 12 månader. Välj de alternativet som beskriver bäst de skada som 
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du har haft. Om du har haft flera än 5 skador, välj de skador som du tycker 

att har varit mest allvarliga.  

 

19. I vilken kroppsdel var akuta idrottsskadan?  

 
 

 

20. Hur var den akuta skadan? Markera förgående frågas skada 1 typ till 

skada 1 och skada 2 till skada 2 osv. 

 Skada 

1 

Skada 

2 

Skada 

3 

Skada 

4 

Skada 

5 

1.muskelkramp      

2. muskelsträckning      

3. kontusionsskada      

4. sår      

5. 

stukning/ledbandsskada 

     

6.ligament ruptur      

7.ledluxation      

8.fraktur      
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21. Vad var diagnosen av skadan och när det hände? Om du inte kommer 

ihåg exakta diagnosen av skadan, berätta om skadan med egna ord. 

 Skada 1 Skada 2 Skada 3 Skada 4 Skada 6 

1.Diagnos 

av 

skadan 

     

2.Datum 

(mm/år) 

     

 

 

 

22. Hur var skadesituationen när skadan hände (skademekanismen)? 
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23. Under vilken träning/situation hände akuta skadan? 

  
 

24. Hur lång frånvaro av träning orsakade skadan?  

 
 

25.  Om skadan inträffades under tävlingssäsongen, var du tvungen att vara 

borta från matcher? 

 Skada 1 Skada 2 Skada 3 Skada 4 Skada 5 

1. Nej      

2. 1–3 

dagar 

     

3. 4–7 

dagar 

     

4. 8–28 

dagar 

     

5. över 28 

dagar 

     

 

 

B2.  ÅTERFALL AV AKUTA IDROTTSSKADOR 

Följande delen består av frågor om återfallskador. 

26. Har du haft liknande akutskada i samma del av kroppen tidigare under 

din idrottskarriär? 
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27 a.  Har du haft någon annan akut skada i samma del av kroppen? 

 
Om du inte har haft återfallskador kan du fortsätta till del C1. 

 

 

27 b. Om du svarade Ja på förgående fråga, vilken typ var akutskada var 

det? 

 
 

C1. Överbelastningsskador 

Denna delen består av frågor om överbelastningsskador. Läs igenom noga 

följande definitioner innan du fortsätter att svara på frågorna. 

Överbelastningsskada är en skada som orsakar smärta vid belastning (fysisk 

aktivitet), utan något specifikt trauma som utlösande faktor.  

Överbelastningsskada orsakar smärta som ökar gradvis under ansträngning och 

kan hålla i lång tid efter avslutad ansträngning. Om idrottaren fortsätter att 

anstränga sig med smärta kan det tillslut leda till att idrottaren inte alls kan utföra 

rörelsen/prestationen.  

 

28. Har du haft en överbelastningsskada under de senaste 12 månaderna? 

1. Nej 2. Ja, hur många? _____________  

Om du inte har haft någon en överbelastningsskada behöver du inte svara på 

övriga frågor! 

Kryssa svaret på högst fem av de överbelastningsskador som du har haft 

under de senaste 12 månader. Välj de alternativet som beskriver bäst de 

skada som du har haft. Om du har haft flera än 5 skador, välj de skador som 

du tycker att har varit mest allvarliga.  
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29. I vilken kroppsdel var överbelastningsskadan?  

 
 

30. I vilken vävnad var skadan? 

 Skada 

1 

Skada2  Skada 

3 

Skada 

4 

Skada 

5 

1. muskel      

2. sena      

3. ben      

4. led      

5. ledband      

6.nervvävnad      

 

31. Vilken typ av överbelastningsskada var det? 

 Skada1  Skada 2 Skada 3 Skada 4 Skada 5 

1. stressfraktur      

2. inflammation i 

senan  

     

3. inflammation i 

slemsäcken  

     

4. 

nervkompression 

     

 Någon annan, vad? 

__________________________________________________________________

________  
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32. Vad var diagnosen av skadan och när det hände? Om du inte kommer 

ihåg exakta diagnosen av skadan, berätta om skadan med egna ord. 

 
 

33. När började symptomen av överbelastningsskadan? 

 Skada 

1 

Skada 

2 

Skada 

3 

Skada 

4 

Skada 

5 

1. grundkonditions 

säsong 

(uppbyggnadsperiod) 

     

2. 

förberedningssäsong  

     

3. tävlingssäsong      

 

 

 

34.  Hur lång frånvaro från träning orsakade skadan?  
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35. Om skadan inträffade under tävlingssäsongen, var du tvungen att vara 

borta från matcher? 

 
 

C2. ÅTERFALL AV ÖVERBELASTNINGSSKADOR 

Följande delen består av frågor om återfallskador. 

36. Har du haft liknande överbelastningsskada i samma del av kroppen 

tidigare under din idrottskarriär? 

 Skada  

1  

Skada 

2 

Skada 

3 

Skada 

4 

Skada 

5 

1. 

JA 

     

2. 

NEJ 

     

 

37 a. Har du haft någon annan överbelastningsskada i samma del av 

kroppen? 

 
 

Om du inte har haft återfallskador behöver du inte svara på övriga frågor! 

37b. Om du svarade Ja på förgående fråga, vilken typ var 

överbelastningsskada var det? 

 
 

 


