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VM ökar skaderisken 
Colombias Falcao är skadad och missar VM. Samma öde drabbade flera 
stjärnor redan före avresan till Brasilien. En hög skaderisk i mästerskap 
innebär sannolikt att fler får åka hem innan turneringen är över. Det 
visar 13 års erfarenhet av skadestudier inom europeisk toppfotboll.

Se d a n å r 2001 h a r  27 olika fotbollslag 
från tio professionella ligor i Europa 
deltagit i den så kallade UEFA Elite Club 
Injury Study (2). Det medicinska teamet i 
varje lag, oftast läkare och fysioterapeuter, 
rapporterar på månadsbasis in tränings- 
och matchtid för samtliga spelare i A-trup-
pen samt information om de skador som 
har inträffat. 
     För studien registreras de skador som 
skett i samband med träning eller match 
och som innebär att spelaren avbryter eller 
tvingas avstå från kommande träning eller 
match, så kallade frånvaroskador. 

Till dags dato har över 10 000 skador 
registrerats under drygt en miljon trä-
nings- och matchtimmar. Det är troligen 
världens största skadedatabas inom elitfot-
boll. 

Oförändrat antal skador
I en uppföljning år 2012 fann vi att skade-
risken bland europeiska topplag hade legat 
på en oförändrat hög nivå sedan 2001 (2). 
För enskilda skadetyper påvisades en 
minskning, exempelvis vissa ligamentska-
dor (fotledsstukningar och ledbandsskador 
i knäet). De skadeförebyggande metoder 
som är vanliga i dag tycks vara framgångs-
rika mot just denna typ av skador. 

Däremot var frekvensen av muskelska-
dor (bristningar, sträckningar) och svåra 
skador fortfarande hög och till synes 
opåverkad av traditionella skadeförebyg-
gande åtgärder. I praktiken kan ett lag om 
25 spelare räkna med cirka 50 frånvaros-
kador under en säsong, varav åtta svåra 
skador (frånvaro över fyra veckor). I 
genomsnitt är 14 procent av spelartruppen 
otillgänglig för matchspel på grund av 
skada.

Högre skaderisk i mästerskap
Vi har sedan 2004 även genomfört 
skaderegistrering i samband med EM-
slutspel (3,4). Ett slående resultat är att 
skaderisken är högre under ett landslags-
mästerskap jämfört med klubbfotboll på 
elitnivå: 35-40 skador per 1 000 match-
timmar respektive 25-30 skador per 1 000 
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FAKTA

Sedan år 2001 har Football 
Research Group i Linköping 
bedrivit skadestudier inom 
elitfotboll i samarbete med 
Europeiska fotbollförbundet 
(Uefa) och nationella förbund 
och organisationer, t.ex. 
Svenska Fotbollförbundet och 
engelska Premier League (1).   
    I ett temanummer om 
fotbollsmedicin i tidskriften 
British Journal of Sports 
Medicine i augusti 2013 
presenterade gruppen flera 
studier från det pågående 
forskningsprojektet. Den här 
artikeln sammanfattar några 
av studierna och lärdomar 
som vi kan ta med oss under 
VM-slutspelet i Brasilien.

skador i europeiska toppklubbar år 
2001-2012. Distorsion (stukning) var den 
vanligaste skadetypen (68 procent av 
fotledsskadorna). Skadefrekvensen var 
0,7 per 1 000 timmar eller cirka 4-5 
skador per lag och säsong, men med en 
årlig genomsnittlig minskning med 3 
procent. En trolig förklaring till detta är 
en framgångsrik implementering av 
förebyggande åtgärder, framför allt när 
det gäller återfallsskador, med exempelvis 
balansplatta och stabiliserande tejpning. 

Tre av fyra stukningar i fotleden 
drabbade ligamenten på utsidan av foten 
medan endast 5 procent var så kallade 
syndesmosskador (gaffelsprängningar). 
Fyrtio procent av de matchrelaterade 
skadorna inträffade vid regelbrott, men 
mycket få av dem resulterade i gult eller 
rött kort (6 procent). 

Trots att besvär med så kallad imping-
ement (inklämning) i fotleden har fått 
ökad uppmärksamhet på sistone var detta 
förhållandevis ovanligt (tre procent av 
fotledsskadorna). Inklämning i bakre 
delen av fotleden var tre gånger vanligare 
än främre. Med tanke på att främre 
impingement har fått epitetet ”fotbollsv-
rist” var detta fynd något överraskande 
(5). 

Knäskador vanligast på match 
Skada på det inre sidoledbandet i knäet 
(MCL) är vanligt förekommande; ett lag 
kan förvänta sig två MCL-skador per 
säsong. Sjuttio procent av MCL-skadorna 
skedde i kontaktsituationer och det var 
nio gånger vanligare att skada sig på 
match jämfört med träning. Intressant 
nog har även risken för MCL-skador 
minskat under det senaste decenniet, med 
i genomsnitt sju procent per säsong. 

Tänkbara förklaringar är att förebyg-
gande strategier har givit positiva resultat, 
att kontaktsituationer mellan spelare har 
minskat i samband med utvecklingen av 
ett mer tekniskt spel, eller att domare har 
blivit mer observanta och striktare i sina 
bedömningar av kontaktsituationer som 
kan leda till skador. 

Det tog i genomsnitt 23 dagar för en 
spelare att återgå till full träning och 
match. Här såg vi dock en stor spridning 
och den vanligaste återgångstiden var 
drygt två veckor. MCL-skador har i 
jämförelse med andra knäligamentskador 

de direkt negativa konsekvenserna under 
själva mästerskapet medför allvarliga 
skador även att spelare riskerar att missa 
den viktiga uppbyggnadsperioden inför 
kommande spelsäsong med klubblaget.

Fotledsskadorna minskar
Fotledsskador utgjorde 13 procent av alla 

timmar. Vi ser även en ökad andel svåra 
skador under mästerskap för landslag, 
motsvarande cirka 25 procent av ska-
dorna. I klubbfotboll är den siffran 15 
procent. 

Tänkbara förklaringar till den höga 
skadebelastningen i stora mästerskap är 
att matcherna spelas med hög spelintensi-
tet och att lagen spelar många viktiga 
matcher under kort tid med liten tid för 
återhämtning. Vissa spelare kommer 
också in i turneringen med mindre skador 
eller är uttröttade efter en tung matchpe-
riod i avslutning av klubbsäsong. Utöver 

Stora bilden: Stora förvänt-
ningar. Brasiliens fixstjärna 
Neymar ska leda laget till 
VM-guld på hemmaplan.
Foto: Lee Smith, Action Images
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en kort återgångstid och kan därför 
räknas som en relativt beskedlig led-
bandsskada i knäet (6). 

Stor risk för ny hälseneskada
Hälseneskada är en vanlig överbelast-
ningsskada, ett lag kan räkna med en 
skada varje säsong. Skadan utgörs främst 
av smärttillstånd i senan (tendinopati) (96 
procent). Det är däremot mycket ovanligt 
att hälsenan går av. Vi registrerade endast 
nio så kallade rupturer på elva år (sju 
totala och två partiella). Men när den 
inträffar leder skadan till lång konvale-
scens från fotboll, i genomsnitt 5,5 
månader. 
     Hälseneskador var vanligare hos äldre 
spelare och inträffade särskilt frekvent 
under försäsongen. Tuff träning med hög 
intensitet och många pass efter ett 
uppehåll är en riskfaktor för många 
överbelastningsskador. Extra uppmärk-
samhet bör därför riktas mot hälseneska-
dor under sådana intensiva perioder. Inte 
minst kan detta vara aktuellt inför upp-
laddningen till ett VM-slutspel. 

Frånvarotiden för de flesta hälseneska-
dor var kort, i genomsnitt tio dagar, men 
återfallsfrekvensen var mycket hög (27 
procent). Särskilt de spelare som var borta 
från fotboll mindre än tio dagar hade en 
stor risk för senare återfall, varför ett 
viktigt budskap är att säkerställa en 
fullgod rehabilitering innan återgång i 
spel (7).

Hög skaderisk efter hjärnskakning
Idrottsrelaterade hjärnskakningar är 
vanliga i kontaktsporter. Trots det finns i 
dag begränsad kunskap om både korttids- 
och långtidseffekter av hjärnskakningar, 
samt om när spelare kan återgå till spel 
utan risk för nya skador. Under perioden 
2001-2012 drabbades 66 spelare av 
hjärnskakningar och 1 599 spelare av 
andra typer av skador. Spelare med 
hjärnskakning gavs i genomsnitt tio 
dagars återhämtning innan återgång i 
spel. 

Vi analyserade risken för nya skador till 
följd av hjärnskakningen utifrån tre olika 
tidsintervall: 0-3 månader, 3-6 månader 
samt 6-12 månader efter hjärnskakning. 
En hjärnskakning ledde till en succesivt 
ökad risk under det följande året. Kulmen 
nåddes mellan 6-12 månader efter hjärn-

skakningen med fyra gånger ökad risk för 
en ny skada. 

Resultaten tyder på att riktlinjerna för 
handläggning av hjärnskakningar inom 
fotbollen behöver ses över. Man behöver 
även överväga möjligheterna att införa 
försäsongstester för att kunna utvärdera 
neurologiska och kognitiva nedsättningar, 
för att bättre kunna bedöma när spelare 
kan återgå till matchspel utan förhöjd 
skaderisk (8).

Låg skaderisk för nya spelare
Att komma som ung, ny och oetablerad 
spelare i ett lag skulle kunna medföra en 
ökad skaderisk på grund av ökade belast-
ningskrav, anpassning till nya träningsme-
toder, psykosocial omställning och så 
vidare. Vi studerade därför hur skaderis-
ken varierar med ålder, spelposition och 
spelaretablering i truppen. 
     Det visade sig, tvärtemot vår hypotes, 
att nya spelare i laget hade en lägre 
generell skaderisk än etablerade spelare, 
sannolikt på grund av ett mindre frekvent 
matchande. Däremot såg vi en högre risk 
för stressfrakturer bland unga oetablerade 
spelare, vilket är oroväckande och skulle 
kunna tyda på att de i högre grad inte 
lyssnar på kroppens varningssignaler och 
vilar i vid symtom, exempelvis på grund av 
oro att inte bli uttagen till match. 
     Skaderisken steg överlag med ökande 
ålder, åtminstone fram till 30 år. Intres-
sant nog planade riskökningen ut bland de 
allra äldsta spelarna, vilket kan bero på att 
dessa spelare har egenskaper, ”friskfakto-
rer”, som gjort att de kunnat spela så länge 
på denna höga nivå. 
     Slutligen fann vi att målvakter hade 
lägre skaderisk än utespelare, men vi fann 
ingen skillnad i skaderisk mellan olika 
utespelarpositioner (9). 

Fler skador med tätt spelschema
Möjliga negativa effekter av tätt match-
ande har uppmärksammats flitigt inom 
elitfotbollen, vilket blir extra tydligt under 
ett VM-slutspel. Vi studerade därför hur 
spelschemat påverkar ett lags match-
prestation samt skaderisk. 
     När det gäller prestation fann vi inget 
samband mellan hur tätt ett lag spelade 
sina matcher och hur laget presterade i 
dessa matcher (andel vinster). Mönstret 
upprepade sig när vi studerade återhämt-

• Skaderisken i europeisk 
toppfotboll är oförändrad 
det senaste decenniet 
Samarbetet mellan det 
medicinska teamet, tränare 
och övriga ledarstaben är 
nyckeln till att minska 
skadorna.

• Skadebelastningen är 
förhöjd under stora 
landslagsmästerskap 
Hög spelintensitet, många 
viktiga matcher under kort 
tid samt att spelare är 
småskadade och trötta efter 
klubbsäsongen är tänkbara 
förklaringar.

• Färre stukningar i fot- och 
knäleder 
Beror möjligen på spridnin-
gen av effektiva skadeföre-
byggande metoder. Risken 
för muskel- och senskador 
är oförändrat hög.

• Ett lag med 25 spelare kan 
förvänta sig 50 skador 
under en säsong 
Cirka åtta spelare får en så 
svår skada att de riskerar att 
missa t.ex. ett VM.

• Tätt matchande ger ökad 
risk för muskelskador 
Under VM spelar lagen 
många matcher med hög 
intensitet under en kort 
period.

• Skaderisken ökar med 
matchernas betydelse 
Är sannolikt en delförklar-
ing till att fler spelare 
skadar sig i stora lanslags-
mästerskap.

• Lag som kan begränsa 
skadebelastningen har 
större chans att lyckas 
Ett synnerligen viktigt 
budskap inför ett VM-  
slutspel.

FAKTA OM TOPP-
FOTBOLLENS SKADOR 
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ningstid inför enskilda matcher såväl som 
över perioder då lagen spelade flera 
matcher under kort tid. 
     Ett slående fynd var däremot att lagen 
drabbades av fler skador, och då framför 
allt muskelskador, när de spelade många 
matcher under en kort period och då 
lagens återhämtning inför enskilda 
matcher var otillräcklig. Det tycks alltså 
som om lagen kan hantera perioder av tätt 
matchande utifrån ett prestationsperspek-
tiv, eventuellt genom att rotera spelare 
mellan matcher, men att tätt matchande 
leder till en ökad skaderisk (10).

Fler skador i viktiga matcher 
Vi har även studerat hur skaderisken 
varierar utifrån följande matchsituatio-
ner: resultat (vinst, oavgjort eller förlust), 
spelplats (hemma- eller bortaplan) samt i 
vilken tävling matcherna ingick (seriespel, 
nationella cuper, Champions League eller 
Europa League). Ett samband sågs mellan 
skador och matchresultat, då fler skador 
inträffade under de matcher som lagen 
förlorade eller spelade oavgjort jämfört 
med då lagen vann. När det gäller spel-
plats och matchtyp var skaderisken något 
ökad vid spel på hemmaplan och skador 
var vanligare i inhemska cupmatcher 
jämfört med seriespel. 

     

Avslutningsvis kunde vi även se att risken 
för skador med mer än en veckas frånvaro 
ökade med matchernas betydelse, och 
skador var vanligare i Champions Leagu-
ematcher jämfört med seriematcher (11).

Få skador ger framgång
För att underlätta att nå ut med budska-
pet om skadeförebyggande arbete inom 
elitfotbollen är en väg att studera ett 
eventuellt samband mellan skador och 
framgång. 
     För att undersöka detta följde vi hur 
lagen presterat sportsligt varje säsong. Vi 
undersökte slutplacering i ligan, genom-
snittligt antal poäng per match samt 
avancemang i internationella cuper 
(Champions League och Europa League). 

Vi jämförde sedan detta mot lagets skadebe-
lastning under den aktuella säsongen, 
genom skadefrekvensen, skadornas svårig-
hetsgrad samt andelen spelare som var 
tillgängliga på matcher.   
     Vår hypotes var att om klubben haft en 
mer gynnsam skadesituation, med färre 
skador och mindre skadefrånvaro, skulle 
detta avspegla sig i en bättre prestation, 
vilket våra resultat även tydligt visade.  
     Det fanns ett samband mellan låg skade-
belastning och en god sportslig prestation i 
seriespel och i internationella cuper, vilket 
visar att en god medicinsk service med att 
förebygga skador och begränsa skadornas 
omfattning ger ökad chans till idrottslig 
framgång! Detta är ett viktigt budskap till 
professionella idrottsklubbar för att priori-
tera skadepreventivt arbete och stärka det 
medicinska teamets status (12).

Bredare syn på skadeprevention
Avslutningsvis kan vi konstatera att den 
totala skadebelastningen under det senaste 
decenniet i europeisk toppfotboll är oför-
ändrad, detta trots ökad kunskap om 
skadeförebyggande åtgärder. 
     En förklaring kan vara att de preventiva 
program som de medicinska teamen 
föreslår inte accepteras av tränare och 
därmed inte används. Dagens elittränare är 
inriktade på fotbollspecificitet och många av 
de befintliga skadepreventiva programmen 
är inte fotbollsspecifika, vare sig det gäller 
intensitet i utförande eller vävnadsbelast-
ning. 
     Det är möjligt att förebyggande program 
som i olika studier visat sig effektiva på 
ungdoms- och amatörnivå inte räcker till på 
elitnivå. Kanske är det också så att interven-
tioner riktade mot spelarfaktorer är otill-
räckligt på elitnivå. Andra faktorer, såsom 
belastning på träningar och macher, balans 
mellan matcher och återhämtning, mentala 
faktorer och tränarnas ledarstil kan vara 
viktigare och behöver studeras ytterligare. 
     Det ska poängteras att det senaste 
decenniets ökade intensitet och spelbelast-
ning i europeisk toppfotboll kan bidra till en 
ökad skadebelastning. I viss mån kan det 
därför vara så att ett förbättrat skadepre-
ventivt arbete har hållit skadefrekvensen i 
schack. Vi bör hur som helst försöka bredda 
vårt synsätt avseende skadeprevention på 
elitnivå (13).

”Intressant nog planade 
riskökningen ut bland de 
allra äldsta spelarna.”


