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Vilka träningsmetoder förebygger skador i knä- och fotled inom idrott?
-En litteraturstudie

Which trainingmethods prevent knee and ankle injuries in sports?
-A review
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Patrik Olofsson
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Institutionen för hälsovetenskap

Abstrakt

Skador i idrottssammanhang är en av de mest förekommande anledningarna för 

uppsökande av akutsjukvård. Knä- och fotledsskador är de två vanligaste idrottsskadorna.

Att behandla idrottsskador är ofta kostsamt och tidskrävande. En längre tids bortavaro 

från idrott är en stor psykosocial faktor och för en professionell idrottsutövare kan det 

resultera i sämre lön och påverka en framtida karriär. Det förekommer en hel del olika 

preventiva åtgärder för att förebygga skador, exempelvis träning, tejpning och ortoser. 

Syfte: Syftet var att genom en litteraturgranskning undersöka om preventiv träning 

förebygger knä-och fotledsskador inom idrott. Metod: Studien utfördes som en 

litteraturgranskning. Artiklar söktes på databaserna Pubmed, Cinahl och Amed. Sökorden 

var ankle, knee, prevention, prevention program och training. Inkluderade artiklar 

bedömdes med PEDro-scale och SBU evidensgradering. Resultat: De träningsmetoder 

som främst använts är balansträning i syfte att minska fotledsskador och kombinerade

träningsprogram i syfte att minska knäskador. Det vetenskapliga underlaget är 

motsägande gällande ovanstående träningsmetoder. Däremot finns begränsat 

vetenskapligt underlag för att balansträning minskar framtida fotledsskador hos de med 

tidigare fotledsskada i karriären. Konklusion: Resultatet har visat att balansträning kan 

ha effekt i att förebygga fotledsskador hos de med tidigare fotledsskada. Det 

vetenskapliga underlaget är motsägande gällande kombinerad träning för att förebygga 

knäskador. Fler högkvalitativa RCT-studier krävs inom området.

Nyckelord: Balansträning, fotledsskador, idrott, knäskador, kombinerad träning, 

preventiv träning
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Efter skador skedda vid fritidsaktivitet och i hemmet är skador orsakade av idrott den näst 

största anledningen till uppsökande av akutsjukvård och är efter trafikolyckor och våld 

den tredje största orsaken till allvarliga kroppsskador (Dekker, Kingma, Groothoff, Eisma 

& Ten Duis, 2000). Bland barn och ungdomar är idrottsskador den vanligaste orsaken till 

skada (Michaud, Renaud & Narring, 2001). Enligt en litteratursammanställning baserad 

på 227 olika studier, 70 olika idrotter i 38 länder av Fong, Hong, Chan, Yung och Chan 

(2007) var skador i knäet vanligast tätt följt av fotledsskador. Idrottsskador kan ge 

permanenta besvär som påverkar skolgång, arbete, fortsatt idrottskarriär och/eller lön för 

en professionell idrottsutövare (Bahr, Kannus & van Mechelen, 2003). Konsekvenserna 

av idrottsskador kan variera, exempelvis lider 50 % av alla med tidigare ACL-ruptur efter 

åtta till tio år fortfarande av instabilitet, smärta och minskad rörlighet i knäet. Lika många 

har tecken på begynnande artros i knäet (Myklebust, Holm, Maehlum, Engebretsen & 

Bahr, 2003). Vid en epidemiologisk studie på fotledsdistorsioner konstaterades bland 

kinesiska atleter att 59 % av deltagarna led av kvarstående besvär i form av instabilitet, 

smärta, krepitationer och stelhet (Yeung, Chan, So & Yuan, 1994). Tidigare studier har 

också påvisat en ökad risk för ny fotledsdistorsion om samma fotled tidigare varit 

drabbad (Bahr & Bahr, 1997; Milgrom et al., 1991; Steffen, Myklebust, Andersen, Holme 

& Bahr, 2008). Att behandla idrottsskador är även kostsamt och tidskrävande och 

preventiv träning anses därför berättigad gällande både på medicinska som ekonomiska 

grunder (Inklaar, 1994; Kujala, Taimela, Antti-Poika, Orava, Tuominen & Myllynen, 

1995; Sandelin, Santavirta & Lättilä, 1987; de Loes, 1990; Torg, Vegso & Sennett, 

1985).

Chappell, Yu, Kirkendall & Garrett (2002) och Hewett, Myer & Ford (2005) antyder att 

det inom idrott finns olika högriskmoment för skador. De två momenten hopp och snabba 

vändningar är två av de mest riskfyllda momenten gällande knäskador. Minskad 

knäflexion och ökad valgusering kan vid dessa moment vara bidragande orsak (Chappell 

et al., 2002; Ford, Myer & Hewett, 2003; Hewett, Myer & Ford, 2005; Wojtys, Ashton-

Miller & Huston, 2002 ). Gällande fotledsskador verkar de riskfyllda momenten vara 

tvära stopp, sidledsförflyttningar och vändningar. Dessa moment förekommer exempelvis 

i basket (McGuine & Keene, 2006; McKay, Goldie, Payne & Oakes, 2001).
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Neuromuskulär- och proprioceptiv träning är två olika begrepp som används inom 

prevention. Tanken med neuromuskulär träning är att förbättra nervsystemets förmåga att 

generera ett snabbare och mer optimalt aktiveringsmönster av muskulaturen, öka 

stabiliteten i leden och minska krafterna på den (Swanik, Lephart, Giannantonio & Fu, 

1997; Voight & Cook, 1996). Vid proprioceptiv träning är syftet att öka förmågan att mer 

exakt känna av ledens position snabbare och mer precist (Kynsburg, Halasi, Tállay & 

Berkes, 2006). Proprioception definieras som uppfattningen av hållning, rörelse och 

förändringar i jämvikt, men även vetskapen om position, vikt och motstånd till objekt i 

relation till kroppen (Lönn, 2001). Kroppen kan ta upp dessa signaler genom ett antal 

mekanoreceptorer i kroppen, s.k. proprioceptorer (Johansson, 1981; Johansson, 1991). 

Informationen som kommer från proprioceptorerna är viktiga för vår medvetna och icke-

medvetna kontroll av våra ben och armar. Informationen är viktig för både påbörjande av 

rörelse och under rörelse (Lönn, 2001). Neuromuskulär kontroll definieras som ett

omedvetet utgående svar, alltså en aktivering av den motoriska enheten, på en 

inkommande signal gällande dynamisk ledstabilitet. Den utgående signalen har till 

uppgift att sätta kroppens leder i rätt position (Lephart & Fu, 2000). 

Vid kartläggning av idrottsskador används ofta begreppet ”time lost” och/eller skador per 

1000 timmar. ”Time lost” är en gradering på en spelares frånvaro i antal dagar på grund 

av skada. Frånvaron delas in i mild, medel eller svår. Skador per 1000 timmar är hur 

många skador som inträffar per 1000 timmars exponering under träning och match 

(Engebretsen, Myklebust, Holme, Engebretsen & Bahr, 2008; Olsen, Myklebust,

Engebretsen, Holme & Bahr, 2005). Idrottsskador kan klassificeras utifrån kontaktskada 

eller icke kontaktskada. Det förstnämnda betyder att individen ådragit sig skada som en 

direkt konsekvens av kontakt med någon annan spelare eller föremål (ex. målstolpe) 

under match/träning. Icke kontaktskada är när individen skadat sig utan att ha varit i 

kontakt med någon med- eller mot spelare (Gilchrist et al., 2008).

Prevention av ankelskador har potential att spela en stor roll i att upprätthålla en god 

hälsa för dem som vill utöva sporter med stor skaderisk (Eiff, Smith & Smith, 1994).

Metoderna för prevention av ligamentskador i fotleden är många och inkluderar 
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användande av modifierade skor och sulor, tejpning, ortoser, träningsregim och 

information (Eiff et al., 1994). Tejpning har t.ex. visats vara effektiv mot minskning av 

ankelskador (Pedowitz, Reddy, Parekh, Huffman & Sennett, 2008). I en studie gjord på 

volleybollspelare så hade de med stöttande tejpning signifikant färre skador än de som 

inte använde tejpning (Pedowitz et al., 2008). Tejpning som prevention av knäskador har 

inte visat sig lika användbart (Albright, Powell & Smith, 1994). Till dags dato har två 

litteraturstudier (Aaltonen, Karjalainen, Heinonen, Parkkari & Kujala, 2007; Parkkari, 

Kujala & Kannus, 2001) utförts på randomiserade kontrollerade studier som innefattat

olika preventiva åtgärder för att förebygga idrottsskador. Den senaste sammanställningen, 

gjord av Aaltonen et al. (2007) visade på en minskad risk med cirka 50 % att drabbas av 

idrottsskador vid användandet av ortoser/tejpning eller ett kombinerat träningsprogram. 

Sammanfattningsvis har vi sett att knä- och fotledsskador är de vanligast förekommande 

idrottsskadorna. Idrottsskador kan medföra stora konsekvenser för den enskilde 

idrottaren. Vi vill med denna studie undersöka om preventiv träning förebygger knä- och 

fotledsskador inom idrott.

Syfte

Syftet var att genom en litteraturgranskning undersöka om preventiv träning förebygger 

knä-och fotledsskador inom idrott.

Frågeställningar

 Vilka träningsmetoder förebygger knäskador inom idrotten?

 Vilka träningsmetoder förebygger fotledsskador inom idrotten?

 Vilken evidens finns för dessa träningsmetoder?

Litteratursökning

Sökningen av litteratur utfördes i PubMed, Amed, och Cinahl samt genom relaterade 

artiklar utifrån funna artiklars referenslistor. Sökord som användes var ankle, knee, 

prevention, prevention program och training. Sökordskombinationer samt sökträffar 

framgår av tabell 1. Sökningsprocessen pågick under perioden 081013-081109.
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Inklusion-/Exklusionskriterier

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle innehålla preventiv träning med syftet 

att förebygga knä- och/eller fotledsskador inom idrott. Artiklarna skulle vara publicerade 

på svenska eller engelska. I studien har endast empiriska studier granskats och alla typer 

av litteraturstudier har därmed exkluderats. 

Tabell 1. Sökord och kombinationer av sökord.
Databaser och sökord Träffar Relevanta träffar
Pubmed
Prevention training 
ankle

280 19

Prevention training knee 481 13

Amed
Prevention training 111 0
Prevention program 236 0

Cinahl
Prevention training 
ankle

126 9

Prevention training knee 190 5
Summa 1424 46

Analys

Efter granskning av abstrakt och exkludering av litteraturstudier resulterade sökningen i 

46 relevanta träffar. Samtliga databaser jämfördes. Pubmed hade 32 relevanta sökträffar, 

Amed 0 och Cinahl 14 träffar. 22 av dessa var dubbletter och två exkluderades p.g.a. 

språk. Kvar blev 22 artiklar. Efter genomgång av dess referenslistor tillkom ytterliggare 4 

relaterade artiklar. Sammanfattningsvis ingår därmed 26 relevanta artiklar i denna 

litteraturstudie (tabell 4, 5, 6, 7).

Samtliga artiklar har kvalitetsgraderats enligt PEDro-scale, physiotherapy evidence 

database (bilaga 1) som är ett verktyg för utvärdering av enskilda studiers kvalitet. PEDro 

Scale säger inget om studiens betydelse eller behandlingens effekt. PEDro-scale har elva 

kriterier, där tio (kriterie två till elva) av dem används i kvalitetsgraderingen. I denna 

studie användes alla elva kriterierna. Artiklarna kontrollerades mot PEDros databas, 14 

av 26 artiklar var redan poängsatta enligt den tiogradiga skalan, de artiklar som även 

uppfyllde första kriteriet kompletterades med en poäng. Övriga artiklar poängsattes 
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individuellt av respektive författare var för sig och jämfördes därefter. Vid de artiklar där 

poängsättningen inte överensstämde mellan författarna, diskuterades detta och en ny 

bedömning gjordes. PEDro-scale bedömdes ej vara applicerbar på tre av artiklarna

eftersom dessa saknade kontrollgrupper (Bahr, Lian & Bahr,1997; McHugh, Tyler,

Mirabella, Mullaney, & Nicholas, 2007; Myklebust, Engebretsen, Braekken, Skjølberg,

Olsen & Bahr, 2003).

För att fastställa evidensen enligt statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

konverterades PEDro poängen om till SBU:s tregradiga bevisvärdeskala (tabell 2) enligt

Juhlin et al. (2006). Evidensstyrkan fastställdes enligt SBU (2006) (tabell 3).

Tabell 2 Poäng enligt PEDro-Scale omsatta till bevisvärde enligt SBU
PEDro Scale Studiers bevisvärde enligt SBU

8-11 Högt bevisvärde
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en 
stor, randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en 
behandlingsform. För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier

4-7 Medelhögt bevisvärde
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska 
områden, matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på 
förhand uppställda kriterier.

0-3 Lågt bevisvärde
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt 
på förhand uppställda kriterier

Not. Tabellen är från ”Tabell 2” (Juhlin et al. 2006).
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Tabell 3 Gradering av slutsatsernas evidensstyrka
Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två studier med högt bevisvärde i det samlade 
vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock 
evidensstyrkan bli lägre.
Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt bevisvärde och två studier 
med medelhögt bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som 
talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre.
Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två studier med medelhögt bevisvärde i det 
samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock 
evidensstyrkan bli lägre.

Otillräckligt vetenskapligt underlag
När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget
som otillräckligt för att dra slutsatser.

Motsägande vetenskapligt underlag
När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det 
vetenskapliga underlaget som motsägande och inga slutsatser kan dras.

Not. Tabellen är tagen från ”Faktaruta 1” (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006).

Resultat

Totalt inkluderades 26 artiklar (tabell 4, 5, 6, 7). Av dessa var 14 randomiserade 

kontrollerade studier (RCT), åtta prospektiva studier, två randomiserade studier och två 

cohort studier. Det fanns en mängd olika preventiva träningsmetoder och de 

kombinerades på många olika sätt. Detta gjorde det svårt att urskilja en specifik preventiv 

träningsåtgärd. För att förenkla evidenssammanställningen delades de in i grupper.

Resultatet redovisades under knä- respektive fotled. För att förenkla 

evidenssammanställningen av den preventiva träningen delades de in i grupper. Några av 

artiklarna redovisades dubbelt av den orsaken att de behandlat både knä- och fotled. 

Artiklar som behandlar fotleden placerades i följande grupper och undergrupper:

 Balansträning/proprioceptiv träning

o Balansträning jämfört med ingen prevention

o Balansträning jämfört med annan preventiv träning

 Kombinerat program

o Kombinerat program jämfört med ingen prevention

o Kombinerat program jämfört med annan preventiv träning
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Artiklar som behandlar knäleden placerades i följande grupper:

 Balansträning/proprioceptiv träning

o Balansträning jämfört med ingen prevention

 Kombinerat program

o Kombinerat program jämfört med ingen prevention

Begreppet balansträning innefattar balansövningar på balansplatta eller matta, samt olika 

balansövningar stillastående eller i rörelse på slätt underlag. Kombinerat program 

innehöll en mängd olika träningsmetoder. De moment som finns med är proprioceptiv 

träning/balansträning, styrka, teknik, plyometrisk och sportspecifika övningar. I 

teknikträningen fanns moment som hopp-, landning-, och löpteknik samt 

sidledsförflyttningar.

Fotled

De flesta studier innehållande preventiv träning med syftet att minska framtida skador på 

fotleden använde någon form av balansträning på balansplatta/balansmatta eller på slätt 

underlag.

Balansträning

Sammanlagt finns nio studier i denna kategori (tabell 4) (Emery, Cassidy, Klassen, 

Rosychuk & Rowe, 2005; McGuine & Keene, 2006; McHugh, Tyler, Mirabella, 

Mullaney & Nicholas, 2007; Mohammadi, 2007; Stasinopoulus, 2003; Söderman, 

Werner, Pietilä, Engström & Alfredson, 2000; Tropp, Askling & Gillquist, 1985;

Verhagen, van der Beek, Twisk, Bouter, Bahr & van Mechelen, 2004; Wester, Jespersen, 

Nielsen & Neumann, 1996).

Balansträning jämfört med ingen prevention.

Verhagen et al. (2004) och Emery et al. (2005) med medelhögt bevisvärde påvisade 

signifikant färre fotledsdistorsioner i interventionsgruppen hos de atleter utan historia 

med fotledsdistorsion. Söderman et al. (2000) och Mcguine et al. (2006) med medelhögt 

bevisvärde fann ingen signifikans i antal färre fotledsdistorsioner i interventionsgruppen
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hos de atleter med historia utan fotledsdistorsion. Sammantaget gav dessa studier 

motsägande vetenskapligt underlag för att balansträning minskar framtida 

fotledsdistorsion hos atleter med historia utan fotledsdistorsion.

Fyra studier, Mcguine et al. (2006), Mohammadi (2007), Verhagen et al. (2004) och 

Wester et al. (1996) med medelhögt bevisvärde visade på signifikant färre fotledsskador i 

interventionsgruppen hos dem som tidigare haft fotledsdistorsion. Tropp et al. (1985)

med lågt bevisvärde uppnådde signifikant färre fotledsskador i interventionsgruppen 

bestående av atleter med tidigare fotledsskada. McHugh et al. (2007) var en prospektiv 

studie utan kontrollgrupp och kunde därför ej PEDro skattas och få ett bevisvärde. 

Studien påvisade dock signifikant färre fotledsskador. Sammantaget gav detta 

evidensstyrka tre, begränsat vetenskapligt underlag för att balansträning minskar framtida 

fotledsdistorsioner hos atleter med historia av fotledsdistorsioner.

Balansträning jämfört med annan preventiv träning

Mohammadi et al. (2007) med medelhögt bevisvärde och Stasinopoulus (2003) med lågt 

bevisvärde hade i sina studier atleter med historia av fotledsdistorsioner. Ingen av dessa 

studier visar på signifikant färre fotledsdistorsioner jämfört mellan 

interventionsgrupperna. Sammantaget gav dessa studier otillräckligt vetenskapligt 

underlag för att balansträning minskar framtida fotledsdistorsioner jämfört med annan 

preventiv träning.
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Tabell 4.1. Balansträning vid fotledsskador

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro/
SBU

Emery et al.
(2005).

RCT 127 idrottsstudenter, 
highschool

IG: 66 atleter

KG: 61 atleter

IG: Proprioceptivt 
balansträningsprogram för 
hemmabruk på balansplatta.

KG: Ingen prevention

7 månader
7 dagar/v första 6 
veckorna
1 ggr/v resterande 6 
månader.

7 månader
Självrapporterade skador/100 
atleter. 
   Fotledsdistorsioner S  IG jämfört KG

7/
Medel

McGuine et al.
(2006).

RCT 55 lag 765 
basket/fotbollsspelare,
523 k, 242 m
IG: 27 lag, 373 spelare (70
% k)

KG: 28 lag, 392 spelare (67
% k)

IG: Balansträning på slät yta 
och på balansplatta. 
Progressivt program.

KG: Ingen prevention

Under en säsong
v 1-4, 5 dagar/v
Resten av säsongen 3 
ggr/v

Vid säsongsavslut
Fotledsdistorsion/1000 h
   Bland de med tidigare skada
   Ej tidigare
Time lost

S  IG jämfört KG
NS  IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

7/
Medel

Mohammadi, F. 
(2007).

RCT 80 fotbollsspelare, m. Alla 
med tidigare 
fotledsdistorsioner.
IG 1: 20 spelare

IG 2: 20 spelare

IG 3: 20 spelare

KG: 20 spelare

IG 1: Proprioceptions-träning 
på balansplatta.

IG 2: Styrketräning av 
fotledens pronatorer

IG 3: Ortos, vid varje 
speltillfälle

KG: Ingen prevention

IG 1: 30 
min/dagligen.

Ett år 
Fotledsdistorsioner/1000 h NS mellan IG-grupperna

S  IG 1 jämfört KG
NS IG 1 & IG 2 jämfört 
KG

6/
Medel
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Tabell 4.2. Balansträning vid fotledsskador
Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro

/SBU
Verhagen et al.
(2004).

RCT 116 volleybollag, 1127 
spelare – 49 m och 67 k.
IG: 66 lag (29 m & 37 
k), 641 spelare 

KG: 50 lag (20 m & 30 
k), 486 spelare

IG: Balansträning på 
balansplatta, 4 olika moment, 
inkluderat 14 övningar

KG: Ingen prevention

36 veckor, en 
volleybollsäsong.
4 ggr/v 
5 min/tillfälle

36 veckor
Fotledsdistorsioner/1000 h
   Tidigare fotledsdistorsion
   Ej tidigare fotledsdistorsion
Knäskador/1000 h
Time Lost
   Fotled
   Knä

S IG jämfört KG
S  IG jämfört KG
S IG jämfört KG

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

6/
Medel

Söderman et al.
(2000).

RCT 13 fotbollslag, 221 
spelare, k
IG: 7 lag, 121 spelare

KG: 6 lag, 100 spelare

IG: Balansträning på 
balansplatta.

KG: Ingen prevention

7 månader
7 dagar/v första 
månaden
3ggr/v resten av 
säsongen

En säsong
Skador/1000 h
   Knäskador
   Fotledsdistorsioner
Time lost

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG
S ↑ major injuries IG 
jämfört KG

5/
Medel

Wester et al.
(1996).

PRS 48 personer med 
idrottsbakgrund, alla 
med tidigare 
fotledsdistorsioner. 
Medelålder 25 år, 19 k 
och 29 m
IG: Ej uppgett

KG: Ej uppgett

IG: Balansträning på 
balansplatta.

KG: Ingen prevention

12 veckor
15 min/dag.

Medeluppföljning 230 dagar
Antal fotledsdistorsioner/grupp S↓ IG jämfört KG

4/
Lågt

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, PRS=Prospektiv randomiserad studie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, 
S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre
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Tabell 4.3. Balansträning vid fotledsskador
Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro/

SBU
Tropp et al.
(1985).

RCT 25 fotbollslag, 450 spelare, 
m, 18 spelare från varje lag

IG: 8 lag, 144 spelare, 65 
med tid ankelskada,71 utan 
tid ankelskada

KG 1: 10 lag, 171 spelare

KG 2: 7 lag, 124 spelare  

IG: De med tidigare 
ankelskada träning på 
balansplatta och övriga ingen 
prevention. 

KG 1: Ingen prevention

KG 2: Hälften med ortos, 
hälften utan ortos

En säsong (6 
månader)
Första 10 veckor, 5 
ggr/v, 10 
minuter/tillfälle 
Resten av säsongen 
3 ggr/v, 5 
minuter/tillfälle

En säsong
Antal 
fotledsdistorsioner/grupp
   Tidigare fotledsdistorsion
   

S↓ tidigare skadade jämfört 
icke tidigare skadade inom IG 
S↓ IG jämfört KG 1

3/
Lågt

Stasinopoulos,
(2004).

RCT 52 volleybollspelare, k. 
Alla med tidigare 
fotledsdistorsion
Medel ålder: 23 år
IG 1: 18 spelare

IG 2: 17 spelare 

IG 3: 17 spelare

IG: 1 Teknikträning: hopp-
och landningsteknik 

IG: 2 Proprioceptiv träning på 
balansplatta

IG: 3 Ortos vid varje 
speltillfälle

En säsong
IG 2: 30 min/dag

En säsong
Fotledsskador/grupp NS mellan grupper

2/
Lågt

McHugh et al.
(2007).

Cohort 
study

125 amerikanska 
fotbollsspelare, m 
Highschool  (15-18 år). 
Indelat efter risk att få 
fotledsskada (Tidigare 
fotledsskador och BMI-
värde) Minimal, low, 
moderate och high risk. 
Minimal en grupp, de övriga i 
en ”risk grupp”. Riskgruppen 
hamnade i 
interventionsgruppen. 

Balansträning på balansmatta Under tre säsonger.
4 veckor på 
försäsong, 5ggr/v 
2 ggr/v resten av 
säsong (9 v). 
5 minuter/tillfälle

Tre säsonger
Fotledsdistorsioner/1000 h S  jämfört före och efter 

prevention i ”riskgruppen”.

Ej 
Applic
erbart

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre
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Kombinerat program

Sammanlagt finns 12 studier i denna kategori (tabell 5) (Bahr, Lian & Bahr, 1997;

Ekstrand, Gillquist & Liljedahl, 1983; Emery, Rose, McAllister & Meeuwisse, 2007; 

Engebretsen et al., 2008; Heidt, Sweeterman, Carlonas, Traub & Tekulve, 2000; Junge, 

Rösch, Peterson, Graf-Baumann & Dvorak, 2002; Olsen et al., 2005; Pasanen, Parkkari, 

Pasanen, Holloskorpi, Mäkinen, Järvinen & Kannus, 2008; Petersen et al., 2005; Steffen, 

Myklebust, Olsen, Holme & Bahr, 2008; Wedderkopp, Kaltoft, Lundgaard, Rosendahl & 

Fröberg, 1999; Wedderkopp, Kaltoft, Holm & Fröberg, 2003).

Kombinerat program jämfört med ingen prevention

Tre studier visade på signifikant färre fotledsskador i interventionsgruppen, Pasanen et al. 

(2008) med medelhögt bevisvärde samt två studier med lågt bevisvärde (Ekstrand et al.,

1983; Wedderkopp et al., 1999). Bahr et al. (1997) gick ej att PEDro skatta då den ej 

hade någon kontrollgrupp och inte fick något bevisvärde. Studien visade dock på en 

signifikant minskning av fotledsskador efter prevention. Resterande åtta artiklar visade på 

icke signifikant skillnad mellan grupperna, sju med medelhögt bevisvärde (Emery et al.,

2007; Engebretsen et al., 2008; Heidt et al., 2000; Junge et al., 2002; Olsen et al., 2005; 

Petersen et al., 2005; Steffen et al., 2008) och en med lågt bevisvärde (Wedderkopp et al.,

2003). Sammantaget gav dessa studier motsägande vetenskapligt underlag att kombinerad 

träning minskar framtida fotledsskador hos atleter med historia utan fotledsskada.

Kombinerat program jämfört med annan preventiv träning

Ingen av studierna i denna grupp påvisade signifikant antal färre fotledsskador mellan 

grupperna, båda med medelhögt bevisvärde (Emery et al., 2007; Wedderkopp et al.,

2003). Sammantaget gav dessa studier otillräckligt vetenskapligt underlag att kombinerad 

träning minskar framtida fotledsskador hos atleter med historia utan fotledsskada.
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Tabell 5.1. Kombinerat träningsprogram vid fotledsskador

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro/
SBU

Emery et al. 
(2007).

RCT 920 basketspelare 
highschool
IG: 494 spelare

KG: 426 spelare

IG: Uppvärmningsprogram: 
aerobic, statisk- och 
dynamisk stretching. 5 
minuters sportspecifikt 
balansträningsprogram vid 
träning och 20 minuters 
hemträningsprogram på 
balansbräda.

KG:Uppvärmningsprogram: 
aerobic, statisk- och 
dynamisk stretching.

18 veckor, en 
basketsäsong.
5 ggr/ v vid 
ordinarie träning. 

Ett år
Fotledsskador/1000 h

Time Lost
   

NS  IG jämfört KG

NS IG jämfört KG

7/
Medel

Olsen et al.
(2005).

RCT 120 handbollslag, 1837 
spelare
IG: 61 lag, 958 spelare 
(808 k, 150 m)

KG: 59 lag, 879 spelare 
(778 k, 101 m)

IG: Uppvärmningsprogram: 
löpteknik, sidoförflyttningar 
i fart, landningsteknik, 
neuromuskulär kontroll, 
balans och styrka.

KG: Ingen prevention

8 månader, en 
handbollssäsong

En säsong
Skador/1000 h
   Fotledsskador
   Knäskador
Time lost

NS  IG jämfört KG
S  IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

7/
Medel

Pasanen et al. 
(2008).

RCT 28 innebandylag, 457 
spelare 
Medelålder 24 år
IG: 256 spelare

KG: 201 spelare

IG: Neuromuskulärt 
träningsprogram mot rygg, 
knä & anklar: löpteknik, 
balans, kroppskontroll, 
plyometric & styrketräning

KG: Ingen prevention

En 
innebandysäsong
2-3 ggr/v under 
halva säsongen. 
Därefter 
underhållande 1 
gång/vecka.

Vid säsongens slut 
Skador 1000/h
   Ligamentskador, fot
   Ligamentskador, knä

S  IG jämfört KG
NS  IG jämfört KG

7/
Medel
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Tabell 5.2. Kombinerat träningsprogram vid fotledsskador
Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro

/SBU
Steffen et al.
(2008).

RCT 113 fotbollslag, 2092 
spelare, k
Ålder 13-17 år
IG: 59 lag, 1091 spelare

KG: 54 lag, 1001 spelare

IG: 10 övningar med fokus 
på bålstabilitet, balans, 
plyometrik och styrketräning 
för hamstrings. Fokus på 
knäkontroll.

KG: Ingen prevention

Vid de 15 första 
fotbollsträningarna, 
därefter 1 gång/v 
resten av säsongen. 
20 min/tillfälle.

En säsong
Skador 1000/h
   Fotledsskador
   Knäskador
Time Lost

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

7/
Medel

Wedderkopp et 
al. (2003).

PRS 16 handbollslag, 163 
spelare, k 
Ålder 14-16 år
IG 1: 8 lag, 86 spelare

IG 2: 8 lag, 77 spelare

IG 1: Funktionell 
styrketräning för både övre 
och nedre extremiteter.

IG 2: Träning på balansplatta 
och två funktionella 
styrkeövningar.

10-15 min vid varje 
handbollsträning 
under hela 
säsongen.

En säsong
Skador 1000/h
   Fotledskador
   Knäskador
Time lost

NS IG 1 jämfört IG 2
NS IG 1 jämfört IG 2
S  IG 2 jämfört IG 1

7/
Medel

Engebretsen et 
al. (2008).

RCT 31 fotbollslag, 508 
spelare, m
IG: Hög risk 193 spelare

KG 1: Hög risk 195 
spelare

KG 2: Låg risk 120 
spelare

IG: Balansträning för knä-
och fotled, styrketräning för 
ljumske och hamstring.

KG 1: Ingen prevention

KG 2: Ingen prevention

10 veckor Ej upgett
Fotledsskador/1000 h
Knäskador/1000 h
Time lost

NS IG jämfört KG 1 
NS IG jämfört KG 1
NS IG jämfört KG 1 

6/
Medel

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, PRS=Prospektiv randomiserad studie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, 
S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre
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Tabell 5.3. Kombinerat träningsprogram vid fotledsskador
Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro

/SBU
Junge et al.
(2002).

PIS 14 fotbollslag, 194 
spelare Ålder 14-19 år 
IG: 101 spelare, 3 lag 
från högre division och 4 
lag från lägre division 

KG: 93 spelare, 3 lag 
från högre division och 4 
lag från lägre division

IG: Uppvärmning,
nedvarvning, tejpning och 
stabiliserande övningar av 
anklar och knän, stärkande 
övningar av bål, höft och 
benmuskler 

KG:  Ingen Prevention

Ej uppgett. Ett år
Skador 1000/h
   Knäskador
   Fotledsskador

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

6/
Medel

Petersen et al. 
(2005).

PCS 20 handbollslag.276 
spelare, k
IG: 10 lag, 134 spelare

KG: 10 lag, 142 spelare

IG: Instruktioner över 
riskmoment. Träning på 
balansplatta, specifik 
hoppträning och 
handbollsspecifika övningar. 
Fokus på knäkontroll.

KG: Ingen prevention. 

8 veckor
 3 ggr/v på 
försäsong, 
1 gång/v resten av 
säsongen. 
10 min/tillfälle

En säsong
Skador 1000/h
   Fotledsdistorsioner
   ACL-skador

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

5/
Medel

Heidt et al. 
(2000).

RCT 300 fotbollsspelare, k.
Ålder 14-18 år
IG: 42 spelare

KG: 258 spelare

IG: Sportspecifik 
kardiovaskulär träning, 
plyometrik, sportspecifika 
övningar, styrketräning, 
flexibla övningar för ökad 
snabbhet och rörlighet.

KG: Ingen prevention

7 veckor
3 ggr/v. 

En säsong
Skador i procent/grupp
   Knäskador
   Fotledsskador

NS IG jämfört KG 
NS IG jämfört KG

4/
Medel

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, PCS=Prospektiv kontrollerad studie, PIS=Prospektiv interventionsstudie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, 
KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre



20

Tabell 5.4. Kombinerat träningsprogram vid fotledsskador
Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro

/SBU
Ekstrand et 
al. (1983).

RCT 12 fotbollslag, 180 
spelare
IG: 6 lag, 90 spelare

KG: 6 lag, 90 spelare

IG:Uppvärmningsprogram, 
stretching, utrustning, 
tejpning, rehabilitering, 
information

KG: Ingen prevention

En fotbollssäsong 6 månader
Antal fotledsdistorsioner S↓ IG jämfört KG

3/
Lågt

Wedderkopp 
et al. (1999).

PIS 22 handbollslag, 237 
spelare, k 
Ålder 16-18 år
IG: 11 lag, 111 spelare

KG: 11 lag, 126 spelare

IG: Träning på balansplatta 
och två funktionella 
styrkeövningar.

KG: Ingen prevention.

10-15 min vid varje 
handbollsträning 
under hela 
säsongen.

En säsong
Skador 1000/h
   Fotledsskador S ↓ IG jämfört KG

2/
Lågt

Bahr et al.
(1997).

PCS 819 volleybollspelare i 
Norge. 420 m och 394 k

Teori. Teknikträning: start 
och stopp, 
sidledsförflyttningar, 
upphopp och landning. 
Balansplatta.

En kontrollsäsong 
(92-93)
Två 
interventionssäsong
er (93/94, 94/95)

Tre säsonger
Fotledsskador/1000 h S  mellan säsongerna 

92/93 & 94/95

Ej 
applice
rbart

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, PCS=Prospektiv kontrollerad studie, PIS=Prospektiv interventionsstudie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, 
KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre
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Knäled

Studier innehållande preventiv träning med syfte att minska framtida skador på knäleden

använde ett kombinerat träningsprogram eller balansträning.

Balansträning

Sammanlagt finns en studie i denna kategori (tabell 6) (Söderman et al., 2000).

Balansträning jämfört med ingen prevention

Söderman et al. (2000) med medelhögt bevisvärde fann ingen signifikans i antal färre 

knäskador i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Sammantaget gav detta

otillräckligt vetenskapligt underlag att balansträning minskar framtida skador på knäleden

hos atleter med historia utan tidigare knäskada.
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Tabell 6. Balansträning vid knäskador

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro/
SBU

Söderman et 
al. (2000).

RCT 13 fotbollslag, 221 spelare, 
k
IG: 7 lag, 121 spelare

KG: 6 lag, 100 spelare

IG: Balansträning på 
balansplatta.

KG: Ingen prevention

7 månader
7 dagar/v första
månaden
3ggr/v resten av 
säsongen

En säsong
Skador/1000 h
   Knäskador
   
   Fotledsdistorsioner

Time Lost

NS IG jämfört KG

NS IG jämfört KG

S ↑ major injuries IG 
jämfört KG

5/
Medel



23

Kombinerat program

I denna kategori finns 13 studier som behandlat kombinerad preventionsträning (tabell 7)

(Caraffa et al., 1996; Engebretsen et al., 2008; Gilchrist et al., 2008; Heidt, Sweeterman, 

Carlonas, Traub & Tekulve, 2000; Hewett, Lindenfeld, Riccobene & Noyes, 1999; Junge

et al., 2002; Mandelbaum et al., 2005; Myklebust, Engebretsen, Braekken, Skjölberg, 

Olsen & Bahr, 2003; Olsen et al., 2005; Pasanen et al., 2008; Petersen et al., 2005;

Steffen et al., 2008; Wedderkopp et al., 2003). 

Kombinerat program jämfört med ingen prevention

Två studier (Hewett et al., 1999; Olsen et al., 2005) med medelhögt bevisvärde visade på 

signifikans i mindre antal knäskador i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Caraffa et al. (1996), Gilchrist et al. (2008) och Mandelbaum et al. (2005) med medelhögt 

bevisvärde, fann att antalet ACL-skador var signifikant färre i interventionsgruppen.

Resterande åtta artiklar visade på icke signifikant skillnad mellan grupperna, sju med 

medelhögt bevisvärde (Engebretsen et al., 2008; Heidt et al., 2000; Junge et al., 2002;

Pasanen et al., 2008; Petersen et al., 2005; Steffen et al., 2008; Wedderkopp et al., 2003) 

och en med icke applicerbart bevisvärde (Myklebust et al., 2003). Sammantaget gav 

dessa studier motsägande vetenskapligt underlag för att kombinerad träning minskar 

framtida skador på knäleden hos de atleter med historia utan tidigare knäskada.

En studie (Gilchrist et al. 2008) med medelhögt bevisvärde påvisade signifikant färre 

ACL-skador i interventionsgruppen hos de som tidigare drabbats av ACL-skada i 

karriären. Sammantaget gav detta otillräckligt vetenskapligt underlag för att kombinerad 

träning minskar risken för framtida ACL-skador hos de atleter med tidigare ACL-skada i 

karriären. 
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Tabell 7.1. Kombinerat träningsprogram vid knäskador

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro/
SBU

Olsen et al.
(2005).

RCT 120 handbollslag, 1837 
spelare
IG: 61 lag, 958 spelare 
(808 k, 150 m)

KG: 59 lag, 879 spelare 
(778 k, 101 m)

IG: Uppvärmningsprogram: 
löpteknik, sidoförflyttningar 
i fart, landningsteknik, 
neuromuskulär kontroll, 
balans och styrka.

KG: Ingen prevention

8 månader, en 
handbollssäsong

En säsong
Skador/1000 h
   Fotledsskador
   Knäskador
Time lost

NS ↓ IG jämfört KG
S  IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

7/
Medel

Pasanen et al.
(2008).

RCT 28 innebandylag, 457 
spelare, k
Medelålder 24 år.
IG: 256 spelare

KG: 201 spelare

IG: Neuromuskulärt 
träningsprogram mot rygg, 
knä & anklar: löpteknik, 
balans, kroppskontroll, 
plyometric & styrketräning

KG: Ingen prevention

En 
innebandysäsong
2-3 ggr/v under 
halva säsongen. 
Därefter 
underhållande 1 
gång/vecka.

Vid säsongens slut 
Skador 1000/h
   Ligamentskador, fot
   Ligamentskador, knä

S  IG jämfört KG
NS  IG jämfört KG

7/
Medel

Steffen et al.
(2008).

RCT 113 fotbollslag, 2092 
spelare, k
Ålder 13-17 år
IG: 59 lag, 1091 spelare

KG: 54 lag, 1001 spelare

IG: 10 övningar med fokus 
på bålstabilitet, balans, 
plyometrik och styrketräning 
för hamstrings. Fokus på 
knäkontroll.

KG: Ingen prevention

Vid de 15 första 
fotbollsträningarna, 
därefter 1 gång/v 
resten av säsongen. 
20 min/tillfälle.

En säsong
Skador 1000/h
   Fotledsskador
   Knäskador
Time Lost

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

7/
Medel
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Tabell 7.2. Kombinerat träningsprogram vid knäskador

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, PRS=Prospektiv randomiserad studie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, 
S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro/
SBU

Wedderkopp et 
al. (2003).

PRS 16 handbollslag, 163 
spelare, k 
Ålder 14-16 år.
IG 1: 8 lag, 86 spelare

IG 2: 8 lag, 77 spelare

IG 1: Funktionell 
styrketräning för både övre 
och nedre extremiteter.

IG 2: Träning på 
balansplatta och två 
funktionella styrkeövningar.

10-15 min vid varje 
handbollsträning 
under hela 
säsongen.

En säsong
Skador 1000/h
   Fotledskador
   Knäskador
Time lost

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG
S  IG 2 jämfört IG 1

7/
Medel

Engebretsen et 
al. (2008).

RCT 31 fotbollslag, 508 
spelare, m
IG: Hög risk 193 spelare

KG 1: Hög risk  195 
spelare

KG 2: Låg risk 120 
spelare

IG: Balansträning för knä-
och fotled, styrketräning för 
ljumske och hamstring.

KG: Ingen prevention

10 veckor Ej upgett
Fotledsskador/1000 h
Knäskador/1000 h
Time lost

NS IG jämfört KG 1 
NS IG jämfört KG 1
NS IG jämfört KG 1 

6/
Medel

Gilchrist et al. 
(2008).

RCT 69 fotbollslag, 1435 
spelare, k
Ålder 14-18 år
IG: 34 lag, 583 spelare

KG: 35 lag, 852 spelare

IG: Uppvärmningsprogram: 
Löpning, stretching, 
styrketräning, plyometrik, 
snabbhet och rörlighet. 
Instruktion i undvikande av 
riskfyllda moment.

KG: Ingen prevention

12 veckor under en 
säsong.
3 ggr/vecka

En säsong
Skador/1000 h
   Knäskador
   ACL-skador
   ACL-skador träning
   Tidigare ACL-skada, 
Icke kontaktskador/1000 h
   ACL-skador v 0-5
   ACL-skador v 6-11

NS  IG jämfört KG
NS  IG jämfört KG
S ↓ IG jämfört KG
S ↓ IG jämfört KG

NS IG jämfört KG
S ↓ IG jämfört KG

6/
Medel
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Tabell 7.3. Kombinerat träningsprogram vid knäskador

PRS=Prospektiv randomiserad studie, PCS=Prospektiv kontrollerad studie, PIS=Prospektiv interventionsstudie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, 
KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro/
SBU

Junge et al. 
(2002).

PIS 14 fotbollslag, 194 spelare 
Ålder 14-19 år 
IG: 101 spelare, 3 lag från 
högre division och 4 lag 
från lägre division 

KG: 93 spelare, 3 lag från 
högre division och 4 lag 
från lägre division

IG: Uppvärmning,
nedvarvning, tejpning och 
stabiliserande övningar av 
anklar och knän, stärkande 
övningar av bål, höft och 
benmuskler 

KG:  Ingen Prevention

Ej uppgett. Ett år
Skador 1000/h
   Knäskador
   Fotledsskador

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

6/
Medel

Mandelbaum et 
al. (2005).

Cohort 
Study

År 2000: 147 fotbollslag, 
2946 spelare. k
Ålder 14-18 år
IG: 52 lag, 1041 spelare 

KG: 95 lag, 1905 spelare 

År 2001: 157 fotbollslag 
2757 spelare
IG: 45 lag, 844 spelare 

KG: 112 lag, 1913 spelare

IG: Uppvärmningsprogram: 
Löpning, stretching, 
styrketräning, plyometrik, 
snabbhet och rörlighet. 
Instruktion i undvikande av 
riskfyllda moment.

KG: Ingen prevention

20 min innan varje 
träning/match

Två säsonger
ACL-skador/1000 h 
     År 2000
     År 2001

S ↓ IG jämfört KG
S ↓ IG jämfört KG

6/
Medel

Petersen et al.
(2005).

PCS 20 handbollslag, 276 
spelare, k
IG: 10 lag, 134 spelare

KG: 10 lag, 142 spelare

IG: Instruktioner över 
riskmoment. Träning på 
balansplatta, specifik 
hoppträning och 
handbollsspecifika övningar. 
Fokus på knäkontroll.

KG: Ingen prevention. 

8 veckor
 3 ggr/v på 
försäsong, 
1 gång/v resten av 
säsongen. 
10 min/tillfälle

En säsong
Skador 1000/h
   Fotledsdistorsioner
   ACL-skador

NS IG jämfört KG
NS IG jämfört KG

5/
Medel
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Tabell 7.4. Kombinerat träningsprogram vid knäskador

RCT=Randomiserad kontrollerad studie, PCS=Prospektiv kontrollerad studie, PIS=Prospektiv interventionsstudie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, 
KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro
/SBU

Hewett et al.
(1999).

PIS 43 lag, 1263 fotbolls-, 
volleyboll- & 
basketspelare. m & k
IG: 15 lag, 366 k

KG 1: 15 lag, 463 k

KG 2: 13 lag, 434 m

IG: Neuromuskulär 
träning: Träning av 
hoppfaser – hopp- och 
landningsteknik

KG 1: Ingen prevention

KG 2: Ingen prevention

6 veckor
3 ggr/v, ca 90 
minuter/tillfälle.

En säsong
Knäskador/1000 h
   
   

   

S  IG jämfört KG 1
NS IG jämfört KG 2
S  KG 1 jämfört KG 2

5/
Medel

Caraffa et al.
(1996).

PCS 40 fotbollslag, 600 
semiprofessionella- och 
amatörspelare
IG: 300 spelare

KG: 300 spelare

IG: Progressiv 
proprioceptionsträning. 
Balansträning, 5 faser. 
Även ett neuromuskulärt 
teknikprogram som ej står 
beskrivet (Herveau ans 
Messean). 

KG: Ingen prevention 

Minst 30 dagar på 
försäsongen, 7 
ggr/v. Resten av 
säsong, 3 ggr/v. 
20 min/tillfälle 

Tre säsonger
Antal ACL-skador lag/säsong S  IG jämfört KG

4/
Medel

Heidt et al.
(2000).

RCT 300 fotbollsspelare, k.
Ålder 14-18 år.
IG: 42 spelare

KG: 258 spelare

IG: Sportspecifik 
kardiovaskulär träning, 
plyometrik, sportspecifika 
övningar, styrketräning, 
flexibla övningar för ökad 
snabbhet och rörlighet.

KG: Ingen prevention

7 veckor
3 ggr/v

En säsong
Skador i procent/grupp
   Knäskador
   Fotledsskador

NS IG jämfört KG 
NS IG jämfört KG

4/
Medel
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Tabell 7.5. Kombinerat träningsprogram vid knäskador

PIS=Prospektiv interventionsstudie, k=kvinnor, m=män, IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, NS=Icke Signifikant, S=Signifikant, ↑=fler, ↓=färre

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat PEDro/
SBU

Myklebust et 
al. (2003).

PIS Handbollsspelare, k
Kontrollsäsong: 942 
spelare
Interventionssäsong 1: 855 
spelare

Interventionssäsong 2: 850 
spelare

Neuromuskulär träning: 
balansövningar på golv, 
balansbräda och 
balansmatta. Fokus under 
övningar på knäkontroll 
vid stående, vändningar, 
hopp och landning.

En kontrollsäsong. 
Två 
interventionssäsong
er.
3 ggr/v, 5-7 veckor 
under försäsong.
1 ggr/v resten av 
säsong

Tre säsonger
ACL-skador 1000/ h NS ↓ jämfört 

kontrollsäsong

Ej 
Applice
rbart
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Diskussion

Metoddiskussion

Artiklarna som denna litteraturstudie bygger på söktes i de medicinska databaserna 

Pubmed, Amed och Cinahl. Antalet databaser bedömdes som tillräckligt många och 

ytterligare sökning på fler baser ansågs inte nödvändigt då det troligtvis inte skulle ha 

resulterat i fler artiklar. De sökord och kombinationer som använts i litteratursökningen 

kan tyckas vara för få. Författarna anser att ytterliggare sökord inte hade utökat materialet 

mer än till de fyra som hittades i referenslistorna tillhörande de granskade artiklarna. 

Flertalet av artiklarna som funnits har påträffats i dubbel uppsättning vid de olika 

sökordskombinationerna. Efter databassökningen och granskningen av referenslistorna i 

inkluderad litteratur ansåg författarna att en mättnad av litteraturen hade erhållits. För att 

få största möjliga urval av artiklar sattes ingen nedre tidsgräns för publikationsår.

Naturligtvis finns ingen garanti för att någon artikel missats vid litteratursökningen. 

Intentionen från början var att endast granska randomiserade kontrollerade studier men då 

artikelsökningen endast resulterade i 14 RCT-studier valde författarna att även ta med 

studier med andra typer av design.

Inklusionkriterierna var att artiklarna skulle avhandla preventiv träning i någon form för

att minska antalet framtida knä- eller fotledsskador. Två studier hade förutom träning 

även tejpning (Junge et al., 2002) respektive ortos (Ekstrand et al., 1983) med som 

preventiv åtgärd. Det kan anses diskutabelt om dessa skulle ingått i litteraturstudien. Tre 

artiklar (Bahr et al., 1997; McHugh et al., 2007; Myklebust et al., 2003) var prospektiva 

studier utan kontrollgrupp vilket resulterade i att de inte kunde räknas med vid 

evidenssammanställningen. Även detta kan betraktas som en svaghet i studiens kvalitet.

För att i resultatet få med de studier som ej gick att PEDro skatta så hade författarna varit 

tvungna att slopa evidensgraderingen för respektive träningsmetod och endast tolka 

studier efter dess resultat i form av antingen minskad eller ökad skadeincidens. 

Ovanstående scenario hade varit en ännu större svaghet i studien. Studierna var i sig 

intressanta med tanke på deras goda resultat (Bahr et al., 1997; McHugh et al., 2007).
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De inkluderade artiklarna i studien bedömdes enligt PEDro Scale (bilaga 1) PEDro Scale 

säger inget om studiens betydelse eller behandlingens effekt utan är endast ett verktyg för 

utvärdering av enskilda studiers kvalitet. Samtliga studier som inte tidigare var bedömda i 

PEDro granskades individuellt av båda författarna. PEDro poängen överfördes sedan till 

SBU:s bevisvärdesskala (tabell 2). Omvärderingen av PEDro-poäng till SBU:s tregradiga 

bevisvärdesskala kan diskuteras då detta inte är en allmänt förekommande metod för att 

använda SBU:s evidensgraderingssystem utifrån PEDro poäng. Författarna anser att 

bedömningen av artiklarna enligt PEDro-Scale har utförts på ett tillfredsställande sätt. 

Dock går det att reservera sig för tolkningsfel och författarna kan inte heller garantera att 

studierna skulle ha haft samma poäng om de var bedömda i PEDro. 

Vid kategorisering av träningsprogram ansåg författarna att den smidigaste uppdelningen

var balansträning respektive kombinerad träning. Den generella indelningen kombinerade 

program kan anses som en svaghet eftersom det är varierande skillnader i programmens 

innehåll och uppbyggnad. Trots detta valdes ovanstående kategorisering eftersom det var 

i stort sett omöjligt att utläsa något frekvent återkommande innehåll av övningar och 

upplägg i de olika programmens uppbyggnad. 

Resultatdiskussion

Balansträning i syfte att minska framtida skador på fotled är den träningsmetod som visat 

på bäst resultat. Detta gäller främst för de atleter med en tidigare fotledsskada. Det finns 

motsägande vetenskapligt underlag för att balansträning och kombinerad träning minskar 

framtida fotledsskador hos de atleter utan tidigare fotledsskada. Däremot finns det 

begränsat vetenskapligt underlag för de atleter med historia av fotledskada att 

balansträning minskar skador på fotleden i framtiden. Vid träning med syfte att minska 

framtida skador på knäled finns det motsägande vetenskapligt underlag för kombinerad 

träning och otillräckligt vetenskapligt underlag för balansträning. Hos de med tidigare 

ACL-skada finns det otillräckligt vetenskapligt underlag för att kombinerad träning 

minskar risken för framtida skador på knäleden.
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Balansträning finns genomgående med i de flesta preventiva träningsprogrammens 

uppbyggnad, antingen som enskild åtgärd eller i kombination med andra övningar. De 

inkluderade studiernas upplägg skiljer sig i duration, frekvens och antal deltagare vilket 

försvårar att hitta ett specifikt träningsprogram som är mest effektivt att förhindra skador. 

De olika studierna är ofta inriktade mot en specifik sport, vilket gör att 

träningsprogrammen skiljer sig och därför blir svåra att jämföra. Ett program inriktat mot 

handboll har kanske inte samma effekt om det appliceras som preventiv träning för ett 

fotbollslag och vice versa. Endast två studier (Gilchrist et al., 2008; Mandelbaum et al.,

2005) använde samma typ av träningsprogram med syfte att minska framtida knäskador. 

Studierna utfördes på unga (14-18 år) kvinnliga fotbollsspelare och båda studierna visade 

på signifikant färre antal ACL-skador i interventionsgruppen. 

En majoritet av de studier som granskats hade som utvärderingsvariabel skador per 1000 

exponeringstimmar. Dock utvärderade sex studier skadeincidensen per grupp, per 100 

atleter eller lag per säsong (Caraffa et al., 1996; Emery et al., 2005; Heidt et al., 2000; 

Stasinopoulos, 2004; Tropp et al., 1985; Wester et al., 1996). Olikheter vid utvärderingen 

av skadeincidens resulterar i att de olika studierna ej blir jämförbara.

En del studier redovisar sitt resultat i kontakt skador och icke kontakt skador. Flertalet 

studier i litteraturstudien uppger inte om de utvärderar i kontakt- eller icke kontakt 

skador. Författarna tror att den viktigaste utvärderingen ligger i icke kontakt skador då 

dessa skador kan förebyggas av preventiv träning. Kontakt skador anser författarna inte 

går att påverka i lika stor utsträckning då det tillkommer komponenter som ej är 

påverkbara, exempelvis kollision med spelare, målbur etc.

Författarna vill även uppmärksamma studier som uppnått positiva resultat, alltså färre 

knä- eller fotledsskador i en interventionsgrupp jämfört med en kontrollgrupp utan att ha 

uppnått signifikans i färre antal skador (Emery et al., 2007; Gilchrist et al., 2008;

Mcguine et al., 2006; Myklebust et al., 2003; Olsen et al., 2005; Pasanen et al., 2008). 

Signifikansnivån används vid jämförelse mellan grupperna, men att t.ex. minska antal 

skador i en grupp med 30 % jämfört med en kontrollgrupp kan även det vara en positiv 
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utgång till följd av ett bra preventivt träningsprogram. Steffen et al. (2008), Engebretsen 

et al. (2008) och Myklebust et al. (2003) hade låg ”compliance” vilket förmodligen 

påverkade deras resultat. ”Intention to treat analysis” användes i dessa fall och författarna 

anser att det skulle vara intressant att veta vilken effekt den preventiva träningen hade på 

dem som fullföljt programmet. Förutsatt att de studierna med högt bortfall av deltagare 

uppnått ett positivt resultat i form av färre skador i interventionsgruppen hade detta ändå 

inte påverkat evidensstyrkan för respektive träningsmetod i denna litteraturstudie.

Incidensen av allvarliga knäskador är sex gånger högre hos kvinnor jämfört med män

(Lindenfeld, Schmitt, Hendy, Mangine & Noyes, 1994). Författarna anser att detta 

troligtvis är orsaken till varför nio av femton studier gällande träning med syfte att 

minska framtida knäskador är utförda på kvinnor. Eftersom flertalet av studierna är 

gjorda på kvinnor är det inte helt korrekt att dra några generella slutsatser huruvida de 

preventiva åtgärderna fungerar både på män som kvinnor. Malinzak, Colby, Kirkendal, 

Yu & Garret (2001) jämförde rörelsemönstret hos kvinnor och män och fann att kvinnor 

hade en ökad knäabduktion och minskad knäflexion vid löpning, sidledsförflyttningar och 

tvära vändningar. Dessa två komponenter, ökad valgusering och minskad knäflexion kan 

vara bidragande orsaker till uppkomst av knäskada (Chappell et al., 2002; Ford et al.,

2003; Hewett et al., 2005). Hewett et al. (1999) visade på en intressant könsskillnad då 

studien använde sig av en kvinnlig interventionsgrupp som använde ett neuromuskulärt 

träningsprogram, två kontrollgrupper som inte tränade alls varav ena gruppen bestod av 

kvinnor och den andra av män. Efter interventionstiden hade den kvinnliga 

interventionsgruppen och den manliga kontrollgruppen lika hög skadefrekvens.

Förutom att Verhagen et al. (2004) kunde påvisa signifikant färre fotledsskador i 

interventionsgruppen vid balansträning, påvisades också en signifikant ökning i 

interventionsgruppen av överbelastningsskador i knäet och en ökning av akuta knäskador 

hos dem som tidigare haft någon typ av knäskada. Verhagen tror att orsaken kan vara att 

fotleden blir för stark i förhållande till knäleden och att den tidigare skadade knäleden blir 

överbelastad av träningen.
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Författarna tror att det kan vara svårt att uppnå ett högre bevisvärde än medelhögt i 

kliniska studier där jämförelser av olika träningsformer sker. Svårigheterna anser 

författarna ligger i att utföra blindning av deltagare och övriga inblandade personer. Det 

kan därför ifrågasättas om PEDro skall användas på dessa typer av studier. Resultatet i 

denna litteraturstudie hade blivit annorlunda om författarna valt att stryka de kriterier i 

PEDro skalan som innefattar blindning av deltagare och övriga inblandade personer. En 

högre evidensstyrka hade uppnåtts för att balansträning minskar framtida fotledsskador 

hos de atleter som tidigare skadat fotleden. Evidensstyrkan hade i detta fall blivit starkt 

vetenskapligt underlag, evidensstyrka ett.

Vid jämförelse mellan denna litteraturstudie och en tidigare litteraturstudie (Valovich

Mcleod, 2008) inom ämnet kan författarna se ett liknande resultat. Valovich fann 

motsägande resultat då endast två av fyra studier kunde påvisa signifikant färre 

fotledsskador efter ett balansträningsprogram. I en annan litteraturstudie av Aaltonen et 

al. (2007) påvisades en 50 % reducering av idrottsskador efter ett multimodalt 

träningsprogram. Nackdelen med sistnämnda studie är att de inte kategoriseras vilken typ 

av skador som reduceras. År 1999 hölls ett första symposium angående ACL-skador 

inom idrott för att ta fram rekommendationer hur dessa ska förebyggas. År 2005 hölls det 

andra symposiet där föregående rapport reviderades och uppdaterades. Vid mötet

framkom det dock att kombinerad träning har god evidens för att minska framtida ACL-

skador hos kvinnliga atleter. I övrigt framkom inget nytt från föregående möte (Griffin et 

al., 2006).

Sammanfattningsvis är balansträning och kombinerad träning de träningsmetoder som 

används med syfte att förebygga idrottsskador i knä- och fotled. Det vetenskapliga

underlaget är bristfälligt eller begränsat för dessa träningsmetoder och fler studier behövs. 

Nackdelen med kliniska studier är att blindning av deltagare och övriga inblandade är 

svårt att utföra och detta ger ofta ett lägre betyg i PEDro-scale och frågan är om skalan är 

bra att använda vid utvärdering av träningsprogram? Skillnader i de olika 

träningsprogrammens utformning och att de ofta är specifikt inriktade mot en viss idrott 

gör att det blir svårt att jämföra dem mellan varandra.
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Konklusion

De träningsmetoder som främst använts är balansträning i syfte att minska fotledsskador 

och kombinerade träningsprogram i syfte att minska knäskador. Balansträning har visats 

sig vara mest effektiv i att förebygga fotledsskador hos dem med tidigare fotledsskada i 

karriären. För att förebygga knä- och fotledskador hos de utan tidigare skada går det inte 

av det vetenskapliga underlaget att dra några slutsatser. Fler högkvalitativa RCT-studier 

krävs inom området.
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