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Abstrakt 

Bakgrund: Fotbollen är en av de mest skadedrabbade sporterna i Sverige. ACL-skada är den 

allvarligaste knäskadan med en lång rehabiliteringstid. Det har tidigare rått oenighet om 

förebyggande träning haft någon effekt på om en skada kan förhindras. Senare års forskning 

har visat att förebyggande träning har god effekt för att förhindra dessa skador. Syfte: 

Undersöka kunskapen om förebyggande träning för att undvika främre korsbandsskador, samt 

undersöka kunskapen om skaderisken för främre korsbandsskador bland tränare för 14-15 

åriga flickor inom Norrbottens, Göteborgs och Skånes fotbollförbund. Metod: En webbenkät 

utformades som skickades ut till Norrbottens, Göteborgs och Skånes fotbollförbund för vidare 

distribution till tränare för 14-15 åriga flickor. Resultat: Totalt svarade 32 tränare. Inom 

Norrbottens fotbollförbund angav 61,5 % av tränarna att de hade kunskap eller erfarenhet av 

förebyggande träning för skador på främre korsband, denna siffra var 100 % för Göteborgs 

och 85,7 % för Skånes fotbollförbund. Totalt bedriver 92,3 % av deltagarna inom Norrbottens 

fotbollsförbund och 100 % av deltagarna inom Göteborgs och Skånes fotbollsförbund aktivt 

förebyggande träning i syfte att minska eller undvika främre korsbandsskador. Vad gäller 

kunskap om skaderisk för främre korsbandsskador svarade 61,5 % i Norrbottens 

fotbollförbund, 100 % i Göteborgs fotbollförbund och 71,4 % i Skånes fotbollförbund att de 

hade kunskap om skaderisken för främre korsbandskador. Konklusion: Det förekom en tydlig 

skillnad mellan förbunden gällande kunskap om skaderisken för främre korsband, även 

skillnader i kunskap om och erfarenhet av förebyggande träning samt den mängd aktivt 

förebyggande träning som bedrivs. 

Nyckelord: främre korsband, förebyggande träning, fotboll  
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Bakgrund 

Fotboll beräknas ha funnits sedan 300-talet före Kristus, då i Kina under benämningen ”Cuju” 

(1). Sedan dess har det förändrats och utvecklats till en mycket större sport sett till både aktiva 

inom sporten och som publiksport. Vid den senaste ”Big Count”, en undersökning gjord av 

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 2006, beräknas det att cirka 265 

miljoner människor är aktiva inom sporten vilket gör det till världens största sport (2). 

Fotbollen fick fäste i Sverige redan på 1800-talet och då i Göteborg, där skotska arbetare 

anlände (3) och har sedan dess vuxit mycket i Sverige vad gäller aktiva fotbollsspelare men 

även som publiksport. 2010 genomförde Riksidrottsförbundet och Statistiska Centralbyrån 

undersökningen ”Svenska folkets idrotts- och motionsvanor” där man kom fram till att fotboll 

var Sveriges populäraste tävlingsidrott, med 573 000 aktiva (4). Av dessa 573 000 är 150 000 

kvinnor, ungefär en fjärdedel av den totala mängden. Svenska fotbollförbundet uppger att det 

2006 fanns 63 274 aktiva fotbollspelare mellan åldern 12-14 år, varav 23 362 individer var 

flickor (5).  Utöver det stora antalet utövare är det Sveriges största publiksport, där nära 1,8 

miljoner svenskar uppger sig ha sett på fotboll någon gång under året (4).  

2010 inträffade det cirka 104 000 skador i samband med idrott där utövaren behövde uppsöka 

akut sjukvård (6) där det var vanligast med skador i åldern 10-19 år. 25,5 % av skadorna var 

fotbollsrelaterade, vilket gör fotboll till den överlägset mest drabbade av alla idrotter. I en 

svensk studie där författarna tittade på skador bland kvinnliga ungdomar mellan 14-20 år över 

en utomhussäsong i Sverige fann man att majoriteten av skadorna, 66 %, var traumatiska och 

34 % var på grund av överträning. Denna studie fann även att incidenstalet var 6,8 per 1 000 

timmar spelad fotboll, med både träning och match inräknat.  Vid matchtid så ökar 

incidenstalet till 9,1 per 1 000 timmar matchtid (7). I USA uppvisas liknande siffror där 

fotboll blivit alltmer populärt, med ett incidenstal på 7,3 per 1 000 timmar spelad fotboll för 

kvinnor (8).  

Inom fotboll som spelas utomhus är skador på nedre extremitet vanligast, de står för cirka 80-

90 %. Av dessa är det främst lårskador som är vanligast och därefter knäskador (9). En 

amerikansk studie visade att bland unga fotbollsspelare sker majoriteten av skadorna på nedre 

extremitet utan kroppskontakt (10). Vid ACL-skador är skademekanismen ett rotationsvåld, 

som ofta uppkommer vid kontaktidrott som fotboll, innebandy, handboll och ishockey. Det är 
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även relativt vanligt att skadan kan uppkomma utan tackling eller kroppskontakt med 

samtidigt rotationsvåld (11).   

Knät är en av de större lederna som finns i kroppen, och därmed utsatt för stora belastningar. 

Inuti leden sitter två menisker, en medialt och en lateralt, som har till syfte att minska friktion 

och fördela belastningen mellan benytorna emellan femur och tibia. Utöver detta förstärks 

ledkapseln, som i sig inte är speciellt stark, av muskler och ligament runtom knät. Det finns 

fyra stora ligament som hjälper till att stabilisera knäleden, två extraartikulära och två 

intraartikulära. De två extraartikulära kallas mediala kollaterala ligamentet och laterala 

collateral ligamentet och syftar till att stadga upp knäleden vid sidovackling. De 

intraartikulära ligamenten består av anterior cruciatus ligamentet (ACL) och posterior 

cruciatus ligamentet (PCL). ACL utgår från tibias främre del och sträcker sig sedan bakåt 

lateralt upp och fäster i den laterala femurkondylen, vilket i sin tur gör att ACL får en stor roll 

vad gäller knäts stabilitet då ACL ser till att tibia inte translaterar för långt framåt, samt 

kontrollerar medial rotation av tibia i förhållande till femur (12). 

ACL-skador är en knäskada som innebär ett lidande och en lång rehabiliteringstid för 

utövaren som drabbas av det (13) men även på grund av ökade risker för artrosutveckling 

senare i livet (14). År 2011 genomfördes 3311 primära korsbandsoperationer, totalt var  95 

stycken av dessa gjorda på patienter under 15 år (15). Antal flickor som opererades för främre 

korsbandsskada var 60 stycken (61%). Olyckor vid fotbollspel dominerade som olycksorsak 

hos både pojkar och flickor med 59 % (15). Fotbollsutövande kvinnor löper en 2-3 gånger 

högre risk än manliga fotbollsspelare att drabbas av en allvarlig knäskada (16). Flera olika 

teorier finns om varför det är så. Bland annat att kvinnor skulle ha en större 

quadricepsdominans, strukturella skillnader i bäckenet, ökad Q-vinkel jämfört med män, 

minskat utrymme mellan femurkondylerna samt hormonella skillnader beroende på 

menstruationsfasen är ämnen som tagits upp som orsaker (17). I en studie om underliggande 

orsaker (18) kom man fram till att anatomiska skillnader såsom minskat utrymme mellan 

femurkondylerna kan innebära en ökad risk för ACL-skador. Även hormonella skillnader 

beroende på menstruationsfasen, specifikt tiden före ägglossning, var en faktor som ökade 

risken för ACL-skador hos spelare som inte använde orala preventivmedel. Olika styrka 

mellan quadriceps och hamstrings visade sig också ha en påverkan på risken för ACL-skada, 

men framförallt var det en generell ledlaxitet som var en bidragande orsak till ACL-skador 

hos både män och kvinnor, men man fann att denna ledlaxitet var större hos kvinnor (18).  



7 

 

Att skador och framförallt ACL-skador går att undvika i stor utsträckning med hjälp av 

systematisk träning och fokusering på knäkontroll finns det idag stort stöd för. I en svensk 

studie (19) där 4 564 kvinnliga fotbollsspelare i åldern 12-17 år deltog, undersökte man hur 

ett träningsprogram kunde minska risken för ACL-skador. Spelarna delades in i 2 grupper, en 

interventionsgrupp med 2 479 spelare samt en kontrollgrupp med 2 085 spelare. Spelarna i 

interventionsgruppen fick sedan utföra 6 olika övningar (enbensknäböj, tvåbensknäböj, 

höftlyft, plankan, utfallssteg samt enbensupphopp) som uppvärmning innan träning minst 2 

gånger i veckan kombinerat med 5 minuter lågintensiv löpning över en tidsperiod på 7 

månader. Spelarna i kontrollgruppen utförde sin normala uppvärmning med respektive lag. 

Resultaten visade att med dessa 6 övningar och 5 minuter lågintensiv löpning, totalt 15 

minuter uppvärmning när spelarna vant sig vid övningarna, kunde man minska antalet ACL-

skador med 64 % jämfört med kontrollgruppen (19).  

En amerikansk studie (20) som pågick under 2 år, där 2 946 kvinnliga fotbollspelare deltog 

första året (1 041 spelare i interventionsgruppen, 1 905 spelare i kontrollgruppen) och 2 757 

spelare deltog det andra året (844 spelare i interventionsgruppen, 1 913 spelare i 

kontrollgruppen) undersökte effektiviteten av ett neuromuskulärt och proprioceptivt 

träningsprogram i syfte att minska ACL-skador. Interventionen bestod av utbildning, 

stretchning, styrketräning, plyometrisk träning och sportspecifik rörlighetsträning designat för 

att byta ut den normala uppvärmningen. Studiens resultat visade en minskning med 88 % 

första året och 74% andra året (20).  

Som sjukgymnast är det av stor vikt att rehabilitera efter en skada samt att arbeta 

förebyggande genom att tidigt förmedla kunskap som syftar till att minska risken av att 

drabbas av en korsbandsskada. Vilken förebyggande träning gällande korsbandsskador som 

idag bedrivs bland tränare för 14-15 åriga flicklag är okänd. Det är även okänt hur kunskapen 

kring korsbandsskador bland tränare för 14-15 åriga flicklag ser ut. Det finns inte heller någon 

statistik på om kunskaperna skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Genom att undersöka 

dessa aspekter via tre olika fotbollförbund med geografisk spridning i Sverige kan detta visa 

på skillnader mellan lokala fotbollförbund, som i förlängningen skulle kunna leda till en ökad 

medvetenhet om förbättringar gällande information och vidareutbildning som kan 

åstadkommas. Detta skulle kunna leda till ett minskat antal korsbandsskador. 
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Syfte 
Undersöka kunskapen om förebyggande träning för att undvika främre korsbandsskador, samt 

undersöka kunskapen om skaderisken för främre korsbandsskador bland tränare för 14-15 

åriga flicklag. 

Frågeställningar 

- Finns det kunskap om skaderisken för främre korsband bland de tränare som 

kontaktas? 

- Finns det kunskap om förebyggande träning för främre korsband bland de tränare som 

kontaktas? 

- Förekommer det förebyggande träning i de lag som tränarna är aktiva inom? 

- Vilken förebyggande träning för främre korsbandsskador är det som genomförs? 

- Hur ofta per vecka utförs denna förebyggande träning? 

Metod 

Procedur 

Kontaktuppgifterna till respektive utvalda fotbollsförbund rekryterades via fotbollsförbundens 

hemsidor. Förbunden kontaktades först via telefon, för att göra en förfrågan angående hjälp 

att distribuera webbenkäten till olika föreningar inom aktuellt förbund. Innan webbenkäten 

skickades ut kontaktades förbunden via mail för att informera om startdatumet för studien. 

Informationsbrev (se bilaga 1) där instruktioner om hur man loggar in på hemsidan där 

webbenkäten (se bilaga 2) lagrades skickades ut till förbunden tillsammans via e-post. 

Påminnelsebrev samt informationsbrev skickades ut efter två veckor tillsammans med 

instruktioner om hur man loggar in till hemsidan där webbenkäten lagrades.  

Urval 

Urvalet av deltagande förbund i studien baserades på geografisk spridning, där ett förbund 

från norra, mellersta samt södra Sverige finns representerade. Dessa tre förbund var 

Norrbotten, Göteborg och Skåne.  
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Inklusionskriterier för urvalet av deltagare inom varje förbund var att deltagaren vid 

tidpunkten för studien var fotbollstränare för ett flicklag i åldern 14-15 år. Laget skulle ingå i 

ett av de fotbollsförbund som valts ut. Enkäten skickades ut till 247 stycken föreningar; 90 

stycken inom Norrbottens fotbollförbund, 77 stycken inom Göteborgs fotbollförbund och 80 

stycken inom Skånes fotbollförbund.  

Metodansats 

Mätmetod 

En enkät utformades innehållande frågor om bakgrund som fotbollstränare, om deltagaren 

vidareutbildat sig vad gäller skadeprevention, om deltagarens lag bedrev en aktiv 

skadeprevention i form av träning samt hur ofta denna i så fall bedrevs. Val av enkät gjordes 

då detta har visat sig vara en bra metod vid utskick till flertalet personer med olika geografisk 

spridning (21). Innan enkäten skickades ut testades enkäten på tre olika fotbollstränare för att 

försöka undvika att missförstånd samt vid behov revidera enkäten (21). Enkäten reviderades 

därefter med förtydliganden i frågorna 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 samt 5.1. Enkäterna delades ut till tre 

olika fotbollsförbund för vidare distribution. 

Analys 

Svaren från enkäten sammanställdes i Evasys 5.0 och sammanfördes i Microsoft Excel 2010. 

Rådatan bearbetades i Microsoft Excel 2010 och enkäter från varje län sammanställdes 

tillsammans. Datan var främst av nominell och ordinal karaktär, med inslag av intervallskalor 

(22).  Datan presenterades sedan deskriptivt i procentform i tabeller och diagram för varje 

enkätfråga. 

Etiska överväganden 

Det var av stor vikt att framhäva hur viktigt det var med informanternas frivilliga medverkan 

samt att de när som helst kunde avbryta studien. All information som insamlades behandlades 

konfidentiellt. Enkätsvaren var anonyma för att informanternas identitet skulle skyddas; 

resultatet presenteras på ett sådant sätt att ingen individ ska kunna identifieras. Det är endast 

forskningspersonerna och handledaren som har tillgång till den insamlade informationen. 

Detta framgick tydligt i informationsbrevet. 
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Vid formuleringen av frågorna till enkäten var det viktigt att ha i åtanke att informanterna inte 

skulle känna sig kränkta eller utlämnade vid besvarandet av frågorna. Frågorna formulerades 

på ett sådant sätt att informanterna kunde besvara dem sanningsenligt och inte känna sig 

okunniga eller otillräckliga som fotbollstränare om de inte besatt den kunskap som 

eftersöktes. 

Exempel på möjliga risker med studien var att informanterna inte svarade sanningsenligt 

och/eller kände sig utpekade. Dock skulle det slutgiltiga resultatet kunna komma till nytta för 

informanterna, då ett möjligt behov av förebyggande träning för främre korsbandsskador kan 

komma att belysas. Nyttan med studien övervägde riskerna då det ger en ökad kunskap om 

förekomsten samt kunskapen om skaderisken och preventiv träning för främre 

korsbandsskador i Sverige idag, vilket ger en god utgångspunkt inför framtida studier. 
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Resultat 

Totalt 32 svar på enkäten samlades in, med ett bortfall på en deltagare som inte kryssade i 

vilket förbund han/hon tillhörde. Av dessa tillhörde 13 stycken (40,6 %) Norrbottens 

fotbollförbund, 12 stycken (37,5 %) Göteborgs fotbollförbund och sju stycken (21,9 %) 

Skånes fotbollförbund. 

För svaren på frågan ”Hur lång erfarenhet har du/ni av att leda ungdomar i din kapacitet som 

fotbollstränare?”, se Tabell 1. 

Antal år av 
erfarenhet 

Norrbotten Göteborg Skåne 

2 år 1 0 1 

4 år 0 0 1 

5 år 3 1 2 

6 år 0 2 1 

7 år 1 3 0 

7-8 år 1 0 0 

8 år 1 2 0 

9 år 1 2 0 

10 år 3 2 1 

Drygt 10 år 1 0 0 

16 år 1 0 0 

Över 35 år 0 0 1 

Tabell 1 Hur lång erfarenhet har du/ni av att leda ungdomar i din kapacitet som fotbollstränare? 

 

Inom Norrbottens fotbollförbund angav majoriteten av deltagarna att laget tränade tre gånger 

per vecka, en deltagare angav fyra gånger per vecka och en deltagare fem gånger per vecka. 

Bland deltagarna  inom Göteborgs fotbollförbund angav en fjärdedel att laget tränade två 

gånger per vecka, tre fjärdedelar angav tre gånger per vecka och en deltagare fyra gånger per 

vecka. Av deltagarna inom Skånes fotbollförbund angav två deltagare att laget tränade två 

gånger per vecka, två deltagare angav 2-3 gånger per vecka, två deltagare angav tre gånger 

per vecka och en deltagare fyra gånger per vecka (Figur 1). 
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Figur 1: Hur ofta tränar ert lag per vecka under en säsong? (n= 32)
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Bland deltagarna inom Norrbottens fotbollförbund angav drygt hälften att de hade kunskap 

om skaderisken för främre korsband hos fotbollsspelande ungdomar. Samtliga deltagare inom 

Göteborgs fotbollförbund angav att de hade kunskap om skaderisken för främre korsband. 

Inom Skånes fotbollförbund angav majoriteten av deltagarna att de hade kunskap om 

skaderisken för främre korsband (Figur 2). 

Figur 2: Har du/ni kunskap om skaderisken för främre korsband? (n= 

32)
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Drygt hälften av deltagarna inom Norrbottens fotbollförbund angav att de hade kunskap eller 

erfarenhet om förebyggande träning för skador på främre korsband, ungefär en tredjedel 

uppgav att de inte hade någon erfarenhet eller kunskap om förebyggande träning för främre 

korsband. En deltagare svarade ej på frågan. Samtliga deltagare som svarade inom Göteborgs 

fotbollförbund angav att de hade kunskap eller erfarenhet om förebyggande träning för främre 

korsband. Bland deltagarna inom Skånes fotbollförbund angav majoriteten att de hade 

kunskap eller erfarenhet om förebyggande träning (Figur 3). 
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Figur 3: Har du/ni kunskap eller erfarenhet om förebyggande träning 

för skador på främre korsband? (n=32)
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De deltagare som svarade ja ombads svara på ytterligare en fråga där de bads ange var de 

inhämtat denna kunskap. Inom Norrbottens fotbollförbund angav en fjärdedel att de inhämtat 

kunskap från Svenska Fotbollförbundet, ingen deltagare från Riksidrottsförbundet, tre 

deltagare från lokalt fotbollförbund, en deltagare från akademisk utbildning och en fjärdedel 

från annat håll. Av deltagarna inom Göteborgs fotbollförbund angav två deltagare att de 

inhämtat kunskap från Svenska Fotbollförbundet, ingen deltagare från Riksidrottsförbundet, 

en tredjedel från lokalt fotbollförbund, ingen deltagare från akademisk utbildning och hälften 

inhämtade kunskap från annat håll.  Bland deltagarna inom Skånes fotbollförbund angav 

ingen att de inhämtat kunskap från Svenska Fotbollförbundet, ingen deltagare från 

Riksidrottsförbundet, en tredjedel från lokalt fotbollförbund, ingen deltagare från akademisk 

utbildning och tre fjärdedelar från annat håll (Figur 4). 

Figur 4: Om ja på föregående fråga, var har du/ni erhållit denna 

kunskap? (n=26)
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De som svarade annat på föregående fråga ombads ange var de erhållit denna kunskap.  Från 

fotbollstränarna inom Norrbottens fotbollförbund angavs svaren ”Via vår förening samt 
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kontakt med andra föreningar” och ”Sjukgymnast”.  Av fotbollstränarna inom Göteborgs 

fotbollförbund gavs svaren ”Allt av ovanstående. I och med att man ständigt inhämtar 

kunskap är det svårt att specificera mer”, ”Tränarkollegor och sjukgymnast”, ”Information 

både från Svenska såväl som Göteborgs FF. Även fått information via samarbete med lokal 

handbollsklubb”, ”Korsbandskadad själv. Läst allt jag kommit över. 15 års erfarenhet som 

volleybolltränare 6 elit”, ”SISU” och ”Studenter”. Fotbollstränarna inom Skånes 

fotbollförbund angav svaren ”Genom en annan tränare i min förening som gått 

"knäkontrollutbildning" i Skånebolls regi”, ”Engagerat sjukgymnastutbildad förälder. Sökt 

info på nätet och laddat ner övningsprogram”, ”Har sökt mycket på internet, om förebyggande 

träning. det var efter en tidning art, i sydsvenskan jag blev medveten om problemet” och 

”Klubbens sjukgymnast”. 

På frågan om vilket yrke personen hade som tillhandahöll denna kunskap angav fem av 

deltagarna inom Norrbottens fotbollförbund yrket sjukgymnast, ingen deltagare angav läkare, 

ingen deltagare angav naprapat, två deltagare angav annat och ingen deltagare angav svaret 

vet ej. 6 deltagare svarade inte på frågan. Av deltagarna inom Göteborgs fotbollförbund angav 

majoriteten sjukgymnast, en deltagare angav läkare, ingen deltagare angav naprapat, två 

deltagare angav annat och en deltagare angav svaret vet ej. Bland de tillfrågade 

fotbollstränarna inom Skånes fotbollförbund angav majoriteten sjukgymnast, ingen deltagare 

angav läkare, ingen deltagare angav naprapat, en deltagare angav annat och ingen deltagare 

angav svaret vet ej. En deltagare svarade inte på frågan (Figur 5). 

Figur 5: Vilket yrke hade personen som tillhandahöll denna kunskap? 

(n= 23)
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De som angav annat ombads ange vilket yrke personen hade som tillhandhöll denna kunskap. 

Inom Norrbottens fotbollförbund förekom svaren ”Haft utbildning med både ledare och 
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spelare” och ”Tränare”. Inom Göteborgs fotbollförbund angavs svaret ”Jag har fått info från 

läkare, sjukgymnast, kollegor gått flera utbildningar om skador och hur man förebygger dom, 

t.ex knäskador”. Det förekom två interna bortfall, det ena när en fotbollstränare valde 

alternativet annat på föregående fråga men sedan inte skrev något samt en fotbollstränare som 

skrev ”Studerande” utan att ha valt alternativet annat på föregående fråga. Svaret 

”Fritidspedagog” angavs av en fotbollstränare inom Skånes fotbollförbund.  

Inom Norrbottens fotbollförbund angav drygt hälften av deltagarna att de erbjuds 

vidareutbildning inom skadeprevention vad gäller främre korsbandsskador av sin förening 

eller lokala förbund. Av deltagarna inom Göteborgs fotbollförbund angav majoriteten av 

deltagarna att de erbjuds vidareutbildning inom skadeprevention vad gäller främre 

korsbandsskador. Majoriteten av deltagarna inom Skånes fotbollförbund angav att de erbjuds 

vidareutbildning inom skadeprevention vad gäller främre korsbandsskada av sin förening eller 

lokala förbund (Figur 6). 

Figur 6: Erbjuds du/ni av föreningen/förbundet viadreutbildning inom 

skadeprevention vad gäller främre korsbandsskador? (n= 32)
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De som svarade ja på föregående fråga ombads ange av vem/vilka de erhållit denna 

vidareutbildning inom skadeprevention vad gäller främre korsbandsskada. Av deltagarna 

inom Norrbottens fotbollförbund angav majoriteten att de erhållit vidareutbildningen av 

SISU, ingen deltagare av Svenska Fotbollförbundet, en deltagare av ideell ledare inom 

föreningen, ingen deltagare från annat håll och en deltagare angav svaret vet ej. Bland 

fotbollstränarna inom Göteborgs fotbollförbund angav tre deltagare att de erhållit 

vidareutbildningen av SISU, fyra deltagare  av Svenska Fotbollförbundet, ingen deltagare av 

ideell ledare inom föreningen, två deltagare från annat håll och en deltagare angav svaret vet 

ej. Inom Skånes fotbollförbund angav två deltagare att de erhållit vidareutbildningen av SISU, 

ingen deltagare av Svenska fotbollförbundet, en deltagare av ideell ledare inom föreningen, 

två deltagare  från annat håll och ingen deltagare angav svaret vet ej (Figur 7). 

Figur 7: Om ja på föregående fråga, av vem/vilka? (n= 22)
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De fotbollstränare som angav annat på föregående fråga ombads ange var/av vem eller vilka 

de erhållit vidareutbildning inom skadeprevention vad gäller främre korsbandsskada. Det var 

ingen av fotbollstränarna inom Norrbottens fotbollförbund som angav svaret annat på 

föregående fråga. Av fotbollstränarna inom Göteborgs fotbollförbund angavs svaren ”Alla av 

ovanstående samt andra” och ”Både sisu och gbg fotbollförbund samt inom klubben”. Från 

fotbollstränarna som tillhörde Skånes fotbollförbund angavs svaren ”Det är via Skånes 

Fotbollförbund” och ”Ungdomsansvarig”. 
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För svaren på frågan ”Hur många utbildningstimmar gällande skadeförebyggande åtgärder för 

främre korsbandsskada har du/ni varit på på de senaste 5 åren?”, se Tabell 2. 

Antal 
utbildningstimmar 

Norrbotten Göteborg Skåne 

0 h 2 2 3 

1 h 0 1 0 

2 h 0 3 0 

2,5 h 0 0 1 

3 h 1 2 1 

4 h 1 2 0 

5 h 2 0 0 

5-8 h 0 0 1 

6 h 1 0 0 

8 h 1 0 0 

10 h 0 1 0 

10-20 h  1 0 0 

12 h 0 1 0 

Minst 25 h 0 0 1 

Tabell 2 Hur många utbildningstimmar gällande skadeförebyggande åtgärder för främre korsbandsskador har 

du/ni varit på på de senaste 5 åren? 

 

Av Norrbottens fotbollförbunds deltagare angav majoriteten att de bedrev aktivt förebyggande 

träning i syfte att minska eller undvika främre korsbandsskada. Samtliga av de tillfrågade 

fotbollstränarna inom Göteborgs fotbollförbund angav att de bedrev förebyggande träning för 

främre korsbandsskada. Inom Skånes fotbollförbund angav samtliga deltagare att de bedrev 

förebyggande träning i syfte att minska eller undvika främre korsbandsskada (Figur 8). 

Figur 8: Bedriver du/ni aktivt förebyggande träning i syfte att minska 

eller undvika främre korsbandsskador? (n= 32)

0

20

40

60

80

100

Ja Nej

Norrbotten

Göteborg

Skåne

 



18 

 

Inom Norrbottens fotbollförbund angav majoriteten av deltagarna att den förebyggande 

träning som bedrevs var Svenska Fotbollförbundets Knäkontroll, två deltagare angav 

styrketräning, en deltagare stabilitetsträning, två deltagare egenkomponerat 

uppvärmningsprogram och ingen deltagare angav svaret annat. Av deltagarna inom Göteborgs 

fotbollförbund angav hälften Svenska Fotbollförbundets Knäkontroll, en deltagare angav 

styrketräning, en deltagare stabilitetsträning, två deltagare egenkomponerat 

uppvärmningsprogram och två deltagare angav svaret annat. Bland deltagarna inom Skånes 

fotbollförbund angav två deltagare Svenska Fotbollförbundets Knäkontroll, en deltagare 

angav styrketräning, ingen deltagare stabilitetsträning, tre deltagare egenkomponerat 

uppvärmningsprogram och ingen deltagare angav svaret annat (Figur 9). 

Figur 9: Vilken förebyggande träning är det som bedrivs? (n= 31)
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För svaren på frågan ”Hur många gånger per vecka bedrivs denna förebyggande träning?”, se 

Tabell 3. 

Gånger per 
vecka 

Norrbotten Göteborg Skåne 

0,5-1ggr 0% 8,3% 0% 

1ggr 36,4% 25,0% 42,9% 

1-2ggr 0% 8,3% 0% 

2ggr 45,0% 33,3% 28,6% 

3ggr 18,0% 16,7% 14,3% 

4ggr 0% 0% 14,3% 

5ggr 8,0% 0% 0% 

Tabell 3 Hur många gånger per vecka bedrivs denna förebyggande träning 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara författarnas frågeställningar valdes en enkätstudie som metod då syftet med 

studien var att undersöka geografiskt olika län med långa avstånd mellan de olika länen vilket 

en enkätstudie lämpar sig väl för (21). 

Vid valet av att använda en webbenkät spelade flera faktorer in. Det stora geografiska 

avståndet och stora antal tillfrågade fotbollstränare gjorde att författarna inte kunde distribuera 

enkäter själva utan behövde hjälp från utomstående. Användandet av webbenkät gjorde detta 

smidigt och kostnadseffektivt. 

Vid en enkätstudie eliminerar man den så kallade intervjueffekten där deltagaren i större eller 

mindre utsträckning påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor (21). Författarna inser att 

det även finns nackdelar med enkätstudier, till exempel att antalet frågor i ett enkätformulär är 

begränsat eftersom ett högre antal frågor minskar svarsfrekvensen, möjligheten till 

komplicerade frågor eller icke planerade följdfrågor finns inte och deltagaren kan inte heller 

ställa kompletterande frågor om något är svårt att förstå. Enkätundersökningar ger även ett 

regelmässigt bortfall, det vill säga att det alltid finns ett bortfall i enkätundersökningar, som 

ibland kan bli betydande, men inom hälsoområdet erhålls normalt ett förhållandevis lågt 

bortfall (21). 

När ett svar skickas in, kan författarna inte se vilken e-mailadress svaret kommer från vilket 

bevarar deltagarens anonymitet. Enkätsvaren lagras i en databas, där författarna kan hämta 

den statistiskt uppställda informationen vilket minskar den manuella datainmatning som 

vanligtvis medföljer en enkätundersökning. (23). 

  

Webbenkäten skickades ut till de individuella förbunden genom en länk och tillhörande 

lösenord som sedan vidarebefordrade detta till de olika tränarna genom e-post. Detta 

medförde att alla deltagare använde samma länk och samma lösenord vilket medför att det 

inte kan garanteras att samma personer besvarat enkäten ett flertal gånger. På grund av den 

låga svarsfrekvensen bedöms detta dock som osannolikt att någon svarat flera gånger. Detta 

hade kanske kunnat undvikas då man genom verktyget Evasys 5.0 kan begränsa åtkomsten till 

enkäten genom att ge varje deltagare en unik kod vilket hade medfört att varje deltagare 

endast kunnat fylla i enkäten en gång. För att använda denna funktion krävs det att lösenordet 
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skickas ut till individuella e-postadresser. Detta medför att det hade varit nödvändigt för de 

individuella förbunden att lämna ut personuppgifter om alla tränare.  Enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) 30 § (24) var det inte möjligt för denna studie att direkt få 

tillgång till medlemmarnas e-post adresser utan deras godkännande.  

Det finns även en möjlighet att en eller flera av tränarna inte fick e-posten på grund av att de 

inte uppdaterat sin e-postadress hos respektive förbund, samt att en del av e-postadresserna 

kan ha ett skräppostfilter som rensat bort utskicket från förbunden och på så sätt har de helt 

enkelt inte fått någon förfrågan. En annan möjlig orsak till den låga svarsfrekvensen kan bero 

på att det går extremt snabbt och är lätt att ignorera en förfrågan om deltagande i en studie via 

e-post (25).  

Författarna kan på grund av den metod med utskick via förbunden som använts inte uttala sig 

om till vilka föreningar inom ett visst förbund som fått erbjudan om deltagande eller om det är 

några särskilt utvalda som fått erbjudande om deltagande i studien vilket får ses som en 

metodologisk brist. Möjligheten finns därför att vissa av de föreningar som fått utskick via 

förbunden bedriver elitsatsningar redan i låg ålder och därmed även satsat mer på 

vidareutbildning av tränare. 

Författarna valde innan utskicket av enkäten att låsa möjligheten att fylla i flera alternativ på 

de olika frågorna för att förenkla analysen av datan i efterhand. Detta medförde att resultatet 

kan ha blivit påverkat då en deltagare i slutet av enkäten uppgav en önskan om att kunna fylla 

i flera olika alternativ. Författarna kan då ha missat viktig information om olika 

kombinationer av svarsalternativ som möjligen kunnat bidra till en klarare bild.  

Något författarna tror kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt är att det i början av studien 

blev problem med utskick av lösenord, vilket medföljde att ett flertal e-mail samt 

telefonsamtal mottogs av författarna med förfrågan om lösenord för att logga in på enkäten. 

Möjligheten finns att ett större eller mindre antal potentiella deltagare valde att inte delta i 

studien på grund av det extra besvär (i form av att kontakta författarna) detta medförde. 

Författarna ser en möjlighet till att svarsfrekvensen blev så låg kan bero på att enkäten 

skickades ut via förbunden istället för till de individuella klubbarna. En personlig kontakt 

upprättades förvisso hos varje individuellt förbund men en kontaktperson vid varje klubb hade 

kunnat öka svarsfrekvensen genom att eliminera mellanhanden. Något som ytterligare kan ha 

påverkat är att två av tre kontaktpersoner ej var kontaktbara under en del av den tidsperiod 
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enkäten var öppen för svar, vilket försvårade kontakten med förbunden och även kan antas ha 

försvårat förmedlingen av författarnas kontaktuppgifter ifall någon fråga uppstod.  

Kontaktuppgifter till författarna medföljde dock i informationsbrevet vilket kan ha uppvägt 

detta. Svarsfrekvensen på en enkätstudie är  låga, och en svarsfrekvens på runt 30 % ses ofta 

som ett bra resultat (26). Svarsfrekvensen går att påverka positivt genom att till exempel 

skicka ut påminnelsebrev (26) men man kan förvänta sig att majoriteten av svaren inkommit 

innan påminnelsebrevet skickas ut, och att det endast sker en marginell förbättring av 

svarsfrekvensen (21). En svarsfrekvens på 50-75 % är önskvärd för att kunna göra en 

bedömning av resultaten (27) men i vissa studier har det dock visat sig att noggranheten i en 

enkätstudie inte är direkt beroende av en hög svarsfrekvens. Trots en låg svarsfrekvens kan 

resultatet användas för att generalisera över en population, dock nämner författarna till dessa 

studier att det kan vara svårt att överföra resultaten de tagit fram till andra områden än just det 

område de forskade inom (28, 29). 

 

Det finns även en möjlighet att de som svarat på enkäten redan innan har kunskap om 

betydelsen av knäkontroll samt förebyggande träning för främre korsbandsskada och därför 

valt att medverka i studien. 

Författarna kan inte heller med säkerhet säga att de svar som inkommit i studien inte är klart 

riktade mot positiva svar, deltagarna valt alternativ de tror är önskvärda från författarnas sida 

för att passa in i det som ses som socialt önskvärt (21).  

 

En annan möjlighet är att författarna inte formulerat frågorna tydligt och att deltagarna därför 

missupfattat en eller flera frågor. Exempelvis kan någon deltagare  uppfattat det som att 

författarnade frågade efter om deltagaren har en djupare kunskap bakom främre 

korsbandsskador när tanken med frågan var om de överhuvudtaget var medvetna om att man 

kan skada sig i främre korsbandet. 

 

På grund av vald metod går det inte att få reda på antalet tillfrågade tränare då vi bara kan 

svara för hur många föreningar som totalt blev tillfrågade att delta i studien. Möjligheten finns 

att en eller flera föreningar har flera lag med 14-15 åriga flickor och därmed kan antalet 

tillfrågade tränare överstiga antalet tillfrågade föreningar. Däremot går det att anta att det som 

minsta möjliga antal är 247 tillfrågade tränare då enkäten bara skickades ut till föreningar som 

har registrerade tränare för 14-15 åriga flicklag. 
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Vid ett flertal frågor uppgav olika deltagare flera olika svar genom att först fylla i ett 

alternativ som redan fanns, och sedan fylla i rutan under ”Om annat, var god ange:”. Detta 

medför svårigheter att tolka resultatet eftersom författarna inte kan utesluta att deltagarna 

menar det ena eller det andra alternativet. Författarna valde därför att konsekvent använda de 

alternativ där deltagaren använt sig av att bocka i rutor och bortser därmed från allt de skrivit 

under ”annat” med resonemanget att de primärt menar vad de bockat i och sekundärt vill 

förtydliga med övrig information. 

 

Enkäten är varken validitetstestad eller reliabilitetstestat, vilket författarna anser vara en 

begränsning i studien. En reliabilitetstestning hade kunnat genomföras med den så kallade 

test-retest metoden (21), där den färdiga enkäten kunnat skickas ut två gånger med kort 

mellanrum till ett mindre antal personer med tränarbakgrund (21). För att kunna validitetstesta 

enkäten är det nödvändigt att ha tillgång till liknande material där man kan jämföra frågorna 

och vad de mäter (21). Frågeställningarna hade antagligen kunnat förbättrats om experter 

inom området rådfrågats och en djupare kunskap hade därmed varit möjlig (21). Författarna 

anser dock att enkäten uppfyller ett visst mått av validitet- och reliabilitet då enkäten har 

testats en gång av flera olika personer med tränarbakgrund i en provenkät, samt granskning av 

handledare samt examinator. Flera författare (21, 25) nämner vikten av att lägga mycket tid på 

utformningen av enkäten, dess frågor, svarsalternativ och generella design för att maximera 

möjligheten till en bra svarsfrekvens och tillförlitliga svar. Därför genomförde författarna 

revideringar av enkäten efter att den testats av tre olika personer med tränarbakgrund. 
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Resultatdiskussion 

En skillnad mellan alla förbunden kunde urskiljas där Norrbotten placerade sig sist, Skåne 

därefter och Göteborg i topp vad gäller kunskapen om skaderisken vad gäller korsbandsskada. 

Samtliga av de tillfrågade tränarna som svarade från Göteborgs fotbollsförbund angav att de 

har kunskap om skaderisken. 

 

De olika förbunden följer samma mönster vad gäller kunskap och erfarenhet av förebyggande 

träning vad gäller främre korsbandsskada. Inom Skånes fotbollsförbund angav 87,5 % att de 

har kunskap och erfarenhet av förebyggande träning vad gäller korsbandsskada, men tidigare i 

enkäten är det bara 71,4 % som angav att de har kunskap om skaderisken för korsbandsskada. 

Denna skillnad bör noteras då författarna finner det svårt att se hur någon kan ha erfarenhet 

och kunskap om förebyggande träning för främre korsband utan att ha kunskap om 

skaderisken. Författarna ser dock en möjlighet att denna skillnad kan bero på att någon 

deltagare oavsiktligt svarat fel eller missuppfattat frågan i enkäten, då antalet deltagare är så 

lågt blir varje enskilt fel procentuellt större.   

 

Var deltagarna inhämtat denna kunskap skiljde sig mellan de olika fotbollförbunden, där 

deltagarna från Norrbottens fotbollförbund i stor grad (62,5 %) angett att de inhämtat kunskap 

från Svenska Fotbollförbundet eller det lokala förbundet och nästan ingenting från annat håll.  

I jämförelse med  Göteborg och Skånes fotbollförbund har deltagarna i större grad valt 

”annat” som källa, där Skåne ligger i topp med 66,7 %  och Göteborg efter med 50 %, med 

varierande kommentarer om vad detta ”annat” innebär. Förklaringen kan vara att tränare i 

södra delen av landet i större grad väljer att söka information själva till skillnad från tränare i 

norr.  

 

Sjukgymnaster var i klar majoritet bland de som tillhandahöll information inom samtliga 

förbund, vilket författarna ser som positivt då denna profession är väl utbildade inom både 

skador och dess vikt av förebyggande träning (30).  

 

Majoriteten av deltagarna i alla olika förbunden angav att de erbjuds vidareutbildning inom 

skadeprevention vad gäller främre korsbandsskador av sin förening eller lokala förbund. 

Däremot kan man se en tydlig skillnad mellan förbunden då Göteborg placerar sig i topp följt 
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av Skåne och till sist Norrbotten. Den vidareutbildning deltagarna i alla förbund deltagit i 

bedrevs till största del av SISU, därefter var svaren olika. Deltagarna från Göteborgs 

fotbollförbund angav att 40 % av dem fått vidareutbildningen via Svenska fotbollförbundet, 

men deltagarna från Norrbotten och Skåne uppgav att ingen därifrån erhållit sin 

vidareutbildning från dem. Dessa siffror kan jämföras med tidigare svar, där deltagare från 

Norrbottens fotbollförbund i en tidigare fråga i hög grad angett att de inhämtat information 

från det lokala fotbollförbundet men här angett att de erbjuds vidareutbildning primärt från 

SISU. En möjlighet till detta kan vara att Norrbottens fotbollförbund har ett tätare samarbete 

med SISU jämfört med Göteborgs fotbollförbund där man angett både SISU och Svenska 

fotbollförbundet som de kanaler som använts för vidareutbildning. 

 

Inom alla förbund angav en överväldigande majoritet (>90 %) att de aktivt bedrev 

förebyggande träning i syfte att minska främre korsbandsskador. Detta ser författarna som 

väldigt positivt eftersom evidens nu finns för att det ger en effekt (19, 20), men här blir det en 

skillnad från tidigare svar. I Norrbottens fotbollförbund visade det sig att 61,5 % angett att de 

har kunskap eller erfarenhet om förebyggande träning i syfte att undvika eller minska främre 

korsbandsskador, men 92,3 % bedriver aktivt förebyggande träning. Samma avvikelse går att 

finna i svaren från deltagarna inom Skånes Fotbollförbund, där 75 % svarat att de har kunskap 

eller erfarenhet om förebyggande träning i syfte att undvika eller minska främre 

korsbandsskador, men här bedriver 100 % aktivt förebyggande träning.  

Vad denna skillnad beror på kan enligt författarna som tidigare bero på att frågorna varit 

otydligt formulerade, och därför blir svaren så pass olika. Det finns en möjlighet att deltagare 

tror att de bedriver aktivt förebyggande träning, dock är det svårt att veta vad och hur en 

sådan träning bör vara uppbyggd om man inte är utbildad inom det vilket i sin tur skulle 

kunnat påverka resultatet i denna studie.  Det finns även en möjlighet att deltagare från nämda 

fotbollförbund bedriver aktivt förebyggande träning, men är så pass nya i sin roll som tränare 

att de inte anser sig ha erfarenhet av förebyggande träning och inte heller gått någon 

utbildning eller fått information om det.  

 

Vad gäller vilken typ av träning deltagarna bedriver inom sina lag är Svenska 

fotbollförbundets Knäkontroll i klar ledning hos Norrbottens fotbollförbund och Göteborgs 

fotbollförbund men halkar efter något hos deltagarna i Skånes fotbollsförbund. Detta ser 
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författarna som ett bra betyg på hur väl Svenska fotbollförbundet lyckats med att få ut sin 

information till de olika fotbollförbunden men ser ändå möjlighet till förbättring. 

 

Det låga deltagarantalet gör det svårt att generalisera utifrån resultatet då författarna inte kan 

avgöra om svaren kan ses som representativa. Ingen liknande studie är tidigare gjord vilket 

även det gör att resultatet är omöjligt att jämföra för att se om det kan vara representativt. 

  

Sjukgymnaster bedriver till stor del rehabilitering av skador, vilket även inkluderar 

idrottsskador såsom ruptur av korsbandet. Att man genom förebyggande träning kan minska 

antalet korsbandsskador är nu fastslaget (19, 20). En minskning av dessa skador kan i 

förlängningen leda till minskade kostnader för samhället. Denna studie kan bidra till 

information om att ytterligare utbildning bör ske för att öka både kunskap och medvetenhet 

om korsbandsskador. Sjukgymnastprofessionen är en grupp som skulle kunna uppmärksamma 

denna kunskapsbrist ytterligare och på så sätt öka medvetenheten om behovet av 

förebyggande träning hos förbund, klubbar och tränare. 

Konklusion 

Det förekom en tydlig skillnad mellan förbunden gällande kunskap om skaderisken för främre 

korsband, där 100 % av de tillfrågade fotbollstränarna inom Göteborgs fotbollförbund angav 

att de hade kunskap, 61,5 % inom Norrbottens fotbollförbund och 71,4 % inom Skånes 

fotbollförbund. En diskrepans stod att finna mellan kunskap om förebyggande träning för 

skador på främre korsband och kunskap om skaderisken för främre korsband hos ett av 

förbunden. Förebyggande träning för att minska eller undvika främre korsbandsskador 

bedrevs i hög grad hos samtliga förbund. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

Främre korsbandsskador är något av det allvarligaste man kan drabbas av inom fotboll, dels 

för att det innebär ett stort lidande och lång rehabiliteringstid för utövaren som drabbas av det 

men även på grund av ökade risker för artrosutveckling senare i livet. Forskning tyder på att 

risken för skada kan minskas genom förebyggande träning. 

Syftet med denna enkätstudie är att undersöka kunskapen om förebyggande träning för främre 

korsbandsskador. Även kunskap om skaderisken för främre korsband kommer att undersökas. 

Detta informationsbrev med länk till enkäten har erhållits då er fotbollsförening ingår i 

Norrbottens, Göteborgs eller Skånes fotbollförbund. Enkäten är avsedd för fotbollstränare för 

flicklag i åldern 14-15 år och har distribuerats med hjälp av ovan nämnda förbund. 

Enkäten har skickats till er tränare för att försöka få en bild av vilken förebyggande träning 

för främre korsbandsskador som genomförs i olika delar av Sverige, samt vilken kunskap som 

finns om detta område.   

Länk till enkäten: https://evasys.ltu.se/evasys/online/ 

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta studien utan att 

ange skäl. Svaren kommer inte att kunna kopplas till enskilda deltagare utan registreras 

anonymt i enkätsystemet EvaSys. De personer som kommer ha tillgång till den insamlade 

informationen är författarna av studien och vår handledare. 

Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt i januari 2013 via Luleå tekniska universitets 

hemsida, http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html. 

Studien genomförs av två sjukgymnaststudenter som studerar den sista terminen på Luleå 

tekniska universitet och är vårt examensarbete på C-nivå. 

Vid frågor kontakta gärna någon av följande: 

Jan Dahlberg   Jimmy Öhr 

070-3197378   070-6202228 

jandah-7@student.ltu.se  jimhrg-9@student.ltu.se 

 

Handledare: Universitetsadjunkt, doktorand Sari-Anne Wiklund Axelsson 

Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap 

971 87 Luleå. Växel: 0920-49 10 00 

Sari-Anne.Wiklund-Axelsson@ltu.se 

https://evasys.ltu.se/evasys/online/
mailto:jandah-7@student.ltu.se
mailto:jimhrg-9@student.ltu.se
mailto:Sari-Anne.Wiklund-Axelsson@ltu.se
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Bilaga 2 Enkät 
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