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Abstrakt  

Bakgrund: Korsbandsskador är vanligt bland kontaktidrotter så som basket, fotboll, handboll 

och innebandy och kan ge stora konsekvenser för idrottaren. Korsbandsskador drabbar oftare 

kvinnor än män vilket kan bero på en rad olika saker, bland annat anatomi. Studier har visat 

att med hjälp av knäkontroll går dessa skador att reducera. Syfte: Syftet med studien var att 

kartlägga distriktslagstränares kännedom om och användandet av knäkontroll. Studien riktade 

in sig på tränare för 15-åriga flicklag inom idrotterna basket, fotboll, handboll och innebandy. 

Metod: 115 distriktslagstränare fick en enkät med frågor som berörde kännedom och 

användandet av knäkontroll samt var de var geografiskt placerade och hur de fått sin 

utbildning. En deskriptiv dataanalys genomfördes på insamlad data. Resultat: 72 tränare 

svarade på enkäten. Av dessa kände 71 tränare till begreppet knäkontroll och 53 tränare 

använde sig av det. Det fanns inget samband mellan geografisk spridning av tränarna eller 

utbildning när det gällde användandet av knäkontroll. Konklusion: Nästan alla tränare i 

studien kände till knäkontroll som begrepp och 74 % använde sig utav det i sitt distriktslag. 

Vidare forskning behövs på klubblagsnivå för att få en bredare bild av hur det ser ut.  

Nyckelord: ACL, Distriktslagstränare, Knäkontroll, Skadeprevention 
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1. Bakgrund  

Främre korsbandsskador är vanligt vid kontaktidrotter såsom fotboll, handboll och innebandy. 

Skadan uppstår ofta genom rotationsvåld (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). Även 

rotationsvåld utan tackling kan medföra främre korsbandsskada, detta sker då oftast vid 

plötsliga riktningsförändringar eller landning med för extenderat knä och höft (Silvers & 

Mandelbaum, 2011). Vid sådant våld kan en isolerad korsbandsskada uppstå, men det är 

också vanligt med en kombinerad skada då till exempel mediala kollateralligamentet och 

menisken också skadas. En ruptur på främre korsbandet innebär ungefär 6-12 månaders 

frånvaro från idrotten och kan även medföra problem senare i livet i form av bland annat 

artros. Stabiliserande operation är i de flesta fall nödvändig för återgång till idrott men 

operation kan inte återställa knäledens normala funktion helt och hållet (Thomeé, Swärd & 

Karlsson, 2011).   

 

Knät är en väldigt utsatt led eftersom den är placerad mellan de två längsta rörbenen i 

kroppen; femur och tibia. Det medför att knät utsätts för större mekaniska påfrestningar än 

andra leder och det krävs en god stabilitet kring leden för att motverka skador. Stabiliteten 

utgörs av omkringliggande muskler, ligament och ledkapsel. Två av de viktigaste ligamenten i 

knät är korsbanden. Det främre korsbandet (ACL) har till uppgift att bromsa femurs 

bakåtglidning på tibia. Det bakre (PCL) har till uppgift att hindra femur att glida framåt på 

tibia. Om dessa ligament rupteras tappar leden sin stabilitet i antero-posterior riktning 

(Bojsen-Möller, 2009). Musklerna kring knät har en stor roll när det kommer till stabiliteten. 

De största musklerna som omger knät är Mm Quadriceps Femoris och Hamstrings (Behnke, 

2008). 

 

Silvers och Mandelbaum (2011) redovisar i en artikel att kvinnliga idrottare löper 2-10 gånger 

så stor risk som manliga idrottare att drabbas av en ACL-ruptur. De skriver också att det kan 

finnas flera anledningar till detta. Det kan bland annat bero på skillnader i anatomin, till 

exempel har kvinnor större q-vinkel och tunnare korsband. En större q-vinkel ökar 

valgusställningen i knät och det i sin tur ökar risken för ACL-ruptur. Detta kan därför vara en 

förklaring till att kvinnor drabbas oftare. Hamstringsmuskulaturen har en stabiliserande 

uppgift och hindrar femurs bakåtglidning på tibia i samverkan med det främre korsbandet. En 

svag hamstringsmuskulatur ökar därför risken för ACL-ruptur. I artikeln jämförs även mäns 

och kvinnors hopp och landning. Undersökningen visar att kvinnor har en högre tendens att 

landa med mindre flexion och mer valgusställning i knät. Dessutom visade resultaten att 
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kvinnor ofta hade mindre aktivitet än män i hamstringsmuskulaturen.  

 

Flera studier har visat att neuromuskulär träning kan förebygga ACL-ruptur i samband med 

kontaktidrott. En form av neuromuskulär träning kan vara knäkontrollprogrammet som heter 

Knäkontroll, förebygg skador - prestera bättre som SISU tagit fram (SISU idrottsutbildarna). 

Michaelidis och Koumantakis (2013) har gjort en litteraturstudie och kommit fram till att 

neuromuskulär träning kan förebygga ACL-ruptur om det används regelbundet och påbörjas 

redan under försäsongen. En god teknik i övningarna har också stor betydelse för resultatet. 

Övningarna ska innehålla både styrka, balans och proprioception på ett idrottsspecifikt sätt 

genom bland annat riktningsförändringar, hopp och landning. Sugimoto et al. (2012) kommer 

fram till liknande resultat i sin litteraturstudie och poängterar vikten av god teknik och 

regelbundenhet i den neuromuskulära träningen. Gagnier, Morgenstern och Chess (2013) 

inkluderar fler artiklar i sin litteraturstudie och trots att dessa artiklar visar varierade resultat 

dras slutsatsen att ACL-skador kan reduceras med upp emot 50% med hjälp av neuromuskulär 

träning. Pfile et al. (2013) har gjort en jämförelse mellan två träningsprogram med 

hoppträning och bålstabilitetsträning i syfte att förebygga ACL-ruptur. Resultatet blev att 

båda kan användas som ACL-skadepreventionsträning.  

Waldén, Atroshi, Magnusson, Wagner och Hägglund (2012) genomförde under 

fotbollssäsongen 2009 en studie som inkluderade 230 klubblag i Sverige. Syftet med studien 

var att undersöka hur effektivt neuromuskulär träning kan reducera antalet akuta knäskador 

inom damfotboll. Sammanlagt 4564 flickor mellan 12 och 17 år deltog i studien. En 

interventionsgrupp genomförde neuromuskulär träning som uppvärmning två gånger i veckan 

hela säsongen. Resultatet visade att interventionsgruppen hade lägre skadefrekvens än 

kontrollgruppen. Övningarna interventionsgruppen genomförde fokuserade på knäkontroll 

och bålstabilitet och bestod av enbensknäböj, bäckenlyft, knäböj, plankan, utfallssteg och 

hopp- och landningsteknik. Det är dessa övningar som är grunden för SISU 

knäkontrollprogram som benämns som "knäkontroll" i denna studie.  

 

2006 var basket, fotboll, handboll och innebandy några av Sveriges vanligaste 

föreningsidrotter (SCB, 2009). Kommunikationsansvarig på Basketbollförbundet uppskattar 

att det finns 22 200 basketspelare i Sverige, men att det finns ett stort mörkertal. Av dessa är 

10 500 kvinnor och 11 700 män (H. Schöldström, Svenska basketbollförbundet, e-post, 2014-

10-23). På svenska fotbollsförbundets hemsida finns statistik för säsongen 2013. Där uppger 
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de att det fanns 336 215 registrerade spelare över 15 år, 89 362 av dessa var kvinnor 

(http://fogis.se/om-svff/). Handbollsförbundet räknar med att det finns ungefär 100 000 

spelare i Sverige. Av dessa beräknas ungefär 52 000 vara män och 48 000 kvinnor (Svenska 

handbollsförbundet, e-post, 2014-10-15). Svenska innebandyförbundet uppger på sin hemsida 

att det 2013 fanns 119 260 innebandyspelare. Av dessa var 87 770 män och 31 490 kvinnor 

(http://www.innebandy.se/StatistikHistorik/Innebandyn-i-siffror/). Tabell 1 sammanställer 

antalet utövare i de fyra idrotterna samt fördelningen mellan män och kvinnor.  

Svenska Korsbandsregistret (2013) sammanställer varje år bland annat antalet registrerade 

korsbandsskador fördelat på aktivitet och kön (se tabell 1). I åldrarna 0-19 år är den vanligaste 

aktiviteten vid skada fotboll som står för 52.1 % av korsbandsskadorna. De två näst vanligaste 

i samma åldersspann är handboll (10.5 %) och innebandy (8.4 %).  

Tabell 1. Antal utövare och korsbandsskadade (procent av antalet skadade i förhållande till antalet utövare) 

 Totalt 

antal 

utövare 

Kvinnor Korsbandsskador  

kvinnor (%) 

Män Korsbandsskador 

män (%) 

Basket 22 200 10 500  36 (0.34) 11 700  29 (0.25) 

Fotboll 336 215 89 362  486 (0.54) 246 853  980 (0.40) 

Handboll 100 000 48 000  138 (0.29) 52 000  51 (0.10) 

Innebandy 119 260 31 490 106 (0.34) 87 770  215 (0.24) 

 

Orr et al. (2013) har genomfört en studie på kvinnliga inomhusfotbollsspelare i Kanada. 

Studien gick ut på att undersöka hur väl spelarna som var i åldrarna 13-18 år och deras 

föräldrar och tränare kände till risken för knäskador och förebyggande träning. 

Undersökningen skedde under 2007, då fotboll som idrott bland unga ökat mycket under de 

senaste åren i landet, och därmed också antalet skador. Resultaten visade att trots all kunskap 

som fanns kring knäskador och förebyggande träning användes den inte i praktiken. Av de 

som deltog i studien kände 71 % till skaderisken. Mindre än hälften av spelarna och lite mer 

än hälften av tränarna och föräldrarna trodde det gick att förebygga knäskador på något sätt. 

Dock hade spelare, ledare och föräldrar svårt att identifiera hur detta skulle gå till och 

förslagen var många och olika.  

 

En sökning på ordet "knäkontroll" på de fyra förbundens hemsidor ger varierande resultat. 
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Svenska fotbollsförbundet är de som har mest information om knäkontroll på sin hemsida. De 

skriver om knäkontrollprojektet och en app som finns tillgänglig med övningar samt vad de 

gör för att sprida budskapet (http://svenskfotboll.se/sok/?q=kn%C3%A4kontroll). 

Handbollsförbundet hänvisar till samma app och en norsk studie. De skriver också att ett 

projekt har planerats för säsongen 2013/14, men det finns ingen uppdatering angående om 

detta projekt startats eller inte. Det går också att se att det finns knäkontrollutbildningar 

genom förbundet.  (http://www.svenskhandboll.se/Sok/). Basketbollförbundet beskriver 

Basketsmart som är en vidareutveckling av knäkontroll men mer inriktad på basket 

(http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/Lastasidor/Sok/?quicksearchquery=kn

%C3%A4kontroll). Innebandyförbundet har ingen information om knäkontroll på sin hemsida 

men de har erbjudande om ett utbildningstillfälle som handlar om knäskador och knäkontroll 

(http://www.innebandy.se/SIBF-info/Sok/?Query=kn%C3%A4kontroll). 

 

Det finns stor kunskap om både skadefrekvens och preventiva åtgärder men det verkar inte 

som att kunskapen används optimalt enligt förbundens hemsidor (se senaste referenser) och 

enligt resultaten som den kanadensiska studien visar (Orr et al. 2013). Därför är det viktigt att 

se i hur stor utsträckning denna kunskap används bland distrikten i Sverige och på så sätt 

eventuellt uppmärksamma problemet. Distriktslagen samlar de bästa 15-åringarna i Sverige i 

respektive idrott. De samlas några gånger om året för träningar och matcher och skiljer sig på 

det sättet mot klubblag som har mer regelbundna träningar året om. Denna studies resultat 

skulle kunna användas till att förmedla hur bra knäkontroll används vid ett positivt resultat. 

Vid ett negativt resultat kan detta användas till att upplysa fysioterapeuter om deras betydelse 

i att ge förbunden och dess tränare kunskap om knäkontrollprogrammet. Det är av stor vikt för 

fysioterapeuter att förmedla kunskap om skadeförebyggande träning, inte bara rehabilitering 

(LSR, 2009). Då det inte finns så mycket studier gjorda på användandet av knäkontroll anser 

vi att denna studie behöver göras.  
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2. Syfte  

Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning tränare för distriktslag på flicksidan i 

åldern 15 år inom handboll, fotboll, innebandy och basket känner till och använder sig av 

knäkontroll.  

 

2.1 Frågeställningar  

 Hur många av distriktslagstränarna i de fyra idrotterna känner till att kvinnor drabbas 

oftare av knäskador än män?  

 Hur många av distriktslagstränarna i de fyra idrotterna känner till knäkontrollprojektet 

som påbörjades 2005 och det koncept med skadeförebyggande träning som 

utformades efter detta? 

 Hur många av distriktslagstränarna i de fyra idrotterna använder sig idag av 

knäkontroll i sitt lag?  

 Är användandet av knäkontroll olika bland de fyra idrotterna? 

 Är utbildning, geografisk spridning och kön påverkande faktorer för användandet av 

knäkontroll hos tränarna? 

 

3. Material och metod  

3.1 Försökspersoner   

De som undersökts är distriktslagstränare för flicklag med spelare födda 1999 i basket, 

fotboll, handboll och innebandy. Målvaktstränare, lagledare och materialare exkluderades ur 

studien.  

 

3.2 Procedur 

Kontakten skedde via mail och adresserna sammanställdes genom en sökning på de fyra 

förbundens hemsidor, distriktsförbundens egna hemsidor, kontakt med distriktsförbundens 

kanslier samt personlig kontakt. Sammanlagt fanns det 70 möjliga distrikt i de fyra idrotterna. 

Av dessa föll åtta bort på grund av att de inte hade något lag för den aktuella åldersklassen 

eller att kontaktuppgifter till tränare saknades. Sammanlagt skickades enkäten ut till 115 

tränare och av dessa svarade 72 tränare. 
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3.3 Metod  

En egenkonstruerad enkät utformades med hjälp av programmet EvaSys (se bilaga 1). Den 

bestod av inledande frågor som vilken idrott personen var tränare i och hur länge denne varit 

verksam i förbundet. Enkäten fortsatte sedan med frågor som handlade om hur väl de kände 

till och använde sig av knäkontroll samt följdfrågor på det. Sammanlagt bestod enkäten av 

elva frågor och beräknades ta ungefär tre minuter att besvara. I varje mail fanns en personlig 

länk till enkäten, dessa länkar delades ut slumpmässigt av EvaSys när mailen skickades iväg. 

De personliga länkarna gjorde att svaren inte gick att spåra till någon specifik tränare. Data 

samlades in i en tillfällig databas som var skyddad med ett lösenord vilket innebär att svaren 

behandlades konfidentiellt (Ejlertsson, 1996).  I mailen fanns även ett informationsbrev där 

det framgick att det var frivilligt att delta och att uppgifterna var konfidentiella (se bilaga 2). 

Enkäten testades på tio personer innan den skickades ut till tränarna för att kontrollera hur 

lång tid det skulle ta att besvara samt att frågor och svarsalternativ skulle vara lättförståeliga. 

Efter denna feed-back gjordes små justeringar på några frågor. Från det att den skickades ut 

till tränarna var den öppen i tre veckor. Efter två veckor skickades automatiskt en påminnelse 

ut till dem som inte svarat där det stod att det var en vecka kvar.  

 

3.4 Dataanalys 

Efter avslutad enkät sammanställdes all data med hjälp av EvaSys och fördes in i ett Excel-

dokument. Slutligen gjordes en deskriptiv dataanalys (Ejlertsson, 1992) där svaren 

sammanställdes i tabeller för att möjliggöra en överblick över resultatet.  
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4. Resultat  

Svarsfrekvensen skiljde sig något idrotterna emellan (se tabell 2). Den idrott som hade högst 

andel svarande var fotbollen, minst var basketen.  

 

Tabell 2. Svarsfrekvens sorterat efter idrott. 

Idrott Antal (%) 

Basket 7 av 19 (37) 

Fotboll 36 av 47 (77) 

Handboll 16 av 24 (67) 

Innebandy 13 av 25 (52) 

Totalt 72 av 115 (63) 

 

Av de 72 tränare som svarade på enkäten kände 64 tränare (94 %) till att skadefrekvensen 

bland flickor var högre än hos pojkar. 71 tränare (99 %) kände till begreppet 

knäkontroll/basketsmart. På frågan om de använder sig av någon form av knäkontrollprogram 

i sitt distriktslag idag angav 53 tränare (74 %) att de gör det.  

 

I en jämförelse idrotterna emellan går det att se en skillnad i hur många som använder sig av 

knäkontrollprogrammet i sitt distriktslag (se tabell 3). Samtliga av baskettränarna och 86 % av 

fotbollstränarna som deltog i enkäten angav att de använder knäkontroll/basketsmart.  

 

Tabell 3. Sammanställning av tränarnas kännedom och användande i förhållande till vilken idrott de är tränare i.  

Idrott Antal  Känner till 

knäkontroll (%) 

Känner till 

skadefrekvensen (%) 

Använder 

knäkontroll (%) 

Basket 7 7 (100) 7 (100) 7 (100) 

Fotboll 36 36 (100) 35 (97) 31 (86) 

Handboll 16 16 (100) 15 (94) 8 (50) 

Innebandy 13 12 (92) 11 (85) 7 (54) 

 

Det fanns ingen geografisk skillnad i vilka som använde sig av knäkontrollprogram i sina 

distriktslag, det såg likadant ut i Norrland, Svealand och Götaland. Det syntes heller ingen 

skillnad i användandet mellan manliga och kvinnliga tränare.  
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Det var vanligast att tränarna hade fått sin ledarutbildning endast genom förbundet eller både 

från förbundet och från annat håll. I alla dessa tre grupper är det ungefär 70 % som använder 

sig av någon form av knäkontroll (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Sammanställning av var tränarna fått sin ledarutbildning (utb.) i förhållande till om de använder 

knäkontroll    

Ledarutbildning Antal Använder knäkontroll (%) 

Utb. endast från förbundet 29 20 (69) 

Utb. endast från annat håll 8 6 (75) 

Utb. förbund och annat håll 33 23 (70) 

 

Det varierade varifrån tränarna fått information om knäkontroll (se tabell 5). Det var större 

andel av dem som fått informationen från förbundet som använde sig av programmet än bland 

dem som fått informationen endast från annat håll.  

 

Tabell 5. Sammanställning av varifrån information om knäkontroll kommer i förhållande till om de använder sig 

av det. 

Information Antal Använder knäkontroll (%) 

Info endast från förbundet 17 13 (76) 

Info endast från annat håll  17 8 (47) 

Info från förbund och annat håll 37 29 (78) 

 

På vilket sätt tränarna använde sig av knäkontrollprogram i sitt distriktslag varierade (se figur 

1). Det vanligaste sättet var att de genomförde programmet i någon form på 

distriktslagssamlingarna, 43 tränare. Andra sätt som förekom var att de informerade spelarna 

om knäkontrollövningar och att de skulle träna dessa utanför distriktslagen som hemövningar, 

22 tränare. Vissa tränare vände sig till klubblagstränare, 25 tränare, eller skolinstruktörer så 

att de kunde använda det och förmedla det på sina träningar. Det var nio tränare som angav att 

de gjorde på annat sätt. Exempel på detta var att de informerade om Svenska 

Fotbollsförbundets app om knäkontroll.  
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Figur 1. Sammanställning av användandet av knäkontroll 
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  

Vi vet inte hur många tränare som inte är med i studien då mailadresserna till tränarna tagits 

fram på olika sätt i de olika idrotterna. Inom fotboll och basket fanns listor med 

kontaktuppgifter till samtliga tränare i respektive lag. Kontaktuppgifter till tränare inom 

innebandy och handboll togs däremot fram via distriktsförbundens hemsidor. Då 

kontaktuppgifter saknades skickades mail till respektive kansli där några inte svarade, medan 

andra skickade uppgifterna eller talade om att det inte fanns något lag just nu. På grund av 

detta finns det risk att tränare har missats. Då det är sammanlagt åtta distrikt som fallit bort 

antar vi att mörkertalet inte är så stort utan att det handlar om ett fåtal tränare. 

Svarsfrekvensen var 72 av 115 i en totalpopulation och anses därför vara ett bra resultat som 

speglar hur det ser ut i praktiken på ett bättre sätt än om ett stickprov undersökts.  

 

Basketen har en annan uppdelning än de andra idrotterna. Istället för distriktslag, som oftast 

motsvarar län, har de sex regionslag i hela landet. Därför finns det inte lika många möjliga 

tränare att skicka till som i de andra idrotterna. Varje regionslag har tre till fyra tränare, vilket 

skulle kunna innebära att en tränare väljer att inte svara då denna antar att en annan tränare i 

laget svarar på enkäten. Om bara en i varje lag svarar blir det färre antal svar i basketen, vilket 

skulle kunna förklara den låga svarsfrekvensen där.  

 

Det skulle kunna finnas tränare som är med i studien som även är klubblagstränare. Med mer 

utförliga frågor i enkäten hade vi kunnat få ut mer information från tränarna. Till exempel 

skulle en fråga kunnat vara om tränaren även var klubblagstränare och en annan fråga om de 

använder sig av knäkontrollprogrammet antingen i distrikts- eller klubblag. Det skulle kunna 

finnas tränare som är med i studien som har angett att de inte använder sig av knäkontroll i sitt 

distriktslag men som är aktiva i ett klubblag och använder det där. En sådan fråga hade dels 

tydliggjort det vi frågar efter, då risken finns att de inte läser hela frågan och kanske trycker i 

"ja" fast de egentligen bara använder det i klubblaget. Det hade också kunnat ge en möjlig 

anledning till att ungefär en tredjedel känner till knäkontroll men inte använder det. Det skulle 

kunna bero på att de inte anser att de har tiden till det i distriktslaget, men använder sig av sin 

kunskap i klubblaget där de har mer tid. För att få svar på detta hade vi kunnat ha ännu en 

fråga där de som svarat nej på användandet även hade kunnat få svara på varför de inte 

använder det.  Ett annat problem som skulle kunna finnas i studien är att en fystränare eller 
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liknande är kopplad till laget. Då finns risken att en tränare angett att denne inte använt sig av 

knäkontroll då det är fystränaren som gjort det istället.  

 

Data har endast bearbetats deskriptivt då vi anser att en jämförelse mellan olika grupper med 

till exempel ett chi
2
-test inte är nödvändigt i denna studie (Ejlertsson, 1992). Vi anser att 

vikten i resultatet ligger i att se antalet och procentsatsen i varje grupp och inte att göra en 

statistisk signifikant jämförelse mellan dem. Vi tycker att resultatet blir tillräckligt tydligt när 

data redovisas för varje grupp intill varandra då det är detta vi efterfrågar i syftet.  

 

Då enkäten var webbaserad och låg i en tillfällig databas fanns det ingen risk att obehöriga 

kunde läsa resultaten. Dessutom var databasen även lösenordsskyddad och endast vi hade 

tillgång till detta lösenord. På det sättet var svaren relativt säkra till skillnad mot om det hade 

varit en pappersenkät. Enkäten var konfidentiell då vi endast visste vilka vi skickat till men 

inte vilka som hade svarat vad. I våra resultat blev varje tränare en siffra och det enda som 

gick att utläsa var geografiskt läge och idrottstillhörighet. Det var dessutom frivilligt att delta i 

studien vilket framgick av informationsbrevet. Det som kan ha varit negativt med en 

webbaserad enkät var att vi antog att svarsfrekvensen kunnat bli högre om en pappersenkät 

delats ut på plats och samlats in direkt. Detta ansågs dock inte möjligt då de 115 

försökspersonerna fanns utspridda i hela landet. Därför ansågs chansen att få in många svar 

större om enkäten fanns på internet än om de hade postats i pappersform.  

 

När antalet utövare sammanställdes för varje idrott i bakgrunden var siffrorna ungefärliga. En 

del fick vi genom personlig kontakt där de skrev att siffrorna var en uppskattning och att det 

fanns ett visst mörkertal. Övriga siffror på antalet utövare togs från hemsidor. Statistiken som 

korsbandsregistret redovisar bygger på de korsbandsskador som rapporteras in. Därför finns 

det troligtvis även där ett mörkertal. Med anledning av detta finns det risk att de siffror vi 

redovisat i bakgrunden och den procentsats vi fått ut av dessa inte helt och hållet speglar 

verkligheten. Då vi gör en jämförelse män och kvinnor emellan och mörkertalet troligtvis är 

lika stort för båda grupperna anser vi att siffrorna är användbara trots detta.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av denna studie pekade på att kännedomen kring knäkontroll var god hos 

distriktslagstränarna. Det var 74 % av tränarna som använde sig av det i distriktslaget, vilket 

kunde anses positivt.  Även att den geografiska spridningen var jämn och att det inte fanns 



15 
 

någon skillnad mellan manliga och kvinnliga tränare var positivt. Det visade att det inte är 

någon grupp som utmärkte sig mer än någon annan. I alla idrotterna var användandet av 

knäkontrollprogrammet minst 50 % bland tränarna. Dock utmärkte sig handboll och 

innebandy då de hade en betydligt lägre procentsats än de andra två. Resultatet visade att 

samtliga baskettränare använde sig av knäkontroll. Samtidigt var det den idrotten som hade 

lägst svarsfrekvens och siffrorna kunde därför vara något missvisande.  

 

54 av de 72 tränarna svarade att de hade fått information om knäkontroll genom förbundet. 

Detta visar att information om knäkontroll sprids på ett bra sätt internt då det inte finns så 

mycket information att läsa på förbundens hemsidor. Det tyder också på att det är genom 

tränare som spelare och föräldrar kan få sin information om knäkontroll. Finns det då tränare 

som inte förmedlar ut denna kunskap finns risken att spelare går miste om viktig kunskap för 

att förebygga skador. Detta påverkar dessa spelare i och med att risken för en skada ökar i 

deras framtida karriärer. Då det inte finns så mycket information om skadeförebyggande 

träning eller knäkontroll på hemsidorna så vore det kanske en viktig sak från förbundets sida 

att även nå ut till de 18 tränare som inte fått någon information genom förbundet. På det sättet 

skulle förbundet kunna jobba mer med att sprida kunskapen ännu mer till fler spelare.  

 

Det verkar finnas ett samband mellan hur mycket information som finns på förbundens 

hemsidor om knäkontroll och hur mycket det används på samlingarna. Fotbollen var de som 

hade mest information på sin hemsida (http://svenskfotboll.se/sok/?q=kn%C3%A4kontroll)  

och det var även de som hade flest tränare som använde knäkontroll. För innebandy var det 

tvärt om, de hade knappt någon information på sin hemsida (http://www.innebandy.se/SIBF-

info/Sok/?Query=kn%C3%A4kontroll) och var de som tillsammans med handbollstränarna 

var de som använde sig av knäkontroll minst.  

Detta kan peka på att fotbollsförbundet är mer måna om att få ut kunskap om knäkontroll till 

tränarna och ser till att detta också används. En annan förklaring skulle kunna vara att 

eftersom informationen ligger ute på hemsidan så att spelare och föräldrar kan se den. På det 

sättet får de större kännedom om knäkontroll och de kan därför uppmärksamma att det bör 

användas på träningarna.  

 

Resultatet visade att fotbollstränarna var de som använde sig mest av knäkontroll. Detta skulle 

kunna bero på att studien av Waldén et al. (2012) fått stor uppmärksamhet. Deras resultat 

visade att knäkontrollprogrammet kunde reducera knäskador bland unga fotbollsspelande 
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flickor. Det verkar inte finnas några motsvarande studier gjorda på de andra idrotterna vilket 

kan vara en orsak till att de inte använder sig av knäkontroll i samma utsträckning. Dessutom 

ligger Svenska Fotbollsförbundet bakom knäkontrollappen som i stor utsträckning vänder sig 

till fotbollsspelare. Dock finns det idrottsspecifika övningar framtagna även för de andra 

idrotterna i pdf-form som går att få tag på via internet (SISU idrottsutbildarna).  

 

Vi vet inte om det ingår någon information om knäkontroll i förbundens ledarutbildning idag. 

Om det inte gör det anser vi att det bör finnas med i utbildningen för ledare i dessa idrotter då 

studier har visat att det kan reducera korsbandsskadorna bland spelarna (Waldén et al. 2012). 

Resultatet visar att det är en skillnad i hur många av tränarna som använder sig av knäkontroll 

beroende på om informationen kommer från förbundet eller inte. Därför anser vi att det är 

ytterligare en anledning till att lägga in denna information i ledarutbildningen.  

 

Denna studie är inte riktigt jämförbar med den kanadensiska studien (Orr et al. (2013). Deras 

studie gick ut på att undersöka hur väl spelare, föräldrar och tränare i ett klubblag i fotboll 

kände till skadeförebyggande träning för knäskador. Den här studien riktade sig till 

distriktslagstränare, men frågorna i enkäten var jämförbara med Orr et al. (2013). 

Distriktslagstränarna har kunskap om skadeförebyggande träning men alla använder sig inte 

utav det. Hälften av deltagarna i den kanadensiska studien (Orr et al. 2013) trodde att det gick 

att förebygga knäskador på något sätt men de hade inte kunskapen om hur det skulle göras. 

Därför anser vi att tränarnas roll är viktig då de bör förmedla sin kunskap till spelare och 

föräldrar så att knäkontroll används på ett optimalt sätt.  

 

Det finns inte så mycket studier idag som undersöker hur användandet av knäkontroll ser ut 

bland tränare. Därför skulle en möjlig vidareutveckling på denna studie kunna vara att 

undersöka samma sak på klubblagstränare istället. Vi tror att de tränarna har en annan nivå på 

ledarutbildning och dessutom är de längre i från förbundet och kanske därför inte nås av 

samma information om knäkontroll som distriktslagstränarna. Därför kan det finnas en risk att 

dessa tränare inte känner till och använder sig av knäkontroll i samma utsträckning. Dessutom 

har de träningar med sitt lag regelbundet varje vecka, vilket skulle ge mer kontinuitet i 

utförandet av knäkontrollprogrammet. Detta är något som Sugimuto et al. (2012) pekar på är 

viktigt för att få god effekt. Utförs programmet bara på distriktslagssamlingar skulle det bara 

vara några gånger om året. Därför anser vi att det bör användas på klubblagsnivå och skulle 

därför vara intressant att studera. En annan möjlig utveckling skulle kunna vara att vidare 
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undersöka varför det är en tredjedel som inte använder sig av knäkontrollprogrammet trots att 

de flesta tränare anger att de känner till både knäkontroll och skadefrekvensen bland flickor.  

 

Då fysioterapeuter inte bara ska jobba med rehabilitering utan även med skadeförebyggande 

ligger det ett visst ansvar i att arbeta för att få ut kunskap om detta till spelare och ledare inom 

idrotterna (LSR, 2009). Vi anser att det är viktigt att prioritera ett gott samarbete mellan 

idrottsrörelsen och fysioterapeuter. Fysioterapeuterna bör ha ett intresse i att nå ut med 

information för att hindra allvarligare skador samtidigt som det inom idrottsrörelsen bör 

finnas ett intresse att hålla sina spelare skadefria. Det skulle därför kunna vara bra både för 

klubblag och distriktslag att ha ett nära samarbete med en fysioterapeut. På så sätt ökar 

möjligheterna att tidigt kunna fånga upp spelare och sätta in skadeförebyggande träning eller 

rehabilitering innan de råkar ut för en större skada som skulle resultera i längre frånvaro från 

idrotten. Vi tycker att ett sätt att öka fysioterapeutens skadeförebyggande insats i 

distriktslagen skulle kunna vara att finnas på plats vid någon samling. Då skulle det finnas 

möjlighet för spelarna att ta kontakt och samtidigt kan fysioterapeuten se till exempel hur 

spelarna rör sig under träningssekvenser för att uppmärksamma skaderisker.  

 

6. Konklusion  

Kännedomen om skaderisken och knäkontroll är god bland landets distriktslagstränare i 

basket, fotboll, handboll och innebandy. Det var även 74 % av tränarna som använde sig av 

knäkontroll på något sätt i sitt distriktslag. Detta resultat visar endast hur tränare på 

distriktslagsnivå använder sig av knäkontroll. Därför skulle en utveckling i ämnet kunna vara 

att större studier utförs på klubblag för att på det sättet kartlägga en större population.  
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Bilaga 1 

DRAFT 
 

EvaSys Enkät [Copy]  
 

 

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. 

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results. 
 

 

  1. Grundläggande uppgifter   

1.1 Vilken idrott är du distriktslagstränare i? Basket Fotboll Handboll 

Innebandy 

 
1.2 I vilket geografiskt område är du tränare? Norrland Svealand Götaland 

 
1.3  Hur länge har du varit verksam inom ditt 

förbund? 
Mindre än 1 år 1-3 år 4-6 år 

Fler än 6 år 
 

1.4 Har du gått någon form av ledarutbildning? (du kan välja flera olika alternativ) 

Ja, genom förbundet Ja, på annat sätt Nej 

Vet inte 

 
1.5 Är du: Kvinna Man 

 
 
 
 
  2. Syftesfrågor   

Under 2005 startades ett projekt i samarbete mellan Elitidrottscentrum-Bosön, Svenska Basketbollsförbundet, 
Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Handbollsförbundet och Svenska Innebandyförbundet där projektets syfte var 
att förebygga knäskador i idrottssammanhang. Det resulterade så småningom i det så kallade knäkontroll/ 
basketsmart. 

 

 

2.1 Känner du till begreppet knäkontroll/ 
basketsmart? 

Ja Nej Vet inte 

 
Flera studier har visat att risken för att flickor drabbas av korsbandsskador är 2-10 gånger så stor som hos pojkar. 

 

2.2  Kände du till att skadefrekvensen är så hög 
bland flickor? 

Ja Nej Vet inte 

 
2.3 Har du fått information eller utbildning om skadeförebyggande träning för knän? (du kan välja flera alternativ) 

Ja, från förbundet Ja, från annat håll Nej 

Vet inte 
 

2.4  Använder du dig av någon form av 
knäkontrollprogram i ditt distriktslag? 

Ja Nej Vet inte 

 
2.5 Om du svarade ja på föregående fråga: på vilket sätt använder du dig av det? (du kan välja flera alternativ) 

Utför programmet på 
distriktsamlingarna 

På annat sätt 

Skickar med programmet som 
hemövningar 

Informerar klubblagstränare om 
programmet 



 

 
2.6 Om du svarade "på annat sätt" på föregående fråga, beskriv hur här: 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej. 

Vi är två studenter på Luleå Tekniska Universitet som läser fysioterapiprogrammet. Vi skriver 

en c-uppsats med syftet att kartlägga i vilken utsträckning förebyggande träning används i 

distriktslagen i fyra olika sporter. Därför har vi kontaktat dig i egenskap av tränare för ett 

distriktslag. 

 

Vi vill gärna ha din hjälp med att besvara några korta frågor i en webbaserad enkät som tar ca 

3 minuter att göra. Du svarar anonymt på enkäten och dina svar registreras i en gemensam 

lösenordsskyddad tillfällig databas.  

Din medverkan är frivillig. Med hjälp av svaren vi får in kan vi se hur stor kännedom det 

finns kring förebyggande träning och på det sättet uppmärksamma detta.  

 

Vid frågor kontakta gärna oss på  

Camilla 

camalb-1@student.ltu  

0739245103  

Emma 

emmorr-1@student.ltu  

0739766133 

Handledare Jenny Röding 

Nås via skolans växel 0920-491000 

 

Hälsningar Camilla Albertsson & Emma Orrdal 

 


