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Abstrakt 

 

Bakgrund: Insamlad data tyder på att skador inom idrott ökar stadigt. Idrottsskador med stor 

påverkan på individens funktion och delaktighet är vanliga. Inom ungdomsidrotten vill 

riksidrottsförbundet att fler ledare och tränare ska få en utbildning inom skadeförebyggande 

träning så att barn får träning som är anpassad efter dem. Fysioterapeuter har genom sin 

fysioterapivetenskapliga bas en stor kunskap inom rörelseapparaten i kombination med 

träning och rehabilitering som gör fysioterapeuten till en självständig profession. Preventiva 

insatser och individanpassad träning är ett sätt att minska antalet skador inom idrott. Med 

hjälp av fysioterapeutens kunskap och erfarenhet inom det berörda området kan åtgärder 

genomföras. Syfte: Syftet med studien var att undersöka tillgången till fysioterapeut hos 

idrottsföreningar inom ishockey, fotboll och basket i Luleå kommun. Metod: En e-enkät 

formulerades för att svara på studiens syfte. Lagledarna rekryterades genom mail- och 

direktkontakt och fick enkäten skickad till sig. Rådatan från enkäten sammaställdes i 

deskriptiv analys och presenterades i tabeller, figurer och diagram. Resultat: Totalt svarade 

29 personer på e-enkäten, varav majoriteten inte hade tillgång till en fysioterapeut. Skälet till 

att de inte hade tillgång var antingen att de inte hade något behov av det eller att det inte fanns 

ekonomi. I enkäten svarade större delen av lagledarna att de har ett litet till mycket stort 

behov. Konklusion: Resultatet av studien visar att tillgången till fysioterapeut är låg men att 

efterfrågan är hög. En ökad kunskap angående fysioterapeutens roll och kompetens behöver 

spridas. Vidare studier behöver genomföras för att kunna skapa ett helhetsperspektiv.  

Nyckelord: Basket, Fotboll, Ishockey, Prevention, Rehabilitering  
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Bakgrund 

Det finns insamlad data som tyder på att skador inom idrott på både ungdoms- och seniornivå 

ökar stadigt (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011; Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap & Statens folkhälsoinstitut, 2010; Socialstyrelsen, 2015). 

Idrottsskador med stor påverkan på individens funktion och delaktighet är vanliga och leder 

till att spelarna kan vara borta från idrotten under flera veckor eller månader (MSB & Statens 

folkhälsoinstitut, 2010).  

 

Internationella olympiska kommittén har sammansställt kompendiet Olympic Movement 

Medical Code. Detta dokument handlar om att uppnå optimalt idrottsutövande inom många 

olika områden, t.ex. att förebygga skador och idrott som är baserat på fair play och idrottsetik 

(International Olympic Committe, 2016). För att kunna minimera skador hos idrottsutövarna 

vill kommittén att flera professioner ska engagera sig. Skadeförebyggande innebär inte bara 

fysisk skada utan även att motverka psykisk skada och sjukdom. För att kunna skydda 

idrottarnas hälsa kräver olympiska kommittén att det genomförs utbildningar som har sin 

grund på etiska värderingar och erkännandet att varje individ har ett ansvar. Det är viktigt att 

idrottsutövaren får träning och rehabilitering som är anpassad efter dess behov (International 

Olympic Committe, 2016). 

 

I en rapport från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angående fysisk 

aktivitet och skador har det visat sig vara vanligt med återfallsskador bland fotbollsspelare på 

amatörnivå (MSB & Statens folkhälsoinstitut, 2010). Varje år sker ca 10 000 skador inom 

ishockey och ca 2500 skador inom basket (MSB & Statens folkhälsoinstitut, 2010; MSB, 

2015). I en avhandling från 2005 där de följde fotbollsallsvenskan samt den danska 

motsvarigheten under vårsäsongen, nåddes samma resultat som i MSB rapporten (Hägglund, 

Waldén, & Ekstrand, 2005; MSB & Statens folkhälsoinstitut, 2010). Resultatet visade att var 

fjärde skada i Sverige och var tredje i Danmark var återfallsskador. De kom även fram till att 

noggrant utformad och genomförd rehabilitering av tidigare skador som var tränarövervakade 

bidrog till en totalt minskad andel återfallsskador (Hägglund, 2007). Liknande studier har 

gjorts inom basket och ishockey där träning övervakas av en fysioterapeut och där vikten av 

förebyggande träning lyfts då risken för skador hos spelarna minskar (Aerts et al., 2015; 

MSB, 2015). 
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Inom ungdomsidrotten vill riksidrottsförbundet att fler ledare och tränare ska få en utbildning 

inom bland annat skadeförebyggande träning så att barn får träning som är anpassad efter 

deras kropp och ålder. Detta leder till att träningen kan utveckla och stimulera ungdomarna 

under tiden som det minskar skador eller överbelastning. Det är viktigt att barn och ungdomar 

får utöva allsidig träning i form av olika idrotter. När barn utövar allsidig träning tränas hela 

kroppen, de undviker ensidig träning och även deras sociala och mentala hälsa utvecklas 

(Riksidrottsförbundet, 2014). 

 

Yrkesgruppen fysioterapeuter har genom sin fysioterapivetenskapliga bas en stor kunskap 

inom rörelseapparaten i kombination med träning och rehabilitering (Broberg & Lenné, 

2017). Detta ger fysioterapeuten en unik ställning inom hälso- och sjukvården som en 

självständig profession. Med sin kunskap kan fysioterapeuten hjälpa personer med att öka sin 

kroppsmedvetenhet och förståelse för de signaler kroppen sänder ut.  Genom att ge en ökad 

förståelse för sin kropp kan patienten identifiera sina förmågor och begränsningar, som är en 

resurs för att kunna vara medveten om eventuella funktionsnedsättningar (Broberg & Lenné, 

2017). Det sjukdom- och skadeförebyggande arbetet kan ske på både individ och gruppnivå. 

Fokus på arbetet ligger både på primär prevention och sekundär prevention av skador 

(Broberg & Lenné, 2017). Det har gjorts studier som visar att övervakad och individanpassad 

träning av en fysioterapeut ökar styrkan och konditionen hos idrottare jämfört med 

oövervakad träning och gruppträning. Detta i sin tur leder till att skadorna minskar hos 

idrottarna (Augustsson, Augustsson, Thome, & Svantesson, 2006; Augustsson et al., 2011). 

 

9+ screening batteriet är ett testbatteri som är sammanställt, vidareutvecklat och 

reliabilitetstestat vid riksidrottsförbundets idrottsmedicinska klinik på Bosön (Frohm, 

Flodström, & Kockum, 2013). Testet består av 11 grund test med tre tilläggstester och de är 

utformade så att eventuell begränsning i rörlighet, nedsatt stabilitet eller styrkeluckor kan 

identifieras. Med den information som inhämtas med hjälp av 9+ kan kompensatoriska 

mönster som skulle kunna leda till skador undvikas innan de blir ett problem (Frohm et al., 

2013). 

 

FIFA 11+ är ett preventionsprogram som är framtaget av Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA) för att förebygga skador hos fotbollsspelare på amatör nivå, för 

både män kvinnor från 14 år och uppåt. Programmet är utformat till ett uppvärmningsprogram 

som är indelat i tre delar. Del ett innehåller löpning i långsamt tempo, kontrollerade övningar 
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tillsammans med en lagspelare samt aktiv stretch. Del två innebär sex övningar med 

inriktning mot bål- och benstyrka, plyometri och balans där övningar ökar i svårighetsgrad. 

Del tre fokuserar på måttlig till maximal löpning kombinerat med riktningsförändringar 

(Bizzini, Junge & Dvorak, 2006). 

 

Individanpassad och övervakad preventiv träning är något som alla idrottsföreningar bör ta till 

sig i sin verksamhet (Augustsson et al., 2006; Augustsson et al., 2011). Med hjälp av 

fysioterapeutens kunskap och erfarenhet inom det berörda området kan åtgärder genomföras. 

En fysioterapeut kan göra bedömningar på både individuell- och gruppnivå inom både 

prevention, promotion och rehabilitering i en idrottsförening. På föreningsnivå kan även 

fysioterapeuten vara med och utbilda tränare och lagledare samt vara med och utforma rutiner 

angående träning och skador.  Men hur ser det egentligen ut i idrottsföreningarna?  

Studien vill därför undersöka hur situationen ser ut hos idrottsföreningar inom ishockey, 

basket och fotboll i Luleå kommun gällande tillgången till fysioterapeut och därmed möjlighet 

till preventiv träning.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka tillgången till fysioterapeut hos idrottsföreningar inom 

ishockey, fotboll och basket i Luleå kommun. 

 

Metod 

Studiedesign 

För att svara på syftet i studien har en kvantitativ metod valts ut med inriktning 

tvärsnittsstudie (Olsson & Sörensen, 2011). Det mätinstrument som användes för att hämta in 

den rådata som krävdes för att få svar valdes en egenkonstruerad e-enkät. En kartläggning 

gjordes över hur tillgången till fysioterapeut ser ut inom ishockey, fotboll och basketlag i 

Luleå kommun.  

Deltagare 

Deltagarna i studien var lagledare från olika lag i varje förening inom ishockey, fotboll och 

basket. Föreningarna valdes ut genom att de hade anmält sig till seriespel 2017 samt att lagen 

tillhörde Luleå kommun. Inklusions- och exklusionskriterier finns i tabell 1. 

Tabell 1. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Matchaktiva för seriespel 2017. Lagledare som inte förstår svenska. 

Ishockey, fotboll och basketlag som är 

hemmahörande Luleå kommun. 

Lagledare som är under 18 år. 

Lagledare för ett lag. 
 

 

Urval 

Ishockey, fotboll och basket var de tre idrotter som blev utvalda till studien på grund av det 

var de tre stora idrotter i Luleå kommun med många föreningar. Det var även idrotter där 

många skador skett och ett preventiv arbete var i behov av vidareutveckling (MSB & Statens 

folkhälsoinstitut, 2010).  Lagen i studien blev representerad av lagledaren på grund av att de 

var ofta de som var kontaktpersoner för respektive lag. Åldersgrupperingen delades in i junior 

och senior inom idrotterna. Inom ishockey räknades damer som seniorspelare vid 19 år och 

herrspelare vid 21 års ålder (Svenska Ishockeyförbundet, 2016). I fotboll räknades både dam 
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och herr som senior vid 20 års ålder och i basket räknades de från när då spelaren fyller 20 år 

det året som säsongen avslutas (Svenska fotbollsförbundet, 2016; Svenska 

basketbollförbundet, 2016). Alla lag skulle vara anmälda för seriespel för respektive förbund 

2017.   

Inom ishockeyn fanns det sex föreningar, fotbollen 13 föreningar och basketen 15 föreningar 

som passade in på inklusions- och exklusionskriterierna. Efter kontakt var upprättad och 

godkännande hade getts var det fem ishockeyföreningar, sju fotbollsföreningar och fyra 

basketföreningar som fick enkäterna utskickade till sig. 

Mätinstrument 

En sökning efter validerade enkäter gjordes för att se ifall det fanns en enkät som motsvarade 

syfte. Sökningarna gav inget resultat, utan enkäten utformades i Evasys med 

egenkonstruerade frågor utifrån studiens syfte. I detta webbaserade program kan enkäter 

formuleras, administreras och skickas ut till lagledarna. Med hjälp av automatiserade 

funktioner såsom förprogrammerade påminnelser till lagledarna och resultatsammanställning 

blir inhämtningen av rådata enklare (EvaSys Survey Automation Suite). 

Mätinstrumentet bestod av en e-enkät som skickades ut via mail eller länk till lagledarna med 

totalt 15 frågor. Tre av fem frågor i början av enkäten är faktafrågor där vilken idrott och 

ålder på laget som lagledaren ansvarar för (Trost & Hultåker, 2016). Fjärde frågan var: Har ni 

tillgång till fysioterapeut i laget? Ja eller Nej. Beroende på vad lagledaren svarade på frågan 

angående tillgång till fysioterapeut leddes de vidare till specifika frågor angående det svar det 

angav. Svarade de ja fick lagledaren svara på fem frågor som undersökte tillgången till 

fysioterapeut. Ifall det svarade nej fick de svara på fyra frågor som var formulerade kring 

varför de inte hade tillgång till fysioterapeut. Frågorna var attityd- och åsiktsfrågor. Enkäten 

avslutades med två frågor, där ena frågan handlade om hur stort behovet var av fysioterapeut i 

laget. Sista frågan var en öppen fråga där lagledarna kunde ge tips och feedback på vad som 

var bra med enkäten, eller ifall det var en frågeställning som ej lyfts i enkäten som de 

saknade. Alla utom sista frågan besvaras med envals- eller flervalsalternativ (Trost & 

Hultåker, 2016). 

När enkäten var färdigkonstruerad skickades den ut till en pilotgrupp på 14 personer inom 

fotboll och handboll i södra Sverige för en utvärdering av enkätens utformning, där de 

lagledare som svarade fick lämna kommentarer (Olsson & Sörensen, 2011). Sex av 14 
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svarade på enkäten. Pilotenkäten skapades för att granska om alla lagledare uppfattade alla 

frågor likadant och att enkäten var kopplad till studiens syfte. En revidering som gjordes var 

att lägga till en förklaring av att fysioterapeut och sjukgymnast var samma sak.  

Genomförande 

Innan lagledarna kunde kontaktas, kontaktades ordföranden i varje förening för att få ett 

godkännande att det var tillåtet att använda deras lagledare i studien. Ordförande kontaktades 

via mail där både informationsbrev till lagledaren var med samt enkäten i pdf-format så att 

ordföranden kunde se vad studien handlade om. Om inte ordföranden svarade på mailet 

skickades en påminnelse ut och om hen fortfarande inte besvarade mailet kontaktades 

ordföranden via telefon.  

Några av de ordförande som godkänt medverkan i studien skickade med en maillista till 

undertecknad eller så gavs tillåtelse till författarna att själva gå in på föreningens hemsida och 

hämta de mailadresser som var aktuella till studien. Därefter skickades ett mail till lagledarna 

med informationsbrevet och en länk till enkäten. Några av föreningarna valde att inte lämna ut 

mailadresser. Då fick ordföranden istället en länk till enkäten som lades ut på föreningens 

egna hemsida och de lagledare som ville delta i studien svarade på enkäten via länken.   

Enkäten stängdes sista mars efter ett första utskick och två påminnelser. Totalt var det 29 

lagledare som svarade på enkäten. 25 av 29 svar kom in via de mail som skickades direkt till 

lagledarna och fyra av 29 via länken. Svarsprocenten för de som tog del av enkäten via länken 

gick ej att ange då antalet som tog del av länken var okänd på grund av att lagledarna lade ut 

länken på deras interna hemsida. Detta gjorde det svårt att kontrollera antal deltagare via 

länken. Till de föreningar där det fanns tillgång till mailadresser skickades det ut 76 mail. Där 

valde tre lagledare att avböja medverkan i studien och detta resultera i att 25 av 76 svarade på 

enkäten via mail, som ger en svarsprocent på 32,9%.   
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Dataanalys 

All rådata överfördes från Evasys till Microsoft Excel. I Microsoft Excel sammanställdes 

resultatet av enkäterna i en deskriptiv analys (Olsson & Sörensen, 2011). Demografin och 

tillgången till fysioterapeut var nominaldata så som vilken idrott, kön samt tillgång som 

presenteras i frekvenstabell. I tabellen inkluderas ålder där nivån är kvotdata. Då e-enkäten 

innehöll flervalsfrågor användes även ordinaldata (Olsson & Sörensen, 2011). Analysarbete 

innebar att fördelningen mellan kön, ålder och idrott strukturerades upp för att få en överblick. 

En visuell jämförelse över de övriga frågorna från enkäten presenteras i tabeller, figurer och 

diagram (Olsson & Sörensen, 2011).  

Bortfallsanalys 

Det faktiska bortfallet för studien var svårt att analysera då ett antal föreningar hade tillgång 

till e-enkäten via en öppen länk. Detta på grund av att ordförandena i dessa föreningar var inte 

villiga att lämna ut sina lagledares mailadresser. Av detta skäl var det svårt att få ett tydligt 

antal på hur många som hade tillgång. Bortfallsanalysen för de föreningar som fick enkäten 

via mail presenteras i tabell 2. Tre lagledare tackade nej när det fick ut enkäten och resterande 

valde att inte svara (Olsson & Sörensen, 2011).  

I de idrotter som inkluderades i studien var både ålder och kön representerade, varje idrott 

hade junior- och seniorlag samt manliga och kvinnliga lag som svarade på enkäten (se tabell 

3). När det kommer till könsfördelningen var det en jämnare fördelning i studien jämfört med 

de nationella nivåerna (Riksidrottsförbundet, 2017). Då deltagarnivån var relativ låg i studien 

kan ej några slutsatser dras angående resultatet. Det ger en antydan på situationen ser ut hos 

föreningar i Luleå kommun angående tillgången till fysioterapeut.   

Tabell 2. Svarsfrekvens och bortfallsanalys för de som deltog via mail.  

Resultatet blev 99% utifrån avrundning.  

 1:a utskick 1:a påminnelse 2:a påminnelse Bortfall 

Svarfrekvens 13 % 18 % 1 % 67 % 
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Etiska överväganden  

Innan enkäten skickades ut togs skriftlig och muntlig kontakt med ordförande i varje förening 

för att få ett godkännande till att ta kontakt med lagledarna i respektive lag. I mailet till 

lagledarena gavs information angående studien att både respondenter och deras föreningar 

avidentifieras vilket innebar att deras identitet inte gick att avslöja (Olsson och Sörensen 

2011). Lagledarnas svar behandlades konfidentiellt och deras identitet gick inte att koppla till 

studien. I mailet informerades lagledarna om studiens syfte och att inlämnad enkät gav 

samtycke att delta i studien. Det var frivilligt att delta i studien och att lagledarna kunde 

avbryta medverkan genom att svara nej tack på det utskickade mailet. Lagledarna behövde 

inte ge något giltigt skäl till att inte medverka i studien (World Medical Association, Inc 

WMA, 2013). 

Resultat 

Demografi 

Av de 29 inkluderade lagen i studien var drygt hälften manliga (59%) och resterande var 

kvinnliga (41%).  Bland lagen var det en större andel juniorer (82%) än seniorer (17%) . 

Fördelningen mellan ålder och kön var relativt jämn hos de manliga och kvinnliga lagen. 

Majoriteten av lagen i studien utövade ishockey (52%) jämfört med de som utövade fotboll 

eller basket, 24% i vardera idrott (se tabell 3). 

Tabell 3. Presentation av deltagande lag 

Deltagande lag (%) Manliga Kvinnliga Totalt 

Fördelning ålder    

Junior 14 (48%) 10 (34%) 24 (83%) 

    

Senior 3 (10%) 2 (7%) 5 (17%) 

    

Fördelning idrott    

Fotboll 3 (10%) 4 (14%) 7 (24%) 

    

Basket 1 (3%) 6 (21%) 7 (24%) 

    

Ishockey 13 (45%) 2 (7%) 15 (52%) 

 

Antal n (%) 

 

17 (59%) 

 

12 (41%) 

 

29 (100%) 

 



13 
 

Tillgången till fysioterapeut hos idrottslag 

Enbart två lagledare svarade att de hade tillgång till fysioterapeut i lagen och hela 27 lagledare 

som angav att de inte hade tillgång till fysioterapeut. På frågan om lagen hade tillgång till 

annan sjukvårdspersonal var det enbart sex lag som hade det och två av de sex lag hade 

tillgång till fysioterapeut (se tabell 4). De sjukvårdsprofessioner som fanns representerade var 

läkare, sjuksköterska, naprapat, kiropraktor och ambulanssjukvårdare.  

 

Tabell 4. Lag med tillgång till fysioterapeut/annan sjukvårdspersonal 

Tillgång Antal n = 29 

(%) 

Tillgång till Fysioterapeut  

Ja 2 (7%) 

  

Nej  27 (93%) 

  

Tillgång till annan sjukvårdspersonal  

Ja 6 (21%) 

  

Nej 23 (79%) 

 

De två lag som hade tillgång till fysioterapeut i sitt lag svarade att fysioterapeuten inte hade 

någon tidigare relation till någon i idrottslaget. Det var idrottsklubben som stod för kostnaden 

när spelarna behövde vara i kontakt med en fysioterapeut.  

Hos båda lagen finns fysioterapeuten närvarande på en klinik som de hade avtal med. Medan 

ett av lagen även hade tillgång till fysioterapeuten på hemmamatcher. Antal skador som skett 

under en säsong som krävt rehabilitering var 5-10 st i ena laget och 11-15 st i det andra laget. 

Inget av idrottslagen visste ifall skadorna har minskat sedan de började ha en fysioterapeut i 

laget.      
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Största skälet till att lagen 

inte hade en fysioterapeut 

kopplad till laget var att de 

ansåg sig inte vara i behov av 

det. Ekonomin var också ett 

stort skäl att det inte hade 

någon tillgång till en 

fysioterapeut (se figur 1).  

De som svarade annat skäl 

såg inget behov av det och 

rekommenderade och hjälpte 

spelaren att ta kontakt med sjukvården. 

 

 

Mer än hälften av lagen svarade 

att det inte fanns en fysioterapeut 

i föreningen samtidigt som 

många svarade att de inte visste 

ifall det fanns en fysioterapeut 

(se figur 2). Enbart en liten andel 

av lagledarna svarade att det 

fanns en fysioterapeut i 

föreningen som de ej hade 

tillgång till.    

 

 

Resultatet visade att det inte hade förts en diskussion i lagen om att ordna en fysioterapeut till 

lagen då alla 27 lagledare, till lag som inte hade tillgång till fysioterapeut, svarade nej. På 

frågan ifall det förts en diskussion i föreningen att ordna en fysioterapeut till lagen så svarade 

12 av lagledarna nej och 15 av lagledarna svarade vet ej. 

 

7% 
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Finns det en fysioterapeut i föreningen som 

ni inte  

har tillgång till? 

JA NEJ VET EJ

26% 

37% 

18% 

4% 
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Varför har ni ingen fysioterapeut i laget? 

Ej ekonomi Ej Behov

Ej tänkt på det Vet ej vad en fysioterapeut gör

Annat skäl

Figur 1. Anledningar till varför lagen ej har tillgång till 
fysioterapeut/sjukgymnast (n=27) 

Figur 2 Har föreningen en fysioterapeut som laget ej har tillgång till? (n=27) 
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Ett större antal lagledare ansåg 

sig ha ett behov av en 

fysioterapeuts kompetens i 

laget. Enbart en liten andel av 

lagledarna ansågs sig inte ha 

något behov (se figur 3).   
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Figur 3 Hur ser behovet ut av en fysioterapeuts kompetens inom laget? (n=29) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som användes i studien var en kvantitativ metod med en deskriptiv analys (Olsson & 

Sörensen, 2011). Med syftet och resultatet i åtanke var det en adekvat metod att använda. 

Valet av att göra en e-enkät föll på att det är ett smidigt sätt att nå ut till en stor population 

samtidigt och för att få en större bild av hur tillgången till fysioterapeut ser ut hos 

idrottsföreningar i Luleå kommun. Genom att använda internet går det snabbt att nå ut till 

många och det spar tid och pengar för lagledaren genom att det bara är att klicka in på enkäten 

som sedan vidarebefordras till författarna genom ett enkelt knapptryck. Samt enkelt för 

författarna när det gäller sammanställning av enkäten (Trost & Hultåker, 2016). 

 

Nackdelen med en e-enkät kan vara att det är svårt för lagledaren att veta hur lång tid det tar 

att svara på enkäten och det kan påverka deras intresse. Det kan vara en risk att skicka ut 

enkäter till idrottsföreningar i en studentstad, med tanke på att många studenter gör 

enkätstudier och vill skicka ut det till olika grupper i Luleå. Det kan påverka svarsfrekvensen 

på enkäterna för att vissa grupper i närområdet får många enkäter skickade till sig vilket kan 

göra att intresset för att svara avtar. Därav är det viktigt att inte ha för många frågor och att 

varje fråga är kopplad till syftet (Trost & Hultåker, 2016).   

 

Förarbetet med enkäten där kontakt togs med ordförande i varje förening gjordes via mail 

vilket visade sig vara ett ineffektivt sätt då mailet skickades ut till 16 föreningar och endast tre 

föreningar svarade. Då det gått en vecka efter att första kontakt hade tagits med ordförande i 

varje förening och en påminnelse hade skickat ut, togs beslutet att ta direktkontakt via telefon 

för att få snabbare svar på förfrågan att delta i studien. Detta är något som borde ha gjorts 

tidigare då det resulterade i stort antal svar och att antalet föreningar som ville delta i studien 

ökade. 

 

När det skickas ut en e-enkät finns det alltid en risk att svarsfrekvensen blir lägre jämfört med 

en postal enkät (Trost & Hultåker, 2016). Vid en postal enkät så får lagledaren enkäten direkt 

i handen och antingen tar de hem enkäten eller svarar på den direkt på plats vilket kan göra att 

svarsfrekvensen ökar eftersom lagledaren är övervakad när enkäten fylls i (Trost & Hultåker, 

2016). Personlig kontakt kunde även ökat svarsfrekvensen då lagledaren fått sett vem som 
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skulle fått in enkäten och författarna kunde även förklara muntligt för lagledaren syftet med 

studien och svara på frågor från lagledarna.  

 

På grund av att det inte fanns någon validerad färdig enkät gjordes en pilotenkät på en grupp 

människor inom samma område som den riktiga enkäten skulle ut till. 14 enkäter skickades ut 

men endast sex lagledare svarade på enkäten. Lagledarna i pilotenkäten gav ingen respons 

som krävde ändring av enkäten. Men något som författarna blev medveten om var att många 

vet fortfarande inte vad en fysioterapeut är. Det gjorde att vid alla frågor där ordet 

fysioterapeut fanns med lades sjukgymnast till för att förtydliga att fysioterapeut är den nya 

titeln på en sjukgymnast från och med 2014 (Fysioterapeuterna, 2016). Denna förvirring visar 

att blivande fysioterapeuter behöver promota sin titel så att fler i dagens samhälle blir 

medvetna att titeln sjukgymnast sakta håller på att ersättas med fysioterapeut.  

 

Efter första utskicket av enkäten via länk och mail hade totalt 14 personer svarat. Efter en 

vecka gick det ut en påminnelse vilket resulterade i ytterligare 14 svar. Vid sista påminnelsen 

som skedde två veckor efter första utskicket inkom ytterligare ett svar. Författarna 

uppmärksammade att svaren på enkäten inkom inom en till två dagar efter lagledarna tagit del 

av utskicket eller påminnelsen. Påminnelseintervallen låg på en vecka mellan utskicken. Med 

tanke på hur snabbt lagledarna svarade på enkäten efter påminnelserna skulle de skickats ut 

tätare för att effektivisera inhämtningen av rådata. Efter utskicket och första påminnelsen var 

svarsantalet lika stort. Dock efter sista påminnelsen då endast en svarade på enkäten tyder det 

på att intresset av att svara på enkäten var lågt hos lagledarna. Det ledde till att enkäten 

stängdes och att inga fler påminnelser skickades ut då författarna ansåg att fler påminnelser 

inte skulle resultera i ökat antal svar.  

 

Enkäten delades ut både via mail och en länk. Skälet till att enkäterna skickades via länk var 

på grund av att två föreningar inte ville dela ut lagledarenas mailadresser. Lösningen valdes 

för att optimera antalet lag i studien. Dock resulterade det inte till en större andel svar då 

enbart fyra lagledare svarade på enkäten via länken. Då det inte gick att påminna lagledarna 

via länken anser författarna att det kan vara förklaringen till det låga deltagarantalet. Ett sätt 

att öka lagledarna hade varit att ge tydliga instruktioner till de personer som förmedlade 

länken i föreningen. Instruktionerna hade främst handlat om vilken information och att 

personen skulle skicka ut påminnelser till sina lagledare.  
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Svarprocenten på en enkät kan variera mellan 50-75% (Trost & Hultåker, 2016). Denna studie 

hade en svarsprocent på 33%. Enkäten som skickades ut via länk gick det inte att ta reda på 

svarprocenten då antalet som tagit del av enkäten är okänt. Det blev ett stort externt bortfall i 

studien då 76 enkäter skickades ut och endast 29 lagledare svarade på enkäten via mail eller 

länk. Ett ytterligare skäl till den låga svarsprocenten kan ha berott på att mailadresserna inte 

var aktiva eller att lagledarna inte ville klicka på en okänd länk. De lagledare som tog emot 

enkäten på sin arbetsmail kan ha haft problem med att öppna länken då det finns 

säkerhetsspärrar som inte tillåter att personen öppnar okända länkar på arbetsmailen (Trost & 

Hultåker, 2016). 

 

Deltagarna i studien var lagledare i respektive lag, det valet kan ha påverkat resultatet. 

Ansvarsområdena för lagledare kan skilja mycket mellan olika lag och föreningar. Istället för 

att precisera deltagarna som lagledare hade det varit bättre att efterfråga en person med en 

ledarroll som hade informationen som enkäten var formulerad att besvara. Ett skäl till att 

lagledaren valdes ut var att deras kontaktuppgifter var mest tillgängliga.    

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att endast två lag hade tillgång till fysioterapeut och 27 lag hade inte 

tillgång. Syftet med studien var att svara på hur tillgången till fysioterapeut är hos 

idrottsföreningar inom ishockey, fotboll och basket i Luleå kommun. Resultatet visade att 

tillgången till fysioterapeut är låg hos samtliga idrotter som svarade på enkäten. Det fanns 

olika anledningar till att lagen inte hade tillgång till en fysioterapeut. De tre största orsakerna 

till att lagen inte hade någon fysioterapeut var att de inte ansågs sig ha något behov, deras 

ekonomiska situation inte klarade av det eller lagledarna hade inte tänkt tanken på att ha en 

fysioterapeut i laget.  

 

18 % av lagledarna i lagen svarade att de inte hade haft en tanke på att ha en fysioterapeut till 

sitt lag och en av 27 vet inte vad en fysioterapeut gör. Förhoppningsvis har enkäten lyft ett 

intresse hos lagen eller till och med föreningen så att fler spelare kan få tillgång till en 

fysioterapeut. Lagen som inte tänkt på att ha en fysioterapeut kan också kopplas till okunskap. 

10 av 27 lagledare svarade att de inte hade något behov av att ha en fysioterapeut i laget. De 

svar som angavs i enkäten uttrycker att det inte finns något behov av en fysioterapeut inom 



19 
 

ungdomsidrotten eller så ber de spelaren själv ta kontakt med en fysioterapeut när det finns 

behov. Det kan ge indikationer på att lagledarna enbart ser fysioterapeuten som en 

rehabiliteringsinsats och inte som en profession som de kan använda som en preventiv insats. 

Detta kan bero på att större delen utav den fysioterapeutiska kåren arbetar inom sjukvården 

och det leder till att lagledarna ser yrket som en insats som blir först aktuell efter skada. Där 

av är det viktigt att sprida kunskap om vad fysioterapeuter har för kompetens. Det har gjorts 

studier som visar att övervakad och individanpassad träning av en fysioterapeut leder till 

minskat antal skador (Augustsson et al., 2006; Augustsson et al., 2011). Det finns indikationer 

på att antal skador kan förebyggas när laget har tillgång till en fysioterapeut.  

 

På Fysioterapeuternas hemsida nämns i stadgarna att fysioterapeuterna ska arbeta för att: 

”Göra fysioterapeuter och fysioterapeutiska kunskaper väl kända och efterfrågade i 

samhället.” (Fysioterapeuterna, 2017). Där beskrivs att deras mål är att nå ut med information 

till samhället om kunskapen som fysioterapeuter besitter och deras insatser. Efter att ha tolkat 

resultatet av den genomförda studien så behöver förbundet Fysioterapeuterna sprida ut 

kunskap om att en fysioterapeut inte alltid behöver kopplas till rehabilitering utan att de ökar 

kunskapen om prevention- och promotionsarbetet som en fysioterapeut kan utföra. Med tanke 

på att 37% svarade att de inte har behov och att 18% svarade att det inte visste vad en 

fysioterapeut gör så behöver den fysioterapeutiska kåren sprida fysioterapeutens kunskap 

bland idrottslagen inom ishockey, fotboll och basket inom Luleå kommun.  

 

En vision som Riksidrottsförbundet har är livslångt idrottande som innebär att människor i 

alla åldrar från barn till vuxna ska utöva idrott under hela sin livstid (Riksidrottsförbundet, 

2015). För att Riksidrottsförbundet ska lyckas att uppnå sin vision är det viktigt att ta hänsyn 

till den medicinska biten när det gäller skador så att personer ska kunna idrotta livet ut och 

inte behöva sluta på grund av skador. Det är en fråga som Fysioterapeuterna borde engagera 

sig i tillsammans med Riksidrottsförbundet, för att öka andel människor som kan delta i ett 

livslångt idrottande. I denna vision borde även hälsoaspekter lyftas så som prevention och 

promotion för att kunna skapa en förutsättning för livslångt idrottande med hänsyn till den 

fysiska och psykiska hälsan. I specialförbundens (dvs ishockeyförbundet, fotbollsförbundet 

och basketförbundet) tävlingsbestämmelser fanns inga rekommendationer eller riktlinjer att 

idrottslagen behöver ha tillgång till fysioterapeut i föreningen. Det enda bestämmelsen 

angående sjukvård var att i högsta ligan i basket ska en matchläkare vara närvarande vid varje 

match (Svenska basketförbundet, 2016; Svenska fotbollsförbundet, 2016; Svenska 



20 
 

ishockeyförbundet, 2016) I studien svarade 4 % att det inte visste vad en fysioterapeut arbetar 

med eller 37 % att de inte hade något behov av det. Det kan vara ett tecken på brist på 

kunskap vad en fysioterapeut har för specialkompetens inom prevention, promotion och 

rehabilitering. För att öka kunskapen angående fysioterapeuten hos idrottsföreningarna bör 

Riksidrottsförbundet och Fysioterapeuterna gå ut med rekommendationer till 

specialförbunden att arbeta mer med preventiva insatser för att öka kvalitén och minska 

skador hos idrottarna.  

     

Var fjärde lagledare svarade att det var ekonomin som gjort att de inte kunde ha en 

fysioterapeut kopplad till laget. En av lagledarna nämnde att de var en liten förening och har 

en budget som inte hade utrymme för en fysioterapeut. Storleken på föreningen kan ha stor 

betydelse på vart de väljer att prioritera och lägga pengarna på. Det kan lätt bli att material, 

hyra, resekostnader, ersättningar och cuper som prioriteras före att ha en fysioterapeut i laget. 

24 % av den genomsnittliga inkomsten hos föreningar som är anslutna till 

Riksidrottsförbundet består av olika bidrag (Riksidrottsförbundet, 2017). En lösning för att 

skapa ekonomiskt utrymme i budgeten i föreningarna skulle kunna vara att avvara ett par 

procent av de olika bidragen som föreningarna kan söka för att få tillgång till fysioterapeut.  

 

För barn och ungdomar upp till 20 år är sjukvården gratis (1177 Vårdguiden, 2016). Ett sätt 

för att få in en fysioterapeut i föreningen kan vara att ta hjälp av mottagningar som är 

kopplade till landstinget. Fysioterapeuten bokar upp ett lag som en gruppträning och kommer 

till träningen för att utföra preventivt arbete och rehabilitering. Det skulle vara ett bra sätt för 

fysioterapeuten att synas och nå ut till idrottslag och en bra lösning för idrottsföreningar som 

inte har ekonomi till att ha en fysioterapeut kopplad till laget. 

 

Ett sätt att öka kunskapen kring skadeförebyggande träning är att utbilda det lagledare och 

tränare som finns ute i föreningarna med hjälp av SISU. SISU är ett studieförbund för 

idrottare som håller olika utbildningar inom idrotten 

(http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/, 2017). Genom att anordna utbildningar inom 

prevention och promotion som hålls av en fysioterapeut är ett förslag att SISU går in och 

stöttar ekonomiskt vilket betyder att det inte blir en lika stor ekonomisk belastning för 

idrottsföreningarna. Denna lösning kan öka intresse och motivation hos idrottsföreningarna 

till att utbilda sina lagledare och tränare inom prevention och promotion då den inte belastar 

deras ekonomi.  

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/


21 
 

 

De idrottare som täcks av Folksams idrottsförsäkring har tillgång till en tjänst som heter Råd 

och vård för idrottsskador (tidigare kallat spelklar). Här kan idrottarna få tips och råd för att 

förebygga och undvika skador. När idrottaren ringer till Råd och vård får det prata med en 

fysioterapeut som är specialist inom idrottsskador. Det är en tjänst som är bra för de idrottare 

som inte vet vart det ska vända sig när det gäller förbygga och behandla skador. Den här 

typen av resurs behöver specialförbunden och idrottsföreningarna sprida till sina medlemmar 

så att fler kan ta del av resursen (https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/vard-

och-rad-for-idrottsskador). 

 

För att ytterligare få ut fysioterapeutens kunskap till idrottsföreningar kan de använda sig av 

både screening batterier och skadeförbyggande träningsupplägg som till exempel 9+ 

screening batteri och FIFA 11+ som är ledda av en fysioterapeut. Med hjälp av screening 

batteri som 9+ kan fysioterapeutens identifiera begräsningar och styrkeluckor som kan 

resultera i skador om de inte åtgärdas (Frohm et al., 2013). För att utföra screeningen krävs ett 

tränat öga för att kunna identifiera svagheter och kvalitén på genomförandet av övningarna. 

Fysioterapeutens komptens krävs vid valet av insatser för att åtgärda begränsningar och 

styreluckor som framkommer vid screeningen. Screening batterier är bra att göra vid utvalda 

tillfällen innan, under och efter säsongen för att se en utveckling och få en kontinuerlig 

uppföljning. Det finns andra screening batterier så som Functional movement screen (FMS), 

Jems, Kinetic Control m.m. Screening batteriet 9+ baseras delvis på FMS som är ett validerat 

test (Frohm et al., 2013; Kiesel, Plisky & Voight, 2007). Dock i en studie från 2017 gjord av 

Moran, Schneiders, Mason & Sullivan visar att FMS inte är ett bra verktyg för att förutse 

skador.  

 

FIFA 11+ är ett mer tidseffektivt preventionsprogram som är lätt att planera in i den 

gemensamma träningen. Studier har gjorts på FIFA 11+ som visar att träningen har en 

skadeförebyggande effekt (Bizzini et al., 2006; Longo, Loppini, Berton, Marinozzi, Maffulli, 

& Denaro, 2012). FIFA 11+ är framtaget av FIFA som är inriktat mot fotboll men i studien av 

Longo et.al. (2012) utfördes preventionsprogrammet på basketspelare som gav goda resultat. 

Resultatet av studien indikerar på att även andra idrotter som involverar löpning, hopp och 

riktningsförändringar har användning av preventionsprogrammet. För ishockeyns del finns det 

inget som säger att det inte skulle fungera. Träningsformen kan utföras på barmarksträningen 
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för spelarna, dock behövs fler studier genomföras för att se så att övningarna är utformade för 

just de krav som ishockeyn ställer på idrottaren.           

 

De två lag som hade tillgång till fysioterapeut, representerade olika kön och ålder, dock 

samma idrott. Lagen hade fysioterapeuten närvarande på kliniken och ett av lagen hade även 

tillgång till fysioterapeuten på hemmamatcher. Båda lagen ingick i den grupp som hade 

tillgång till annan sjukvårdspersonal. Då det enbart var två lag som hade tillgång till 

fysioterapeut blir det svårt att dra några slutsatser kring vad som gjorde att de hade tillgång till 

fysioterapeut. Det blir svårt att skapa sig en stor bild över hur tillgången ser ut bland idrottslag 

i Luleå kommun, men det ger en indikation på att tillgången på fysioterapeuter bland 

idrottsföreningar förefaller vara låg. 

 

Enbart två av 27 svarade att det fanns en fysioterapeut i föreningen som de inte hade tillgång 

till, samtidigt som 25 av 27 svarade att de visste inte om det fanns eller att de inte hade en 

fysioterapeut i föreningen. Svaret bekräftar det resultat som studien kom fram till angående 

tillgången till fysioterapeut, då två av 29 svarade att de hade en fysioterapeut i sitt lag. Det 

åtgärder som tidigare har lyfts i texten är då relevanta för att åtgärda problemet att 

föreningarna inte har tillgång till någon fysioterapeut. Alla tre svarsalternativen är negativa ur 

ett fysioterapeutiskt perspektiv då ingen av lagen hade tillgång till en fysioterapeut. För att 

påbörja en utveckling där fler lag ska ha tillgång till fysioterapeut genom att föreningarna 

startar ett samarbete med en fysioterapeut så att alla lag i föreningen kan utnyttja den resurs 

som en fysioterapeut är. Denna lösning är mer ekonomisk då kostnaden sprids ut på fler lag 

och fysioterapeuten kan arbeta på klubbnivå och inte lagnivå samt rekryteringsprocessen 

förenklas. Fysioterapeutens insatser kan påverka hela föreningen i stort genom att vara med 

och forma träningsupplägg, riktlinjer och finnas tillgänglig vid till exempel skador.  I slutet av 

enkäten fick alla svara på hur deras behov av en fysioterapeuts kompetens inom laget ser ut. 

Där svarade fyra av 29 att de inte ansågs sig ha något behov av fysioterapeutisk kompetens. 

Detta kan tolkas som okunskap då några lagledare uttryckte sig att deras lagmedlemmar var 

för unga för att ha ett behov av en fysioterapeut. Medan 25 av 29 ansågs sig ha ett behov av 

en fysioterapeut där behovet sprider sig från litet till stort. Resultatet av den frågan visar att 

det finns en efterfrågan hos idrottslagen i Luleå kommun att ha tillgång till en fysioterapeut.  

  

Studien som gjorts är en indikation på hur det ser ut med tillgång till fysioterapeut i Luleå 

kommun men det är svårt att dra större slutsatser hur det ser ut i andra idrotter eller hur det ser 
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ut i Sverige. Med hänsyn till att Sverige är ett geografiskt stort land där större delen av 

populationen bor på koncentrerade ytor nära städer, kan detta påverka resultatet. Där behövs 

det göra fler och större studier för att få ett helhetsperspektiv. Skulle det visa sig som i denna 

studie att tillången är låg så bör de insatser som krävs utformas för att få önskad effekt som är 

ökad tillgången.   

 

Klinisk reflektion 

Efter att ha gjort studien om tillgången till fysioterapeut hos idrottsföreningar så har det visats 

att det finns ett behov av att sprida vilka insatser och vilken kunskap en fysioterapeut besitter. 

Med tanke på att det är hög skaderisk i de tre idrotter som var med i studien så behöver 

fysioterapeutens kunskap inom det preventiva arbetet förmedlas till de olika föreningarna för 

att kunna minska risken för skador, framförallt på juniornivå. Fysioterapeuten behöver ta ett 

eget ansvar och börja synas och komma ut mer i samhället där behovet finns och sprida sin 

kunskap för att stärka sin position mot övriga vårdyrken. Det skulle gagna idrottsföreningar 

och fysioterapeuten skulle få möjligheten att ta sig ut till träningarna och lägga fokus på 

promotion, prevention och rehabilitering. Genom att vidga fysioterapeutens arbetsplats kan 

fysioterapeuten ta sig ut till lagets arena, vara på ett gym eller i en simhall. För att komma 

närmre idrottsutövarna och visa för den fysioterapeutiska kåren att kunskapen går att flytta ut 

från kliniken till utövaren.  

 

En framtidsvision är att fysioterapeutens kunskap och kompetens är spridd så att alla vet vad 

yrket innebär. Det har skapats utrymme i idrottsföreningars ekonomi till att knyta an en 

fysioterapeut så att alla idrottslag i varje förening ska kunna ha tillgång till en fysioterapeut 

minst en gång i veckan och vid varje matchtillfälle. Att Riksidrottsförbundet och 

specialförbunden lägger mer vikt på det preventiva arbetet mot skador och förmedlar vikten 

av det arbetet till föreningar och idrottsutövare. Utöka platser där fysioterapeuten är verksam 

för att arbeta mot ett mindre skadedrabbat samhälle inom flera kategorier allt ifrån idrott, 

arbetsplatser, sjukhus m.m. Kan fler ta del av kunskapen om promotion och prevention skulle 

det minska antal skador.  
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Konklusion 

Resultatet av studien visar att tillgången till fysioterapeut är låg men att det finns en 

efterfrågan bland lagen. En ökad kunskap angående fysioterapeutens roll och kompetens 

behöver spridas och synas i samhället. Olika insatser hos de inblandade specialförbunden, 

Riksidrottsförbundet och Fysioterapeuterna behöver utformas. Dock behöver vidare studier 

genomföras inom andra och större populationer för att få ett större helhetsperspektiv.   
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Bilaga 1 

 

Information till försökspersoner 
2017-03-06 

 

Information och förfrågan om medverkan i examensarbete 

 

Bakgrund och syfte med studien 
Syftet med studien är att ta reda på tillgången till fysioterapeut hos idrottsföreningar inom 

Luleå kommun. De idrotter som ingår i studien är ishockey, fotboll och basket. Statistik visar 

att skador inom idrotterna ökar och att en skada kan påverka individens fysiska förmåga. 

 

Hur går undersökningen till 
Kontakt tas efter godkännande av styrelsen där Dina kontaktuppgifter införskaffades. 

Enkäten Ni kommer svara på innehåller 15 frågor med olika svarsalternativ och det kommer 

ta ca: 2 - 4 minuter. Frågorna kommer ligga till grund för examensarbetet. 

 

Hantering av data och sekretess 
Deltagandet i enkäten är anonym det vill säga Ni kommer inte behöva uppge personliga 

uppgifter. Resultat av enkäten kommer att sammanställas och presenteras på gruppnivå, detta 

betyder att Ni som deltagit i enkäten inte kan identifieras. Information som möjliggör 

identifiering av Din medverkan kommer inte att presenteras i arbetet. 

 

Deltagande är frivilligt 
Det är frivilligt att medverka i studien och det går bra att avstå från att svara utan att ange 

orsak. Ifylld och inskickad enkät innebär samtycke att medverka i studien och kan ej 

återkallas. 

 

Information om studiens resultat 
Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitet hemsida 

från juni 2017. http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=9220 
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Handledare. 

Inger.jacobson@ltu.se 
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2. Tillgång 

2.1 Har ni tillgång till fysioterapeut i laget?  JA  NEJ 
2.2 Har ni tillgång till annan sjukvårdspersonal?  

 Kryssa i det/de alternativ som passar in på er.  

 Läkare 
Naprapat 

 Massör 
Kiropraktor 

 Sjuksköterska 
Annan personal (ange nedan)    

2.3 Annan personal 

 

 

3. Tillgång 

 till fysioterapeut  

DRAFT 

EvaSys Enkätmall 

1 . Idrott, ålder & kön 

1.1 Idrott Fotboll Basket Ishockey 

1.2 
Ungdomslag  skriver in lagtitel samt födelseår (t.ex. P16 eller 2001) o ch för   skriv in enbart lagtitel (t.ex. A-lag ) 

1.3 Man Kvinna 

DRAFT 
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3.4 När är fysioterapeuten närvarande? 
Ange det/de alternativ som passar in på er. 

Är med under försäsong (träning 
och/eller match) 

Är med på träningar under säsong Är med vid rehabilitering av 
skada på gemensam träning 

Är med vid rehabilitering av 
skada på klinik/mottagning 

Är med på hemma matcher Är med på borta matcher 

Annat (ange nedan) 
3.5 Annat alternativ 



 
 

 

 DRAFT  

EvaSys  Enkätmall  
   

3. Tillgång till fysioterapeut    [Continue]   
3.6 Hur många skador har ni under en säsong 

som kräver reahabilitering? 
Välj det alternativ som passar in hos er. 

 Inga skador 11-
15 st 

 1-4 st 
16 eller mer 

 5-10 st 

   

  
3.7 Har antalet skador minskat sedan ni fick  JA  NEJ  VET EJ 

tillgång till en fysioterapeut? 

4. Ej tillgång till fysioterapeut 

 

4.4 Har det först en diskussion i laget om att 
ordna en fysioterapeut? 

 JA  NEJ  VET EJ 

   
4.5 Har det förts en diskussion i föreningen om 

att ordna en fysioterapeut? 
  JA  NEJ  VET 

EJ 

5. Behov 

5.1 Hur ser ert behov ut av en fysioterapeuts

 Inget behov Litet behov  Måttligt behov kompetens inom 

laget? Stort behov Mycket stort behov 

3.1 Vilken relation har fysioterapeuten till laget? Släktning till 
någon i laget 

Bekant till någon 
i laget 

Ej tidigare relation 
till någon i laget 

3.2 Vem står för kostnaden för fysioterapeuten? Klubben står för 
kostnaden 

Spelaren själv 
står för kostnaden 

Fysioterapeuten 
arbetar ideellt 

Annat (ange 
nedan) 

3.3 Annat alternativ 

4.1 Varför har ni ingen fysioterapeut i laget? På grund av 
ekonomi 

Har ej ett behov 
av det 

Har inte tänkt på 
det 

Vet ej vad en 
fysioterapeut 
gör/kan 

Annat (ange 
nedan) 

4.2 Annat alternativ 

4.3 Finns det en fysioterapeut i föreningen som 
ni inte har tillgång till? 

JA NEJ VET EJ 

DRAFT 
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6. Övriga kommentarer 
6.1 Har ni en fråga som ni anser att vi har missat eller annan information som skulle vilja dela 

med er av som kan ni skriva detta nedan. 

 

  



 
 

 


