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Sammanfattning 

Bakgrund: Knäskador är vanligt bland fotbollsspelande flickor och kan avsluta en karriär i 

förtid. Studier har gjorts där skadeförebyggande träning visat på god effekt, dock saknas 

studier som följer upp användningen av träningsprogrammen. 

Syfte: Beskriva och utvärdera användandet av det skadeförebyggande träningsprogrammet 

Knäglädje. 

Metod: En deskriptiv, komparativ design. Totalt 37 fotbollstränare till flicklag i åldrarna 13-

19 år svarade på en webbaserad enkät. 

Resultat: viktigaste faktorerna för användandet av träningsprogrammet var : minskad 

skaderisk för spelarna, enkelt att lägga in i ordinarie träning och det var kostnadsfritt. De 

viktigaste faktorerna för att inte använda programmet var: tid försvann från ordinarie träning, 

tog tid att lära sig programmet samt följde ett annat skadeförebyggande program.  

Ingen signifikant skillnad sågs vad gäller användandet av träningsprogrammet i förhållande 

till  tränarerfarenhet och tränarutbildning. Tränare som fått utbildning i träningsprogrammet 

använde det i högre utsträckning än de som inte fått någon utbildning. Skillnaden var 

signifikant. 

Konklusion: Viktiga faktorer för användandet av Knäglädje var den minskande skaderisken, 

att det var kostnadsfritt samt enkelt att lägga in i träningen. Programmet användes i större 

utsträckning av tränare som fått utbildning i det. Det framkom i studien att de flesta tränare 

visade en medvetenhet om vikten av skadeförebyggande träning för att minska risken för 

skador. 
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Abstract  

Background: Knee injuries among female soccer players are common and might end a career 

early. Preventive training can reduce risk of injuries. Currently there’s a lack of studies that 

follow up the use of preventive training programs. 

Purpose: To describe and evaluate the preventive training program that was produced in the 

HarmoKnee study. 

Method: A descriptive, comparative design with a cross-sectional survey. 37 soccer coaches 

to players 13-19 years old answered a web-based survey. 

Results: The most important factors for using the training program were: Reduced risk of 

injuries, easy to add to the training and it’s free of charge. Contributing factors for not using it 

were : Took time from regular training, took time to learn it and followed another preventive 

training program.  

No significant difference was found in the use of the training program in relation to coaching 

experience and coaching education. A significant difference was seen between the use of the 

training program and education in HarmoKnee. 

Conclusion: Important factors for using a preventive training program was the lack of 

injuries, free of charge and easy to add to the training. The program was used more often by 

coaches who had education in HarmoKnee. Most coaches showed an awareness of the 

importance in preventive training.  

Keywords: 

neuromuscular training – prevention – sports injuries – knee injuries – football 
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1. Bakgrund 
 

Fotboll är världens största sport med det största antalet utövande, 265 miljoner världen över 

(1). Det stora antalet spelare kan ses som en av orsakerna till att fotboll är den idrott där flest 

skador sker (2). Studier har visat att fotbollsträning som innehåller skadeförebyggande träning 

i sin uppvärmning kan minska antalet skador (1,3,4). 

 

1.1. Idrottsskador generellt 

Antalet idrottsskador i Sverige där patienter uppsökte akutvård uppskattades år 2010 till totalt 

104 700 skador, varav 38 200 var kvinnor och 66 500 var män. Bland barn- och ungdomar 

upp till 17 år, var det 2493 flickor och 3229 pojkar som sökte akutvård. Av dessa 104 700 

skador var 26 600 skador inom fotboll, vilket motsvarar cirka 25 % (2).  

 

Statistiken från 2010 visade att tre skadetyper var mer utmärkande – cirka 30 % hade råkat ut 

för en kontusion, 20 % för fraktur och nästan 20 % för distorsionsskador. Ungefär 17 % 

drabbades av skador på knä och underben. Nästan lika vanligt var skador på fotled/fot/tå eller 

handled/hand/fingrar. Skador på huvudet påträffades i 14 % av fallen (2). 

 

1.2. Fotbollsskador 
Nedre extremitet är mest utsatt för skador inom fotbollen, där fotledsskador är vanligast bland 

de manliga utövarna och knäskador är vanligast bland de kvinnliga. Efter fotleds- och 

knäskador är de mest förekommande skadorna på lår och underben. Skador förekommer även 

i ljumskar och bålregionen men är inte lika vanligt (5). 

 

1.3. Knäskador 
Knäskada kommer i detta sammanhang definieras som en akut skada mot knäleden som 

medför att spelaren söker medicinsk vård (3). 

Under en 10-års period kartlades förekomsten av olika typer av knäskador som uppkommit i 

samband med idrottsutövande. Kartläggningen ägde rum på avdelningar för ortopedisk kirurgi 

samt pediatrisk kirurgi i Schweiz och Tyskland. Alla patientundersökningar utfördes av, eller 

under uppsikt av kirurger på avdelningarna (6).  
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Interna knäskador, skador på ligament och menisk motsvarade 44,8 % av alla skador i 

knäleden. Skador på främre korsbandet stod för en incidens på 20,3 %, mediala menisken 

10,8 %, mediala kollateralligamentet 7,9 %, laterala menisken 3,7 %, laterala 

kollateralligamentet 1,1 % och minst vanligt var skada på bakre korsbandet 0,65 %. Mindre 

knäledsstukningar, utan identifierbar skada på någon specifik struktur uppstod i 33,9 % av 

fallen. Luxation av patella stod för 3,3 % av skadorna och frakturer i något av ledens 

benstrukturer registrerades endast 0,95 % av fallen (6). Det finns en trend inom fotboll och 

andra lagidrotter där det har visat sig att högintensiv träning och spelare på en högre nivå 

löper större risk att drabbas av skador (6). 

 

Flickor i åldern 12-20 år har störst risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Risken är 

störst i ung vuxen ålder för att sedan minska ju äldre man blir (7,8). Rehabiliteringen efter en 

rekonstruktion av främre korsbandet tar minst sex månader innan spelaren kan återvända till 

sin idrott (9). Det vanligaste är att det tar sju till nio månader att vara tillbaka till idrott, men 

trots en lång rehabilitering är det inte alla som återfår samma kapacitet i sitt opererade knä. 

Färre flickor återgår till sin idrott och till sin tidigare knäkapacitet efter en skada än pojkar 

(7). Förutom en lång rehabilitering efter en främre korsbandsskada ökar även risken för 

framtida knäproblem, exempelvis artros (10–13). 

 

1.4. Fotbollsrelaterade knäskador hos ungdomar 
Bland barn- och ungdomar har man i USA sett en högre skaderisk inom fotboll jämfört med 

andra kontaktidrotter (5). De som har varit skadade inom det senaste året löper 1,74 gånger 

högre risk att drabbas av en ny skada. Det har inte gått att visa att någon speciell position på 

planen medför en ökad skaderisk. Nedre extremitetsskador är den vanligaste skadetypen och 

förekomsten av knäskador är vanligare hos fotbollsspelande flickor än pojkar (5,14). En skada 

i knät kan bli en risk för en framtida fotbollskarriär då en knäskada ofta får konsekvenser i 

form av lång rehabilitering och avstånd från fotbollen (3). 

 

1.5. Knäleden 
Knäleden är en synovial, sammansatt led, en modifierad gångjärnsled som tillåter rörelserna 

flexion-extension, samt flexionsrotation. Leden består av benstrukturerna femur, tibia, fibula, 

patella, omringande muskler, menisker, kollateralligament och korsband. 
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Meniskerna är uppbyggda av fibröst brosk och kollagena fibrer och fungerar som en elastisk 

stötdämpare. Under rörelser i leden anpassar sig meniskerna i storlek och fördelar trycket jämt 

på ledytorna och bidrar därmed till stötdämpning. Det är en låg kongruens i leden som 

förbättras av meniskerna (15,16).  

De mediala och laterala kollateralligamenten är de två extraartikulära ligamenten som är med 

och stabiliserar leden. Deras funktion är att förhindra varus- och valgusrörelser i knäleden 

(14,15). Främre och bakre korsbanden är de två intraartikulära ligamenten som förhindrar 

främre respektive bakre glidning av femur i förhållande till tibia (15,16). 

 

1.6. Skadeförebyggande träning 
Skadeförebyggande träning syftar till att minska antalet skador inom idrotten. 

Fotbollsträningen bör innehålla ett strukturerat uppvärmningsprogram med syfte att förbättra 

muskelstyrka, neuromuskulär kontroll under statiska och dynamiska rörelser, samt öka 

medvetenheten om skaderisk (17). Den positiva effekten av skadeförebyggande träning 

sträcker sig längre än till den idrottsaktiva individen. Idrottsföreningar, försäkringsbolag och 

samhället tjänar alla på att minska förekomsten av skador inom idrotten (4,18). Två studier 

har gjorts i Sverige som utvärderade effekten av neuromuskulär träning, Knäglädje och 

Knäkontroll. Båda studierna syftade till att ta fram ett träningsprogram för att motverka 

knäskador bland fotbollsspelande flickor (3,4). Knäkontroll genomfördes 2009 och var ett 

initiativ från Folksam och Svenska Fotbollsförbundet med målet att minska skadefrekvensen i 

ungdomsfotbollen (4). Denna studie har valt att fokusera på användandet av det 

skadeförebyggande träningsprogrammet i Knäglädje (3). 

 

1.7. Knäglädje 
Under våren 2007 startades projektet Knäglädje i Uppsala av läkaren A. Kiani. Ett 

interventionsprogram togs fram för att minska förekomsten av knäskador hos kvinnliga 

fotbollsspelare i åldrarna 13 till 19 år, med fokus på att förbättra motorik, kroppskontroll och 

muskelaktivering (bilaga 1). Det fysiska träningsprogrammet kompletterades med teoretisk 

utbildning av spelare, tränare/ledare och intresserade föräldrar med syftet att öka 

medvetenheten om skaderisker. Det huvudsakliga utfallsmåttet var nya akuta knäskador, 

diagnostiserad av läkare. Resultatet av studien visade på att incidensen av knäskador 

minskade med 77 % hos gruppen som genomförde den förebyggande träningen i jämförelse 
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med kontrollgruppen. Utifrån dessa resultat kunde slutsatsen dras att förekomsten av 

knäskador hos unga kvinnliga fotbollsspelare kan minskas genom förebyggande träning (3). 

 

1.8. Problemformulering 
Då flera studier har visat att skadeförebyggande träning sänker skadefrekvensen är det 

intressant att se hur dessa program följs en tid efter avslutad studie (1,3,6). Det saknas studier 

där användandet av ett skadeförebyggande program utvärderas över en längre tid. Att 

undersöka faktorer som kan påverka användandet av träningsprogrammet för 

instruktörer/ledare är också av intresse för att se vilka möjligheter som finns att genomföra 

programmet. 

 

1.9. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva och utvärdera användandet av det skadeförebyggande 

träningsprogrammet som skapades i projektet Knäglädje. 

 

1.10. Frågeställningar 

Frågeställningarna riktade sig till tränare och ledare hos flicklag ålder 13-19 år i de 

fotbollsklubbar i Uppsala och Dalarnas län som deltog i projektet Knäglädje, undersökt med 

enkät vid ett tillfälle åtta år efter avslutad studie.  

 

1. I hur stor utsträckning användes det skadeförebyggande träningsprogrammet ur 

projektet Knäglädje? 

 

2. Vilka faktorer angav tränarna som viktiga till att använda träningsprogrammet?  

 

3. Vilka faktorer angav tränarna som viktiga till att inte använda träningsprogrammet? 

 

4. Vilken skillnad förelåg mellan användandet av träningsprogrammet och 

tränarerfarenhet, mätt i antal år?  
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5. Vilken skillnad förelåg i användandet av träningsprogrammet mellan tränare som hade 

gått någon tränarutbildning eller ej? 

 

6. Vilken skillnad förelåg i användandet av träningsprogrammet mellan tränare som hade 

fått utbildning i Knäglädje eller ej?  

 

 

2. Metod 
 

2.1. Design 

Studien genomfördes med en deskriptiv, komparativ design i form av en enkätbaserad 

tvärsnittsstudie. Deskriptiv design syftar till att ge en objektiv bild av människors egenskaper 

eller omständigheter och/ eller beskriva hur ofta vissa fenomen uppträder på gruppnivå (19). I 

studien beskrevs användandet av ett träningsprogram och tränarens upplevelse av vilka 

faktorer som var viktiga för användandet av programmet. En komparativ design användes för 

att se eventuella skillnader mellan användandet av träningsprogrammet, tränarerfarenhet, 

tränarutbildning och utbildning i Knäglädje (19). 

 

2.2. Urval 

Via en icke-randomiserad regional strategi valdes Upplands och Dalarnas fotbollsförbund ut 

att delta i projektet Knäglädje, år 2007, och därmed även i denna studie. I Knäglädje utsågs 

Uppsala län till interventionsgrupp och lagen i Dalarnas län till kontrollgrupp. I 

interventionsgruppen deltog 68 % av de tillfrågade lagen (48 av 70). I kontrollgruppen deltog 

72 % (49 av 68) (3). Efter avslutad studie (Knäglädje) erbjöds hela kontrollgruppen samma 

utbildning i skadeförebyggande träning som interventionsgruppen tidigare hade fått.  

Klubbarna som kontaktades i denna studie var de 53 klubbar som deltog i ursprungsstudien 

(Knäglädje) år 2007. Målet var att få svar från 40 tränare. Kontrollgruppen kontaktades då 

svarsfrekvensen i interventionsgruppen var för låg. 

Inklusionskriterier: Tränare/ledare till flicklag ålder 13-19 år i fotbollsklubb i Uppsala eller 

Dalarnas län som deltog i projektet Knäglädje. 

 

Studiens undersökningsgrupp bestod av 37 personer. Alla 37 enkäter kunde analyseras 

bortsett från frågeställning sex där 36 svar analyserades. Detta på grund av ett internt bortfall 
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med ofullständigt enkätsvar. Enkäten besvarades av nio kvinnor och 28 män mellan åldrarna 

23 och 56 år. Totalt svarade 15 tränare för klubbar i Upplands län och 14 för Dalarnas län, 

åtta personer angav inte klubbtillhörighet. 

 

2.3. Genomförande 

Via mail skickades information ut till de klubbledningar i Upplands län som var utvalda att 

delta i studien (bilaga 2). På grund av låg respons skickades information och en länk till den 

webbaserade enkäten ut via mail till alla aktuella tränare i Upplands län, med bilaga 

innehållande bilder på träningsprogrammet (bilaga 1,3,4). En mailpåminnelse skickades ut två 

veckor senare. Efter påminnelsen hade två svar kommit in och beslutet togs att kontakta alla 

tränare via telefon och ge muntlig information om studien. Under telefonsamtalen användes 

mailutskicket (Bilaga 3) som mall för att informationen skulle ges ut på ett så likvärdigt sätt 

som möjligt. Vid samtycke om deltagande i studien skickades all information ut via ett mail 

(bilaga 1,3,4). På grund av stort bortfall bland fotbollsklubbarna i Upplands län bestämdes det 

att klubbarna i Dalarnas län skulle kontaktas. Information gavs muntligt vid ett tillfälle och 

följdes upp med skriftlig information över mail (bilaga 1,3,4). Totalt skickades som mest tre 

påminnelser ut efter samtycke via telefon.  

 

2.4. Datainsamling 

Data samlades in genom en webbaserad egendesignad enkät (bilaga 4). Enkäten utformades 

för denna studie och var inte validitets- och reliabilitetstestad. En testgrupp om fem personer 

svarade på enkäten för att se att frågorna uppfattades korrekt. Testgruppen valdes ut genom 

ett bekvämlighetsurval. Första mail-utskicket gick till klubbledningarna, därefter till tränarna. 

För att öka svarsfrekvensen ringdes ett samtal till alla tränare där muntlig information om 

studien gavs ut med skriftlig uppföljning. 

Enkäten innehöll 10 frågor och svarades på vid ett tillfälle. Fanns det fler än en tränare per lag 

utsågs en tränare att svara (bilaga 4). 

Frågeställning 1 besvarades av fråga 7 och 8 i enkäten. 

Frågeställning 2 besvarades av fråga 9 i enkäten. 

Frågeställning 3 besvarades av fråga 10 i enkäten. 

Frågeställning 4 besvarades av fråga 4 och 7 i enkäten. 

Frågeställning 5 besvarades av fråga 5 och 7 i enkäten. 
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Frågeställning 6 besvarades av fråga 6 och 7 i enkäten. 

 

2.5. Databearbetning 

Den insamlade datan bestod av oberoende grupper på nominal skalnivå och beräknades med 

frekvens och Chit2-test. Chit2-test beräknades i Microsoft Excel med hjälp av E-labbet ur 

Praktisk statistik för medicin och hälsa (20). Signifikansnivån valdes till p<0.05 där värden 

under 0.05 tolkades som en statistisk signifikant skillnad. 

Frågeställning 1-3 beskrev i vilken utsträckning det skadeförebyggande träningsprogrammet 

ur Knäglädje användes, samt vilka bidragande faktorer som tränarna ansåg som viktiga för att 

använda eller inte använda träningsprogrammet. Den deskriptiva datan redovisades med 

frekvens (20). I frågeställning 2 och 3 skulle tre alternativ kryssas i och sedan rangordnas med 

det viktigaste svarsalternativet först. Här var det ett internt bortfall där sju personer inte 

angivit tre alternativ. I frågeställning 2 valde 18 personer att rangordna svaren och i 

frågeställning 3 rangordnades 13 svar. Trots stort bortfall i rangordningen valdes det att 

redovisa alla svar i resultatet.   

Svaren i enkätfråga 7 dikotomiserades till två alternativ: Ja (där  ”Ja helt”, och ”Ja delvis” 

inkluderades) och Nej (där  ”Följde ett annat skadeförebyggande träningsprogram” och ”Nej, 

inte alls” inkluderades). Dikotomiseringen gjordes då svarsfrekvens inom vissa kategorier var 

låg. Frågeställning 4-6 analyserades med Chit2-test i korstabeller. Där beräknades 

skillnaderna mellan användandet av träningsprogrammet och tränarerfarenhet, 

tränarutbildning samt specifik utbildning i Knäglädje 

 

2.6. Etik  

Deltagarna informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte och att de hade rätt att ta del 

av studieresultatet efter avslutad studie. Information gavs ut gällande frivilligt deltagande i 

studien, deltagarna försäkrades konfidentialitet i redovisningen av resultatet. 

 

3. Resultat 
 

3.1 Deskriptiv data av gruppen 

Enkäten besvarades av totalt 37 tränare med olika bakgrund vad gäller kön, ålder, 
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tränarutbildning eller ej, utbildning i träningsprogrammet från Knäglädje (tabell 1).  

 

Tabell 1. Deskriptiv data av urvalsgruppen 

Undersökningsgrupp                          Antal (n) / år 
Antal tränare n=37 
Kön:  
Kvinnor n=9 
Män n=28 
Ålder (år):   
Intervall 23-56 år 
Median 43,5 år  
Medelvärde 43,6 år  
Tränarerfarenhet:   
< 1 år n=0 
1-2 år n=2 
3-4 år n=6 
5-6 år n=3 
> 6 år n=26 
Tränarutbildning:   
Ja n=28 
Nej n=9 
Utbildning i Knäglädje:  
Ja n=8 
Nej n=28 

 

3.2 Analys av bortfall 

Totalt kontaktades 53 klubbar varav 29 var från Dalarnas län och 24 från Uppsalas län. 28 

tränare från Dalarna och 26 tränare från Uppsala fick informationen och förfrågan om att fylla 

i enkäten. Av de 57 tränare som kontaktades svarade 65 % på enkäten, varav 15 tränare var 

från Uppsala län och 14 tränare från Dalarnas län. Åtta tränare besvarade inte frågan om 

vilken klubb de tillhörde. 

 

Av de 53 klubbar som kontaktades var det 13 klubbar som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna, då de inte hade flicklag i åldrarna 13-19 år. Elva klubbar varav tio från 

Dalarnas län och en från Uppsala län var inte kontaktbara. 
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3.3 Resultat frågeställningar 

3.3.1. Användandet av det skadeförebyggande träningsprogrammet ur projektet 

Knäglädje 

Enkäten visade att två tränare följde träningsprogrammet helt, 15 tränare följde det delvis, 

fem tränare följde det inte alls och 15 tränare följde ett annat skadeförebyggande 

träningsprogram. I figuren nedan visas hur frekvent tränarna använde sig av det 

skadeförebyggande programmet ur Knäglädje (figur 1). Tränare som följde ett annat 

skadeförebyggande program visas i figur två, där framkommer det hur ofta tränarna använde 

ett skadeförebyggande träningsprogram (figur 2). 

 

 

 
Figur. 1. Användandet av det skadeförebyggande träningsprogrammet ur projektet 

Knäglädje.  

 

 
Figur 2 Användandet av ett skadeförebyggande träningsprogram, exklusive Knäglädje.  

 

 

 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Inte	alls	

Använder	det	mindre	än	1	gång	per	vecka	

Använder	det	1	gång	per	vecka	

Använder	det	2	gånger	per	vecka	

Använder	det	mer	än	2	gånger	per	vecka	

Hur	ofta	används	träningsprogrammet	(antal)	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

Inte	alls	

Använder	det	mindre	än	1	gång	per	vecka	

Använder	det	1	gång	per	vecka	

Använder	det	2	gånger	per	vecka	

Använder	det	mer	än	2	gånger	per	vecka	

Hur	ofta	används	träningsprogrammet	(antal)	
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3.3.2. Tränarnas upplevelser av viktiga faktorer till att använda träningsprogrammet 

Totalt svarade 34 (av 37) på frågan, varav 30 angav tre svarsalternativ. Tre tränare uppgav två 

alternativ och en tränare ett alternativ (figur 3). De som hade svarat ”Annat. Om Ja, vad?” 

skrev att de inte följde programmet. De vanligaste svaren var att skaderisken minskade för 

spelarna (91,2 %) och att det var enkelt att lägga in övningarna i den vanliga träningen (76,5 

%). Det var 18 stycken av 34 som rangordnade sina svar (tabell 2). 

 

 
Figur 3. Tränarnas upplevelser av de viktigaste faktorerna till att använda 

träningsprogrammet.  

 

Tabell 2. Tränarnas prioriterade rangordning av viktiga  faktorer till att använda 
träningsprogrammet. 
Faktorer 1:a 2:a 3:e 

Programmet är utformat för fotbollsspelare 0 1 2 

Enkelt att lägga in övningarna i den vanliga träningen 4 5 5 

Kostnadsfritt och kräver ingen utrustning 0 3 6 

Information om skadeförebyggande träning 1 2 1 

Minskar skaderisken för spelarna 9 6 2 

Tillgång till utbildning i programmet och tydliga 

instruktioner 4 1 1 

Engagerade spelare och föräldrar 0 0 1 

Annat 0 0 0 

Totalt antal svar: 18 18 18 

 

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	

Annat.		

Engagerade	spelare	och	föräldrar	

Tillgång	till	utbildning	i	programmet	och	tydliga	

Minskar	skaderisken	för	spelarna	

Information	om	skadeförebyggande	träning	

Kostnadsfritt	och	kräver	ingen	utrustning	

Enkelt	att	lägga	in	övningarna	i	den	vanliga	träningen	

Programmet	är	utformat	för	fotbollsspelare	

Vad	tränarna	upplevde	som	viktiga	faktorer	till	användandet	av	
träningsprogrammet		
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3.3.3. Tränarnas upplevelser av viktiga faktorer till att inte använda 

träningsprogrammet 

Totalt svarade 32 (av 37) på frågan, varav 30 angav tre svarsalternativ. Tre tränare uppgav två 

alternativ och en tränare ett alternativ (figur 4). De vanligaste svaren var att tid försvann från 

ordinarie träning (50 %), det tog tid att sätta sig in i programmet (34,4 %) och att de följde ett 

annat koncept för skadeförebyggande träning (34,4 %). Det var 13 personer som rangordnade 

sina svar (tabell 3). 

 

 
Figur 4. Tränarnas upplevelser av de viktigaste faktorerna till att inte använda 

träningsprogrammet.  

 

Tabell 3.  Tränarnas prioriterade rangordning av viktiga faktorer till att inte använda 

träningsprogrammet.  

Faktorer 1:a 2:a 3:e 

Dålig information om programmet och varför det ska 

användas 2 0 5 

Det tar tid att sätta sig in i programmet 3 4 1 

Tid försvinner från ordinarie träning 5 3 2 

Känns inte relevant 0 0 0 

Oengagerade spelare och föräldrar 0 2 2 

Svåra övningar 0 2 0 

Följer ett annat koncept för skadeförebyggande träning 2 1 2 

Annat, om JA vad? 1 0 0 

Totalt antal svar: 13 12 12 

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	

Annat	
Följer	ett	annat	koncept	för	skadeförebyggande	träning	

Svåra	övningar	
Oengagerade	spelare	och	föräldrar	

Känns	inte	relevant	
Tid	försvinner	från	ordinarie	träning	

Det	tar	tid	att	sätta	sig	in	i	programmet	
Dålig	information	om	programmet	och	varför	det	ska	

Vad	tränarna	upplevde	som	viktiga	faktorer	till	att	INTE	använda	
träningsprogrammet		
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3.3.4. Skillnad mellan användandet av träningsprogrammet och tränarerfarenhet 

avseende antal år som tränare 

Totalt uppgav 17 tränare att de följde träningsprogrammet (två följde det helt, 15 följde 

programmet delvis) och 20 svarade att de inte följde träningsprogrammet (15 personer följde 

ett annat skadeförebyggande program, fem inte alls). Av de som hade varit tränare i 6 år eller 

mer (n=26), tränare i 3-4 år (n=6) och i 1-2 år (n=2) uppgavs det i samtliga grupper att 50 % 

följde träningsprogrammet. I gruppen som hade varit tränare 5-6 år (n=3) uppgav ingen att de 

följde programmet. Skillnaderna mellan grupperna var inte signifikant (p=0.43). 

 

3.3.5. Skillnad mellan användandet av träningsprogrammet och om tränarna har gått 

någon tränarutbildning 

I gruppen av tränare som svarade att de hade gått en tränarutbildning (n=28) svarade 16 

personer att de inte följde träningsprogrammet (14 följde ett annat skadeförebyggande 

program, två inte alls) och 12 svarade att de följde programmet (två följde det helt, tio följde 

programmet delvis). Ur gruppen som inte hade gått någon tränarutbildning (n=9) svarade fyra 

tränare att de inte följde programmet (en följde ett annat skadeförebyggande program, tre inte 

alls) och fem uppgav att de följde programmet (0 personer följde programmet helt, fem följde 

det delvis). Skillnaderna mellan grupperna var inte signifikant (p=0.51). 

 

3.3.6. Skillnad mellan användandet av träningsprogrammet och om tränarna har fått 

utbildning i Knäglädje eller inte 

De tränare som fått utbildning i träningsprogrammet (n=8) använde det i större utsträckning 

än de som inte fått utbildning i det, skillnaden var signifikant (p=0,01). Hos de tränare som 

hade fått utbildning i Knäglädje (n=8) svarade sju personer (89 %) att de följde 

träningsprogrammet (två följde det helt, fem följde det delvis) och en person följde inte 

programmet (följde ett annat skadeförebyggande program). Inom gruppen som inte hade gått 

någon utbildning i Knäglädje (n=28) angav tio personer (36 %) att de följde programmet (0 

personer följde programmet helt, tio följde det delvis) och 18 tränare svarade att de inte följde 

träningsprogrammet (14 följde ett annat skadeförebyggande program, fyra inte alls). 
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4. Diskussion 
 

4.1. Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att 56,7 % av tränarna använde träningsprogrammet 1-2 gånger/vecka, 26,1 

% använde det mindre än 1 gång/vecka, 16,2 % använde det inte alls och 5,4 % använde ett 

annat skadeförebyggande program. De faktorer som visade sig ha störst betydelse till att 

använda programmet var att det minskade skaderisken för spelarna, det var enkelt att lägga in 

i den vanliga träningen och att det var kostnadsfritt. De faktorer som talade för att inte 

använda programmet var att tid försvann från ordinarie träning, det tog tid att sätta sig in i 

programmet samt att de följde något annat skadeförebyggande program.  

 

Ingen signifikant skillnad har påvisats mellan användandet av träningsprogrammet och 

tränarerfarenhet i antal år, eller mellan användandet av programmet och om tränarna hade gått 

någon tränarutbildning. Resultat visade dock att gruppen som fått utbildning i 

träningsprogrammet använde det i högre grad än de som inte fått utbildning i 

träningsprogrammet. Skillnaden var signifikant (p=0,01). 

 

4.2. Resultatdiskussion  

4.2.1. Användandet av det skadeförebyggande träningsprogrammet ur projektet 

Knäglädje 

Skadeförebyggande träning användes i 86 % av lagen, varav 46 % har använt delar ur 

Knäglädje. I en systematisk översikt, där effekterna av neuromuskulär träning togs upp som 

en del av uppvärmningen framgick att övningar bör implementeras i uppvärmningen och 

användas vid varje träningstillfälle. Detta koncept skulle följas helt i minst tre 

sammanhängande månader för visad effekt (21).  

  

Enligt Knäkontrollstudien skulle den neuromuskulära träningen utföras minst 15 minuter, två 

gånger i veckan under en säsong (4). Upplägget i Knäglädje var att utföra programmet två 

gånger per vecka i tre månader under försäsongen, därefter en gång i veckan under ordinarie 

säsong (3). I vår studie uppgav 62 % av de som svarade på enkäten att de utförde 

skadeförebyggande träning en gång i veckan eller mer, 27 % angav att de genomförde 

träningen två gånger per vecka eller mer. I denna studie var det svårt att dra slutsatser av vilka 
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lag som fick effekt av den skadeförebyggande träningen då det inte framkom hur länge den 

hade utförts.  
 

4.2.2. Tränarnas upplevelser av viktiga faktorer till att använda träningsprogrammet 

91 % av alla som svarade på frågan kryssade i alternativet “Minskar skaderisken för 

spelarna”. Det var även det alternativ som rangordnades högst bland tränarna som viktig 

faktor till användandet av träningsprogrammet. Många studier har gjorts på neuromuskulär 

träning (NMT) med minskad skadefrekvens som resultat (3,4,22).  

 

På en delad andra plats kom “Enkelt att lägga in övningarna i den vanliga träningen” och 

“Tillgång till utbildning i programmet och tydliga instruktioner”. De flesta program som 

involverar NMT kräver ingen utrustning och är upplagt som ett uppvärmningsprogram på 

cirka 15 minuter. Det i kombination med utbildningar och tydliga instruktioner gör det enkelt 

att applicera på fotbollsplanen. De lag som deltog i Knäglädje, eller i liknande studier, och 

som har fått utbildning och instruktioner i hur träningen skulle utföras har haft hög följsamhet 

(3,4,22).  

 

Studier visar att en hög följsamhet till skadeförebyggande träning minskar risken avsevärt för 

främre korsbandsskador hos unga fotbollsspelande flickor (23). Under ordinarie säsong 

rapporterade tränarna i interventionsgruppen från Knäglädje sin följsamhet, där 98 % följde 

träningsprogrammet till 100 %, 2 % följde programmet mindre än 50 % (3). Vid en 

jämförelse mellan dessa siffror och användandet av träningsprogrammet i denna studie (där 5 

% följde programmet helt, 41 % följde det delvis och 41 % följde ett annat 

skadeförebyggande program), blev det tydligt att användandet har minskat. I denna studie 

lyfte tränarna att det var viktigt med utbildning och tydliga instruktioner för användandet av 

programmet. I frågan gällande viktiga faktorer till att inte använda träningsprogrammet 

svarade 31 % att de fått dålig information om programmet och varför det ska användas. Det är 

tänkbart att det efter avslutad studie inte erbjudits utbildning och information i samma 

utsträckning som under pågående studie, därmed kan användandet ha avtagit.  

 

4.2.3. Tränarnas upplevelser av viktiga faktorer till att INTE använda 

träningsprogrammet 

De tre svarsalternativen som flest valt var “Tid försvinner från ordinarie träning”, “Det tar tid 

att sätta sig in i programmet” och “Dålig information om programmet och varför det ska 
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användas”. Av de 32 som svarade på frågan i enkäten var det 41 % som rangordnade sina 

svar, “Tid försvinner från ordinarie träning” rangordnades högst. Tidigare studier där 

neuromuskulär träning har visats minska skadefrekvensen var följsamheten av träningen låg, 

alternativt inte undersökt (3).  

 

Många ungdomstränare arbetar ideellt inom en förening, eventuellt med heltidsarbeten och 

familj utöver tränarrollen. Vet man inte varför programmet ska användas kan det vara svårt att 

hitta motivation till att lägga tid på det. Det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar av 

studier likt Knäglädje, där utbildning och information finns tillgänglig för alla tränare/ledare. 

Att utbilda tränare borde ligga i klubbarnas och distriktets intresse.  

 

Argumentet “Tid försvann från ordinarie träning” skulle kunna handla om okunskap och att 

tränaren inte satt sig in i programmet. Programmet ur Knäglädje tog 15 minuter i 

uppvärmningen, det handlar mer om förändring av innehållet i uppvärmningen än att avsätta 

15 minuter extra åt skadeförebyggande träning (3). I rangordningen valde ingen av tränarna 

att prioritera svarsalternativet ”Känns inte relevant” som första, andra eller tredje viktigaste 

faktor till att inte använda träningsprogrammet. Dock hade 9,4 % valt det alternativet utan att 

rangordna det. Det visade ändå på att majoriteten av tränarna ansåg det viktigt med 

skadeförebyggande träning.  

 

4.2.4. Skillnad mellan användandet av träningsprogrammet och tränarerfarenhet 

avseende antal år som tränare 

Ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna. Majoriteten av tränarna har varit tränare i 

mer än 6 år (n=26) men bara två tränare har svarat att det använder programmet helt och 15 

har svarat att de följer det delvis. Önskvärt vore att fler av de tränare som jobbat i några år 

skulle använda sig av programmet. Dock svarade 15 tränare att de följer ett annat 

skadeförebyggande program, vilket gör att 32 av 37 tränare följer någon form av 

skadeförebyggande träning, antingen helt eller delvis. Knäkontroll är en större satsning än 

Knäglädje då det gjordes över hela Sverige och samarbetade med Svenska Fotbollsförbundet 

och Folksam, 2009, två år efter projektet Knäglädje. De båda programmen bygger på liknande 

övningar, men det är troligt att fler använder sig av Knäkontroll (3,4).  
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4.2.5. Skillnad mellan användandet av träningsprogrammet och om tränarna har gått 

någon tränarutbildning 

Av tränarna hade 75,7 % gått någon form av tränarutbildning, men endast åtta tränare har fått 

utbildning i Knäglädje. Vetskapen om att de tränare som deltog i studien år 2007 kanske inte 

längre är tränare finns, dock saknades utbildning för många av de tränare som började efter 

studien. Klubbarna har ett ansvar att se till att deras tränare är utbildade i skadeförebyggande 

träning då skador inom ungdomsfotbollen är vanligt förekommande, skador hos flickor är 

något vanligare (14). För att få information om träningsprogrammet ur Knäglädje krävs att 

kontakt tas med ansvarig utgivare av studien. Att aktivt behöva söka kunskap skulle kunna 

vara en orsak till att träningsprogrammet inte används i större utsträckning. Knäglädje eller 

Knäkontroll skulle kunna utgöra en del av de tränarutbildningar som redan finns. Chansen att 

nå ut med information om skadeförebyggande träning till en större grupp av tränare ökar och 

på så sätt kan skadefrekvensen bland spelarna minska ytterligare.  

 

4.2.6. Skillnad mellan användandet av träningsprogrammet och om tränarna har fått 

utbildning i Knäglädje eller inte 

De tränare som fått utbildning i träningsprogrammet (n=8) använde det i större utsträckning 

än de som inte fått utbildning i det. Skillnaden var signifikant (p=0,01). Utifrån resultatet 

tolkas det att det är viktigt med kontinuerlig utbildning i skadeförebyggande träning för att 

öka användandet. 78 % av tränarna hade inte fått utbildning i Knäglädje. För att öka 

användandet av programmet krävs en satsning från utgivarna av projektet Knäglädje, där 

utbildning och information kan erbjudas till klubbarna. Det är även klubbarnas ansvar att se 

till att deras tränare är utbildade i skadeförebyggande träning. Knäglädje och Knäkontroll är 

två bra alternativ att använda för klubbarna i sitt arbete att förebygga skador (3,4). 

 

4.3. Metoddiskussion 

I studien om Knäglädje framkom det att de faktorer som spelade störst roll för användandet av 

träningsprogrammet var att det var fotbollsspecifikt, tidseffektivt och kostnadseffektivt (3). I 

denna studie användes därför dessa faktorer som svarsalternativ i enkäten till att använda 

träningsprogrammet. I enkäten tillfrågades tränarna även att rangordna de tre viktigaste 

faktorerna till att använda och att inte använda programmet. Antal rangordnade svar var 18 

respektive 13 stycken, vilket gjorde det svårt att analysera datan då det krävdes fler svar med 
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mindre spridning. Dock presenteras de rangordnade svaren i resultatet utan att det dras några 

slutsatser från det.  

 

I fråga 7 (bilaga 4) kan det vara så att de som har svarat “Ja delvis” och “Följer ett annat 

skadeförebyggande program” kan ha plockat övningarna ur ett annat program än Knäglädje 

men med liknande komponenter. I och med att träningsprogrammet bifogades tillsammans 

med enkäten kan inga slutsatser dras att tränarna medvetet har utgått från Knäglädje. Endast 

två personer svarade att de följde programmet helt. Det hade varit intressant att undersöka hur 

stor del av träningsprogrammet som följdes hos de tränare som svarade att de följde 

programmet delvis. Den sjunde frågan i enkäten (bilaga 4)  var med i beräkningarna i 

frågeställning 4-6. Svarsalternativen dikotomiserades om till Ja eller Nej. Detta gjorde att 

grupperna blev tydligare att avläsa. Då grupperna slogs ihop blev det två större grupper att 

jämföra skillnader mellan och på så sätt öka tillförlitligheten i resultaten.  

 

Den enkät som studien använt sig av var egenutformad då det inte hittades en lämplig 

beprövad enkät. Eftersom studien riktade sig till specifikt utvalda tränare och efterfrågade 

användandet av ett specifikt träningsprogram, var en egenutformad enkät det bästa 

alternativet. Enkäten var inte reliabilitets- eller validitetstestad, dock testades enkäten av fem 

personer innan den skickades ut till tränarna för att bekräfta att den gick att förstå. En hypotes 

är dock att om enkäten hade varit validitets- och reliabilitetsprövad hade kanske fler tränare 

fyllt i alla frågor korrekt. Rangordningen fylldes inte i korrekt av alla svarande vilket kan bero 

på en viss otydlighet i instruktionen. Det hade också kunnat bero på en ovilja att rangordna 

svaren då flera tränare inte använde sig av träningsprogrammet som studien syftade på. En 

webbaserad enkät valdes med hänsyn till de ekonomiska resurserna för studien samt av 

miljövänliga skäl. Enkäten utformades i Google forms vilket gjorde att utformandet av 

frågorna som innehöll rangordning anpassades till programvaran. Detta kan vara av stor 

betydelse för bortfallet enkätfrågorna 9 och 10. 

 

På grund av att enkäten enbart frågade efter hur ofta träningsprogrammet användes vet vi inte 

om användandet av programmet varierar under olika perioder på året. Studien sa dessutom 

inget om hur ofta tränarna använde programmet i förhållande till antalet träningar per vecka. 

Enkäten saknade frågor som berörde långtidsanvändandet av träningsprogrammet, en viktig 

faktor för att få utdelning för sin träning (3,4,21).  
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Studien hade en del bortfall samt låg svarsfrekvens under de tre första månaderna av 

datainsamlingen. Datainsamlingsperioden låg under sommaren, en årstid med mycket matcher 

och läger. En del tränare hade mycket att göra denna period vilket gjorde att det var svårt att 

få in svar i tid, eller att få in svar över huvud taget. Insamlingsperioden förlängdes in på 

hösten och det blev då lättare att få kontakt.  

 

4.4. Klinisk relevans 
Studien visade att de tränare som hade fått utbildning i Knäglädje använde det i större 

utsträckning än de som inte hade fått det. Om satsningar görs där utbildning i 

skadeförebyggande träning erbjuds kontinuerligt, kommer användandet öka och därigenom 

minska skadefrekvensen hos idrottarna. Ur ett bredare perspektiv skulle skadefrekvensen 

kunna minska inom flera olika idrotter med hjälp av utbildning i preventiv träning. För att 

kunna generalisera vår slutsats skulle fler studier behöva göras inom området.  

 

4.5. Förslag till framtida undersökningar 

Det hade varit intressant att göra en riksomfattande studie där fokus ligger på att utbilda 

tränare inom olika idrotter i skadeförebyggande träning. Även undersöka om följsamheten 

påverkas av regelbunden uppföljning där skadefrekvensen och användandet av träningen 

redovisas. Ett förslag på uppföljning skulle kunna vara en utbildningsdag under försäsongen, 

där tränare från olika klubbar får träffas och diskutera med varandra och ansvarig utgivare för 

programmen.    

 

4.6. Konklusion 
Faktorer som var viktiga för användandet av det skadeförebyggande programmet ur 

Knäglädje var att det minskade skaderisken för spelarna, att det var enkelt att lägga in i den 

ordinarie träningen samt att det var kostnadsfritt. De tränare som fått utbildning i 

träningsprogrammet (n=8) använde det i större utsträckning än de som inte fått utbildning i 

det, två tränare använde det helt och 15 använde delar av programmet. Det framkom i studien 

att de flesta tränare visade en medvetenhet om vikten av skadeförebyggande träning för att 

minska risken för skador hos unga idrottare. 

Utbildning och information till klubbar, tränare och föräldrar angående skadeförebyggande 

träning är därför viktigt för att minska risken för skador hos unga idrottare. 
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Bilaga 1: Träningsprogram ur Knäglädje 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



	 23	



	 24	



	 25	



	 26	



	 27	
 



	 28	

Bilaga 2: Informationsbrev till klubbledning 

 

2016-05-09 

 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet som skriver vårat examensarbete om 

skadeförebyggande träning för unga fotbollsspelande flickor i Uppsala län. Syftet med studien 

är att undersöka tränarnas användande av det skadeförebyggande träningsprogram som togs 

fram ur projektet Knäglädje 2007. För att få svar på våra frågor har vi gjort en enkät med 10 

frågor som riktar sig till tränare/ledare hos flicklag i åldrarna 13-19 år.  

 

Vi undrar om vi skulle kunna få tillgång till e-postadresser till tränare/ ledare för flicklag 13-

19 år, alternativt om ni skulle kunna skicka informationen om studien vidare till tränarna?  

 

Enkäten innehåller totalt 10 frågor som berör användandet av träningsprogrammet, tränarens 

utbildningsnivå och erfarenhet som tränare och tar ca. 10 minuter att svara på. All insamlad 

data kommer behandlas konfidentiellt och presenteras på gruppnivå, det innebär att identiteten 

på de som svarar på enkäten är skyddad. Vi som utför studien kommer hantera den insamlade 

datan.  

 

Vänligen hör av dig till jessica@glaas.eu om er klubb kan medverka eller ej senast den 14 

juni. Har du några frågor ring eller maila oss på: 

 

Maria Bengtsson 

Fysioterapeutstudent vid Uppsala universitet 

Tel: 072-2103310 

E-post: bengtsson.maria@hotmail.com 
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Jessica Glaas  

Fysioterapeutstudent vid Uppsala universitet 

Tel: 076-8499511 

E-post: jessica@glaas.eu 

 

Marie Sandström 

Adjunkt/ leg. Fysioterapeut, inst för neurovetenskap, fysioterapi,  

Uppsala universitet  

 

 

  



	 30	

Bilaga 3: Informationsbrev till tränare 

 

 
2016-05-09 

 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter som jobbar med en studie gällande användandet av ett 

skadeförebyggande träningsprogram med fokus på knäkontroll. Träningsprogrammet togs 

fram och var en del av projektet Knäglädje som startades 2007. 

 

Syftet med denna studie är att följa upp projektet Knäglädje där vi vill beskriva och utvärdera 

användandet av träningsprogrammet. För att undersöka detta gör vi ett examensarbete med 

titeln: ”Fotbollstränares användande av ett skadeförebyggande träningsprogram för flickor i 

åldrarna 13-19 år” 

 

Enkäten innehåller totalt 10 frågor som berör användandet av träningsprogrammet, tränarens 

utbildningsnivå och erfarenhet som tränare och tar c:a 10 minuter att fylla i via länken nedan. 

All insamlad data kommer behandlas konfidentiellt och presenteras på gruppnivå, det innebär 

att identiteten på dig som svarar på enkäten är skyddad. Vi som utför studien kommer hantera 

den insamlade datan fram till avslutad studie. Därefter kommer den tas bort från författarnas 

datorer.  Resultatet redovisas därefter i examensarbetet som vi försvarar i december 2016.  

 

Viktigt att veta är att deltagandet är frivilligt och att du när som helst under studien kan välja 

att inte längre delta. Även om du som tränare inte deltog i projektet Knäglädje är dina svar 

meningsfulla för att se om konceptet fortfarande används ute i klubbarna. 

 

För att du ska kunna delta i studien krävs att du är tränare i en fotbollsklubb som deltagit i 

projektet Knäglädje, samt att du är tränare/ledare till ett flicklag i åldrarna 13-19 år. Det krävs 

även att du är över 18 år. Om du väljer att svara på enkäten ber vi dig att besvara den senast 

den 10 juli. Vi bifogar träningsprogrammet (bilaga 1) så att du ser vad det innehåller. 
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För att komma till enkäten klicka på länken och följ sedan anvisningarna 

https://docs.google.com/forms/d/1hiLRKmoBYofwCiOx82TEyGAJrQJveTCKPL_e0K2I6Es

/viewform 

 

Tack på förhand! 

 

Maria Bengtsson 

Fysioterapeutstudent vid Uppsala universitet 

E-post: bengtsson.maria@hotmail.com 

 

Jessica Glaas 

Fysioterapeutstudent vid Uppsala universitet 

E-post: jessica@glaas.eu 

 

Marie Sandström 

Adjunkt/ leg. Fysioterapeut, inst för neurovetenskap, fysioterapi,  

Uppsala universitet  
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Bilaga 4: Enkät 

 

 
 

Enkät 

 

1. Vilken idrottsförening tillhör du och vilket lag (ungdomarnas födelseår) är du tränare 

för? 

 

2. Ditt kön 

 

Kvinna 

Man 

Annan 

 

3. Din ålder? (år) 

 

4. Hur länge har du varit fotbollstränare? (år) 

 

Mindre än 1 år 

1-2 år 

3-4 år 

5-6 år 

Mer än 6 år 

 

5. Har du genomgått någon tränarutbildning? 

(Exempelvis SvFF:s tränarutbildning C) 

 

JA 

NEJ 
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Om JA, vilken/vilka? 

 

6. Har du fått någon utbildning/genomgång i träningsprogrammet från projektet 

Knäglädje? 

 

JA 

NEJ 

Om JA, när gick du utbildningen/ fick genomgången? 

 

7. Följer du träningsprogrammet? 

 

JA, helt 

JA, delvis 

NEJ, inte alls 

Följer ett annat skadeförebyggande träningsprogram 

 

8. Hur ofta använder du programmet? 

 

Inte alls 

Använder det mindre än 1 gång per vecka  

Använder det 1 gång per vecka 

Använder det 2 gånger per vecka 

Använder det mer än 2 gånger per vecka 

 

9. Vilka faktorer upplever du som tränare vara viktiga för att kunna använda 

träningsprogrammet? Rangordna de TRE viktigaste faktorerna genom att skriva ned 

siffrorna tillhörande respektive påstående i den ordning du tycker är viktigast genom 

att sätta siffrorna 1, 2, 3 framför respektive påstående. 

 

Programmet är utformat för fotbollsspelare 

Enkelt att lägga in övningarna i den vanliga träningen 

Kostnadsfritt och kräver ingen utrustning 

Information om skadeförebyggande träning 

Minskar skaderisken för spelarna 
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Tillgång till utbildning i programmet och tydliga instruktioner 

Engagerade spelare och föräldrar 

Annat. Om Ja, vad?  

 

10. Vilka faktorer upplever du som tränare vara en bidragande orsak till att inte använda 

träningsprogrammet? Rangordna de TRE viktigaste faktorerna genom att skriva ned 

siffrorna tillhörande respektive påstående i den ordning du tycker är viktigast genom 

att sätta siffrorna 1, 2, 3 framför respektive påstående. 

 

Dålig information om programmet och varför det ska användas 

Det tar tid att sätta sig in i programmet 

Tid försvinner från ordinarie träning 

Känns inte relevant 

Oengagerade spelare och föräldrar 

Svåra övningar 

Följer ett annat koncept för skadeförebyggande träning 

Annat, om JA vad? 

 

 

Kontrollera att du fyllt i alla frågor och klicka sedan på ”skicka”. 

Tack för din medverkan! 

 


