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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund/problemformulering 
Knäskador inom handbollen är utbredda och allmänt kända. Kvinnliga handbollsspelare har 

visat sig ha en högre risk för långvariga knäskadeproblem. Knäskador inom handboll är 

beforskat utifrån incidens och även vilken typ av träning som är fördelaktig för att förebygga 

skador. Däremot har inga studier kring vad handbollstränare har för upplevelser och 

erfarenheter kring knäskadeförebyggande träning gjorts.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och kartlägga upplevelser och erfarenheter hos 

handbollstränare för flickor i 10–19 år angående knäskadeförebyggande träning. 

Design och metod 
Kvalitativ explorativ design. Fem semistrukturerade intervjuer med intervjuguide. Till 

databearbetning användes kvalitativ innehållsanalys 

Resultat 
Tränarna såg knäskadeförebyggande träning som en viktig del i träningen. Det förekom 

variationer i upplägg och innehåll. Flertalet faktorer kring skadeprevention belystes som 

exempelvis resurser, kompetens och motivation hos spelarna att delta i 

knäskadeförebyggande träning. 

Slutsats 
Bland de faktorer som påverkar möjligheten till optimal skadeförebyggande träning är 

motivation hos unga spelare en av de större. Det kan tänkas att om tränarna utbildas inom 

områdena beteende och motivation och hur dessa påverkar varandra, att den 

skadeförebyggande träningen får än större effekt.  

Key-words: Prevention; knee injuries; handball coaches; experiences; motivation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Background 
Knee injury within handball are well heard of. Female handball players have shown a greater 

risk developing long term knee injury. Injury to the knee is well investigated from incidence 

and also what kind of training is beneficial for preventing knee injury. However no studies 

have yet enlightened what experiences handball coaches possess in the area.  

Purpose 
The purpose of the study was to investigate and to survey what experiences regarding knee 

injury prevention training handball coaches’, coaching girls between the ages of 10- 19 years 

old possessed. 

Design and method 
A qualitative explorative design was used. Five semi-structured interviews based on a 

interview guide fort. A qualitative content analysis was used for data processing. 

Result 
The handball coaches looked at knee injury prevention as an important part of the overall 

training though there were variations in set up and content. A great deal of factors about 

injury prevention where mentioned, for example, resources, knowledge and motivation to 

participate in knee injury preventive exercises among the players.  

Conclusion 
Amongst the factors affecting the possibility for effective knee injury prevention training, 

motivation of young players was one of the most important ones. If coaches acquire 

education within the area`s behavior and motivation and how they affect each other it might 

lead to knee injury prevention being more effective.  

Key-words: Prevention; knee injuries; handball coaches; experiences; motivation 
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BAKGRUND 
 

Skador inom handboll 
Handboll är en lagidrott där två lag spelar mot varandra. Matcherna spelas uppdelat över två 

halvlekar på 30 minuter vardera. Allra oftast spelas matcherna inomhus, men även 

utomhusspel förekommer. Lagen består av sju spelare på plan samtidigt för vardera lagen, 

en målvakt och sex utespelare. Avbytare finns oftast tillgängliga för att fördela speltiden. 

Idrotten brukar beskrivas som intensiv och tuff, med kraftiga försök att försvara det egna 

målet (1). 

Inom handboll finns en hög incidens av knäskador, med 0,36 knäskador per aktiv spelare (2). 

En typ av knäskada som leder till lång frånvaro från idrott är främre korsbandsskada, skada 

på ligamentum cruciatum anterius. Om dessa skador kan förebyggas kan flera månaders 

skadefrånvaro undvikas. Det har också visat sig att det är den överlägset vanligaste 

knäskadan inom handboll, följt av meniskskador (2). 

Kvinnliga utövare har visat sig ha en högre risk för långvariga knäskadeproblem som leder till 

medicinsk invaliditet, som definieras som fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning 

oberoende av orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra 

speciella förhållanden. Skillnaden i incidens av långvariga knäskadeproblem som leder till 

medicinsk invaliditet mellan kvinnor och män var enligt Åman et al. (3) 7,9 respektive 4,7 av 

1000 utövare. 

Studien visade att medelkostnaden för medicinsk behandling för knäskador hos idrottande 

kvinnor var 1131 amerikanska dollar och medelkostnaden för medicinsk behandling för 

knäskador för kvinnor som spelade handboll var 1655 amerikanska dollar (4).  

I en studie av Wedderkopp et al. (5) undersöktes sambandet mellan positioner och skador. 

Samt skillnaden i skadefrekvens mellan träning och match. Flickspelare i åldern 16–18 år 

undersöktes. I studien framgår det att skadefrekvensen skiljer sig signifikant, 40,7 skador per 

1000 timmar matchspel jämfört med 3,4 skador per 1000 timmars träning. Backar och 

linjespelare hade en signifikant högre skadeincidens än kantspelare och målvakter. 54,8 och 

54,3 skador per 1000 timmars matchspel hos backar respektive linjespelare jämfört med 

23,6 hos kantspelare och 30,6 hos målvakter (5). 

 



 
 

Knäleden 
Knäleden, articulatio genua, är den led som förbinder lår med underben. Knäleden är 

kroppens största led och en av de mest utsatta leder för mekanisk belastning då den är 

belägen mellan två av kroppens längsta rörben. Knäleden är en led som är sammansatt av 

femur, tibia och patella. Leden har fyra viktiga ligament som står för stabilitet i leden. Dessa 

är ligamentum cruciatum anterius et posterius och ligament collaterale tibiale et fibulare (6). 

Knäleden är en av de leder i kroppen som oftast utsätts för skador. Krav på rörlighet och 

stabilitet ställs för att kunna ge förutsättningar på aktivitet och rörelse (7). 

 

Skadeförebyggande träning för knäskador 
Det har visat sig att specifik neuromuskulär träning med ett strukturerat 

uppvärmningsprogram för att förbättra löp- och landningstekniker samt styrka, balans och 

motorisk kontroll har en preventiv effekt på knäskador(8)(9). Inom handboll är den 

vanligaste skademekanismen för främre korsbandsskada valguskollaps kombinerat med 

rotation i en så kallad ”plant-and-cut” rörelse, där ena benet sätts ner i en löprörelse och 

ändrar löpriktning i ca 45° i riktning bort från det nedsatta benet. En annan vanlig 

skademekanism är landning på ett ben kombinerat med valguskollaps med knät i extension 

och rotation av tibia (10). Både ”plant-and-cut” och hopp med landning på ett ben 

förekommer i handbollsspel. 

Svenska handbollsförbundet har tagit del av fotbollsförbundets projekt ”Knäkontroll”, ett 

10–15 minuter tilläggsprogram till ordinarie träningar med riktade övningar för att öka 

motorisk kontroll i knäleden.  

Effekten av programmet hos kvinnliga fotbollsspelare undersöktes av Waldén et al. (11) som 

fann att det minskad risken för främre korsbandsskada med 64 % och minskade risken 

generellt för skador som medförde frånvaro från träning och match längre än fyra veckor.  

 

”Knäkontroll” inom handboll 
Utbildning om ”Knäkontroll”-programmet har implementerats i förbundets 

tränarutbildningar genom att göra en utbildning i ”Knäkontroll” som ett krav för att gå vidare 

i tränartrappan från basutbildningen till handbollstränare (12). 

”Knäkontroll” är en variant av neuromuskulär träning som har starkt stöd i dagens 

forskningsläge (13)(14). 



 
 

I konceptet ”Knäkontroll” ingår ett antal övningar med flera olika svårighetsnivåer. Bland 

dessa finns utfallsteg, bäckenlyft, knäböj och olika hopp, alla med olika stegringsnivåer för 

att utmana spelarna. Det har även tagits fram en gratis applikation till mobiltelefoner där 

övningarna och filmer som demonstrerar övningarna finns inlagda. Det är 

fysioterapeuter/sjukgymnaster som är ansvariga för genomförandet av utbildningen i 

”Knäkontroll” som genomförs i tränarutbildningen för handbollstränare. Det är oklart 

huruvida det finns faktiska riktlinjer från handbollsförbundet. 

I dagsläget saknas det studier om hur och om kunskapen från utbildningen om ”Knäkontroll” 

implementeras i träningen för unga handbollsspelande tjejer i åldrarna 10 – 19 år, den grupp 

som projektet ”Knäkontroll” huvudsakligen riktas till (12). Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv 

skulle det vara av vikt att utreda då fysioterapeuter är medicinskt kunniga, och kan fylla de 

eventuella kunskapsluckor som finns och eventuellt kvarstått hos ungdomshandbollstränare 

och på så vis hjälpa till med uppföljningar samt implementering. 

Det finns inte heller någon studie eller sammanställning om hur handbollstränare på 

ungdomsnivå i Uppsala upplever implementeringen av konceptet ”Knäkontroll” varför det är 

viktigt att undersöka detta på lokal nivå. 

  

Problemformulering 
Knäskador inom handboll är utforskat utifrån incidens. Forskning som visat att främre 

korsbandsskador är den vanligaste skadan och mer än dubbelt så vanliga som den näst 

vanligaste inom handbollen (2). Den åldersgrupp med flest antal skador inom handboll är 

15–19 år, följt av 10– 14 år. Gruppen 15–19 är även den grupp som drabbas mest av skador. 

Kvinnliga handbollsspelare har en större skaderisk (3).  

Även effekten av skadeförebyggande träning som till exempel neuromuskulär träning är 

kartlagd för handbollsutövare. Neuromuskulär träning ger en förbättrad motorisk kontroll av 

knät (8) samt nästan halverade antalet skador jämfört med kontrollgruppen i en studie av 

Olsen et al. (9).  

Idag finns däremot inte kunskap om vad handbollstränare har för erfarenheter av 

skadeförebyggande träning och hur de upplever denna. En kartläggning av tränares 

upplevelser och erfarenheter kring skadeprevention kan tänkas underlätta effektivisering av 

skadepreventivt arbete inom handboll genom ett uppmärksammande av underlättande och 

försvårande faktorer för att träna knäskadepreventivt. En effektivisering av denna sort skulle 



 
 

kunna leda till minskade kostnader för samhället och minskat lidande för individen. Ett 

uppmärksammande av frågan ur tränarens perspektiv skulle kunna ge ytterligare förståelse 

kring effektivisering av det skadepreventiva arbetet och på så sett undvika många skador, 

något som fysioterapeuter redan jobbar med. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka och kartlägga upplevelser och erfarenheter hos 

handbollstränare för flickor i 10–19 år angående knäskadeförebyggande träning för att få 

ytterligare kännedom om påverkande faktorer för att kunna underlätta framtida 

implementering av knäskadepreventiva åtgärder inom handboll. 

 

Frågeställning 
Vilka upplevelser och erfarenheter har handbollstränare för flickor 10–19 år i Uppsala län av 

arbetet med knäskadepreventiva åtgärder? 

 

METOD 
Design 
Studien har en kvalitativ explorativ design. Frågeställningen riktar sig mot tränares egna 

upplevelser och erfarenheter som tolkas och beskrivs, därför bedöms en kvalitativ design 

vara mer lämpad än en kvantitativ. En explorativ ansats är lämplig när dessa data ska tolkas 

då det inte finns tidigare studier inom detta område (15). 

 

Urval 
Informanter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (16). Kontaktuppgifter till tränarna 

hämtades från respektive förenings hemsida. 

Verksamhetsansvarig/ordförande i respektive klubb/förening kontaktades för tillstånd att 

rekrytera informanter till studien (bilaga 1). 

Urvalet genomfördes med målet att få en heterogen urvalgrupp med variation i erfarenheter 

och bakgrundsinformation, som exempelvis olika långa tränarkarriärer och olika 

utbildningsnivåer. 

Tränarnas bakgrundsinformation finns samlat i tabell 1 nedan. 

 



 
 

Inklusionskriterier 

 Tränare för lag med kvinnliga handbollsspelare i åldersspannet från 10–19 år i minst 

två hela säsonger. 

 Förstå svenska i tal och skrift. 

Exklusionskriterier 

 Legitimerad fysioterapeut 

 

Tabell 1. Beskrivning av tränarnas bakgrundsinformation 

Kön Kvinna Man Man Man  Kvinna 

År som tränare 15 37 25 6 26 

Antal tränande 
spelare 

17 25–30 35 40 70 

Åldersspann på 
spelare 

12–14 10–15 15-Senior 11–17 14-Senior 

Utbildning inom 
knäkontroll 

Nej Nej Ja  Nej  Ja 

 

 

Datainsamlingsmetod 
Fem semistrukturerade intervjuer med bandupptagning genomfördes (17). En intervjuguide 

konstruerades och användes (bilaga 2) med frågor som innefattar områdena: kunskapsnivå, 

underlättande och försvårande faktorer för att jobba med ”Knäkontroll” och 

träningsanpassning. Utifrån deltagarnas svar ställdes undersökande följdfrågor för 

ytterligare kartläggning, som till exempel hur de har reflekterat över sitt agerande och om de 

kunnat agera på något annat sätt. Bakgrundsinformation hämtades in under intervjun som 

exempelvis antal spelare i träningsgruppen, åldersspann på spelare och år som tränare. 

Den första intervjun användes som testintervju för att se om förändringar i intervjuguiden 

krävdes och kvalitén bedömdes som god varav den togs med. Inga förändringar av 

intervjuguiden krävdes däremot hölls ett striktare tidsschema vid efterföljande intervjuer då 

den första blev något längre än planerat. 

 

Genomförande 
Lokala tränare i Uppsala som uppfyllde inklusionskriterierna kontaktades via mail och telefon 

av författarna. Totalt kontaktades sju tränare varav fem som accepterade och valdes ut för 

intervju. De tränare som kontaktades fick information om studien som till exempel: syfte, 



 
 

konfidentialitet samt möjlighet att avbryta samarbetet utan att ange skäl (bilaga 3). Vid 

intervjutillfället fick de återigen informationen samt ombads läsa igenom och skriva under en 

samtyckesblankett (bilaga 4) med deras godkännande att delta i studien samt att intervjun 

spelas in och senare transkriberas. 

Intervjuerna genomfördes tillsammans av båda författarna där den ena ledde intervjun och 

den andra var med som bisittare och ställde kompletterande frågor där det ansågs att det 

behövdes. Författarna agerade både bisittare och intervjuare alternerande. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mobiltelefon. Öppna frågor ställdes för att uppmuntra till utförliga 

svar. 

 

Databearbetning 

Ingen av författarna har någon tidigare erfarenhet av handboll, har varken spelat eller 

tränat. Däremot har båda personligen erfarenhet av knäskador kopplat till kontaktidrotter.  

För att bearbeta och analyser data användes metoden kvalitativ innehållsanalys (18). 

Intervjuerna transkriberades på ett sådant sätt så att icke relevant information filtrerades 

bort, till exempel suckar, pauser och/eller skratt. Tvekljud, omtag och upprepningar togs 

även de tas bort. 

Den första intervjun lästes igenom, citat och nyckelord plockades ur av båda författarna 

enskilt för att sedan stämma av huruvida författarnas upplevelse av intervjun 

överensstämde. Bilden av intervjun var densamma hos författarna varav sedan nyckelord 

och citat plockades ut av författarna individuellt ur de resterande transkripten. 

Citaten kondenserades sedan ner för att göra texten mer lätthanterlig utan att de tappade 

sitt innehåll och väsentliga mening. 

De kondenserade citaten abstraherades sedan och sammanfördes till kategorier och 

subkategorier där det ansåg nödvändigt för att ej få en alltför hög abstraktionsnivå på 

kategorierna. Stort fokus lades vid formateringen av kategorierna och subkategorierna för 

att kategorierna ska vara internt homogena och externt heterogena, det vill säga citaten 

skall vara lika inom kategorin/subkategorin och ej kunna passa in under flera 

kategorier/subkategorier (18). Under processens gång fördes en ständig diskussion mellan 

författarna och handledaren där tankar och idéer om hur kategorierna/subkategorierna 



 
 

skulle benämnas och vilka meningsbärande enheter som skulle ingå i respektive kategori, en 

så kallad forskartriangulering (19). 

Författarna påbörjade analysen av den första intervjun individuellt för att sedan träffas och 

diskutera igenom intervjun för att nå konsensus. Eftersom konsensus nåddes bedöms 

tillförlitligheten av databearbetningen vara hög.  

Etiska överväganden 
Deltagarna informerades om studiens syfte innan de tackade ja till att delta. De fick även 

informationen när de intervjuades och gav då ett skriftligt samtycke till att delta samt att 

intervjun spelades in och transkriberades.  

De fick även information om att deras deltagande var helt frivilligt och de kunde avbryta 

samarbetet närhelst de ville utan att ange orsak. 

Personuppgifter registrerades enbart med samtyckesblanketten och behandlades 

konfidentiellt. I rapporten togs inga detaljerade uppgifter med utan enbart 

bakgrundsinformation redovisades och namn byttes mot deltagarnummer. 

Etiska aspekter har tagits hänsyn till enligt Helsingforsdeklarationen (23). Deltagarnas 

personuppgifter har behandlats konfidentiellt, de har blivit avidentifierade, data har lagrats 

säkert i en lösenordskyddad dator. Efter transkriberingen raderades inspelningarna från 

författarnas mobiltelefoner. 

 

RESULTAT 
Analysens resultat där sju övergripande kategorier med 16 tillhörande subkategorier 

genererades, presenteras först i en översiktstabell nedan (tabell 2). Därefter presenteras 

kategorierna, subkategorierna och vissa meningsbärande enheter i löpande text. 

Inget tema utkristalliserades.   

 

  



 
 

 
 
Tabell 2 

 
 
 

 
 
Översiktstabell över kategorier, subkategorier och meningsbärande enheter 

Kategori Subkategori Kondenserade meningsbärande enheter 

Upplägg av 
skade-
förebygg-
ande träning  

Börja tidigt med 
prevention  

”De var ju 9–10 år när vi började med det” (3)  
”Jag är helt övertygad om att träningen har givit resultat och att vi börjar med det så tidigt med det är två 
årskullar som dominerar här.” (3)  

  Egen design av 
upplägg och 
innehåll  

”De har fått hoppa baklänges i omklädnings, vi har kört 25 min i ett lite omklädningsrum med småhopp på 2,5 
decimeter och hållt på i 25min” (3)  
”från 91/92–2002, då körde vi väldigt mycket hopp och balansträning. Inte på något sätt vetenskapligt grundat 
utan mest utifrån egen erfarenhet.” (2)  
”Jag tänker att det vi gör är skadeförebyggande jag menar att syftet är flerfaldigt, det är klart att vi syftar till att 
höja prestationsnivån hos spelarna men den skadeförebyggande träningen är på det hela taget rätt så identisk 
med prestationshöjande träning så det gör egentligen ingen skillnad skulle jag säga” (4)  

  Utveckling av 
upplägg  

”för 25 år sen, […] då handlade det bara om att bygga styrka, inte något annat, inte någon muskelaktivering, 
specifik för benen eller knälederna vid uppvärmning. Det var bara maxa så mkt man kunde i knäböj. ” (3)  
” ja under en period, det som började egentligen började med bålstabilitet, folk började förstå att det också 
hade med benskador, både knäna fötter och göra. Och sen så har det kommit mer då de specifika övningarna 
för de små musklerna i runt knäna och fot att man löpskolning har ju också kommit, men bålstabilitet att landa 
på rätt sätt.” (3)  

  Individuellt 
anpassat 
upplägg  

”Jag brukar dela in i grupper så att man, ni tillhör den här gruppen och ni har ett program och sen anpassar man 
lite inom det" (2)  
”individuellt skadeförebyggande träning dels utifrån historik på spelarna men också då vad vår fystränare ser 
för brister” (3)  

  Knäkontroll 
enligt 
rekommenda- 
tioner 

”Vi inleder alla träningar med fysträning i korridoren utanför i en 30–40 minuter. Integrerat till det då ligger ju 
de här kontrollbalansövningarna.” (2)  
”det är knäkontrollen lägger jag upp på uppvärmningen, jag tycker inte att det är bra att den ligger utanför. Jag 
vill ha den i uppvärmningen för att då blir den gjord” 5  

Återfalls-
prevention  

  ”vi försöker ju uppmuntra dom som har skador att komma till träningen och köra sina rehabpass i anslutning till 
att alla andra gör det för att snabbare komma tillbaka till sporten och där har vi ju fördelen att vi har 
schemalagda gympass det är lätt för den som är skadad, oavsett vad det är för skada att ansluta och känna att 
man är en del av laget” (4)  

Resursfakt-
orer 

Tid ”Jag tror att det är mycket att klubbar inte alltid hinner med också. Det är ju mycket man vill hinna med på den 
där korta tiden man har” (1)  
”Alla säger ju att dom vill köra individuell träning men det kostar sjukt mycket tid att göra individuell träning i 
en lagsport". (2)  

  Stöd  ”Nej jag tror att det blir för mycket, jag tror man bör som klubb ha sett till att man har någon specialist knuten 
till sitt lag på en sån här nivå. Det behövs och har man en satsar vill man ha en bra ungdomsverksamhet så 
måste man också som förening se till att man har en person knuten till sig som kan informera och utbilda 
ledarna i dom här grundläggande sakerna” 3  
”För att om handbollsledarna ska kunna det också, ha det ansvaret fullt ut, det blir en jävla massa.” (3)  

  Orättvisa 
förutsättningar 
på grund av kön 

”En tränare på herrsidan är oftast heltidsanställd, på damsidan får ett ekonomiskt bidrag för att man håller på 
så att det är ju väldig skillnad men man förväntas att göra lika mycket. Herrtränarna har ju mycket bättre 
förutsättningar på elitnivå att lägga ner tid på det här om man vill. Eller oftast är det så att damtränaren får ta 
hand om alltihopa medan herrsidan har man separat fystränare.” (2)  

Motivation 
hos spelare  

Medvetenhet  ”Tittar man på ungdomsspelare, dom vill ju spela två mål. Dom är inte så jävla intresserade av någonting annat. 
Man förstår ju inte vikten av det förrän man har blivit drabbad” (2)  
”Man tänker inte så att sen kanske du gör illa dig och nu ska vi göra det här för att du inte ska göra illa dig sen, 
men sen det är liksom långt bort, så att det är jätte svårt att, vissa är såklart, det är skillnad där också, men 
många slarvar jättemycket” (1) 
”Man får ju förklara varför vi gör det. Sen vill jag få en aktiv själv tänka, varför gör vi den här övningen” (5)  

  Förslag till 
åtgärder för 
ökad 
motivation 

”Om det kommer en sjukgymnast som skulle komma ner och liksom eller någon annan som har hand om det. 
Och säger att nu ska vi göra det här i dag, då tror jag att, det passet tror jag det lyssnar jättebra på” (1)  
”försöker få in det i passningsövningar så har jag två övningar med inkast knäböj och utfallsteg” (1)  
”vid den ålder måste man lägg in lite kulgrejer också, nån form av tävling eller lägga in nån övning då och då 
som inte hade med det att göra som de tyckte var rolig eller man kunde tävla med” (3)  

Kompetens  Finns ett behov 
av utbildning  

”63 procent säger att dom skulle behöva utbildning. 63 procent säger att dom skulle behöva stödmaterial.” (4)  
”Jag tycker det suveränt att appen har kommit. Den ska men gå ut med mkt mera, det är många här som inte vet om den” (5)  
”Alla våra ungdomsledare får veta det när dom börjar men, det får dem ju också lära sig, för det ligger ju i 
handbollsförbundets kurser, redan i baskursen så pratar man ju om det här.” (3)  



 
 

  

  Vikten av ledare 
med kompetens  

”där bör ju varje handbollsklubb se till att ha den kompentensen” (3)  
”Jag ser inga svårigheter. Sett ur ett klubbperspektiv så är svårigheten att ha tillräcklig kunskap hos alla tränare för att 
knäkontroll kräver ju ingen utrustning man kan träna med bara kroppen men det kräver kunskap för att veta för det första att 
man ska göra det och liksom ha den drivkraften att det verkligen blir av och sen så krävs det ett visst mått utav kunskap” (4)  

Faktorer som 
påverkar 
skador  
  

Träningsdos  ”lärdomen under alla åren är att tycker jag att många av dom som drabbas är unga tjejer som ökar sin träningsdos väldigt 
snabbt när dom kommer från låga från junior eller från låga divisioner och värvas in i elitverksamhet och plötsligt kör lika 
mycket som dom här spelarna som liksom är förberedda för elitverksamhet har gjort i flera år.” (2)  

  Kommunikation 
mellan tränare 
och spelare  

”vi har en korsbandsskada här, men där blev det, vi lyssnade inte på varandra. Så att ah, en trött muskel, och då blev det en 
led som skadades.” (5)  

  Allsidig träning  ”Man måste träna mycket mer allsidigt när man är liten. […] Man måste röra på sig mer. Det här med att springa i skogen är 
jävligt bra. Det är ojämnt, man måste lära sig att parera.” (2)  

  Material  ”Man skulle ha sämre skor på alla barn att barnen fick röra sig mer och framför allt ut i skog och mark. För då skulle man vara 
bättre förberedd då skulle det inte tror jag bli så farligt.” (2)  
”Att barn som tränar normalt upp till man har vuxit färdigt upp till puberteten ska bara ha skitskor. Man behöver utsättas för 
svårigheter med när man hoppar, landar, rör sig för att kroppen liksom ska bygga sig stark.” (2)  

Upplevt 
resultat  

  Ja, jag bara ser att dom är mycket stabilare i knäna. […] Säg att den strukturerade träningen skulle vara 5min/ träningstillfälle 
så har man kommit jättelångt. Det är jätte storskillnad Den stora skillnaden är från 0 till 5 min/tillfälle. Sen för att liksom 
verkligen bemästra och vara jättebra, då behöver man ju träna mycket. Den stora skillnaden gör man från 0 till, man tar ett 
steg  



 
 

 

Upplägg av skadeförebyggande träning 
Kategorin återger handbollstränarnas erfarenheter och upplevelser av upplägget av 

skadeförebyggande träning. Kategorin innefattar inom vilka åldrar skadeförebyggande 

träning initieras, handbollstränarnas egna upplägg av den skadeförebyggande träningen 

samt hur den skadeförebyggande träningen har utvecklats över tid. Vilka skillnader som finns 

mellan nutid och dåtid, hur handbollstränare ser på individuellt upplägg av den ovan 

nämnda träningen och knäkontrollträning enligt svenska handbollsförbundets riktlinjer. Ur 

kategorin uppkom följande subkategorier: 

 

Börja tidigt med prevention 
Handbollstränarna beskrev vikten av att knäskadeförebyggande träning initieras vid tidig 

ålder och hur detta hade påverkat resultatet av densamma och att det uppfattade det som 

en väldig tidig ålder att börja med denna typ av träning. I detta fall definierade de tidig ålder 

som nio till tio år. 

 

Egen design av upplägg och innehåll av den knäskadeförebyggande träningen  
De intervjuade tränarna berättade om deras egna upplägg av den knäskadeförebyggande 

träningen som till stor del innefattade hopp- och balansträning. Det egna upplägget var inte 

helt olikt det som rekommenderas av det svenska handbollsförbundet, men det innehöll 

tillräckligt stor andel inslag av egna idéer och metoder att det bör anses som att de inte 

följde innehållet i den utbildning inom knäkontroll som det svenska handbollsförbundet 

erbjuder. Ett exempel på detta var att spelarna fick hoppa på skivstångsvikter som låg på en 

mjukmatta. 

 

Utveckling av upplägg 
Tränarna delade med sig av sina erfarenheter från tidigare i deras karriärer. Det framkom att 

det är mycket som förändrats i upplägget av knäskadeförebyggande träning inom 

handbollen. Tränarna uppger att man idag tar hänsyn till mer komponenter än vad man 

gjorde och lärde ut i början av tränarnas karriärer, exempelvis bålstabilitet d.v.s. 

muskelkontroll och styrka i bålens muskulatur, medan man tidigare eftersträvade mer 

maximal styrketräning av benmuskulaturen. 

 



 
 

Individuellt anpassat upplägg 
De intervjuade tränarna berättade om att de använde sig av ett upplägg på den 

knäskadeförebyggande träningen som var individbaserat. Det rörde sig om att vissa spelare 

fokuserade mer på en viss typ av övningar, där några andra spelare fick tid att fokusera på 

något de själva behövde för att optimera sig skadeförebyggande träning. 

 

Knäkontroll enligt rekommendation 
Informanterna berättade att de utgick ifrån de riktlinjer som det svenska handbollsförbundet 

gått ut med i sin träning för att förebygga knäskador. De lade in uppvärmningsprogrammet 

inför varje träning och även inför matcher för att vara redo för matchspel vid start och 

därmed sänka skaderisken under matchen inledning. 

 

Återfallsprevention 
Kategorin beskriver tränarnas strategier för att förebygga nya skador hos sina spelare. Det 

ansågs av stor vikt att spelarna behöll sin känsla av tillhörighet med gruppen genom att träna 

rehab i anslutning till laget för att bibehålla samhörighetskänslan i laget samt få den 

upplevda ”vägen” tillbaka att framstå som kortare för spelaren, än om spelaren varit 

frånvarande från laget en längre period. 

 

Resursfaktorer 
Kategorin beskriver olika faktorer påverkar möjlighet till utförande av 

knäskadeförebyggande träning ur ett resursperspektiv. Resursperspektivet innefattar tre 

subkategorier: Tidsbrist, stöd och könsskillnader. 

 

Tid 
Handbollstränarna vittnade om att det förelåg tidsbrist dels vad gäller sin egna tid då 

flertalet hade ansvar för mer än ett lag, dels upplevde dem en brist på halltider vilken 

medförde att de fick prioritera bland olika områden. De valde ofta att lägga den tid som 

fanns på annat än just knäskadeförebyggade träning när de väl hade en tid i hallen för att 

kunna utnyttja den tiden maximalt. Individuell träning upplevdes svår att hinna med 

eftersom det tog lång tid att individanpassa ett träningsprogram i en lagidrott där man i 

sådana fall behöver konstruera 20–25 olika individuella träningsprogram. 

 

Stöd  



 
 

Tränarna uttryckte att det fanns ett behov av stöd från diverse olika håll, ett exempel som 

gavs var att ha en specialist knuten till sin förening som kan ansvara för preventiva åtgärder.  

En annan aspekt var att det var mycket som låg på tränarens axlar och att det troligtvis blir 

för stor belastning på denne om ansvaret för skadeprevention även ligger på tränaren. 

 

Orättvisa förutsättningar på grund av kön  

Det framkom att det förelåg stora skillnader mellan könen vad gäller resurser och 

förutsättningar, något tränarna uttryckte frustration över. Där man på herrsidan ofta hade 

en heltidsanställd som ansvarar för preventiv träning i större klubbar. Medan hos damlagen 

låg ofta ansvaret för alla typer av träning på huvudtränaren vilket också medför att det är 

svårare för tränare på damsidan att utföra skadeförebyggande träning då de hade mer de 

också ska ansvara över. 

 

Motivation hos spelare 
Kategorin beskriver spelarnas motivation och vilka strategier handbollstränarna använde sig 

av för att höja motivationen och göra spelarna medvetna kring vikten av preventiv träning. 

Ur kategorin framkom två subkategorier: 

 

Medvetenhet 
Spelarna upplevdes ofta i tidig ålder som måttligt intresserade av att skadeförebyggande 

träning. De uppfattades ha mer intresse av matchsituationer och saknade insikten om vikten 

av träningen. Ett exempel gavs där spelarna uppgavs enbart vara intresserade av att ”skjuta 

hårda skott i krysset och spela två-mål”, ett annat var att de stressade igenom programmet 

för att ”bli klara med det” istället för att utföra övningarna korrekt. Något som tyder på att 

de ej har medvetenheten för att inse vikten av den skadeförebyggande träningen. 

 

Förslag till åtgärder för ökad motivation 
För att öka motivationen och på det viset få till en mer motiverad grupp av spelare användes 

olika angreppsvinklar och strategier. Några som kom fram var att lägga in 

knäkontrollsliknande inslag i uppvärmningsövningar som inkast med knäböj eller utfallssteg, 

att lägga in tävlingsmoment som till exempel ”jägarvila”, d.v.s. sitta statiskt mot en vägg med 

knän och höfter flekterade i 90 grader, och tävla om vem som kan sitta längst samt att 



 
 

variera med övningar som spelarna själva tycker är roliga för att de inte ska associera den 

skadeförebyggande träningen med övningar de tycker är mindre roliga. 

 

Kompetens 
Handbollstränarna belyste i denna kategori vikten av kompetenta tränare och den 

uppmärksammar även att behov av utbildning inom skadeprevention finns. Ur kategorin 

uppkom två subkategorier: 

 

Finns ett behov av utbildning 
Handbollstränarna uttryckte att ett behov av fortsatt utbildning inom området kring 

skadeprevention. I en enkät i en av föreningarna hade frågan huruvida tränarna själva 

upplevde att de behövde mer utbildning ställts och en majoritet uppgavs ha svarat att de 

skulle behöva utökad utbildning i generell skadeförebyggande träning. I en av föreningarna 

framkom det att 63 % av tränarna svarat i en enkät att de skulle vilja ha mer utbildning. 

 

Tillgång till ledare med kompetens 
Tränarna delgav synpunkter kring vikten av tillgång till kompetenta ledare med rätt 

utbildning. Att varje förening bör sträva efter att ha tillgång till kompetens kring 

skadeförebyggande träning för att minska skaderisken.  

 Svårigheten att ur ett klubbperspektiv att se till att alla tränare har tillräckligt och rätt 

kunskap belystes. Det berättades att föräldrar kring lag fått ta på sig ansvaret att utbilda sig 

inom skadeprevention och efter det höll i den delen av träningen. 

 

Faktorer som påverkar skador 
Denna kategori beskriver de faktorer som handbollstränarna lyfte fram som essentiella 

gällande skaderisk. Ur den kategorin utkristalliserades fyra subkategorier: 

 

Träningsdos 
Handbollstränarnas upplevde att skador korrelerade med snabbt ökad träningsdos. Det 

upplevdes finnas ett samband mellan knäskador hos tjejer som värvades från låga divisioner 

till elitverksamhet och på så sätt snabbt ökade sin träningsdos för att komma upp i samma 

träningsnivå som spelarna i den nya gruppen, utan en anpassningsperiod. Att gå direkt från 



 
 

lägre belastning till en hög träningsdos lyftes fram som en stor faktor att ta hänsyn för att 

förebygga knäskador och i synnerhet korsbandsskador. 

 

Kommunikation med tränare 
Kommunikationen mellan spelare och tränare ansågs oerhört viktig. Korsbandsskada 

beskrevs ha uppkommit till följd av att tränarna pushat spelarna att träna mer trots uttryckt 

trötthet. Något som tydligt kunnat förebyggas genom en bättre kommunikation. 

 

Allsidig träning 
Ett annat var att barn och unga rörde på sig mer i unga år tidigare, vilket uppgavs ha 

resulterat i att det förekom färre korsbandsskador än i dagsläget.  

Vikten av träning som utmanar kroppen på olika sätt belystes. Att ungdomar behöver röra på 

sig mer i unga år för att få en bättre stabilitet i kroppen. Ett exempel som gavs var att springa 

i skogen, då får man lära in kroppen att parera för det ojämna underlaget. Ett annat var att 

barn och unga rörde på sig mer i unga år tidigare, vilket uppgavs ha resulterat i att det 

förekom färre korsbandsskador än i dagsläget.  

 

Material 
 Tränarna uttryckte en åsikt om att yngre bör ha skor som ej ger alltför mycket stöd. På så 

sätt utmanas kroppen mer och stabiliteten byggs upp. Att utsätta kroppen för svårigheter 

genom att begränsa stödet från skor och liknande anser tränarna vara en faktor som spelar 

att ta hänsyn till vid arbetet att förebygga skador. Ytterligare en materialfaktor som togs upp 

var hur golvet i träningshallen påverkar skaderisken. 

 

Upplevt resultat  
Kategorin beskriver att tränarna upplevde att den skadeförebyggande träningen gett önskat 

resultat. Visuellt observerade tränarna att spelarna blivit mer stabila och hade en bättre 

kontroll av sina knän. Fram lyftes också det som uppfattades vara det som gav störst effekt i 

den skadeförebyggande träningen, att öka dosen från noll minuter till fem minuter per 

träningstillfälle. 

DISKUSSION 
 



 
 

Resultatsammanfattning 
Tränarnas upplägg av knäskadeförebyggande träning beskrev att denna träning började vid 

9–10 års ålder. Träningen utgick från Svenska Handbollsförbundets projekt knäkontroll om 

än med olika tolkningar. Tränarna individbaserade träningen utifrån vad bland annat 

fystränarna såg för brister hos spelarna. Historisk upplevde tränarna att det blivit mer fokus 

på knäskadeförebyggande träning idag och att man idag ser hela kroppen och inte bara knät 

som en isolerad kroppsdel. 

Spelare som drabbats av knäskador uppmuntrades av tränarna till att göra sin 

rehabiliteringsträning i anslutning till laget för att snabbare komma tillbaka och även känna 

sig som en del i laget. Resurser innefattande tidsbrist, stöd och könsskillnader ansågs 

påverka den preventiva träningen. Tidsbristen gjorde att den skadeförebyggande träningen 

blev bortprioriterad för annan träning.  

Tränarna beskrev svårigheter att motivera unga spelare till att träna knäskadepreventivt. En 

av svårigheterna som uppfattades av handbollscoacherna hos spelarna var att man som 

spelare inte förstår varför man gör själva övningen. Motivationshöjande strategier som att 

lägga in den preventiva träningen samtidigt med annan träning. Ett behov om utbildning 

inom området beskrevs av tränarna. 

Tränarna beskrev ett antal faktorer som har påverkan på knäskador. Dessa var träningsdos, 

kommunikation mellan spelare och tränare, allsidig träning och material. Coacherna 

upplevde att den knäskadeförebyggande träningen gett resultat. 

 

Resultatdiskussion  
Det huvudkategorier som utkristalliserades var Upplägg av skadeförebyggande träning, 

Återfallsprevention, Resursfaktorer, Motivation hos spelare, Kompetens, Faktorer som 

påverkar skador samt Upplevt resultat.  

Det framkom att tränarna upplevt en stor förändring i kring knäskadeförebyggande träning. 

Då man förr enbart fokuserade på knät, ser man nu till fler delar av kroppen som exempelvis 

bålkontroll och anticipatoriska rörelser, något som det finns stöd för i dagens forskningsläge 

(20). Detta kan antas bero på bland annat den uppmärksamhet i media som finns kring 

knäskador och rehabilitering av dessa. Att aktiva tränare sedan tagit till sig detta är en 

möjlighet.  



 
 

Neuromuskulär förebyggande träning och proprioceptiv träning som benämns av tränarna 

som ”Knäkontroll” eller ”balansövningar” visade sig ha en effekt observerbar av tränarna. 

Effekten av denna typ av träning finner man evidens för i dagens forskning (14)(13). En 

annan plausibel orsak till förändringen i upplägget hos tränarna skulle även kunna vara att 

ett liknande upplägg använts inom andra lagidrotter som också är drabbade av knäskador i 

liknande utsträckning som handboll, och att tränarna då har anammat detta från dessa 

idrotter. Ett exempel på detta skulle kunna var det svenska fotbollsförbundet som 

genomfört forskning inom området och utvecklat konceptet "Knäkontroll" och att 

handbollen således hämtat inspiration därifrån. 

Motivation hos spelarna ansågs som en viktig faktor för att utöva knäskadepreventiv träning. 

Tränarna upplevde svårigheter med att motivera spelarna till att utföra träningen. En trolig 

anledning till dessa upplevda svårigheter kan vara att man som tränare inte har tillräcklig 

kunskap om hur beteende påverkar individer och deras motivation. Svårigheterna som 

tränarna uttrycker inom området skulle kunna motivera en tränarutbildning med mer inslag 

av ämnet beteendeförändring än vad som ingår i dagsläget. Ett alternativ är att lära ut 

liknande verktyg/strategier som fysioterapeuter använder sig av vid beteendeförändring 

(21). Det ansågs även viktigt bland tränarna att förklara vikten av övningarna till spelarna. 

Man har sett att det finns kunskapsluckor även hos spelare (22). Om dessa fylls skulle det 

kunna leda till en ökad motivation hos spelarna att utföra preventiv träning.  

Motivation hos spelarna ansågs som en viktig faktor för att utöva knäskadepreventiv träning. 

En möjlig förklaring till den stora variationen i upplägg och innehåll hos tränarna vad gäller 

knäskadeförebyggande träning kan tänkas vara avsaknaden av tydliga riktlinjer från 

handbollsförbundet vad gäller knäskadeförebyggande träning. En annan skulle kunna vara 

låg grad av uppföljning efter utbildningen. 

 

Metoddiskussion 
Rekryteringen av informanterna genomfördes med ett bekvämlighetsurval. Flertalet 

aspekter i urvalet kunde ha optimerats ytterligare. Att några av tränarna är aktiva inom 

samma förening är en sådan aspekt, likaså antalet informanter. Även att samtliga 

intervjuade är verksamma inom samma län är något som påverkar utfallet då de har 

likvärdiga förutsättningar från det lokala förbundet, i detta fall Upplands Handbollsförbund. 

Om upptagsområdet varit större är det möjligt att nya infallsvinklar och perspektiv 



 
 

framkommit. Om en mer heterogen urvalsgrupp hade åstadkommits är det möjligt att 

ytterligare värdefulla åsikter framkommit. 

Det är inte självklart att situationen är densamma i andra distrikt eller län, då de kan ha 

andra förutsättningar. 

Valet att exkludera fysioterapeuter i studien gjordes då studiens syfte var att undersöka 

handbollstränarnas upplevelser och erfarenheter. Det är möjligt att en fysioterapeut då kan 

ge en missvisande bild av situationen, då de besitter kunskap kring knäskadeprevention som 

lekmän inte gör. Exklusionskriteriet behövde inte realiseras då ingen av de tillfrågade 

tränarna hade en legitimation som fysioterapeut. Man kan dock inte bortse från att det är 

möjligt att bilden från studien hade blivit en annan om fysioterapeuter inkluderades, men då 

syftet var att få en inblick i handbollstränarnas erfarenheter och inte ur ett fysioterapeutiskt 

perspektiv togs beslutet att exkludera fysioterapeuter. 

Författarna använde sig av semi-strukturerade intervjuer (17) med stöd av en intervju-guide 

för att få fram tränarnas egna erfarenheter kring ämnet. Vid samtliga intervjutillfällen var 

båda författarna närvarande, varav den ena ledde intervjun. Den andra satt med och fyllde 

på med kompletterande frågor som denne upplevde som intressanta i slutet av intervjun, 

detta ledde till att intervjuerna bedömdes hålla en god kvalitet och genererade mycket data. 

Samtliga intervjuer flöt på utan direkta svårigheter och informanterna behövde inte pressas 

med frågor nämnvärt. 

Det finns möjlighet att miljön där samtalet hölls kan ha påverkat intervjuerna olika mycket. 

Några hölls i en öppen miljö med folk runt omkring medan några hölls avskilt i ett separat 

rum. Då vissa intervjuer hölls på offentliga platser är det möjligt att de tränarna inte berättat 

allt för att de inte känt sig bekväma. Vid ett tillfälle skulle en tränare hålla i ett pass efter 

intervjun, vilket kan ha lett till en mindre utförlig intervju. Men då informanterna själva fick 

välja tid och lokal för intervjun bör man bortse från dessa aspekter då de ombads välja en 

plats där de kände sig bekväma att bli intervjuade på. 

Författarna kom överens om ett standardiserat sätt att transkribera intervjuerna så 

transkript för varje intervju togs fram. Den första intervjun analyserades av båda författarna 

enskilt, för att sedan diskutera igenom vad som observerats för att nå konsensus och på så 

vis säkerställa en hög trovärdighet.  



 
 

Genom diskussion och gemensamt framtagande av kategorier och subkategorier 

tillsammans med handledare, så kallad forskartriangulering, stärktes trovärdigheten och 

tillförlitligheten ytterligare (19).  

Några av studiens styrkor är att det är den första som undersöker detta område, den är 

angelägen då den berör ungdomars välbefinnande, den skulle kunna bidra till 

arbetsmöjligheter för fysioterapeuter och minska framtida skador på handbollsspelare och 

på så sätt förlänga spelarnas karriärer genom att motverka skador som får spelare att avsluta 

spelarkarriären. Detta genom att belysa faktorer som påverkar för en optimal 

knäskadeförebyggande träning. 

Några svagheter är variationen i intervjulokal, att samtliga informanter är verksamma inom 

samma län och ett lågt antal informanter deltog. 

 

Möjliga tillämpningar av resultatet kliniskt och i ett samhällsperspektiv.  
Även om denna explorativa studie har en begränsad omfattning tyder resultatet på att det 

finns ett antal områden där det finns utrymme för ytterligare förbättringar inom 

knäskadeförebyggande träning för handbollstränare. 

Fortsatt forskning kring beteendemedicinska komponenter inom skadeförebyggande träning 

skulle kunna leda till en mer bättre utbildning inom området för handbollstränare.  

Om tränarna får tillgång till mer avancerade beteendemedicinska verktyg, till exempel 

teorier kring inlärning och beteendeförändring, är det möjligt att de får en större förmåga 

att motivera spelartruppen, något som teoretiskt skulle kunna öka spelarnas följsamhet och 

motivation till skadeförebyggande träning, och som en följd av det minska skaderisken.  

Ett steg skulle kunna vara att man inom handbollstränarutbildningen får utbildning om hur 

de som tränare kan påverka motivationen och genomföra beteendeförändringar hos 

spelarna, förslagsvis av en fysioterapeut med utbildning inom beteendemedicin. 

Även om dessa steg kan vara mycket komplexa och inom en variation av områden, vore det 

viktiga områden att studera i framtida forskning. 

Ytterligare studier skulle också kunna undersöka om det förekomst och variation hos 

spelarna avseende motivation för att genomföra den skadeförebyggande träningen.  

Fysioterapeuter som arbetar i nära samarbete med handbollslag kan ha nytta av 

informationen i planering av skadeförebyggande insatser. 



 
 

Studier i framtiden kan förslagsvis även undersöka huruvida detta är genomgående på 

nationell nivå eller på lokal nivå. 

 

Konklusion 
Studiens syfte var att undersöka handbollstränares upplevelser och erfarenheter kring 

knäskadeförebyggande träning, för att i framtiden kunna underlätta implementering av 

sådan träning. Ur intervjuerna kunde sju kategorier och 16 subkategorier genereras. 

Det framkommer att även om det upplevs som att den preventiva träningen har utvecklats 

genom åren, finns det ytterligare steg att ta framåt för att minska skadorna ytterligare.  

Fysioterapeuter kan vara en viktig länk för att motivera både spelare och tränare att 

genomföra knäskadeförebyggande övningar. I dagsläget är det fysioterapeuter som utbildar 

inom ”Knäkontroll”-utbildningen. Studien styrker fysioterapeutens viktiga roll i det 

knäskadeförebyggande arbetet. Det är inte orimligt att anta att om fysioterapeutens roll 

utökas är det möjligt att uppnå större följsamhet hos tränare och spelare, genom exempelvis 

uppföljning av utbildningen. 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev till verksamhetsansvarig 
Hej! Vi är två studenter vid Uppsala Universitets Fysioterapeutprogram, Johan Björk och 

Fredrik Lagerqvist. Vi ska genomföra vårt examensarbete om handbollstränares upplevelser 

och erfarenheter angående skadepreventiv träning. Syftet med studien är att undersöka och 

kartlägga upplevelser och erfarenheter hos handbollstränare angående 

knäskadeförebyggande träning. Vi kommer att intervjua handbollstränare i Uppsala län. För 

att kunna göra det behöver vi skriftligt godkännande av verksamhetsansvariga, alltså er.  

Deltagarna har rätt att avbryta samarbetet närhelst de vill utan att ange orsak. Inga 

personuppgifter kommer finnas med i uppsatsen. 

Vi tror detta är ett viktigt område att utforska, därför hoppas vi att ni är villiga att hjälpa oss 

med detta. 

Jag har tagit del av informationen och ger mitt godkännande att rekrytera informanter ut 

föreningen: 

Förening/Klubb: _____________________________ 
 
 
Underskrift: __________________________________________________________  
 
 
 Namnförtydligande: ___________________________________________________ 
 
 

Med vänliga hälsningar, 

Johan Björk                                                                 Fredrik Lagerqvist                                           

johanbjorq@gmail.com                www.fredde@hotmail.com  

070–2749308                                                             073–0621238     

Handledare:  

Lena Zetterberg Leg fysioterapeut, Med Dr 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

o Hur brukar ni jobba med skadeförebyggande träning? 

o Om ja, vad fick dig att börja? 

 Om nej, om du någon gång skulle börja, vad tror du skulle få dig att göra det? 

o Känner du att det är något du skulle behöva veta mer om? 

 Om ja, vad? 

o Hur upplever du att skadepreventiv träning har förändrats under din 

tränarkarriär? 

 Om det har förändrats, kan du ge något exempel på hur det var förr? 

o Finns det något som gör det lättare att få till den typen av träning?  

 Något som gör det svårare? 

o Hur hanterar ni spelare som varit skadade och som ska tillbaka i träning? 

 Kan du berätta om något konkret exempel? 

o Upplever ni att den skadeförebyggande träningen ger det resultat ni strävar 

efter? 

 Om nej, vad tror du det beror på? 

o Har ni något specifikt upplägg ni utgår ifrån? 

  ”Knäkontroll”? 

 Vad innebär ”Knäkontroll”? 

o Hur brukar spelarna tycka den typen av träning är? 

 Hur märker ni det? 

Om du genomfört utbildning angående knäkontroll, hur upplevde du den? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 
 
Information till handbollstränare 
 
Hej! 

Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet, Johan Björk och 

Fredrik Lagerqvist. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och undrar om du vill vara med och 

bidra till att öka kunskapen om handbollstränares erfarenheter om knäskadeförebyggande 

träning genom att delta i denna studie. Syftet med studien är att undersöka och kartlägga 

upplevelser och erfarenheter hos handbollstränare angående knäskadeförebyggande 

träning. 

Det finns mycket forskning om hur träningen ska genomföras och vilken effekt det ger samt 

de relativt höga antalet knäskador inom handboll. Vi har dock inte hittat någon information 

om hur ni som handbollstränare ser på detta. 

För dig som erbjuder dig att delta i studien innebär det en enskild intervju som beräknas ta 

ca 30-40 minuter och planeras hållas på den plats ni själva tycker passar. 

Vi kommer att spela in intervjuerna och ni har rätt att censurera delar av den om ni så 

önskar. Ni har även rätt att avbryta deltagande om ni skulle vilja det, utan att ange skäl till 

detta. 

Inga personuppgifter kommer att finnas med i uppsatsen då vi istället ger intervjun en siffra.  

Med vänliga hälsningar, 

Johan Björk                                                                 Fredrik Lagerqvist                                           

johanbjorq@gmail.com                www.fredde@hotmail.com  

070–2749308                                                             073–0621238     

Handledare: 

Lena Zetterberg Leg fysioterapeut, Med Dr  
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Bilaga 4 
 
Samtyckesbrev 
Följande information har jag tagit del av: 

 Intervjun kommer att spelas in 

 Information om hur mina personliga uppgifter kommer att hanteras 

 Jag som intervjuas kan när som helst under studiens gång avbryta samarbetet utan 
att ange motiv till detta. 

 Jag har rätten att censurera delar av intervjun om jag så vill. 

 Jag har rätt och möjlighet och rätt att ta del av det färdiga materialet. 
Jag har nu tagit del av ovanstående punkter och instämmer med dessa. 
 
Datum: ____________ 
 
Förening/Klubb: _______________________________________________________ 
 
 
 
Underskrift: __________________________________________________________  
 
 Namnförtydligande: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


