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Bakgrund: Fotboll är en av dom största sporterna i världen och en av de främsta i Sverige. 

Skador är relativt vanligt inom sporten där knäskador är en av de mest förekommande. Det 

finns mycket forskning som visar på att skadeförebyggande träning minskar skadeincidensen 

men få studier är gjorda på svenska fysioterapeuters syn gällande skadeförebyggande 

träning inom fotboll.  

Syfte: Syftet var att undersöka fysioterapeuters syn och erfarenheter av skadeförebyggande 

träning för knäskador inom fotboll hos fysioterapeuter anställda av svenska fotbollslag.  

Metod: En kvalitativ design användes. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Kvalitativ innehållsanalys användes vid bearbetning av data.  

Resultat:  Studiens resultat visar att deltagarna har en varierad syn på skadeförebyggande 

träning.  Fysioterapeuterna beskriver vikten av en god träningsplanering, träning av stabilitet 

och kontroll, neuromuskulär påkoppling samt tid till återhämtning. Vidare bör kunskap 

förmedlas till spelare och tränare kring skadeförebyggande träning för att öka 

implementeringen.  Mental förberedelse ses också som en viktig faktor för att minska risken 

för skador. Fysioterapeuterna i studien kände alla till knäkontroll programmet och ansåg att 

det är ett väl utformat program med bra och lätta övningar men att det dock kan förkortas.  

Konklusion: Knäkontrollprogrammet, neuromuskulär uppvärmning och att spelarna har en 

god knäkontroll ses som viktiga aspekter inom skadeförebyggande träning. 

Fysioterapeuterna belyste mental förberedelse som en viktig faktor, vilket inte belysts i 

tidigare studier. Vidare studier behövs för att ytterligare undersöka betydelsen av mental 

förberedelse. 
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Background: Soccer is one of the largest sports in the world and one of the foremost in 

Sweden. Injuries are common in the sport where knee injuries are one of the most common. 

Research shows that injury prevention reduces the injury incidence, but few studies have 

explored Swedish physiotherapists views on injury prevention in soccer.  

 

Purpose: The purpose was to investigate physiotherapists views and experiences of injury 

prevention for knee injuries, among physiotherapists employed by Swedish soccer teams.  

 

Method: A qualitative design was used. Five semi-structured interviews were conducted. 

Qualitative content analysis was used in data processing.  

 

Results: The result shows that the participants have a varied view of injury prevention. The 

physiotherapists describe the importance of good training planning, training of stability and 

control, neuromuscular control and time for recovery. Furthermore, knowledge should be 

communicated to players and coaches about injury prevention to increase implementation. 

Mental preparation is also seen as an important factor in reducing the risk of injury. The 

physiotherapists in the study all knew about the knee control program and felt that it is a 

well-designed program with good and simple exercises, but the program can be shortened.  

 

Conclusion: The knee control program, neuromuscular warm up and that players have good 

knee control are an important aspects of injury prevention. The physiotherapists 

emphasized mental preparation as an important factor, which was not emphasized in 

previous studies. Further studies are needed to investigate the importance of mental 

preparation.  
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Bakgrund 

 

Skadeprevalens för knäskador 

Fotboll är en av de största sporterna i världen och en av de främsta i Sverige med ca en 

miljon utövare (1). Dessvärre är skador relativt vanligt inom sporten och knäskador är en av 

de vanligaste skadorna. Skador är vanligt förekommande då sporten innebär snabba 

vändningar, inbromsningar och landningar efter hopp (2). En knäskada kan innebära lång 

rehabilitering på flera månader för den spelare som drabbas, och för vissa spelare kan en 

knäskada innebära att man tvingas avsluta sin karriär tidigare än man tänkt (3).   

Knäskador förekommer hos fotbollsspelare i alla åldrar, hos både män och kvinnor samt på 

alla spelnivåer. Studier har dock visat att kvinnor har en högre skadeincidens än män, 

framförallt vid främre korsbandsskada där risken för skada är dubbelt så hög hos kvinnor (4).  

Eventuella orsaker till detta kan vara anatomiska skillnader på höft och knävinkel, olika 

storlek på det främre korsbandet samt att tjejer har ett sämre förhållande i muskelaktivering 

mellan quadriceps och hamstrings (5).    

En av de vanligaste knäskadorna är främre korsbandsskada. I Sverige skadar ca 6000 

personer årligen främre korsbandet (6).  Den som drabbas av en främre korsbandsskada är i 

behov av en lång rehabilitering där spelaren kan tvingas vara borta från spel i 6–12 månader. 

Det kan också förekomma kombinationsskador i knät, dvs att fler strukturer i knät skadas 

samtidigt, såsom främre eller bakre korsbandet, sidoligamenten, menisker, ledkapsel eller 

ledbrosk. Skadan ses som mer allvarlig när man har fått skador på flera ligament samtidigt, 

samt om man har fått skador på brosket vilket kan ge långvariga besvär (7).  

 

Skadeprevention  

På grund av den höga förekomsten av knäskador har intresset för skadeförebyggande 

träning varit stort och många studier har gjorts på detta. Speciellt har studier gjorts på unga 

kvinnor eftersom det hos kvinnor är ett mer utbrett problem. I flera av studierna har fokus 

lagts på uppvärmning med neuromuskulär träning och proprioceptiv träning som lägger vikt 

på knäkontroll, bålstabilitet och kroppskontroll (4,8).  Med proprioception menas sensorisk 
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stimulering från receptorer i leder, senor och muskler som är viktig för förmågan att känna 

av kroppens läge (8). Neuromuskulär träning har ingen tydlig definition men innefattar 

träning som förbättrar motorisk kontroll för att optimera ett bra rörelsemönster (9). 

Walden et al  (4) har i sin studie undersökt effekten av ett neuromuskulärt 

uppvärmningsprogram som benämns som knäkontrollprogrammet. Med 

knäkontrollprogrammet avses träning grundat på rekommendationer från SISU 

idrottsböcker, Folksam och Svenska Fotbollsförbundet (10). Studien gjordes på en grupp 12–

17 åriga kvinnliga fotbollsspelare där interventionsgruppen fick utföra ett 15 minuters 

uppvärmningsprogram två gånger i veckan under säsongen från april till oktober. 

Kontrollgruppen fortsatte att träna och spela som tidigare. Programmet innehöll sex 

övningar som fokuserar på knäkontroll och bålstabilitet.  I studien var det primära 

utfallsmåttet inträffandet av främre korsbandsskada och resultatet visade att främre 

korsbandsskada minskade med 64% i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen 

(4).  

Även i Mandelbaum et al’s (11) studie har det framkommit att neuromuskulär träning och 

proprioceptionsträning kan förebygga främre korsbandsskador hos kvinnliga fotbollsspelare i 

åldrarna 14–18 år. Det studien fokuserade på i interventionen var utbildning och 

information, stretching, styrketräning, plyometrisk träning och idrottsspecifika 

smidighetsövningar, vilket man lade in i träningen istället för den traditionella 

uppvärmningen. Allt gjordes med fokus på teknik och kontroll i till exempel landning efter 

hopp. Interventionsperioden var två år och löpte över två säsonger. Resultatet blev under 

det första året en minskning av främre korsbandsskador på 88% jämfört med 

kontrollgruppen och det andra året en minskning på 74%.  

I en studie från Australien av Finch et al (12) var fokus på hur neuromuskulär träning kan 

förebygga skador på nedre extremitet hos manliga fotbollsspelare. Spelarna randomiserades 

in i en interventionsgrupp med 679 spelare, och en kontrollgrupp med 855 spelare. Den 

förebyggande neuromuskulära träningen genomfördes i interventionsgruppen två gånger i 

veckan under tre månader. Kontrollgruppen genomgick istället ett program som liknade den 

ordinarie träningen. Resultatet visade att den neuromuskulära skadeförebyggande träningen 

minskade knäskador med 50% och övriga skador på nedre extremitet med 22% jämfört med 

kontrollgruppen. 
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Implementering av skadeförebyggande träning 

Det är inte bara vilken typ av träning som ger skadeförebyggande effekter hos 

fotbollsspelare som är viktig. En annan viktig infallsvinkel är hur träningen implementeras i 

praktiken hos olika fotbollslag samt vilka faktorer som underlättar och försvårar detta.  

Åman et al  (3) har gjort en studie med syftet att granska i hur stor utsträckning 

knäkontrollprogrammet (10) implementerats på nationell nivå i Sverige.  

Knäkontrollprogrammet implementerades i Sverige under 2010. I studien skickades enkäter 

ut till olika fotbollsförbund i 24 regioner i Sverige med frågor kring det neuromuskulära 

knäkontrollprogrammet. Enkäten innehöll frågor om vilken policy laget hade kring 

programmet, om det fanns någon ansvarig inom laget för programmet samt hur många 

utbildningar om knäkontrollprogrammet som utförs varje år. Studien visade att det svenska 

knäkontrollprogrammet delvis blivit implementerat i Sverige då 21 av 24 fotbollsdistrikt hade 

minst en utbildning av knäkontrollprogrammet mellan åren 2010–2015 (3).  

I en kvalitativ studie av Lindblom (13) gjordes intervjuer med fotbollstränare med syfte att 

utforska de faktorer som påverkar tränarnas tillämpning och användning av 

knäkontrollprogrammet (10) inom damfotboll i Sverige. Tjugo tränare från olika distrikt i 

Sverige intervjuades då det i de flesta lagen inte fanns någon övrig medicinsk personal. De 

fick svara på frågor om sina tankar och erfarenheter av knäkontroll, deras roll som tränare 

och hur de använde sig av knäkontrollprogrammet samt anledningar till att det eventuellt 

inte använts. Många av tränarna ansåg sig vara viktiga för genomförandet av träningen. Det 

som försvårade användningen av programmet var externa faktorer och hinder som resurser, 

inköp samt hur väl programmet passade in i lagets övriga träning. En del tränare gjorde 

modifieringar i programmet för att det skulle passa laget bättre. Resultatet av studien visade 

att de flesta tränare tyckte att programmet hade goda effekter om det används regelbundet 

men att visa tränare tyckte att effekten var för liten för att förebyggande träning skulle bli en 

prioritet (13).  

Vidare har det gjorts en studie av McGlashan et al (14) som undersökte australienska 

fotbollstränares syn på vilka strategier som de ansåg kunde främja implementeringen av 

skadeförebyggande träning för skador i nedre extremitet. Faktorer som framstod som viktiga 

var en förklaringsmodell om varför skadeförebyggande träning är betydelsefull, samarbete 

mellan olika fotbollsklubbar och input från experter inom skador. Även vidareutbildning och 
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utvärdering av arbetet med skadeförebyggande träning ansågs som viktiga faktorer.  

 

Fysioterapeutens skadeförebyggande arbete inom fotbollen 

I Brasilien har det gjorts en studie inom elitfotboll på herrsidan som undersökte och 

jämförde vilken skadeförebyggande träning som utfördes i fotbollslagen jämfört med vad 

som är rekommenderat i vetenskaplig litteratur. I studien fick fysioterapeuter från 16 

fotbollslag svara på en enkät där dom undersökte vilken typ av skadeförebyggande träning 

de ansåg vara mest relevant. Alla fysioterapeuter i undersökningen nämnde styrketräning, 

funktionell träning, bålstyrka och balans som viktiga delar av den skadeförebyggande 

träningen. Alla deltagare som intervjuades hade vetskap om FIFA11+ programmet, som är 

ett skadeförebyggande träningsprogram för fotbollsspelare som inriktar sig på träning för 

nedre extremitet. Utbildning kring FIFA11+ programmet hade genomgåtts av fysioterapeuter 

från 15 klubbar, varav 14 klubbar använde sig av det i sin träning. Dock hade ingen klubb följt 

programmet fullt ut. Detta visar på att det finns en skillnad mellan rådande evidens på 

området och fysioterapeuters kliniska utövande hos dessa klubbar (15).  

I en annan studie intervjuades erfarna fysioterapeuter om vilken syn de hade på 

rehabilitering efter främre korsbandsskada. I den studien menade fysioterapeuterna att det 

var viktigt med ett biopsykosocialt förhållningssätt för att få patienterna att återgå till 

tidigare aktiviteter. Däremot nämns inget kring förebyggande träning för skador eller träning 

för återfallsprevention (16).  
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Problemformulering 

Det har gjorts många studier som visar att skadeförebyggande träning har god effekt när det 

gäller minskning av skadeincidens(4,9,10). Dock har en studie visat att det finns försvårande 

faktorer vid implementering av skadeförebyggande träning inom fotboll. I den studien 

undersöktes det hur fotbollstränare jobbar med skadeförebyggande träning men inget om 

fysioterapeuters arbete (3). Det saknas studier på vilken syn fysioterapeuter, anställda av 

svenska fotbollslag, har på skadeförebyggande träning hos fotbollsspelare vilket har lett till 

intresset att undersöka detta område närmare.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att utforska uppfattningar och upplevelser hos fysioterapeuter 

anställda av svenska fotbollsklubbar gällande skadeförebyggande träning för knäskador inom 

fotboll. 

 

Frågeställning  

Vilka upplevelser och uppfattningar har fysioterapeuter anställda av svenska fotbollsklubbar 

på skadeförebyggande träning för knäskador inom fotboll?  

Vilken uppfattning har fysioterapeuter anställda av svenska fotbollsklubbar om 

Knäkontrollprogrammet (Knäkontroll, SISU Idrottsböcker, Sverige 2005)?  

 

Metod  

Design 

I studien har en kvalitativ metod använts. En kvalitativ design valdes då studiens avsikt var 

att utforska fysioterapeuters erfarenhet och åsikter kring skadeförebyggande träning. För att 

få en djupare förståelse och en upplevelse av deltagarnas syn på skadeförebyggande träning 

samlades kvalitativ data in via semistrukturerade intervjuer (17). 
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Urval  

Studien innefattar fem fysioterapeuter som arbetar inom fotboll i Sverige. Ett 

bekvämlighetsurval användes då det var begränsat med tid under datainsamlingsperioden 

(17).   Under urvalsprocessen kontaktades först sportchefer inom fotbollsklubbar i Uppsala 

och Stockholm via mejl. Sportchefen ombads att vidarebefordra informationen till 

fysioterapeuten inom laget. Dock fick författarna inget svar på dessa mejl. Under 

sökningsprocessen av fotbollsklubbar i Uppsala och Stockholm fann författarna webbsidan 

för föreningen ”Svenska fotbollssjukgymnasters förening” (18) . På denna webbsida fanns 

föreningens medlemmar, information om vilken fotbollsklubb de arbetade för samt deras 

mejladresser. Författarna valde då att skicka mejl till de medlemmar som arbetade inom 

fotbollsklubbar i Uppsala och Stockholm och fick svar från två fysioterapeuter som ville delta 

i genomförd studie. Då författarna ville ha minst fem deltagare utökades 

upptagningsområdet och telefonintervjuer planerades in. Författarna skickade mejl till 

samtliga medlemmar där det framgick att de arbetade inom en fotbollsklubb i Sverige.  Detta 

resulterade i att två fysioterapeuter till svarade att de ville delta i studien. Resterande mejl 

fick författarna inget svar på. Den femte deltagaren till studien fanns i författarnas 

bekantskapskrets och kontaktades personligen av en av författarna.  

 

Inklusionskriterier: leg sjukgymnast/fysioterapeut, minst 1 års yrkeserfarenhet inom fotboll, 

minst 25% anställning inom fotbollslaget, arbetar med fotbollsspelare från 12 år. Förstå 

svenska i tal och skrift.  

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna planerades att hållas i Uppsala och Stockholm men på grund av svårigheter att 

hitta deltagare till studien samt begränsad tid under datainsamlingsperioden så utökades 

upptagningsområdet till hela Sverige och telefonintervjuer planerades istället in. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes via telefonsamtal utifrån en intervjuguide (se 

bilaga 1) som innehöll öppna frågor för att utforska fysioterapeuternas syn och erfarenhet av 

skadeförebyggande träning.  Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och en av 

författarna höll i intervjun samtidigt som den andra författaren satt med och lyssnade samt 

antecknade under samtalets gång, eventuella följdfrågor ställdes av båda författarna. 
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Informanterna fick själva välja plats för intervjun utifrån deras tycke och författarna valde att 

sitta tillsammans i ett avskilt rum för att inte störas av ljud eller förbipasserande människor. 

Provintervju hölls aldrig då författarna hade begränsat med tid samt få deltagare som ville 

medverka i studien.  

 

Genomförande 

Deltagarna som blev tillfrågade via mail om de vill medverka i studien fick ett 

informationsbrev (se Bilaga 2) bifogat med beskrivning om vad studien handlar om, vad som 

var syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att deltagarnas uppgifter behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna tillfrågades att göra intervjuerna via telefon. Genom att besvara 

mejlet besvarade deltagarna även att de ville delta i studien.  

Datainsamlingen, dvs intervjuerna, genomfördes i september 2019. Intervjuerna hölls av en 

författare, men båda författarna var med i rummet för att anteckna och lyssna. Författarna 

turades om med att hålla i intervjuerna.  

 

 

Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta data från intervjuerna (19). 

Intervjuerna transkriberades först ordagrant, dock uteslöts suckar, skratt och hummanden 

om det inte var relevant för förståelsen till det informanten sade. När intervjuerna 

transkriberats lästes de noggrant igenom enskilt av författarna, detta för att författarna 

skulle få en individuell uppfattning av innehållet. Därefter valde författarna tillsammans ut 

meningsenheter dvs meningar och fraser som var relevanta utifrån studiens syfte. Dessa 

meningsenheter kondenserades sedan, dvs texten förkortas utan att det viktiga i innehållet 

förändrades, dessa meningsenheter försattes sedan med koder (19). Koderna jämfördes 

utifrån likheter och skillnader och delades sedan upp i subkategorier och kategorier. Under 

processen hölls kontinuerlig triangulering med handledare samt kurskamrater för att 

analysera insamlade data grundligt och för att öka trovärdigheten av materialet (17).  

Resultatet med de olika kategorierna som framtagits presenteras under resultatdelen i 

uppsatsen, både kortfattat som kategorier, subkategorier och koder i tabellform samt i 

beskrivande form i text med citat som representerar kategorierna.  Tabell 1 visar ett 
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exempel på hur processen gick till.  

 

Tabell 1: Exempel på hur databearbetningen genomförts  

 

 

Etiska överväganden 

Att delta i studien innebar ingen större risk för deltagarna. Möjligen skulle deltagarna kunna 

känna sig ifrågasatta i sitt kunnande samt känna sig granskade och testade. För att undvika 

detta var det viktigt att syftet för studien beskrevs tydligt i informationsbrevet - att avsikten 

inte var att ifrågasätta eller granska deltagarens kunnande utan att istället se det som att 

deltagarens kliniska erfarenhet var av nytta som en tillgång och ett komplement till befintlig 

forskning.  Detta skulle då kunna ses som en fördel för informanterna att delta i studien, att 

de får möjlighet att reflektera och dela med sig av sina erfarenheter inom området. Genom 

detta förmedlades att nyttan av studien överväger riskerna med att delta.  

 

Deltagandet var helt frivilligt och insamlade data från intervjuerna sparades på 

mobiltelefonen som endast författarna hade tillgång till för att säkerställa sekretess för 

informanterna. Inspelningarna av intervjuerna raderades direkt efter transkribering av 

materialet.  

 

Kategori Underkategori Kod Kondenserad 
meningsenhet 

Meningsbärande 
enhet  

Träningsplanering 

viktigt för spelaren  

Krav på spelaren  Styrka för att klara 
våld  

Skadeförebyggand
e att du är stark 
nog att ta emot 
våld 

Skadeförebyggand
e knäträning 
handlar faktiskt om 
att du är stark nog 
att ta emot våld 
som valguserar 
knät tex.  

Neuromuskulär 
träning  

Uppvärmning  Neuromuskulär 
påkoppling  

Få neuromuskulär 
påkoppling innan 
dom går in i full 
belastning.  

Vi ska få den här 
neuromuskulära 
påkopplingen runt 
knät, runt 
fotlederna och sen 
lite styrka att det 
ska vara lite hårt 
innan dom går in i 
full belastning.  
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Resultat  

Studiens deltagare var legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter,  tre män och två 

kvinnor, som arbetade inom både herr och damfotboll från superettan, allsvenskan samt 

landslagen. Deltagarnas arbetserfarenhet inom fotboll varierade och var mellan ett år till 

tjugo år. Deltagarna i studien benämns med en bokstav från a-e.  

 Tabell 2 visar koder, subkategorier och kategorier gällande fysioterapeuters syn och 

erfarenhet av skadeförebyggande träning.  

Tabell 2:  Resultattabell för frågeställning fysioterapeuters syn och erfarenhet av skadeförebyggande träning  

Kategori Subkategori Kod 

Träningsplanering 
viktigt för spelaren 

Individanpassa träningen  Individ i kollektivet 

 Optimal träningsbelastning  Återhämtning och sömn 

Förebygga överbelastningsskador  
Anpassa inför ny intensitet 

 Krav på spelaren  Anpassat till nivå 

 Styrka för att klara våld  

 Bra grundtränad fysiskt   
Hög V02max 

Skillnad i träningsplanering 
mellan killar och tjejer 

Mer fokus hos tjejer 

Viktigt med 
neuromuskulär 

träning 

Neuromuskulär påkoppling  Uppvärmning inför tyngre belastning 

  Värma upp musklerna 

 Stabilitet och kontroll 
förbereder spelaren  

Kontrollera knät  
Balans och styrka i utmanande positioner  
 

Bana in rörelsemönster 
Kontrollera knät  

Förmedla fakta och 
kunskap    

 

Kunskap hjälper  Kunskap för spelarna  
 

  Statistik per skada visar effekt  

  Studier visar effekt  

Kommunikation mellan 
ledare och fysioterapeut 

Kommunikation  
Medicinsk kunskap 

Utmaningar med 
skadeförebyggande 

träning  

Tidsaspekt  Tidskrävande  
Försvårande faktor  
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Träningsplanering viktigt för spelaren  

I den här kategorin framkom fyra subkategorier: ”individanpassa träningen”, ”optimal 

träningsbelastning”, ”krav på spelaren” och ”skillnad i träningsplanering mellan killar och 

tjejer”. Att få in skadeförebyggande träning i träningsplaneringen för lagen har nämnts som 

en viktig del i fysioterapeuternas arbete. Planeringen har lagts upp på olika sätt i olika lag. 

Några informanter nämner vikten av att den skadeförebyggande träningen ska vara 

individanpassad. Där ska man se till spelarnas tidigare skadehistorik, den nivå de spelar på 

och då lägga upp träningen utifrån de olika individerna, även om man jobbar i ett lag.   

En viktig del i träningens upplägg är att spelarna får tid till återhämtning. Där är sömn, kost 

och vätska viktiga faktorer samt att träningsbelastningen ligger på en lagom nivå där 

träningar samt matcher kommer i ett lagom intervall.  Här är det också viktigt att se 

individen så att progressionen inte blir för snabb och att träningsbelastningen inte blir för 

tung, detta för att undvika överbelastningsskador.  

”Hur man sköter sig utanför träningen, vi pratar sömn, mat återhämtning helt enkelt. Vikten 

av att sova 8 timmar per natt, vikten av att äta ordentligt och dricka ordentligt ” (c) 

Vidare anpassas träningen utifrån de krav som ställs på spelarna det vill säga vilken fysisk 

kapacitet spelarna behöver ha utifrån den nivå som de spelar på. Inom sporten är det viktigt 

att ha en bra grundfysik och kondition samt styrka för att kunna stå emot yttre våld i till 

exempel närkamper.  

”V02 max är en skadeförebyggande åtgärd, att vara väldigt bra grundtränad i sin fysik. Att 

man sätter krav på idrottarna ” (b) 

I intervjuerna granskades även informanternas syn på skillnader i träningsplanering mellan 

tjejer och killar. Denna fråga gav många olika svar. En faktor som kom fram var att det läggs 

mer fokus på skadeförebyggande träning hos tjejer och att det utåt sett hörs mer att tjejer 

behöver jobba med skadeförebyggande träning då förekomsten av knäskador är högre hos 

dom. Många nämner dock att även killar behöver jobba med skadeförebyggande träning och 

Mental förberedelse  Mentalt förberedd för 
träning   

Identifiera individer som är frånvarande  
 
Oförberedd ökar risk för skada  
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på liknande sätt men att man ser att killar får mer fysträning som gör att dom i det blir 

starkare och kan stå emot hårdare belastning på kroppen.  

”Skillnaden är väl i alla fall som vi jobbar, så är det mer fokus på specifikt knäuppvärmning 

eller knä prehabilitering för tjejer just för att dom har en större risk att utsättas för 

korsbandsskada eller knäskador” (e) 

 

Viktigt med neuromuskulär träning  

I den här kategorin återfinns två subkategorier: ”neuromuskulär påkoppling” samt ”stabilitet 

och kontroll förbereder spelaren”. Fysioterapeuterna beskriver att det läggs fokus på 

skadeförebyggande träning i uppvärmningen detta för att spelarna ska få neuromuskulär 

påkoppling och väcka musklerna som ska vara aktiva senare under träningen. I den 

skadeförebyggande träningen ligger fokus på att övningarna ska utföras med en bra teknik, 

att bana in rätt rörelse och klara av att hålla knät över foten utan att hamna i valgus. 

Informanterna talar mycket om att spelarna måste ha en bra stabilitet och kontroll vid hopp 

och landning och i utmanande ovana positioner.  

 

”Generellt att träna styrka och bana in rätt rörelse i hopp och landning. Styrka, stabilitet och 

kontroll i många olika lägen tycker jag är ganska sammanfattande” (a) 

 

Förmedla fakta och kunskap  

I den här kategorin finns två subkategorier: ”kunskap hjälper” och ”kommunikation mellan 

ledare och fysioterapeut”. Informanterna menar att en viktig faktor i skadeförebyggande 

träning är att förmedla information om skadeförebyggande träning till både spelare och 

tränare. Det är viktigt att det finns en bra kommunikation mellan fysioterapeut och tränarna 

för att tränarna ska få ta del av den medicinska kunskapen som fysioterapeuter har. Detta 

för att tränarna ska veta varför man gör det, varför det är viktigt och således varför det 

borde prioriteras. Det är även viktigt att ge kunskap till spelarna för att öka motivationen och 

skapa en egen drivkraft till att genomföra skadeförebyggande träning både på 

fotbollsträningen och på eget bevåg utanför den gemensamma träningen. Att involvera 

spelarna och låta de hålla i den skadeförebyggande träningen för varandra har också visat sig 

vara en underlättande faktor.  
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”Ge spelarna kunskap om hur viktigt skadeförebyggande träning är. Så trycka på det att 

utbilda spelarna så att dom vet varför dom faktiskt gör det” (e)  

 

”Tränaren själv måste förstå att det här gör vi för vi vet att det har effekt” (d) 

 

Utmaningar med skadeförebyggande träning  

Den här kategorin består av en subkategori: ”tidsaspekt”. Tid ses som en försvårande faktor, 

där fysioterapeuterna menar att en del tränare vill gå direkt in i fotbollen och tycker att den 

skadeförebyggande träningen tar tid från fotbollsträningen eller förlänger fotbollsträningen. 

Även hos spelarna finns det mer intresse för fotbollsspel och dom vill hellre förlägga tiden på 

det än på den skadeförebyggande träningen.  

 

”Tid är en försvårande faktor, att få in det i uppvärmningen. Många vill bara värma upp och få så 

mycket fotboll som möjligt” (e) 

 

Mental förberedelse   

I den här kategorin återfinns en subkategori: ”mentalt förberedd för träning”. Några av 

deltagarna menar att det är viktigt att vara mentalt närvarande vid träning och matcher för 

att hålla ett bra fokus och ha kvalitet i det dom gör. De anser att det finns en ökad skaderisk 

hos spelare som inte är mentalt förberedda för träning. Det är därför viktigt att ansvariga 

inom laget identifierar de spelare som verkar vara frånvarande eller slitna och då inte 

belastar den spelaren så hårt i träningen eller låter den avstå från träningen helt den dagen. 

Det är även viktigt som spelare att känna efter hur den mår,  ifall den har en dålig dag och då 

anpassa träningen utefter det.  

 

”Så skadeförebyggande bör vara att identifiera dom individer som verkar väck som inte är 

med. Att det är en stor risk att bli skadad om den enskilda inte är mentalt förbered för 

träning” (b)  
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I tabell 3 beskrivs koder, subkategorier och kategorier gällande fysioterapeuternas 

uppfattningar om knäkontrollprogrammet  

 

Tabell 3:Resultattabell frågeställning Fysioterapeuternas uppfattning om knäkontrollprogrammet  

 

 

Knäkontrollprogrammet känt och använt av många  

I den här kategorin framkom en subkategori: ”stor genomslagskraft”. Alla de informanter 

som deltog i vår studie var väl insatta i knäkontrollprogrammet (10).  Många av 

informanterna använde sig delvis av knäkontrollprogrammet som ett komplement till övrig 

skadeförebyggande träning. 

”Det är implementerat, folk känner till det. Så jag tycker att det har slagit igenom bra” (b) 

 

 
 

Kategori 

 
 
Subkategori 

 
 
Kod  

Känt och 
använt av 

många   

Stor genomslagskraft Implementerat, folk känner till det 

Massiv information 

Utbildningar i hela Sverige  

Bra men 
kan bli 
bättre  

Fördelar med 
knäkontrollprogrammet  
 
 
 
 
 
 
 
  

Enkelt att använda  
 
Passar olika kompetensnivåer 
 
 
 
Kan göras på fotbollsplan 
 
 
 
 
Lätta övningar  
Finns forskning bakom 

Förbättringsområden 
med 
knäkontrollprogrammet 

Färre övningar, enklare. 
För mycket att välja på.   
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Knäkontrollprogrammet bra men kan bli bättre  

I den här kategorin återfinns två subkategorier: ”fördelar med knäkontrollprogrammet” samt 

”förbättringsområden med knäkontrollprogrammet”. Fysioterapeuterna beskriver att 

knäkontrollprogrammet är ett lätt program med lätta övningar som är väl beskrivna och det 

är lätt att kommunicera ut det till ledare och spelare i laget oavsett kompetensnivå.  

”Jag tycker det är superbra, enkelt och lätt att förstå, lätt att få ut till alla möjliga olika 

kompetensnivåer. Gör man det så gör man väldigt mycket bra, då gör du den stora helheten” 

(a)  

Dock framkommer det att knäkontrollprogrammet kunde förenklas då det är många 

övningar med olika progressionsnivåer i programmet. Det gör att programmet blir 

tidskrävande och att det på så sätt är svårt att utföra hela programmet. Färre övningar kan 

göra programmet mer lättanvänt.  

”Möjligen ibland att det är lite ambitiöst att det blir så mycket att välja på, det finns problem 

med att det rent praktiskt ska utföras” (b)  

 

Diskussion  

Resultatsammanfattning  

Utifrån studiens frågeställningar identifierades sju kategorier och tretton subkategorier som 

beskriver fysioterapeuternas syn på skadeförebyggande träning.  Fysioterapeuterna 

beskriver vikten av en god träningsplanering som är individanpassad, nivåanpassad samt 

balanserad så spelarna får tid till återhämtning. Vidare beskrivs neuromuskulär träning som 

en del av uppvärmningen som en viktig faktor och att kunskap bör förmedlas till spelare och 

tränare kring skadeförebyggande träning.  Mental förberedelse ses också som en viktig 

faktor för att minska risken för skador.  

Fysioterapeuterna i studien kände alla till knäkontrollprogrammet och ansåg att det är ett 

väl utformat program med bra och lätta övningar. Dock visade det sig att många tyckte att 

programmet kunde förenklas genom att ha färre övningar.  
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Resultatdiskussion 

Viktigt med neuromuskulär träning  

Alla deltagare i studien framhåller att det är viktigt med neuromuskulär träning, stabilitet 

och kontroll samt att spelarna ska kunna kontrollera knät i många olika lägen. Fokus på detta 

läggs framförallt i uppvärmningen där den neuromuskulära påkopplingen är viktig.  I en 

studie från 2014 (20) undersöktes fotbollsspelares förmåga att kontrollera knät ouppvärmd, 

efter uppvärmning samt efter 90 minuters match. Resultatet visade att förmågan att 

kontrollera knät ökade efter uppvärmningen. Uppvärmningen var 25 minuter lång men 

bestod inte av neuromuskulär träning utan bestod istället av joggning, stretchning och 

passningsövningar. Det finns stöd för att neuromuskulär träning har bra effekt på 

knäkontroll (4,11), dock visar studien från 2014 (20) att en generell uppvärmning också ger 

resultat på knäkontroll.  

Mental förberedelse 

Att vara mentalt förbered vid träning och match är en faktor som flera av fysioterapeuterna 

anser vara en viktig aspekt för att förebygga skador, där spelare som inte är mentalt 

närvarande har större risk att skada sig. Det är få som har undersökt sambandet mellan 

mental närvaro och skaderisk i vetenskapliga studier. Däremot finns det en studie som har 

undersökt sambandet mellan ökad självrapporterad stress och ökad risk för skada hos 

fotbollsspelare. Resultatet visar att det finns ett samband och att det är viktigt att skapa en 

positiv stödjande miljö för spelarna samt lära ut stresshantering för att minska risken för 

skador. Detta visar på att det är viktigt att ha en helhetsbild kring skadeförebyggande 

åtgärder då det psykiska måendet även har en stor inverkan på skaderisken (21).  

Träningsplanering viktigt för spelaren  

En bra träningsplanering är något som fysioterapeuterna menar är en viktig del i 

skadeförebyggande syfte, där återhämtning är en viktig del i detta. De tar upp betydelsen av 

att sova ordentligt, äta bra och hålla träningsbelastningen på en lagom nivå. Detta stödjs av 

en studie som visar att en bra näringsåterhämtning påverkar muskelreparationen och 

återställer vätskebalansen vilket bidrar till en bättre återhämtningsprocess och minskar 

risken för skada hos spelarna (22).  
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Informanterna menar också att träningsplaneringen är viktigt för att spelarna ska kunna ha 

goda sömnrutiner för att kunna tillgodose sig träningen på bästa sätt och därmed minska 

risken för skador. Långvarig sömnbrist är associerat med en större risk för muskuloskeletala 

skador (23). Fotbollsspelare har större risk för sömnproblematik på grund av hög tränings 

och matchbelastning samt träningstider sent på kvällen som stör dygnsrytmen (23,24) . 

Detta stödjer det informanterna sagt gällande att det är viktigt med en bra återhämtning och 

att spelarna sköter sina kost och sömnrutiner.   

Fysioterapeuterna i genomförd studie menar att träningsplaneringen kan skilja sig lite mellan 

killar och tjejer. Upplevelsen hos informanterna är att det läggs mer fokus på 

skadeförebyggande träning hos tjejer. Statistik visar också att andelen tjejer som skadar sig 

inom fotboll är dubbelt så hög som hos killar (4). Detta har gjort att många studier gällande 

skadeförebyggande träning gjorts på tjejer och programmet knäkontroll har utformats och 

testats på tjejer (3,4) . Det framgår i studier att antalet skador har minskat även hos herrlag 

som använt sig av knäkontrollprogrammet och att skadeförebyggande träning ger effekt 

även på män (3).  Dock pekar genomförd studie på att skadeförebyggande träning för män 

inte fått samma genomslagskraft på fotbollsplanen.  

 

Förmedla fakta och kunskap  

Att förmedla fakta och kunskap är något som beskrivs som viktigt av informanterna. De 

menar att spelare och tränare ska ha kunskap kring skadeförebyggande träning för att de ska 

bli motiverade till att genomföra och lägga tid på det. Detta stämmer överens med en studie 

som visar att bättre kommunikation och utbildning kring effekter av skadeförebyggande 

träning är en underlättande faktor (25,26) . Ytterligare en studie visar på att 

implementeringen av skadeförebyggande träning ibland är bristande och att en trolig 

anledning till detta är bristande kunskap hos fotbollstränaren. Studien visar att det ofta är 

ungdomslag som har outbildade tränare jämfört med seniorlag och vidare visar studien att 

åldersgruppen av fotbollsspelare mellan 15-17 år inte visat någon minskning av knäskador. 

Detta är oroväckande då ungdomar är en högriskgrupp för skador(3) . 

Knäkontrollprogrammet bra men kan bli bättre  

Gällande knäkontrollprogrammet beskriver fysioterapeuterna att det är ett bra program 

men att det skulle kunna förbättras på vissa punkter. Många menar att det finns för många 
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övningar i programmet och att det således tar för lång tid att utföra. Det har visats i en 

studie att tränare ville göra justeringar på programmet för att det bättre skulle passa in i 

träningen. Detta gjorde att programmet implementerades bättre i laget men risken fanns att 

effekten av programmet minskade (13). Det framkom även från denna studie att 

fysioterapeuterna gjorde ändringar i programmet men att de menar att de har den 

medicinska kunskapen till att kunna göra förändringar utan att minska effekten.  

 

Metoddiskussion  

Författarna valde att ha en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer för att få en 

beskrivande bild av deltagarnas upplevelser och erfarenheter av skadeförebyggande träning. 

(15,16) När rekryteringen av deltagare till studien påbörjades var avsikten att träffa 

deltagarna för att hålla i intervjuerna. Rekryteringsprocessen tog lång tid och författarna 

hade svårt att hitta deltagare i närområdet som ville ställa upp. Således utökades det 

geografiska upptagningsområdet och telefonintervjuer planerades istället in med deltagarna. 

Det hade kunnat vara en fördel att träffa deltagarna istället för att hålla intervjuerna via 

telefon eftersom miner, kroppsspråk och så vidare då kan uppfattas vilket kan ge en mer 

nyanserad bild av det deltagarna säger (19).  Författarna ansåg ändå att intervjuerna 

genomfördes på ett bra sätt och deltagarna var tydliga i sin kommunikation. En fördel med 

telefonintervju är att deltagarna själva kan välja en plats där de kan sitta ostört, känna sig 

trygga och prata öppet.  

Eftersom det var svårt att få deltagare till studien så gjordes inte någon provintervju. Det 

hade kunnat vara en fördel att hålla i en provintervju för att få en bild av hur intervjuguiden 

fungerade och komma fram till om något behövde justeras. Dock ansåg författarna att 

intervjuguiden var väl utformad och att informanterna gav uttömmande svar som svarade på 

studiens syfte.  

Författarna valde att hålla i varannan intervju för att båda skulle få prova på att hålla i 

intervjun samt sitta bredvid och lyssna. Författaren som satt bredvid och lyssnade 

reflekterade under intervjun löpande samt ställde följdfrågor vid behov.  Det hade möjligen 

varit fördelaktigt att endast en av författarna höll i intervjuerna för att bättre kunna 

säkerställa att frågorna ställs på ett liknande sätt. Dock ansågs det att intervjuerna 
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genomfördes på liknande sätt eftersom båda författarna var med under intervjuerna och 

kunde lyssna och lära av varandra.  

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att hålla i semistrukturerade intervjuer vilket 

kan ha påverkat resultatet då en mer erfaren författarna kanske hade ställt annorlunda 

följdfrågor och på så sätt fått en bredare bild av deltagarnas erfarenhet. Författarna 

upplevde dock att intervjuerna genomfördes bra med mycket öppna frågor där 

informanterna fick mycket utrymme att prata fritt kring ämnet.  

Under arbetets gång genomfördes analysen av insamlade data först enskilt av båda 

författarna där meningsbärande enheter valdes ut och kondenserades för att sedan jämföras 

med varandra. Vidare genomfördes triangulering (17) tillsammans med kurskamrater och 

handledare fortlöpande under databearbetningsprocessen. Författarna har noggrant 

transkriberat insamlade data och presenterat materialet tydligt med tabeller och citat för att 

ge en tydlig beskrivning av det informanterna i studien har delgett i intervjuerna. Detta för 

att öka trovärdigheten av innehållet i studien. För att öka tillförlitligheten ytterligare hade 

informanterna kunnat ombes att korrekturläsa de transkriberade intervjuerna för att 

undvika feltolkningar (19).  

Deltagarna i studien var blandat kvinnor och män från olika delar i Sverige, i olika åldrar, med 

olika mycket erfarenhet av fysioterapeutiska yrket inom fotboll. De arbetade också inom 

både dam och herrfotboll och har således olika erfarenheter och uppfattningar vilket har 

gett möjlighet till att ämnet skadeförebyggande träning har belysts från olika perspektiv. 

Således blir överförbarheten större då det är en blandad grupp av informanter som 

medverkat (19).  

 

Etisk diskussion  

Innan författarna startade med intervjuerna med deltagarna förmedlades det via mejl samt 

även på telefon innan intervjun vad som var syftet med studien samt att författarnas avsikt 

inte var att ifrågasätta deras kunnande. Då författarna aldrig träffade informanterna utan 

istället höll intervjun via telefon så har författarna inte kunnat uppfatta kroppsspråk och 

miner. Informanterna kan således känt sig ifrågasatta eller granskade utan att författarna 

uppfattat detta. Författarna tror dock inte att det uppstod någon sådan problematik under 



19 
 

intervjuerna utan upplevde istället att informanterna gladeligen ville dela med sig av sina 

upplevelser och uppfattningar. 

 

Klinisk betydelse och framtida forskning  

I genomförd studie var syftet att framlägga svenska fysioterapeuters syn på 

skadeförebyggande träning inom fotboll. Mycket av den erfarenhet och de uppfattningar 

som fysioterapeuterna i studien framhåller gällande skadeförebyggande träning finns det 

också stöd för i vetenskaplig litteratur. Fysioterapeuterna i utförd studie har dock lyft fram 

en faktor gällande skadeförebyggande träning som det utifrån författarnas kännedom inte 

finns så mycket forskning kring. Denna faktor är mental förberedelse där fysioterapeuterna 

menar att det är viktigt att spelarna är mentalt förbereda för träning för att minska risken för 

skada. Denna faktor skulle kunna ge intresse för ytterligare studier för att undersöka 

betydelsen av mental förberedelse för det skadeförebyggande arbetet inom fotboll.  

 

Resultatet av studien kan vara av betydelse för fysioterapeuter som arbetar med 

idrottsutövare och som vill utveckla sina kunskaper om hur fysioterapeuter anställda av 

fotbollsklubbar arbetar med skadeförebyggande träning. Utförd studie kan ge en insikt i hur 

mer erfarna fysioterapeuter som jobbar inom fotboll tänker kring skadeförebyggande 

träning och hur den implementeras i fotbollsverksamheten. Detta kan ge en annan aspekt än 

vad kvantitativ vetenskaplig forskning ger på ämnet.  

 

Konklusion 

I resultatet av studien framkommer det att fysioterapeuterna som intervjuades framhäver 

att skadeförebyggande tränings är en viktig aspekt inom fotbollen. De tar upp 

knäkontrollprogrammet, neuromuskulär uppvärmning samt vikten av att spelarna har en 

god knäkontroll. Detta är också något som många studier på området visar är viktiga 

faktorer. Det som fysioterapeuternas kliniska erfarenhet adderade till ämnet utöver det 

författarna läst om i tidigare studier var faktorn mental förberedelse. Vidare studier behövs 

för att ytterligare undersöka betydelsen av mental förberedelse.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 
 

Intervjun inleds med en förklaring av följande begrepp:  

Skadeförebyggande träning - “Med skadeförebyggande träning avser vi träning som förbättrar 
egenskaper som minskar skaderisken.”  

 
 

Beskriv vad skadeförebyggande träning innebär för dig. Vad tycker du ska ingå i skadeförebyggande 
träning?  

 
 

Beskriv hur ni jobbar med skadeförebyggande träning? Ser du några skillnader i planeringen för 
kvinnor respektive män?  

 
 

Vad stöter du på för svårigheter vid implementeringen av skadeförebyggande träning för knäskador i 
ett fotbollslag? Underlättande faktorer?  

 
 

Hur länge har ni arbetat med skadeförebyggande träning? Hur anser du att effekten har varit och hur 
har det påverkat spelarna?  

 
 

Många studier på området tar upp vikten av neuromuskulär träning och proprioception som en del 
av uppvärmningen. Utifrån din kliniska erfarenhet; det några fler faktorer som du anser vara viktiga? 

 
 

Svenska fotbollsförbundet har utvecklat programmet Knäkontroll (Knäkontroll, SISU Idrottsböcker, 
Sverige 2005) Vad har du för tankar kring det programmet?  
 

Är det något övrigt som ni tycker är viktigt att tilläga om ämnet?  

 
 

Eventuella följdfrågor på alla ovanstående frågor: 
-Varför/ Varför inte?  
-Kan du berätta mer/ kan du utveckla...  
-Kan du förklara...  
-Fördelar/ nackdelar med det? 
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Bilaga 2: Informationsbrev till deltagare  

Hej!  

Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet, Emilia Englund och Sandra 
Forsberg. Som examensarbete vill vi göra en intervjustudie där vi vill undersöka fysioterapeuters syn 
på förebyggande träning för knäskador inom fotboll. Det finns många studier gjorda på förebyggande 
träning för knäskador inom fotboll men få studier gjorda på fysioterapeuters syn på 
skadeförebyggande träning inom fotboll i Sverige, vilket har lett till valet av ämnet till vår kommande 
studie.  

 
Vill du vara med som deltagare i studien och bli intervjuad av oss i början av höstterminen 2019? 
Intervjun kommer att ta 10–15 minuter och du kommer att kunna välja om du vill att vi kommer din 
arbetsplats eller om intervjun ska genomföras på annan plats enligt överenskommelse. Vi är ute efter 
din kliniska erfarenhet som ett värdefullt komplement till den evidens som finns på området och vi 
vill undersöka dina erfarenheter och upplevelser kring skadeförebyggande träning för knäskador.  

 
Deltagandet i studien är såklart helt frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande i 
studien så att både dina svar och personuppgifter raderas. Intervjuerna kommer att spelas in och 
materialet från intervjun kommer behandlas och bevaras så att obehöriga ej får tillgång till det, enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) I studien kommer vi att 
koda dina svar från intervjun med siffror eller bokstäver, och inga personuppgifter kommer därför 
anges. När studien är avslutad kommer all information om personuppgifter raderas. När studien är 
avslutad så kommer den att publiceras i databasen DIVA som tillhör Uppsala Universitet. Om 
önskemål finns så kan vi skicka resultatet av studien till dig i efterhand.  

 
Vi skulle bli jätteglada om du ville ställa upp på att delta i vår studie. Vid eventuella frågor eller 
funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på telefon eller via mail.   

 
Med vänliga hälsningar, 

Emilia Englund och Sandra Forsberg.  

 
Emilia Englund                     Sandra Forsberg         

0730415075                         0769498081 

emilia.englund@hotmail.com  sandraforsberg12@live.se 

 
Handledare: Sara Frygner Holm  

sara.fryger-holm@neuro.uu.se  
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