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Träningen som ger
spelarna knäkontroll  
Akuta knäskador är vanliga i innebandy. Kvinnor löper en särskilt stor 
risk. Högskolan i Dalarna arbetar nu tillsammans med ett superligalag 
för att minska skadorna. Ett knäkontrollprogram ska hjälpa klubbens 
damer att se förebyggande träning som en naturlig och stimulerande 
del av idrotten. 

La g i d r o t t e r s o m  innebandy och fotboll, 
som är två av våra idrotter med flest delta-
gare, har en hög skadefrekvens vad gäller 
akuta knäskador. Det gäller främst hos 
kvinnor. Kvinnliga idrottare löper 4-6 
gånger större risk än män att få en främre 
korsbandsskada (1). Personer som drab-
bats av en främre korsbandsskada löper 
en stor risk att drabbas av artros senare i 
livet som en följd av skadan (2,3). Artros i 
knäleden medför ofta rörelseinskränk-
ningar som också påverkar vardagslivet. 
    Lösningen är dock inte att avstå från 
idrott. Studier har istället visat att neuro-
muskulär träning på balansmatta, balans-
platta och med specifika övningar för att 
förebygger skador i nedre extremiteten, 
inklusive främre korsbandsskador (4-6). 
    I en studie visar Marcus Waldén och 
hans medarbetare att fotbollsspelande 
flickor minskade risken för korsbandsska-
dor med 64 procent när de genomförde 
skadeförebyggande träning, jämfört med 
en kontrollgrupp (5). I studien ingick 
aktiva flickor i åldern 13-17 år. Studien 
innefattade ett interventionsprogram 
där undersökningsgruppen tränade efter 
programmet Knäkontroll (7). De körde 
programmet 10-15 minuter två gånger per 
vecka i samband med träning, till skillnad 
från kontrollgruppen som inte genom-
förde knäkontrollprogrammet. Svenska 
fotbollsförbundet har därefter lagt fram 

en plan för hur knäkontrollprogrammet 
ska implementeras i svensk fotboll. 

Saknar kontinuerlig träning
Trots att forsknings- och utvecklings-
resultat visar att det genom ett enkelt 
träningsprogram går att minska risken 
för knäskador finns vissa indikationer 
på att träningen inte bedrivs kontinuer-
ligt som del i den ordinarie träningen i 
innebandyföreningar. 
    I en pilotstudie genomförd av Dala 
Sports Academy vid Högskolan Dalarna 
var syftet att undersöka huruvida det 
finns något samband mellan typ av golv 
och skadeincidensen av främre kors-
bandsskada. Syftet var också att under-
söka möjligheterna till att höja kvalite-
ten på det skadeförebyggande arbetet 
mot främre korsbandskada inom idrot-
ten i Sverige. Undersökningsdeltagarna 
var kvinnliga elitspelare som varit aktiva 
under de senaste tio åren samt drabbats 
av korsbandsskada. 
    Resultaten av intervjuerna visar att 
det finns ett samband mellan typ av golv 
och skadeincidens. Sjuttio procent av 
de främre korsbandsskadorna hos de 
kvinnliga innebandyspelarna skedde i 
en idrottshall med gummimatta. Flera 
av de intervjuade spelarna hade drab-
bats av fler än en korsbandsskada. 
    Det framkom även i resultaten att de 
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kvinnliga innebandyspelarna som drab-
bats av korsbandsskador har en liten eller 
ingen erfarenhet av kontinuerlig skadefö-
rebyggande träning innan skada. Här är 
några röster från intervjuerna:

”Ibland körde vi enkla knäkontrollsövningar men 
aldrig regelbundet – ofta på försäsongen.” 

”Vi körde bara konditionsträning om det inte var 
innebandyträning.”

”Tidigare tränade vi knäkontrollsövningar men 
vår sjukgymnast blev gravid och då slutade vi.”

”Fystränaren ville jobba med små muskler inte 
bara med stora muskelgrupper. Vi körde yoga för 
mindre muskelgrupper.”

Med tanke på den höga risk som finns för 
kvinnliga idrottare att drabbas av knäska-
dor är det av stort intresse att hitta bra 
träningsprogram samt implementerings-
strategier för att förhindra detta. 

Knäkontrollprogrammet
Avsikten med vårt projekt är att imple-
mentera ett validerat skadeförebyg-
gande program hos tränare och spelare 
i en innebandyförening i Mellansverige. 
Föreningen är vald eftersom de har haft 
en relativt hög skadefrekvens. Förenin-
gen har också efterfrågat hjälp för att 
minska antalet främre korsbandsskador 
som främst drabbar unga kvinnor och 
flickor. Det är resultaten från den tidig-
are nämnda pilotstudien som ligger till 
grund för utvecklingen av implementer-
ingsstrategin.
    Knäkontrollprogrammet startar i 
januari 2014 och kommer att pågå fram 
till våren 2015. Programmet genomförs 
i två av föreningens lag: ett flicklag samt 
damlaget. Damlaget spelar i den högsta 
nationella serien. Under projektet genom-
för vi även intervjuer med deltagarna 
för att undersöka deras inställning till 
och tidigare erfarenheter av träning som 
är bra för att förebygga knäskador. Alla 

Även golvet har betydelse för 
mängden skador. Johanna Dahlin, 
Pixbo, laddar för skott.
Foto: Carl Sandin, Bildbyrån
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Skadeförebyggande träning

4. Situps med klubba
Syfte med övningen:

Träna bukmuskler samt rörlighet i höfter och bröstrygg

Utförande:

Ryggliggande, håll klubban med raka armar ovanför huvudet. Håll benen en bit ovanför golvet. 
Låt händer och fötter mötas på mitten med klubban, runda nacke och rygg, pressa ned 
svanken. Gör övningen långsamt. Målet är att nå med klubban bakom skosulorna. Återgå till 
utgångsläge, tänk på att ha kvar benen i luften under hela övningen.
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Figur 1. Övningar för skadeförebyggande träning (2013). Utbildningsmaterial Svenska Innebandyförbundet. Träningen 
baseras på tolv stycken övningar som genomförs i samband med träning.
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Figur 2. Beskrivning av studiens design.

aktiva ombeds också föra träningsdagbok 
under hela implementeringsperioden. I 
dagboken ska de beskriva sin planerade 
och utförda träning samt erfarenheten av 
träningen inom knäkontrollprogrammet 
(figur 1). Dessutom genomför vi observa-
tioner för att få en bild av lagens skadefö-
rebyggande träning före, under och efter 
interventionen (figur 2). 

Växande forskningsområde
Inom hälso- och sjukvården har det, 
under de senaste decennierna, utvecklats 
ett relativt omfattande forskningsområde 
som fokuserar på att öka kunskapen om 
implementering av evidensbaserad kun-
skap. Många studier har funnit att över-
föringen av forsknings- och utvecklings-

resultat från teori till praktik ofta är lång-
sam, oförutsägbar och ofullständig (8). 
    Att utveckla kunskap om effektiva 
implementeringsmetoder för att överföra 
forskningsresultat till den praktiska verk-
ligheten har blivit ett allt viktigare forsk-
ningsområde. Det finns ett stort antal 
studier som fokuserar på effekten av olika 
metoder och som visar likartade resultat 
oavsett metod. De skillnader som finns 
antas bero på, förutom effekten av den 
specifika metod som forskarna använder 
för att stödja en implementering, den typ 
av forskningsresultat som implementeras 
och i vilket kontext implementeringen 
sker (9).

Skadeförebyggande träning

2. Utfallssteg med klubba bakom ryggen
Syfte med övningen:

Tränar bålstabilitet, knäkontroll, rörlighet i höft samt styrka baksida lår.

Utförande:

Håll i klubban bakom ryggen en hand i nacken en hand i svanken, armbågarna pekar rakt ut 
under hela rörelsen. Spänn magen, gör ett markerat kliv framåt. Landa med rak fotisättning.  
Tryck explosivt tillbaka till ursprungsläget. Ryggen hålls rak i hela övningen och blicken framåt.

Övningen utförs 3 gånger med 10 repetitioner varje gång på både höger och vänster ben
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9. Ryggklockan
Syfte med övningen:

Rörlighetsträning bröstrygg, svank och axlar samt styrketräning av rygg och skuldermuskulatur.

Utförande:

Liggande på mage, sug in magen, håll fötterna ca 2 cm över golvet och håll en lätt vikt 
(innebandyboll) i händerna med armarna sträckta rakt framför huvudet. Ta sedan vikten i ena 
handen och håll armarna rakt utanför midjan för att sedan mötas över rumpan. Titta ned i 
golvet under hela rörelsen. Öka svårighetsgraden med ökad vikt och långsammare utförande.

Gör 5 varv åt vartdera hållet

KNÄKONTROLL I
MOBILEN

SISU Idrottsböcker, Svenska 
Fotbollförbundet och 
Folksam har tagit fram en 
applikation till mobiltelefoner 
och surfplattor som heter just 
Knäkontroll. Appen går att 
ladda ner gratis.


