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Sammanfattning  

Författare: Madeleine Nygren-Bonnier 

Svensk titel: Skadeförebyggande träning inom elitdamfotboll-  

Tränarnas fokus på att förebygga en främre korsbandsskada 

 

Sammanfattning: 

Denna kvalitativa studie har genomförts med sju semistrukturerade intervjuer, varav fem är 

damallsvenska fotbollstränare. Studien fokuserar på delar av hur den damallsvenskan 

tränarkåren arbetar med förebyggande träning för knäskador. Detta med tanke på att främre 

korsbandsskador inom elitdamfotbollen är en vanlig och allvarlig knäskada. Det ett stort 

problemområde med främre korsbandsskador inom damfotbollen. I en trupp på 20 

damfotbollsspelare inträffar en främre korsbandsskada vartannat år. Skadeförebyggande 

träning är ett viktigt redskap för att förbereda damfotbollsspelarna för de fysiska påfrestningar 

som uppstår under en fotbollssäsong
1
. 

I denna studie ingår det, till exempel, teorier om skadeförebyggande träning och vilka 

riskfaktorer som finns för damfotbollsspelare att drabbas av en främre korsbandsskada. I 

intervjuguiden har det varit fokus på hur de damallsvenska tränarna arbetar med 

skadeförebyggande träning och hur de implementerar den i verksamheten. Detta för att få 

information om hur de damallsvenska tränarna arbetar med träningen för att ge 

damfotbollsspelarna de bästa förutsättningarna för att förebygga en främre korsbandsskada. 

De damallsvenska tränarna har hjälp av sjukgymnaster, läkare och/eller fysiologiska tränare 

med hur den skadeförebyggande träningen ska vara och vilka övningar som ska finnas med. 

Därefter bestämmer de damallsvenska tränarna själva när denna träning ska utföras under 

träningsveckan. Förutom intervjuer, med de damallsvenska tränarna, har det också genomförts 

intervjuer med en sjukgymnast och med en ortoped. Detta för att få information om 

problemområdet runt en främre korsbandsskada inom elitdamfotbollen. Intervjufrågorna har 

också berört hur och varför damfotbollsspelarna ska förebygga denna knäskada. De 

damallsvenska tränarna tycker alla att den skadeförebyggande träningen är viktig att använda. 

Detta för att förbereda damfotbollsspelarna för de belastningar och påfrestningar som kommer 

                                                        
1 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012, Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 
2012 



 
 

 
 

uppstå under säsongen. Den skadeförebyggande träningen ser något annorlunda ut i de fem 

damallsvenska fotbollslag som ingår i min studie. Någon förening använder ett knäkontroll 

program mer än andra och konditions- och styrketräningen varierar i antal pass. Det som 

förenar dem är att de alla använder sig av en kombination och pulsering av träningen. Det vill 

säga att de använder både låg- och högintensiv träning och den övriga träningen är en 

kombination av olika övningar och träningsformer. Samt att de alla har den 

skadeförebyggande träningen inplanerad under hela säsongen.  

Nyckelord: damfotboll, främre korsbandsskada, skadeförebyggande träning, knäkontroll. 

Antal sidor: 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

English title: Injury prevention in the elite women’s football –  

Coaches focus on ACL injury   

This quality study was carried out with seven semi-structured interviews and five of them 

were with elite women´s football coaches. What has been studied is how elite women’s 

football coaches are working with injury prevention training to their knees for the women’s 

football players. An anterior cruciate ligament injury in elite women’s football is both 

common and serious knee injury. This is a major problem area of the anterior cruciate 

ligament injuries in women's football. In a squad of 20 women's football players occur an 

anterior cruciate ligament injury every two years. Injury prevention training is important to 

prepare the women's football players for the physical stresses that will arise during the 

season
2
. 

 In this study includes, for example, theories of loss prevention training and risk factors for 

elite women’s football player to suffer an ACL injury. The interview guide has been focusing 

on the coach’s work and why they have chosen to use loss prevention training and how it can 

be planned and executed. This is to get information on how the elite women coaches working 

with the training to give the elite women football players the best position possible to prevent 

an ACL injury. The elite coaches have the help of physiotherapists, doctors and / or 

physiological coach with the loss prevention training must include for different exercises, and 

then determine the elite coaches themselves when it will be done during training week. In 

addition to interviews with the elite women coaches have also been interviewed by a 

physiotherapist and a doctor. This interview has been used to get information about the 

problem area with an ACL injury in elite women football. After that question I also touched 

on how and why the elite women’s football players should prevent this knee injury. The elite 

women’s football coaches all think the injury prevention training is important to use. This is 

to prepare women football players for the loads and stresses which will occur during the 

season. The loss prevention training is somewhat different in the five elite women´s football 

team that is part of my study. Any association uses a knee control program more than others, 

and cardio and strength training workouts vary in number. What unites them is that they all 

use a combination and the pulsation of the training.  

                                                        
2 Martin Hagglund physiotherapist, interview February 8 2012, Markus Waldén orthopedic, interview  February 

3 2012 



 
 

 
 

That is, they use both low and high intensity training and other training is a combination of 

different exercises and exercise. And they all have the injury prevention training scheduled 

throughout the season. 

 Keywords: women's football, ACL injury, injury prevention training, knee control. 

No of pages: 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Förord  
 
Jag vill ge ett stort tack till de fem damallsvenska tränare som ställde upp på intervjuerna och 

gav mig information om hur de arbetar med skadeförebyggande träning för att förbygga en 

främre korsbandsskada inom elitdamfotbollen. Intervjuerna med sjukgymnasten Martin 

Hägglund och ortopeden Markus Waldén har också varit av stort värde i min undersökning. 

Till sist värdesätter jag den hjälp jag fått med val av litteratur, avhandlingar. infallsvinklar och 

tips av min handledare Anna Hafsteinsson Östenberg och dessutom den korrigerings läsning 

som Katarina Johansson gjort har också varit till stor hjälp.  
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1. Inledning  
 

Min studie kommer ta upp hur fem damallsvenska tränare arbetar med skadeförebyggande 

träning. Detta för att hjälpa damfotbollsspelarna och ge dem de bästa förutsättningarna att 

förebygga en främre korsbandsskada. Valet av undersökningsgrupp är grundat med tanke på 

att risken för en främre korsbandsskada är vanlig inom damfotbollen (Ekstrand & Karlsson 

1998, Hägglund 2007, Jacobson 2006, Waldén 2007). Jag har valt att rikta in mig på 

Damallsvenskan, eftersom en främre korsbandsskada är vanligare ju högre spelnivå 

damfotbollsspelaren befinner sig på (Hägglund 2007, Waldén 2007). I denna studie kommer 

tränarnas arbete med den skadeförebyggande träningen vara i fokus. Det som tas upp är 

tränarnas arbete med den skadeförebyggande träningen och hur/vad de damallsvenska 

fotbollsspelarna erbjuds för träning för att kunna förebygga en främre korsbandsskada. Med 

tanke på att främre korsbandsskador är vanliga inom damfotbollen och att studiens fokus 

ligger på skadeförebyggande träning, kommer jag även att involvera en sjukgymnast (Martin 

Hägglund) och en ortoped (Markus Waldén). Detta för att få fram information om hur läget 

ser ut med främre korsbandsskador i damfotbollen och vilka möjligheter som finns för dem att 

förebygga denna allvarliga knäskada. 

 

Damfotbollsspelare löper en högre risk, än herrfotbollsspelare, att drabbas av en främre 

korsbandsskada. Det är även högre risk om det är spel på elitnivå, än lägre sådan att drabbas 

av vilken idrottsskada som helst. Denna studie kommer endast behandla främre korsband som 

idrottsskada.  En av anledningarna till mitt val av D-uppsats är vetskapen om att en främre 

korsbandsskada är ett stort problem inom damfotbollen. En annan anledning är att 

damfotbollsspelarna kan använda sig av skadeförebyggande träning för att få de bästa 

förutsättningarna att förebygga denna allvarliga knäskada (Hägglund 2007, Jacobson 2006, 

Söderman 2001, Waldén 2007).  
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2. Bakgrund  
 
Fotboll är en av de största idrotterna i världen och även en av de mest populära lagsporterna. 

År 2006 fanns 265 miljoner registrerade fotbollsspelare i över 100 länder. Av dessa 265 

miljoner är 26 miljoner damfotbollsspelare och de resterande 239 miljonerna 

herrfotbollsspelare (Fifa 2006). I Sverige fanns samma år 59 592 licensierade 

damfotbollsspelare och 189 235 licensierade herrfotbollsspelare på alla nivåer (Svenskfotboll 

2006).  

Fotbollsspelarna löper, stor risk under sin karriär, att råka ut för någon typ av skada (Jacobson 

2006). En av de allvarligaste skadorna, som en fotbollspelare kan drabbas av, är främre 

korsbandsskada.  Denna knäskada kan leda till en längre tids frånvaro, och/eller för vissa att 

fotbollskarriären är över (Kiani 2010). Det har tidigare gjorts studier inom fotbollen som visar 

att damfotbollsspelare löper dubbelt så hög risk som herrfotbollsspelare att drabbas av en 

främre korsbandsskada (Ekstrand & Karlsson 1998, Jacobson 2006, Waldén 2007).  En 

främre korsbandsskada är en av de allvarligaste skadorna inom fotbollen på både dam- och 

herrsidan, men denna allvarliga knäskada är vanligare på damsidan.  

En damfotbollsspelare på seniornivå löper 3 ggr högre risk än herrfotbollspelare att drabbas, 

och även på juniornivå är risken också högre för flick- än pojkfotbollsspelare (Ekstrand & 

Karlsson 1998). Flick/damfotbollsspelare drabbas ofta när de är 15-18 år (Hägglund 2007, 

Söderman 2001) och vid denna ålder är risken 5,4 högre än för en pojk/herrfotbollsspelare 

(Hägglund 2007, Soligard 2008). Förutom att det finns riskskillnader mellan könen på både 

junior- och seniornivå, finns det även en skillnad mellan en elitfotbollsspelare och en 

fotbollsspelare på lägre nivå. För en elitfotbollsspelare, både dam- och herrfotbolsspelare, är 

skaderisken upp till 1000 ggr högre än för de som spelare på lägre nivå (Waldén 2007). 
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3. Syfte 
 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tränare inom den damallsvenska fotbollen 

arbetar med skadeförebyggande träning med avseende på främre korsbandsskador.  

 
Syftet är även att få en ökad kunskap om hur stort problemet är med främre korsbandsskador i 

de damallsvenska fotbollslagen.  

 

3.1 Frågeställning 
 
 

Vilken typ av skadeförebyggande träning använder tränarna och varför har de valt den typen? 

 

Vad ska damfotbollsspelaren tänka på när hon utför det skadeförebyggande programmet? 

 

Hur stort är problemet med främre kosbandsskador i Damallsvenskan? 
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4. Teori 

 

I detta kapitel kommer det att presenteras teorier kring främre korsbandskador, vad gäller 

riskfaktorer, skadeförebyggande träning och skillnader mellan dam- och herrfotbollsspelare. 

Detta för att fotboll är en av de idrotter där det förekommer både hopp och tacklingar och det 

medför en högre risk att drabbas av en knäskada (Söderman 2001).  

 

 

4.1 Medicinskt kunnigas intervjusvar om främre korsbandsskador 

inom damfotbollen  
 

 
Här nedan i den första delen kommer de medicinska intervjusvaren från Hägglund och 

Waldén att presenteras. Det kommer att ingå hur vanlig en främre korsbandsskada är inom 

damfotbollen och vilka skillnader som finns, gällande riskfaktorer, mellan dam- och 

herrfotbollsspelare.  

Enligt Hägglund är en främre korsbandsskada vanlig och allvarlig skada inom elit- och 

damfotbollen. Inom damallsvenskan blir ungefär tio damallsvenska fotbollsspelare drabbade 

av en främre korsbandsskada under en säsong. I en trupp på 20 damfotbollsspelare inträffar en 

främre korsbandsskada en gång/år eller en gång vartannat år
3
. 

Det finns hormonella och anatomiska skillnader mellan dam- och herrfotbollsspelare som 

leder till att detta skadeproblem är allt vanligare inom damfotbollen. Inom de anatomiska 

skillnaderna ingår det att en damfotbollsspelare har mindre muskelmassa än 

herrfotbollsspelarna och att de har annan muskelstyrka
4
. Damfotbollsspelarna aktiverar mer 

quadriceps, medan herrfotbollsspelarna aktiverar hamstring som har en skyddande effekt mot 

en främre korsbandsskada. Det finns en annan skillnad mellan dam- och herrfotbollsspelare, 

som kan vara en faktor till att det är vanligare med en främre korsbandsskada i damfotbollen. 

Det är att damfotbollspelares bäcken och dess riktning mot knäet är annorlunda än hos 

herrfotbollsspelare
5
.  

                                                        
3 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012, Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 
2012 
4 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012, Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 
2012 
5 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012, Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 
2012 



 
 

5 
 

En damfotbollsspelare löper 2-3 ggr högre risk att drabbas av en främre korsbandsskada och i 

tonåren, slutet och efter puberteten, löper damfotbollsspelare störst risk att drabbas av denna 

allvarliga knäskada. Denna tidsperiod är ett problematiskt område
6
. 

För en damfotbollsspelare som tidigare har haft en främre korsbandsskada, är det 1 % risk att 

få samma knäskada igen på bägge knäna de första fem åren efter operationen. Ju längre tiden 

går, desto högre risk är det att drabbas i det icke-skadade knäet. En allsvensk 

damfotbollsspelare som haft en främre korsbandsskada och som har blivit opererad, har 

ungefär 90 % chans att komma tillbaka till elitfotbollen
7
. 

4.2 Riskfaktorer 
 
I denna del kommer det även här att innehålla olika riskfaktorer för damfotbollsspelare att 

drabbas av en främre korsbandsskada. 

Det finns en skillnad på skadeincidenten mellan dam- och herrfotbollsspelare, 

herrfotbollsspelare skadar ofta det främre korsbandet via en närkamp med en motståndare, 

genom tackling eller våld. För en damfotbollsspelare ser ofta skadeincidenten annorlunda ut, 

där en främre korsbandsskada sällan inträffar via kontakt med en motståndare. Vanligtvis 

drabbas en damfotbollsspelare av en främre korsbandsskada genom en översträckning eller 

rotation i knäleden. Detta inträffar oftast när hon vänder/gör en riktningsförändring, fastnar i 

gräset eller landar fel efter ett hopp ute på fotbollsplanen, antingen under träning och/eller 

match (Ekstrand & Karlsson 1998, Papacosta 2010, Thomeé 2011). 

En damfotbollsspelare behöver grundträning vad gäller fysik, teknik och styrka för att vara 

väl förberedd inför fysiska påfrestningar under träning och/eller match
8
. Det kan uppstå 

farliga situationer under match som kan medföra en skada. En vältränad damfotbollsspelare 

har en bättre förmåga att undvika farliga situationer än vad en sämre tränad 

damfotbollsspelare har, det vill säga, att en vältränad damfotbollsspelare är enligt flera 

forskare mer pigg i ben och huvud när det har gått 70 av de totalt 90 minuterna av matchen, 

än en sämre tränad damfotbollsspelare (Ekstrand & Karlsson 1998, Waldén 2007). 

Risken att blir skadad är större om en damfotbollsspelare är sämre/dåligt tränad vad gäller 

fysik, teknik och styrka (Waldén 2007). En damfotbollsspelare som haft en tidigare skada och 

                                                        
6 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012 
7 Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 2012 
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som inte har fullföljt sin rehabilitering löper högre risk att skada sitt främre korsband, än om 

rehabiliteringen hade fullföljts. Detta kan innebära att kroppen är försvagad/ i sämre skick, 

vilket kan medföra en högre risk för en återfallsskada eller någon annan skada, exempelvis en 

främre korsbandsskada (Jacobson 2006, Papacosta 2010, Söderman 2001, Waldén 2007).  

Tidigare i detta arbete har det nämnts att en elitfotbollsspelare löper 1000 ggr större risk att 

drabbas av en främre korsbandsskada, än vad fotbollsspelare på lägre nivå har. Därför spelar 

det stor roll på vilken spelnivå damfotbollsspelaren befinner sig. Ju högre spelnivå, desto 

högre risk (Söderman 2001, Waldén 2007). En annan riskfaktor kan vara muskelstyrkan. Det 

som ingår i denna riskfaktor är hur damfotbollsspelarens lårmuskel och dess vridmoment 

anpassar sig till olika händelser, samt hur muskelflexibiliteten är under träning och match. 

Damfotbollsspelares överrörlighet i knäleden och bäckenet klassificeras även det som en 

riskfaktor (Söderman 2001, Östenberg 2001). Utöver spelnivån kan damfotbollsspelarens 

position också vara en riskfaktor (Jacobson 2006, Söderman 2001).  

Det finns skillnad mellan en dam- och herrfotbollsspelares muskelstyrka som kan påverka 

skadeincidenten, dvs. hur stark lårmuskulatur som finns. Skillnaden mellan en dam- och en 

herrfotbollsspelare, vad gäller lårmuskulaturen, är oftast att herrfotbollsspelare har en bättre 

styrka. Detta medför att de har en bättre möjlighet att undvika/förhindra en främre 

korsbandsskada.  Den bättre styrkan i lårmuskulaturen, som en herrfotbollsspelare har, 

innebär att de har en balans mellan hamstrings och quadriceps. Denna balans gör att 

hamstring muskulaturen stöttar upp det främre korsbandet i arbetet, vilket medför mindre 

belastning på det främre korsbandet.  En jämförelse av skadeincidenterna mellan dam- och 

herrfotbollsspelare visar ytterligare en tydlig faktor varför en damfotbollsspelare löper en 

högre skaderisk än herrfotbollsspelare. Denna högre skaderisk beror på att en 

damfotbollsspelare ofta har en muskulär obalans mellan hamstrings och quadriceps. 

Obalansen beror oftast på att en damfotbollsspelare är starkare i quadriceps än hamstrings, 

vilket leder till en större påfrestning och belastning på det främre korsbandet. Denna 

påfrestning och belastning på det främre korsbandet beror på att hamstrings har blivit 

försvagat. I och med att hamstrings muskulatur har blivit försvagat medför det att det främre 

korsbandet får en högre belastning än om damfotbollsspelaren hade haft en bättre balans 

mellan hamstrings och quadriceps styrka. Detta leder till att risken för att en 

damfotbollsspelare ska drabbas av en främre korsbandsskada blir högre än för en 

herrfotbollsspelare (Ekstrand & Karlsson 1998, Sernert 2010). 
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Andra riskfaktorer är planens skick, om det är under träning eller match/turnering och om 

träning/match är inomhus eller utomhus (Jacobson 2006, Söderman 2001).  

4.3 Skadeförebyggande 
  
I denna del kommer olika former av skadeförebyggande träning och varför det bör användas 

att presenteras. 

 

Uppvärmningen är en del av den skadeförebyggande träningen (Soligard 2008). En ordentlig 

uppvärmning behövs för att göra kroppen och musklerna varma. Damfotbollsspelaren blir då 

väl förberedd för den fysiska påfrestningen som kommer uppstå under träning eller match 

(Ekstrand & Karlsson 1998, Waldén 2007). Ett förslag från Hägglund och Waldén är att 

planera in det skadeförebyggande träningsprogrammet i uppvärmningen och att utföra det 

kollektivt tillsammans i laget för att öka motivationen
9
. 

Det skadeförebyggande träningsprogrammet som de damallsvenska tränarna använder sig av, 

ska enligt Hägglund och Waldén vara roligt, varierande, inbjudande och motiverande för både 

tränarna och damfotbollsspelarna. Anledningen till att de rekommenderar att det ska innehålla 

dessa fyra ovanstående faktorerna beror på att om det upplevs exempelvis roligt, kommer det 

genomföras, till skillnad om det skadeförebyggande träningsprogrammet upplevs tråkigt
10

.  

Det finns skadeförebyggande träningsprogram för knä, som kan användas för att ge 

damfotbollsspelarna de bästa förutsättningar som möjligt att förebygga en främre 

korsbandsskada och förhoppningsvis förminska och/eller förhindra att den inträffar. Hägglund 

och Waldén presenterar att det är viktigt att de damallsvenska tränarna använder sig av 

skadeförebyggande träning för knä, eftersom de har genom sin studie visat att det hjälper att 

förebygga skador
11

. 

 

Hägglund; En främre korsbandsskada kan förebyggas och studier har visat att 

skadeförebyggande träning hjälper. 

                                                        
9 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012, Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 
2012 
10 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012, Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 
2012 
 
11 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012, Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 
2012 
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Den skadeförebyggande träningen har visat sig ha en stor betydelse för 

idrotten/damfotbollen/utövare/damfotbollsspelaren (Waldén 2007).  Kunskap om vilka 

riskfaktorer som finns och information om vilka skador som varit vanliga inom fotbollen och 

dess incident är viktigt att ha (Hägglund 2007). Det är också viktigt att identifiera 

skadeincidenten för att få information om hur den skadeförebyggande träningen ska planeras 

för att undvika denna incident och skada (Söderman 2001). Denna information kan vara till 

stor hjälp när ett effektivt skadeförebyggande träningsprogram ska planeras (Hägglund 2007). 

När det skadeförebyggande träningsprogrammet är planerat och klart ska det presenteras för 

damfotbollsspelarna för att de ska kunna använda det för att förebygga en främre 

korsbandsskada.  Därefter kommer damfotbollsspelarna behöva göra det skadeförebyggande 

träningsprogrammet om och om igen. Detta på grund av att det är en färskvara och därför 

behöver de göra det under hela säsongen och för att de ska lära sig att göra helt rätt för att den 

skadeförebyggande träningen ska ge bäst effekt. Olika former av balansträning och hopp är 

bra skadeförebyggande träningsprogram för att förbereda damfotbollsspelarna för säsongens 

påfrestningar och ge dem största möjlighet att förebygga och undvika en främre 

korsbandsskada (Hägglund 2007, Söderman 2001, Waldén 2007).  

 

Waldén; Den skadeförebyggande träningen är en färskvara och damfotbollsspelarna behöver 

den under hela säsongen för bästa effekt. 

 

Det finns träningsrekommendationer om hur mycket/ofta en damfotbollsspelare bör utöva den 

skadeförebyggande träningen. Dessa rekommendationer finns för att damfotbollsspelaren ska 

ges den största möjligheten att förebygga och förhindra en främre korsbandsskada. Enligt 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) ska en damfotbollsspelare utföra sitt skadeförebyggande 

träningsprogram minst två ggr/vecka och använda sig av 3 set med 8-15 repetitioner. 

Programmet kan användas som en del av uppvärmningen och tar ungefär 15 minuter. Vid 

utförandet av det skadeförebyggande träningsprogrammet är det viktigt med noggrannhet och 

kontroll. Noggrannhet betyder att övningarna utförs rätt och med kvalité. De ska också ha 
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kontroll när övningarna utförs och det betyder att damfotbollsspelaren ska ha en god balans, 

koordination, och muskulatur
12

. 

 

4.4 Knäkontroll 
 
Ett program som tränare kan använda som skadeförebyggande träning för knä är 

knäkontroll. Detta program och dess olika övningar kommer att presenteras i denna del av 

teorikapitlet.  

I knäkontroll programmet ingår det sex olika förebyggande övningar för att stärka upp knäet 

och förbereda damfotbollsspelaren för de fysiska påfrestningar som uppstår under träning 

och/eller match. Det gjordes en knäkontrollstudie år 2009 av Martin Hägglund och Markus 

Waldén som var möjlig tack vare Svenska Fotbollförbundet och Folksams generösa 

forskningsanslag. Studien har visat att 2/3 av alla främre korsbandsskador inom damfotbollen 

kan förebyggas med ett knäkontroll program. Programmet bygger också på tidigare forskning 

(2012) av Markus Waldén, Isam Atroshi, Henrik Magnusson, Philippe Wagner och Martin 

Hägglund. De sex övningarna som finns i knäkontroll programmet, kommer presenteras 

tydligt var och en för sig här nedan, för att läsare ska få en god förståelse för varje enskild 

övning. Den sista övningen (hopp/landning) innehåller fyra olika hopp och landningsövningar 

(Papacosta 2010, Sisuidrottsutbildarna 2011).  

 I programmet ingår sex övningar;  

 

- Enbens knäböj    

- Bäckenlyft 

- Tvåbens knäböj    

- Plankan 

- Utfallssteg 

- Hopp/landning  

 

 

                                                        
12 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012, Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 
2012 
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Enbens knäböj; När damfotbollsspelaren ska utföra en enbens knäböjning ska det vara en 

god kontroll på knäet och rörelsen ska vara långsam, med en mjuk vändning. Bäckenet ska 

hållas i en vågrätt position. Det är viktigt att knäet går rakt över foten när damfotbollsspelaren 

böjer knäet och går ner. Damfotbollsspelaren kan välja att ha händerna på höfterna eller att 

använda sig av en boll som hon håller ovanför huvudet, med sträckta armar. Det kan också 

göras en diagonalrörelse där damfotbollspelaren håller händerna ovanför vänster axel och går 

ner och korsar över till höger fot. 

 

Bäckenlyft; Utförandet av ett bäckenlyft betyder att damfotbollsspelaren ligger på rygg med 

fötterna i marken, har böjda knän och att armarna har korsats över bröstet. Bäckenet ska sedan 

lyftas upp och vid denna rörelse ska skinkor, mage spännas och fötterna ska pressas mot 

marken. Det går också att ha en fot i marken och det andra benet upp mot magen. Utförandet 

går till likadant om damfotbollsspelaren väljer att ha två eller ett ben i marken. 

Damfotbollsspelaren kan använda sig av en boll som hjälpmedel när bäckenlyftet ska utföras, 

det vill säga att fötterna är på bollen istället för på marken (Bahr 2004). Ett annat förslag när 

bäckenlyftet ska utföras är att arbeta i par. Den som ska utföra bäckenlyftet har det ena benet 

upp mot magen, det andra stödjer damfotbollsspelaren mot den andra damfotbollsspelaren, 

som håller runt ankeln på den som utför bäckenlyftet. 

 

Tvåbens knäböj; I denna övning kan en boll vara med som hjälpmedel när 

damfotbollsspelaren gör en knäböj och går ner till 90 graders vinkel. Det behövs en god 

bålkontroll. Bollen hålls med raka armar framför kroppen och damfotbollsspelaren står 

axelbrett med sina fötter. Samma kriterier som i ett enbens knäböj gäller även i denna övning. 

Andra förslag när tvåbens knäböj ska utföras är att ha raka armar över huvudet eller på 

höfterna. Damfotbollsspelaren kan också välja att gå upp på tå en kort stund när armarna är 

ovanför huvudet (Bahr 2004). 

 

Plankan; I följande övning ligger damfotbollsspelaren på mage, ansiktet neråt och stödjer sig 

på sina underarmar med armbågarna rakt under axlarna och med knäna eller tåspetsarna i 

marken. Bålen ska lyftas upp och i detta läge ska mag- och skinkmusklerna spännas. Förutom 

att ligga still på knäna eller tåspetsarna kan damfotbollsspelaren förflytta sina fötter utåt och 
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inåt. Damfotbollsspelarna kan även i denna övning arbeta i par när bålen ska tränas och då 

utföra ”skottkärran”. Det vill säga att den ena damfotbollspelaren går på sina armar när den 

andra håller i benen i luften samtidigt som de går framåt. En fjärde variant av 

bålstabilitetsövning är att göra sidplankan, där damfotbollsspelare ligger på sidan med ena 

armbågen i marken istället för att ligga rakt med bägge armbågarna i marken (Soligard 2008). 

 

Utfallssteg; I utfallstegsövningen, som i flera övningar ovan, behövs en god bålstabilitet. 

Damfotbollsspelarna kan välja att ha raka armar med en boll i händerna ovanför huvudet, eller 

välja att ha en boll i händerna framför sig, och vrida/flytta från sin vänstra till högra sida. 

Efter detta val har gjorts ska utfallssteget utföras.  Damfotbollsspelaren tar ett kliv framåt med 

ett av benen och gör ett markerat knä lyft, med en dämpad landning. Landningen ska vara 

mjuk och kontrollerad. Efter landning trycker damfotbollsspelaren ifrån och gör ett utfallssteg 

ytterligare med samma ben eller med det andra benet. Damfotbollsspelaren kan stå på samma 

ställe eller gå framåt. Utfallssteget ska vara likadant beroende på vilket val som görs med 

placering av armar och om det är med eller utan boll (Bahr 2004). Utfallssteget kan också 

göras i sidled istället för rakt fram och även i par. När de arbetar i par kastar de inkast till 

varandra samtidigt som de utför ett utfallssteg framåt. 

De fyra hopp och landningsövningarna som finns med i knäkontroll programmet presenteras 

här nedan. 

Hopp; Damfotbollsspelaren står med lätt böjt knä på ett ben, har händerna på höfterna och tar 

därefter ett hopp framåt. Det ska finnas kontroll av landningen, som fryser fast en kort stund, 

innan hon går tillbaka till utgångsläget och gör samma övning igen. 

 

Utfallshopp; Damfotbollsspelaren ska i denna övning, med god bålkontroll och kontrollerad 

landning, göra ett utfallshopp framåt.  Detta görs efter hon har jobbat med snabba fötter en 

kort stund och därefter gör ett utfallshopp. Landningen ska frysas en kort stund. 

 

Skridskohopp; I denna övning ska skridskohoppen vara i sidled och landningen ska vara 

mjuk och fin. Innan skridskohoppet utförs ska damfotbollsspelaren stå med fötterna axelbrett 

och ha sina händer på ryggen. Även i denna övning ska landningen frysas en kort stund. 



 
 

12 
 

Riktningsförändring; Damfotbollsspelaren arbetar likadant i denna övning som när hon gör 

utfallshoppen framåt. Skillnaden är att hon gör riktningsförändringar efter hoppen istället för 

att endast hoppa framåt. 

4.5 Önskeframtid ur medicinskt perspektiv 
 

Avslutningsvis i teoridelen kommer Hägglund och Waldéns önskeframtid vad gäller 

damfotbollen och dess problemområde med främre korsbandsskador att presenteras. 

Hägglund har en tanke om att damfotbollsspelare konsekvent ska träna skadeförebyggande 

och att utbildning om skador, i detta fall en främre korsbandsskada, och förebyggande träning 

redan ska vara tillgängligt på gymnasier. Denna form av utbildning ska även enligt Hägglund 

ingå i tränarutbildningarna. Det sista som ingår i Hägglunds önskeframtid är att det ska finnas 

en medvetenhet om skadeförebyggande träning och hur den kan användas som ett hjälpmedel 

för att förebygga en främre korsbandsskada inom damfotbollen
13

.  

Waldén har en önskeframtid om att få ner skadenivån inom damfotbollen till den nivå som 

herrfotbollen har, vilket betyder att halvera de främre korsbandsskadorna inom damfotbollen 

och jämna ut könsskillnaderna. Om det finns en möjlighet att få ner skadenivån inom 

damfotbollen kommer det även bli mindre belastning på sjukvården
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012 
 
14 Markus Waldén ortoped, intervju 3 februari 2012 
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5. Metod  

 

I denna metoddel presenteras valet av metod, tillvägagångssätt, vilka som har intervjuats och 

varför det har valts ut för att vara med i min studie. 

 

I denna kvalitativa studie ingår det semistrukturerade intervjuer. När intervjuerna skulle 

genomföras användes en intervjuguide. I intervjugiden ingick det specifika huvudfrågor som 

berörde området skadeförebyggande träning och fotbollstränarnas arbete med den (bilaga 1). 

Under intervjuerna ställdes frågor till tränarna och därefter fick de svara och diskutera frågan 

vid behov (Bryman 2009, Hassmén & Hassmén 2008). Intervjuer har genomförts med fem 

damallsvenska fotbollstränare för att främst få information om hur en del av de damallsvenska 

fotbollstränarna arbetar med skadeförebyggande träning för att förebygga en främre 

korsbandsskada.   

 

Förutom intervjuerna med de damallsvenska tränarna har även en sjukgymnast, Martin 

Hägglund och en ortoped, Markus Waldén intervjuats. Dessa frågor behandlade om hur 

dagsläget ser ut idag med främre korsbandsskador och skadeförebyggande träning inom 

damfotbollen (bilaga 2). 

 

5.1 Studiens arbetsgång 
 
Arbetets gång har varit en flytande och planerad procedur, med tanke på att jag var ute i god 

tid med att kontakta de personer som var intressanta att intervjua i min studie. Däremot blev 

det problem med att få intervjupersoner, de damallsvenska tränarna, att vilja delta i min 

undersökning.  I damallsvenskan finns det 12 fotbollslag (Svenskfotboll 2012) och mitt mål 

var att intervjua hälften. Detta för att få en övergripande information om hur de 

damallsvenska tränarna arbetar med den skadeförebyggande träningen för att förebygga en 

främre korsbandsskada.  

Med tanke på mina egna erfarenheter inom damfotbollen har jag kunskap om att tränarna har 

både mycket träningar och matcher inplanerat under säsong och därför ville jag intervjua dem 

under försäsongen innan träningsmatcherna hade börjat. Därför kontaktades tränarna redan i 

december månad (2011) för att informera dem om intervjuer under försäsongsperioden. 

Denna tanke jag hade om att informera dem tidigt om intervjuerna, bidrog tyvärr inte till 
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någon fördel, då de ändå var svåra att få tag i/svårt att få dem att ställa upp. Därför har jag fått 

en mindre damallsvensk tränare att intervjua än min målsättning och därifrån har jag fått göra 

det bästa av situationen.  

I de situationer när jag kontaktade Hägglund och Waldén var det en bättre procedur där jag 

snabbt fick svar om att de var intresserad av att bli intervjuade. Den möjlighet jag fick att ha 

med två medicinsk kunniga personer har gett mig svar på problemet med främre 

korsbandsskador inom damfotboll, deras riskfaktorer, hur damfotbollsspelarna kan förebygga 

och varför skadeförebyggande träning ska vara inplanerad och användas.  

 

5.2 Urval 
 
Valet att intervjua damallsvenska tränare beror på att det är ett större problem på dam- än 

herrsidan med främre korsbandsskador och att en elitfotbollspelare har 1000 ggr högre 

skaderisk än en fotbollsspelare på lägre nivå (Waldén 2007). Totalt intervjuades fem 

damallsvenska tränare, fyra manliga och en kvinnlig. Målet var att intervjua minst sex stycken 

tränare för att det är hälften av de damallsvenska lagen, men efter att ha kontaktat alla tolv 

fick jag antingen nej på grund av tidsbrist eller inget svar alls. Därför intervjuades endast fem 

damallsvenska tränare. I detta läge funderade jag på om jag skulle kontakta tränare från 

Söder- och Norrettan för att försöka få ihop fler tränare i min undersökning. Valet blev att jag 

endast använde mig av tränare från Damallsvenskan, detta för att få information om hur det 

ser i den högsta serien i Sverige i flera olika lag/föreningar, stora som små, nykomlingar som 

etablerade lag.  

 

Som nämnts tidigare har jag också intervjuat en sjukgymnast och en ortoped. Valet av dessa 

två gjordes med tanke på deras studier om skador inom damfotbollen (Hägglund 2007, 

Waldén 2007). Anledningen till att jag valde att ha med två medicinsk kunniga 

intervjupersoner berodde på att jag tyckte att det skulle stärka upp min teoridel. Det vill säga 

bidra om hur dagens läge med främre korsbandsskador i elitdamfotbollen ser ut, och hur går 

att förebygga en sådan allvarlig knäskada.  
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5.3 Genomförande 
 
Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter med de damallsvenska tränarna och 4 av 5 intervjuer 

skedde på plats i deras klubblokal. Den första intervjun skedde via telefon på grund av att det 

var det mest lämpliga valet för att få ihop våra scheman. Det gick till på följande vis att jag 

ringde upp denna tränare och han sa att han hade tid att ställa upp på en intervju just då och att 

tiden var knapp framöver för honom. Detta såg jag som en möjlighet att ha med denna tränare 

i min studie och tog tillfället i akt och gjorde intervjun via telefon.  Intervjun med 

sjukgymnasten och ortopeden skedde också via telefon med tanke på deras arbete och mitt 

eget schema med jobb, skola och de andra intervjuerna.  

 

Mitt huvudsakliga mål var att genomföra alla intervjuerna på plats i deras klubblokal. 

Anledningen till detta berodde på att jag tyckte det var det bästa alternativet för att de skulle 

ha tid och möjlighet att ställa upp på en intervju. Den här tanken med tid och möjlighet 

berodde på egna erfarenheter från mina egna tränare och deras tid innan och efter träningar 

och/eller match. Under intervjuernas tid valde jag att skriva av intervjupersonens svar direkt 

med tanke på vid den första intervjun, som skedde via hemtelefon, inte visste hur/ det går att 

spela in via hemtelefon. Därför blev valet att skriva av alla intervjusvaren ordagrant, utan 

inspelning för att alla skulle ha samma förutsättningar. De som svar som tränarna gav var 

korta, men tydliga vilket gav mig en bra möjlighet att skriva av svaren ordagrant. Önskvärt 

hade varit om det blivit utförligare svar och någon form av diskussion, att det inte blev så här 

kan beror enligt min tanke på två saker. Antingen att mina frågor var klara och tydliga och 

tränarna tyckte att de gav de svar som behövdes. Det andra kan vara att de damallsvenska 

tränarna endast hade/har lite information och kunskap om skadeförebyggande träning.    

 

Det kan i efterhand diskuteras hur pass tillförlitlig min studie har varit/är. Detta med tanke på 

att det kan vara på så vis att jag inte har fått med exakt allt av intervjupersonernas svar, som 

om jag hade valt att spela in och sedan transkriberat dem. Jag har diskuterat och funderat på 

detta fram och tillbaka och har kommit fram till samma svar varje gång. Det ena är att min 

studie hade definitivt stärkts om jag hade spelat in intervjuerna, för då kan jag påvisa på ett 

både tydligare och klarare sätt att jag har fått med exakt varje ord som intervjupersonerna har 

sagt. Dock är mitt andra svar på denna diskussion att valet att endast skriva av intervjusvaren i 

denna studie har varit fullt tillräcklig. Anledningen till detta berodde på tränarnas korta, men 

tydliga svar som gav mig en god möjlighet att skriva av deras svar ordagrant. Annat hade det 
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säkerligen varit om de hade haft mycket längre svar och om det hade blivit diskussioner om 

frågorna. Om detta scenario hade inträffat hade jag behövt spela in intervjuerna för att ha en 

chans att få med alla delar av deras svar. 

 

5.4 Etiska aspekter 
 
Det fanns etiska aspekter som jag följde under arbetets gång och det var informationskravet 

vilket betyder att de personer som har intervjuats blev informerade om studiens syfte och 

frågeställning och därefter fick de ta beslut om de ville delta eller inte. Beslutet om att delta 

eller inte följer samtyckeskravet där det betyder att deltagandet var frivilligt (Brinkmann & 

Kvale 2009, Bryman 2009, Vetenskapsrådet 2012). 

 

Jag har följt konfidentialitetskravet när det gäller de damallsvenska tränarna, eftersom de ville 

vara anonyma, och därför kommer varken deras namn eller damlag att nämnas. Dock har 

Hägglund och Waldén gett mig klartecken att få använda deras namn i min studie och därför 

har jag valt att ha med dem (Brinkmann & Kvale 2009, Bryman 2002, Hassmén & Hassmén 

2008, Vetenskapsrådet 2012). Det sista som jag följde under min studie var nyttjandekravet 

där intervjuerna endast kommer att användas i min studie och inte till någonting annat 

(Bryman 2009, Hassmén & Hassmén 2008, Vetenskapsrådet 2012). 
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6. Resultat 
 
I denna del kommer resultatet från de fem damallsvenska tränarnas intervjuer att presenteras 

med fokus på deras arbete gällande skadeförebyggande träning och varför de använder sig av 

denna träningsform.  

 

6.1 Utbildning och träning 
 
I denna första resultatdel kommer tränarnas utbildning och arbete med den 

skadeförebyggande träningen att presenteras.  

De fem damallsvenska tränarna som intervjuats har olika erfarenheter inom elitdamfotbollen. 

Det är allt från lag som är nykomlingar, några som befunnit sig en längre tid i 

Damallsvenskan och något vars lag varit med i några år. De större damlagen har större och 

fler resurser än de mindre. Vilket gör att de har större möjlighet till att ha flera träningspass i 

veckan. Det som de fem tränarnas damlag har gemensamt, är att de alla använder sig av 

skadeförebyggande träning för att förebygga en främre korsbandsskada. De 

fotbollspass/vecka som finns i laget skiljer sig åt. Det är allt från sex fotbollspass/vecka 

upptill nio fotbollspass/vecka. Under träningsveckorna använder sig tränarna även av annan 

form av träning såsom styrke- löp- och rehabiliteringsträning för de som behöver det. I 

planeringsfasen ingår det hur träningar kommer att se ut, några tränare nämner att de försöker 

planera så pass individuellt som möjligt och se till varje individs behov av träning.  

Erfarenheterna med främre korsbandsskador inom damfotbollen skiljer de damallsvenska 

tränarna något åt, men det som sammanför dem är att de alla har haft eller har någon som 

skadat sitt främre korsband. I de nuvarande damallsvenska fotbollsslagen som tränarna i 

dagsläget tränar, finns där ett antal damfotbollsspelare som har haft en främre 

korsbandsskada. Det har inträffat både under tidigare år och under en annans tränares ledning 

och/eller under tiden som de själva varit tränare.  

Två av fem damallsvenska tränare som intervjuats har erfarenheter av att det inträffat en eller 

två främre korsbandsskador under tiden som de varit tränare för det nuvarande damallsvenska 

fotbollslaget.  De övriga tre tränarna har inte liknande erfarenheter av att en främre 

korsbandsskada inträffat under deras ledning.  De tränarna har fått information om att det har 

funnits främre korsbandsskadade damfotbollsspelare i laget tidigare och att några av dem är 

helt tillbaka, medan några fortfarande rehabiliteringstränar. Överlag har dessa 
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damfotbollsslagen haft mellan 3-6 främre korsbandsskador. Vilka har inträffat under tidigare 

säsonger eller under förra säsongen (2011) . 

Av de fem damallsvenska tränarna som jag har intervjuat, är fyra manliga och den femte och 

sista är en kvinnlig tränare.  De har liknande tränarutbildning inom fotboll så som steg I, II, 

III, advance, A-diplom och PRO-kurs. Det som skiljer dem åt är utbildningen inom skador 

och skadeförebyggande träning.  En av anledningarna kan vara, som en tränare nämner, är att 

fotbollstränarna och damfotbollsspelarna idag är bortskämda med både läkare och 

sjukgymnaster som sköter skadeområdet.  

Tränarnas utbildning inom skador och skadeförebyggande (om det finns någon) kommer att 

numreras (1-5) presenteras tydligt var för sig. Vidare i resultatdelen kommer även de olika 

föreningarna att markeras med siffran 1-5, för att det ska bli ett sammanhang och tydlig 

koppling mellan tränare och förening. 

Tränare 1; Denna tränare har läst en utbildning 1 år i USA, vilken både var en början 

till en sjukgymnastutbildning och en annorlunda utbildning om skador än den som 

finns i Sverige. 

 

Tränare 2; Tränaren som har gått en PRO-kurs i sin tränarutbildning har genom 

denna fått några högskolepoäng inom området.   

 

Tränare 3; Det enda som en tränare själv nämner, är han har gått en tejpkurs och en 

kurs med lärdom om akuta skador. 

 

Tränare 4; Denna tränare har utbildning inom idrottsfysiologi. I denna utbildning 

valdes en speciell inriktning mot styrketräning och skadeförebyggande inom elitidrott.   

 

Tränare 5; Denna tränare har gått en tejpkurs, idrottsskadekurs och har därefter 

kompletterat med att läsa idrottsmedicin. 
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6.2 Skadeförebyggande träning inom de damallsvenska 

fotbollslagen 
 
De damallsvenska tränarnas val tillsammans med sjukgymnasterna, läkarna och/eller de 

fysiologiska tränarna av skadeförebyggande träning kommer att introduceras här nedan. I 

slutet av detta kapitel kommer det att finnas en sammanfattning av det som ingår i denna del. 

De damallsvenska tränarna har tagit hjälp av sjukgymnaster, läkare och/eller fysiologiska 

tränare för att få hjälp med planeringen av den skadeförebyggande träningen. Med tanke på att 

tränarnas utbildning inom skador och förebyggande träning är låg, anser de damallsvenska 

tränarna att deras möjlighet att ha kontakt med sjukgymnaster, läkare och fysiologiska tränare, 

som en bra möjlighet för att kunna erbjuda damfotbollsspelarna en så pass bra 

skadeförebyggande träning som möjligt.       

Den skadeförebyggande träningen planeras av sjukgymnasterna/läkarna/de fysiologiska 

tränarna tillsammans med de damallsvenska tränarna. Därefter bestämmer de damallsvenska 

tränarna när det kommer att utföras, med tanke hur de har planerat den övriga 

fotbollsträningen. 

 

Tränare 2; Fysisk balans och styrka är nyckeln. 

 

Tränarna använder sig till exempel av ett knäkontroll program som en del av 

damfotbollsspelarnas skadeförebyggande träning. Det som skiljer sig åt är när, var och hur 

damfotbollsspelarna utför den skadeförebyggande träningen.  

I något damlag använder tränarna den skadeförebyggande träningen vid sidan av 

fotbollsträningen.  Vid denna situation finns det sjukgymnaster och andra fysiologiska tränare 

som har hand om denna form av träning. Det finns också tränare som har den 

skadeförebyggande träningen inplanerad under fotbollsträningen och då används det som en 

del av uppvärmningen. Detta på grund av att deras läkare har rekommenderat att utföra 

knäkontroll programmet som en del av uppvärmningen. Anledning till denna rekommendation 

beror på att det inte ska ta för mycket tid av själva fotbollsträningen och dess övningar. 
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De damallsvenska tränarna har en del lika och en del olika upplägg när det gäller den 

skadeförebyggande träningen. Hur detta ser ut i de fem damallsvenska fotbollslagen kommer 

att presenteras tydligt var för sig. Anledningen till detta val av upplägg är för att kunna ge en 

bra information vad som kan ingå i de damallsvenska fotbollsspelarnas skadeförebyggande 

träning och hur den kan vara planerad veckovis.  

 

Tränare 1; Den skadeförebyggande träningen kan se olika ut. De arbetar individuellt med 

varje damfotbollsspelare. Detta för att se till hennes behov, och på så vis ge henne den träning 

som hon har störst behov av för att förebygga en främre korsbandsskada. De får se och avgöra 

i vilken fas damfotbollsspelaren befinner sig i. En del av damfotbollsspelarna befinner sig i 

den fas där de behöver börja med ett knäkontroll program och därefter gå över till 

styrketräningen. Sedan finns det de damfotbollsspelare som är i den fas där de kan börja med 

styrketräningen. I detta lag arbetar sjukgymnasten och den fysiologiska tränaren med den 

skadeförbyggande träningen utanför fotbollsträningen. 

 

Tränare 1; Viktigt att se individen och hennes behov. 

 

Tränare 2; Damfotbollsspelarna utför den skadeförebyggande träningen 4 ggr/ vecka och vid 

två av dessa tillfällen utför de ett knäkontroll program. Vid ett av tillfällena utförs det 

tillsammans med deras fotbollstränare och vid det andra tillfället tillsammans med deras 

sjukgymnast. För övrigt har den damallsvenska tränaren tillgång till en fysiologisk tränare. 

Han/hon har ett träningspass med damfotbollsspelarna som är till för att stärka upp hela 

kroppen. Detta ser den damallsvenska tränaren som en bra kombination, för att förebygga en 

främre korsbandsskada. 

 

Tränare 2; Vi tror att vi kan få betalt genom denna träning och att vi kan hjälpa tjejerna. 
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Tränare 3; En av dem fem tränarna är inte alls involverad i den skadeförebyggande 

träningen. Han är endast med på de möten som gäller spelarnas skick och skador. Deras 

sjukgymnaster och fysiologiska tränare sköter den skadeförebyggande träningen. Den här 

träningen är alltid vid sidan av fotbollsträningen. De träffar också damfotbollsspelarna varje 

vecka och planerar individuellt beroende på tidigare skador och hur/vad de behöver träna, när 

det gäller den skadeförebyggande träningen. 

 

Tränare 4; Damfotbollslagets sjukgymnaster och fysiologiska tränare arbetar med den 

skadeförebyggandeträningen och dess planering. De bestämmer vad damfotbollsspelarna ska 

utföra för övningar och tränaren bestämmer när det kommer att utföras. Den 

skadeförebyggande träningen sker 3 ggr/vecka där de använder sig av fem övningar. 

Planeringen ser ut på följande vis att:  

 

 Ett pass sker tillsammans med sjukgymnasten. 

 Ett pass sker tillsammans med fotbollstränaren.  

 Det tredje och sista passet sker individuellt.  

 

Tränaren litar så pass mycket på sina damfotbollsspelare att de får en möjlighet att 

utföra den skadeförebyggande träningen individuellt för att inte ta för mycket tid av 

fotbollsträningen. 

 

 

Tränare 4; Våra sjukgymnaster styr vilka övningar som vi ska utföra, och jag 

bestämmer när. 

 

Tränare 5; En annan av de fem damallsvenska tränarnas planering ser ut på följande vis. De 

använder sig av ett knäkontroll program, som en del den skadeförebyggande träningen.  Det 

utförs 2-3 ggr/vecka, tillsammans under fotbollsträningen och/eller individuellt. Utöver 

knäkontroll programmet utför damfotbollsspelarna individuell styrketräning.  

 

 

Tränare 5; De ska ha 100 % koncentration och visa rätt inställning när övningarna 

utförs. 
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6.2.1 Sammanfattning av skadeförebyggande träning 

En sammafattning om hur det kan se ut med skadeförebyggande träning i en del 

damallsvenska fotbollslag kommer att ingå i denna del. 

 

Den skadeförbyggande träningen varierar mellan de damallsvenska fotbollsslagen. Varje 

tränare har en motivering om varför han/hon har valt att arbeta med den skadeförebyggande 

träningen på det vis som de gör idag. Planeringen av den skadeförebyggande träningen har de 

gjort tillsammans med en sjukgymnast, en läkare och/eller en fysiologisk tränare för att kunna 

erbjuda damfotbollsspelarna de bästa möjliga förutsättningarna att förebygga en främre 

korsbandsskada. Därefter arbetar i en del damlag, endast sjukgymnasterna, läkarna och/eller 

de fysiologiska tränarna, med den skadeförebyggande träningen. I andra damlag kombinerar 

de damallsvenska tränarna upplägget för den skadeförebyggande träningen. Det vill säga att 

en del av den skadeförebyggande träningen utförs individuellt och en del under 

fotbollsträningen.   

De damallsvenska tränarna tror alla på en kombination av träning. I denna kombination ingår 

ett skadeförebyggande program, knäkontroll, rehabilitering och grundträning vad gäller 

styrka, kondition och träning av hela kroppen. De tror att detta är den bästa möjligheten för att 

kunna undvika och förebygga vilken idrottsskada som helst, men i detta fall främst en främre 

korsbandsskada.  

6.2.1.1 Pulsering av träning 

De damallsvenska tränarna använder sig också av pulsering av träningen, det vill säga att de 

kombinerar låg- och högintensivträning. Valet att använda sig av pulsering av träning beror på 

att de vill ha så många friska och skadefria damfotbollsspelare som möjligt. Den 

skadeförebyggande träning som de damallsvenska tränarna använder sig av idag, är enligt 

dem själva tillsammans med sina sjukgymnaster, läkare och/eller fysiologiska tränare, en 

fungerande träning som har gett dem goda resultat. Dessa goda resultat har varit en faktor till 

att valet blivit att fortsätta arbeta på liknande sätt, men med någon lite förändring vad gäller 

övning och repetition. Även förbättring av övningarna har utförts för att utveckla det 

skadeförebyggande programmet och damfotbollsspelarna.   
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6.3 Därför är det viktigt med den skadeförebyggande träningen 
 
I denna del av resultatet kommer jag gå in på hur viktigt de damallsvenska tränarna tycker att 

det är att använda skadeförebyggande träning för att förebygga en främre korsbandsskada. 

Därtill vad damfotbollspelarna ska tänka på och var fokus ska vara när de väl utför den 

skadeförebyggande. 

De damallsvenska tränarna använder sig av skadeförebyggande träning för att 

damfotbollsspelarna är en investering, som behöver vara skadefria och friska för att kunna 

prestera. Med tanke på att damfotbollsspelarna är en investering, en investering som behöver 

prestera så bra som möjligt, leder det till att det är viktigt för de damallsvenska tränarna att ha 

en trupp med så många friska och skadefria damfotbollsspelare som möjligt. 

 

Tränare 4; Jag värdesätter den skadeförebyggande träningen högst. 

 

Den skadeförebyggande träningen har de damallsvenska tränarna använt sig av i flera år både 

i sitt nuvarande och tidigare damlag.  De tror alla på att den skadeförebyggande träningen är 

ett måste att använda i träningsplaneringen. Detta för att kunna använda och ha så många 

friska och skadefria damfotbollsspelare som möjligt under hela säsongen. Den 

skadeförebyggande träningen används för att förebygga alla sorter av idrottsskador, men 

främst ligger fokus på att förebygga en främre korsbandsskada. Det är värdefullt för både 

tränarna och damfotbollsspelarna om de kan vara 20 istället för 12 stycken damfotbollsspelare 

på träningarna.  

 

Tränare 3; De ska vara noggranna när de utför sina övningar. 

 

Den skadeförebyggande träningsformen som tidigare har presenterats i resultatet ser likartat ut 

idag. Det finns någon förändring i form av byte av övning och antal repetitioner. Idag styr 

tränarna mer hur ofta och när damfotobollsspelarna ska utföra den skadeförebyggande 

träningen. Tidigare år har det i en del damfotbollslag varit mer fritt, vilket har gett dem ett 

resultat på färre antal skadeförebyggandeträningspass/vecka och sämre kvalité. 
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Tränare 1; Det är mer kvalité idag och det individuella behovet prioriteras. 

 

Med tanke på att det är mer styrt av tränarna tillsammans med sjukgymnasterna, läkarna 

och/eller de fysiologiska tränarna, har kvalitén blivit bättre. Det har påvisats bättre resultat 

under säsongen och där flera har varit friska och skadefria. Tidigare år har de även arbetat mer 

kollektivt med den skadeförebyggande träningen, det vill säga att alla damfotbollsspelare har 

tränat likadant och deras individuella behov har inte prioriterats.  

 

Tränare 5; Kan man förebygga en svår skada, så bör man göra det. 

 

Idag är en del av den skadeförebyggande träningen mer individuellt anpassad än tidigare 

säsonger. Detta på grund av att den individuella damfotbollsspelarens behov prioriteras mer 

än tidigare säsonger.  

 

Tränare 2; Spelarna ska ha fokus på övningarna och de ska utföras med kvalité. 

 

Vid de tillfälle när den skadeförebyggande träningen ska utföras är de fem damallsvenska 

tränarna tillsammans med Hägglund och Waldén överens om att det viktigaste är att 

damfotbollsspelaren är fokuserad, noggrann och har rätt inställning till sin uppgift. Därefter är 

det viktigt att de är medvetna om att kvalitén är viktigare än kvantiteten. De damallsvenska 

lagens sjukgymnaster kommer med jämna mellanrum och kontrollera övningarna i det 

skadeförebyggande träningsprogrammet. Detta för att damfotbollsspelarna behöver göra 

övningarna rätt för att den skadeförebyggande träningen ska vara till det bästa hjälpmedlet för 

dem för att kunna hålla sig friska och skadefria.  

 

Tränare 3; Spelarna ska ha full koncentration på sin uppgift. 
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6.4 Kontakt med sjukgymnast 
 
De damallsvenska tränarna har samarbete och kontakt med sjukgymnaster, läkare och/eller 

fysiologiska tränare när det gäller den skadeförebyggande träningen under säsongen. Denna 

kontakt och samarbete ser annorlunda ut. Hur det kan se ut i damallsvenska lag i dag 

kommer introduceras i detta kapitel. 

Sjukgymnasterna besöker de damallsvenska lagen med jämna mellanrum, exempelvis någon 

gång i månaden och/eller 1-2 ggr/vecka, för att kontrollera den skadeförebyggande träningens 

kvalité och även att ta del av hur skadeläget ser ut i laget. Det som är gemensamt för de 

damallsvenska tränarna och deras damfotbollsspelare är att deras sjukgymnaster är nästintill 

alltid tillgängliga. En av de damallsvenska tränarna har telefonkontakt med deras sjukgymnast 

varannan dag för att stämma av läget.  En direktkontakt till sjukgymnasten finns tillgänglig 

för en annan damallsvensk tränare.  

 

Det är viktigt med denna kontakt och att det sköts av människor som arbetar med 

idrottsskador dagligen. 

6.4.1 Sammanfattning av tränarnas kontakt med sjukgymnast 

Här nedan kommer en avslutande del av resultatet gällande de damallsvenska fotbollsslagens 

kontakt med sjukgymnaster. 

I ett damallsvenskt lag har de tillgång till två sjukgymnaster, en massör och en läkare för att 

det ska finnas möjlighet för en damfotbollsspelare att få snabb och smidig hjälp vid behov.  

Ett annat damallsvenskt lag har en sjukgymnast som är anställd på 25 % och de har även ett 

eget idrottsmedicinskt center, ”Health Care”. Där har de möjlighet till diagnos, röntgentid, 

operativa ingrepp och en sjukgymnast som följer upp. Detta center värdesätts högt och den 

damallsvenska tränaren tycker att detta är en mycket bra resurs. 
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6.5 Träningsplanering under försäsong och under säsong 

I slutet av denna studie finns det ett antal bilagor gällande damfotbollslagens 

träningsscheman på under försäsong och själva fotbollssäsongen. Deras olika planering 

kommer här nedan att presenteras. 

Under försäsongen innan serien har startat använder sig tränare 1 av några fler antal 

träningspass i veckan än under själva säsongen. Denna planering av antal träningspass och 

dess skillnad mellan försäsong och under själva säsongen har också tränare 3 och 4 i sin 

planering. Däremot har tränare 5 och 2 samma antal träningspass både under försäsong och 

under själva säsongen. Ser man till statistiken och hur pass erfarna lagen är i Damallsvenskan 

är det klart och tydligt att de mer erfarna lagen har fler träningspass i veckan än vad 

nykomlingar har. År 2009 var det tre av de fem damlag och dess tränare som spelade i 

Damallsvenskan och de andra två har tillkommit efter det (Svenskfotboll). De damallsvenska 

lagen och deras tränares träningsplanering variera från 6 till 9 pass under försäsongen och 

under säsongen är det lite mindre, så som 5-7 pass i veckan.  

 

Under säsongen ser träningsplaneringen lite annorlunda ut för en del tränare, än under 

försäsongen. Det vill säga att det är både fotbollspassen och den skadeförebyggande träningen 

som minskar under säsongen för tränare 1, 3 och 4. Däremot använder sig tränare 2 och 5 av 

samma antal fotbollspass som skadeförebyggande träning både under försäsong och under 

säsong. De nämner att en av anledningar till att tränare 1, 3 och 4 minskar på antal 

träningspass under säsong är för att de har fler inplanerade träningspass under försäsongen 

och de behöver minska dem för att kunna ha friska och fräscha spelare när seriespelet börjar, 

vilket betyder fler matcher än under försäsongen. Tränare 1, 3 och 4:s träningsplanering under 

försäsongen innebär att damfotbollsspelarna har 8-9 träningspass i veckan. Av dessa 

träningspass ingår den skadeförebyggande träningen mellan 2-4 pass. Under säsongen 

minskas både antal fotbollspass och skadeförebyggande träning något, detta för att som 

nämnts ovan att de vill ha friska och fräscha spelare under hela säsongen. 

 

Innehållet av fotbollspassen varierar i en del föreningar mellan försäsong och säsong. Den 

tydligaste skillnaden är antal konditionspass som överlag minskar under säsongen. Tränare 5 

använder t. ex brottningspass under försäsongen, men det är borttaget under säsongen och 

även konditionspassens antal minuter är minskad. Däremot använder sig tränare 3 utav mer 
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teknikövningar på försäsongen än säsongen och antal konditionspass är fler under säsongen 

än försäsongen. Tränare 4 och lagets fotbollspass och innehåll är inte lika tydlig som hos de 

andra tränarna, eftersom deras innehåll av fotbollspassen planeras efter när matcherna ligger 

och hur det spelet ser ut. Därför har endast information om hur många träningspass och antal 

minuter kunnat hämtas.  

 

6.5.1 Rekommendation och utförande  

I detta avsnitt sammanfattas tränarnas planering av den skadeförebyggande träningen och 

hur den utförs i de olika föreningarna. 

 

Det finns rekommendationer om att damfotbollsspelarna kan utföra det skadeförebyggande 

programmet tillsammans. Anledningen till denna rekommendation kan vara för att öka 

motivationen och för att det kan kännas roligare att utföra tillsammans än enskilt
15

. 

 

Tränare 2 och 5 använder sig bland annat av knäkontroll som skadeförebyggande träning och 

det utförs kollektivt under uppvärmningen av fotbollspasset. Däremot har tränare 1, 3 och 4 

annorlunda planering gällande den skadeförebyggande träningen. De har både 

skadeförebyggande träningsprogram och olika styrkepass inplanerat för sina 

damfotbollsspelare. Dessa träningspass utförs utanför fotbollen och är individuellt planerat. 

Detta för att de fokuserar på vad varje individ har för behov av skadeförebyggande träning. 

De går igenom tillsammans med sina sjukgymnaster, läkare och/eller fysiologiska tränare vad 

varje damfotbollsspelare behöver träna för att hålla sig frisk och skadefri under säsongen. 

Dessa tre tränare tror på detta koncept att se till individens behov med tanke på deras tidigare 

erfarenheter av att arbeta mer kollektivt med den skadeförebyggande träningen och de vill 

prova en ny modell och se dess resultat.  

 

 

 

 

 

                                                        
15 Martin Hägglund sjukgymnast, intervju 8 februari 2012 
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6.5.2 Sammanfattning av de olika träningsplaneringarna 

Avslutande sammanfattning om de olika träningsplaneringarna som kan finnas i de 

damallsvenska fotbollslagen både under försäsong och under säsong. 

 

Det ser olika ut gällande träningsplaneringen i de olika damfotbollslagen gällande innehåll på 

fotbollspassen och när/vad/hur de utför den skadeförebyggande träningen. Någon tränare 

fokuserar med på teknik än konditionsträning under försäsong och har mer konditionsträning 

inplanerat under säsongen. För en annan tränare är det mer konditionsträning under försäsong 

inplanerat och under säsongen minskar den. Överlag minskar antal träningspass under säsong, 

men det som överensstämmer med dessa fem tränare är att de använder sig av 

skadeförebyggande träning under hela året. 
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7. Analys 
 
I denna del kommer jag analysera resultatet av min studie med en koppling av den teori som 

jag har använt mig av. 

7.1 Skadeförebyggande träning inom elitdamfotbollen 
 
De damallsvenska tränarna använder sig av pulsering av träningen, med både låg- och hög 

intensivträning tillsammans med skadeförebyggande träning så som knäkontroll och 

styrketräning. Denna kombination tror de damallsvenska tränarna är ett bra val av träning för 

att förebygga vilken idrottsskada som helst, men främst en främre korsbandsskada. Det är en 

bra träningsplanering och kombination som de damallsvenska tränarna använder sig av för att 

ge damfotbollsspelarna de bästa förutsättningarna för att förebygga en främre korsbandsskada. 

Med tanke på att de damallsvenska tränarna kombinerar träningens innehåll med fotboll, 

styrka, löpning och skadeförebyggande träning får damfotbollsspelarna en bra grundträning 

vad gäller fysik, teknik och styrka (Ekstrand & Karlsson 1998, Waldén 2007).  

Grundträningen som gäller damfotbollsspelarens fysik, teknik och styrka är en viktig del i den 

skadeförebyggande träningen, eftersom en av de alla riskfaktorer som finns för en 

damfotbollsspelare att drabbas av en främre korsbandsskada, är att vara dåligt tränad (Waldén 

2007). Denna grundträning bidrar till att damfotbollsspelaren är väl förberedd för den fysiska 

påfrestning som hon kommer utsättas för under träning och/eller match. Damfotbollsspelaren 

kan både under träning och/eller match vara med om farliga situationer som kan medföra en 

skada. Desto bättre tränad damfotbollsspelaren är, desto bättre är damfotbollsspelaren på att 

undvika dessa farliga situationer, som kan medföra en skada. Damfotbollspelaren som erbjuds 

en kombination av hög- och låg intensiv träning tillsammans med löpning, styrka och 

skadeförebyggande träning, är vältränade och har bättre förmåga än de sämre tränade 

damfotbollsspelare att undvika en skada (Ekstrand & Karlsson 1998, Waldén 2007).  

De damallsvenska tränarna har i sin träningsplanering varierande antal pass och innehåll. Det 

som de har gemensamt är att de alla varierar innehållet och att de använder sig av 

skadeförebyggande träning under hela säsongen. Anledning till denna inställning att använda 

skadeförebyggande träning under hela säsongen beror på att de har kunskap om hur vanlig 

och allvarlig en främre korsbandsskada är inom damfotbollen. Dessutom har de kontakt och 

hjälp av sjukgymnaster, läkare och/eller fysiologiska tränare med denna träning och de ser 

alla det som den bästa möjligheten för att kunna förbereda damfotbollsspelarna för den 
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belastning som kommer komma under säsong. De tycker också att det är viktigt att underhålla 

den skadeförebyggande träningen under hela säsongen för att hålla damfotbollsspelarna friska 

och skadefria. Enligt Waldén och Ekstrand & Karlsson är det en fördel om 

damfotbollsspelaren erbjuds en kombination av hög- och låg intensiv träning. I denna 

kombination bör det utöver fotbollsträningen ingå styrka, löpning och skadeförebyggande 

träning. I veckoplaneringarna som damfotbollsspelarna erbjuds i de olika lagen har de alla en 

kombination av detta. Via bilagorna (3-7) kan det utläsas likheter och skillnader mellan lagens 

veckoplaneringar och även se hur de enskilda lagens respektive veckoplanering kan skilja sig 

mellan försäsongsträning och den träningen som de utför under säsongen. Det som skiljer 

dem åt är hur mycket tid de har till de olika momenten. Någon tränare har mer löpning under 

försäsongen och andra har planerat in mer av detta under säsongen. En annan skillnad mellan 

de olika damlagen är vad de använder sig av för skadeförebyggande träning. De flesta av 

damlagen använder sig av ett knäkontroll program och utöver detta ingår det löpning och 

styrka. I några av damlagen sker t. ex styrketräning vid sidan av lagträningen, enskilt och där 

damfotbollsspelaren har eget ansvar att planera in och utföra styrketräningen. I något annat 

damlag är styrketräningen inplanerat varje vecka och det sker utanför fotbollsträningen, men 

tillsammans i samma lokal. Det som skiljer de damlag åt är att damfotbollsspelarnas 

styrkeövning kan skilja sig åt. I dessa damlag ser de till individ och hennes behov och vad det 

är denna damfotbollsspelare behöver fokusera mest på för att vara väl förberedd för säsongens 

belastningar. De damallsvenska tränarna tycker alla att den skadeförebyggande träningen är 

den viktigaste att ha inplanerad till damfotbollsspelarna och att de alla förstår hur viktig den är 

att utföra. Denna tanke gäller för alla damfotbollsspelare vare sig de har den 

skadeförebyggande träningen gemensamt eller enskilt. 

Ett exempel kan vara under en match som har varat i 70 av 90 minuter.  En 

damfotbollsspelare som är vältränad är mer pigg i både huvud och ben än vad en sämre tränad 

damfotbollsspelare är. Detta medför att den vältränade damfotbollsspelaren har bättre förmåga 

att undvika de farliga situationer som kan dyka upp (Ekstrand & Karlsson 1998, Waldén 

2007). 

En annan riskfaktor för en damfotbollspelare för att drabbas av en främre korsbandsskada är 

om hon har haft en tidigare skada där rehabiliteringsträningen inte har fullföljts (Jacobson 

2006, Papacosta 2010, Söderman 2001, Waldén 2007).  
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För en damfotbollsspelare som inte har fullföljt sin rehabilitering efter en skada, kan det 

innebära att kroppen är i ett sämre skick/försvagad, än om hon fullföljt sin rehabilitering. Om 

damfotbollsspelarens kropp är i sämre skick/försvagad kan det medföra en högre risk för att 

bli drabbad av samma skada eller någon helt annan skada i samband med sin fotbollsträning- 

och/eller match (Jacobson 2006, Papacosta 2010, Söderman 2001, Waldén 2007). 

Rehabiliteringsträningen är en viktig del av damfotbollsspelarens träning för att vara väl 

föreberedd för den fysiska påfrestning som kommer under träning och/eller match och på så 

vis kunna undvika de farliga situationer som kan medföra en skada. De damallsvenska 

tränarna har i intervjuerna nämnt rehabiliteringsträningen som en viktig del i deras 

träningskombination och att det är viktigt att de ser till individen och prioriterar hennes behov.  

Det finns rekommendationer från Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Hägglund och Waldén 

om hur ofta en damfotbollsspelare ska utföra det skadeförebyggande träningsprogrammet. 

Detta för att det ska vara till den bästa hjälp som möjligt. De rekommendationer som finns är 

att det ska utföras minst 2 ggr/ vecka. De damallsvenska tränarna arbetar i dagsläget efter 

dessa rekommendationer och det finns även de damallsvenska tränare som har den 

skadeförebyggande träningen upptill 4 ggr/vecka.  

En del av den skadeförebyggande träningen, som de damallsvenska tränarna har inplanerat för 

sitt damlag är ett knäkontroll program. Vid utförandet av ett knäkontroll program är det 

viktigt att damfotbollspelaren är noggrann vid utförandet av övningarna och att hon tänker på 

att kvalité är viktigare än kvantitet (Papacosta 2010). De damallsvenska tränarna tycker att 

den skadeförebyggande träningen är viktig att använda där de till exempel har ett knäkontroll 

program, både under och vid sidan av fotbollsträningen. De tycker att damfotbollsspelaren ska 

ha fokus på uppgiften, rätt inställning och att de har kvalité på övningarna. Knäkontroll 

programmet som de damallsvenska tränarna har inplanerat för damlaget, är planerat av deras 

sjukgymnast, läkare och/eller fysiologisk tränare. De damallsvenska tränarna bestämmer 

därefter när det kommer utföras under träningsveckorna.    

Det som kan diskuteras i slutet av denna analys är varför tränarna bestämmer när den 

skadeförebyggande träningen ska utföras istället för sjukgymnasterna, läkaren och/eller de 

fysiologiska tränare som har den viktiga kunskapen om den skadeförebyggande träningen och 

dess övningar. Det kanske borde diskuteras i de damallsvenska lagen om de inte skulle vända 

på denna planering. Den kunniga personal som planerar den skadeförebyggande träningen för 

damfotbollsspelarna kanske skulle bestämt när de tycker att det är bäst att den 
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skadeförebyggande träningen ska utföras för bästa effekt. Därefter skulle de damallsvenska 

tränarna kunna planera sin fotbollsträning. Detta med tanke på att alla tränarna som 

medverkat i denna studie har kunskap om hur stort problemområdet med främre 

korsbandsskador är inom damfotbollen och att de alla värdesätter den skadeförebyggande 

träningen och även använder sig av det. I framtiden kanske det skulle kunna ge bättre resultat 

när den damallsvenska säsongen summeras med antal främre korsbandsskador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

8. Diskussion 
 
Denna avslutande del i min studie kommer jag att diskutera arbetsgången, vad gäller vad som 

varit bra/ mindre med min studie. 

 
Hösten (2011) startade den första magisterkursen. Jag har läst olika kurser fram till april 

(2012), det har varit informationssökning, olika skrivuppgifter där jag har fördjupat mig inom 

mitt område med främre korsbandsskador och skadeförebyggande träning. Även denna 

procedur har varit planerad.  Relevant information och teori som jag har fått fram har varit en 

hjälp i mitt uppsatsskrivande. Under denna period gav det mig en tankeställare om mitt eget 

val av metod; semistrukturerade intervjuer utan inspelning.  

Jag vet att min studie försvagas genom att jag valt att skriva av intervjusvaren direkt på plats, 

utan inspelning. Detta är på grund av att även om jag var ute i god tid och kontaktade de 

damallsvenska tränarna hjälpte det inte mig att ha tillgång till någon form av 

inspelningsmaterial. Dessutom har några av intervjuerna skett via telefon och vid de 

situationerna kom jag inte på någon lösning till hur jag skulle kunna spela in dem. Med tanke 

på detta valde jag att skriva av intervjusvaren direkt på plats, därför tog de längre tid än 

planerat, men det var det värt för att jag skulle kunna få med deras svar ordagrant. 

 Under tiden som jag läst de olika magisterkurserna och läst avhandlingar skrivna av 

Söderman (2001) och Jacobson (2006), har detta gett mig en tankeställare om mitt val av 

metod. De har i deras respektive avhandlingar studerat skador inom damfotbollen, där det har 

varit fokus på skademönster, riskfaktorer, skadeförebyggande- och rehabiliteringsträning. I 

Jacobsons studie har metoden innehållit intervjuer med de skadade damfotbollsspelarna, men 

även en observation av träning och matcher för att kunna se hur de olika skadorna inträffar. 

Söderman har även i sin studie gjort en form av observation där olika tester har gjorts på 

damfotbollsspelarna gällande rörlighet i bäckenet, knä- och fotleden. Den tankeställare som 

jag har fått, har varit, att min studie hade kanske stärkts av att jag varit på plats och själv 

kunnat observera deras skadeförebyggande träning.  Dock har syftet i min studie varit att 

undersöka hur de damallsvenska tränarna arbetar med skadeförebyggande träning för att 

förebygga en främre korsbandsskada och varför de har valt att använda sig av den 

träningsform som de använder idag. Jag ville inte studera hur de tränar på plats för att se om 

de gör rätt, utan jag ville undersöka hur de damallsvenska tränarna planerar och arbetar med 
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att använda sig av skadeförebyggande träning. Detta för att ge damfotbollsspelaren de bästa 

förutsättningarna att förebygga en främre korsbandsskada. 

I efterhand har mitt val av studie varit intressant för mina egna erfarenheter med detta 

problemområde inom damfotbollen. Därefter har jag presenterat mitt syfte och använt mig av 

frågeställningar för att preciserar vad jag ska undersöka. Under studiens gång har jag fått fram 

information om hur de damallsvenska tränarna arbetar med skadeförebyggande träning för att 

erbjuda damfotbollsspelarna de bästa förutsättningarna för att kunna förebygga en främre 

korsbandsskada.  

En fortsatt studie kan till exempel beröra sjukgymnaster, läkare och fysiologiska tränares 

arbete med den skadeförebyggande träningen på plats. 
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9. Slutsats 
 
I min studie har det kommit fram information om de damallsvenska tränarnas utbildning inom 

skador och skadeförebyggande träning. Vilket har visat sig att vara låg. De behöver hjälp från 

sjukgymnaster, läkare och fysiologiska tränare för att kunna genomföra skadeförebyggande 

träning på rätt sätt. Studiens resultat med de damallsvenska tränarnas kontakt och samarbete 

med sjukgymnaster, läkare och fysiologiska tränare har gett mig en tankeställare om hur olika 

det kan se ut för tränarnas arbete med den skadeförebyggande träningen. Denna tanke har 

kommit upp under studiens gång där jag fått information av de olika tränarnas kontakt med 

medicinsk kunnig personal och deras träningsschema. Det ser annorlunda ut för de större och 

erfarna damlagen i damallsvenskan gentemot de damlag som är en aning mindre och/eller har 

befunnit sig i damallsvenskan en kortare tid och/eller är nykomlingar för denna säsong 

(2012). 

 

 De damallsvenska tränarna ska vara tacksamma för den kontakt och hjälp de får 

från sjukgymnaster, läkare och/eller fysiologiska tränare med den 

skadeförebyggande träningen. Utan deras hjälp hade det blivit svårt att utföra med 

tanke på att deras tränarutbildningar innehåller lite om just skadeförebyggande 

träning. 

 De mer erfarna föreningarna har fler träningspass i veckan vad gäller både fotboll, 

styrka och den skadeförebyggande träningen.  

 Det skulle varit intressant om de damallsvenska tränarna hade ändrat sitt tankesätt 

gällande planeringen av träningsscheman. Det vill säga att de medicinsk kunniga 

kanske skulle bestämma när den skadeförebyggande träningen ska utföras och 

därefter skulle tränarna kunna planera in fotbollsträningen. Detta för att de alla är 

väl medvetna om problemområdet med främre korsbandsskador i damfotbollen 

och de alla är överens om att det är viktigt att använda skadeförebyggande träning 

och att den är viktigast. 

 En av tränarna nämner i intervjun att fotbollstränare inte behöver en bred 

utbildning vad gäller skador och skadeförebyggande träningen för att de har alltid 

hjälp av sjukgymnaster, läkare och/eller fysiologiska tränare.  
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                                                                                                   Bilaga 1 

Intervjuguide; Damfotbollstränarna 

1. Har du någon tränarutbildning? Vad har du för någon? 
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2. Har du någon utbildning inom skador och skadeförebyggande träning? I så fall vad för 

någon? 

3. Hur ser dina erfarenheter ut inom damfotbollen med främre korsbandsskador?  

4. Hur många har ni i laget i dag som haft en främre korsbandsskada? 

5. Hur ser ert skadeförebyggande träningsprogram för knä ut? 

6. Hur har detta skadeförebyggande program planerats? 

7. Varför har du valt ut det skadeförebyggande träningsprogram som ni har för ert lag? 

8. Hur tycker du att ert skadeförebyggande träningsprogram fungerar? 

9. Vad tycker du är viktigast för spelarna när de utför det skadeförebyggande 

träningsprogrammet? 

10. Hur viktigt tycker du att det är att ni använder er av ett skadeförebyggande 

träningsprogram för att förebygga en främre korsbandsskada? 

11. Hur har det sett ut tidigare säsonger med skadeförebyggande träningsprogram för att 

förebygga främre korsbandskada? 

12. Är det skadeförebyggande träningsprogram som ni har idag likadant som tidigare eller 

finns det någon skillnad/förändring? Isf. varför likadant/förändring?  

13. Har ni någon kontakt med en sjukgymnastklinik? I så fall, hur ser du på denna kontakt 

för att förebygga en främre korsbandsskada? 

14. Vad tror du som tränare är viktigt för damfotbollsspelare att tänka på för att undvika 

en främre korsbandsskada? 

15. Hur ser den övriga träningen ut, innehållsmängd och aktivitet? 

16. Hur mycket tränar ni i veckan? Pass och timmar?  

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                    

                                                                                                   Bilaga 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Intervjuguide; Sjukgymnast och ortoped 
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1. Hur pass stort problem är främre korsbandsskador inom elitdamfotbollen idag? 

2. Varför är det ett större problem på dam- än herrsidan? 

3. Vad har du för egna erfarenheter inom detta område? 

4. Varför ska man göra skadeförebyggande träningsprogram? 

5. Vad är viktigt att tänka på när man planera ett skadeförebyggande träningsprogram? 

6. Hur ofta ska man göra ett skadeförebyggande träningsprogram för att de ska vara till 

hjälp så mycket som möjligt? 

7. Vad är viktigt för damfotbollsspelaren att tänka på när hon utför det 

skadeförebyggande träningsprogrammet? 

8. Hur stor risk är det att drabbas av en främre korsbandsskada igen om man redan har 

haft en? Störst risk på samma knä, eller det andra? 

9. Hur stor chans är det för en damfotbollsspelare som har haft en främre korsbandsskada 

att komma tillbaka till elitfotbollen?  

10. Vad behöver en damfotbollsspelare som drabbats av en främre korsbandsskada att 

tänka på om hon vill komma tillbaka till elitfotbollen?  

11. Vad finns det för skillnad mellan en elitdamfotbollsspelares och en division 4 spelares 

risk att drabbas av en främre korsbandsskada? Om det finns någon skillnad, varför är 

det så? 

12. Hur skulle en önskeframtid se ut ur ert perspektiv vad gäller främre korsbandsskador 

om damfotbollen? 

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Bilaga 3 

Bilaga 3-7 visar hur de fem damallsvenska tränarna har för träningsplanering för sina 

damfotbollsspelare både under försäsongen och under säsongen. 
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Träningsplanering av tränare 3 

Veckoplanering Mån Tis. Ons Tors Fre. Lör. Sön 

Försäsong               

Fotbollsträning                                           

Tid/pass  60 min 

 90 + 

60 min 

 20 + 

60 min 

 60 + 

90 min  90 min     

Teknik 
  

 fm: 30 

em: 30   

 fm: 30 

em: 20  20      

Spelövningar 
  

 fm: 30 

em: 60   

 fm: 30 

em: 50  50     

Konditionspass          20     

Styrka   X    em: 60         

Skadeförebyggande      fm: 20         

Träningsmatch               

Annat än fotboll               

Under säsong               

Fotbollsträning               

Tid/pass 

+ fm. 

pass  

80 min 

+ fm. 

pass  

90 min 

+ fm. 

pass 

 90 min 

+ fm. 

pass  

90 min    60 min  90 min 

Teknik  20  10  20  20    20   

Spelövningar 
   60  60  60   

4

40    

Konditionspass    20  10  10       

Styrka  40             

Skadeförebyggande  20             

Seriematch              90  

Annat än fotboll               
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Veckoplanering Mån Tis. Ons Tors Fre. Lör. Sön 

Försäsong               

Fotbollsträning                                           

Tid/pass 

 fm: 

indiv. 

em: lag 

fotboll 

fm: 

indiv. 

em: lag 

fotboll 

  fm: 

indiv. 

em: 

lag 

fm: indiv. 

em: lag 

fotboll 

 fm: 

indiv. 

 Extrapass 

vid behov  Ledigt 

Teknik               

Spelövningar               

Konditionspass   Fm             

Styrka    fm      Fm   Fm     

Skadeförebyggande               

Träningsmatch               

Annat än fotboll 
  

Video-

analys  X         

Under säsong               

Fotbollsträning               

Tid/pass 

 fm: 

indiv.  em: lag  2 pass  2 pass 

 fm: 

indiv. 

em: 

lag    90 min 

Teknik               

Spelövningar               

Konditionspass               

Styrka  X fm             

Skadeförebyggande               

Seriematch              X 

Annat än fotboll               

 

 

 

Träning styrs av när matcherna ligger. Dubbelträningspass = 3 h träning/pass tre dagar i 

veckan och två dagar är det enkelpass, 1,5 h.                                                 
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Veckoplanering Mån Tis. Ons Tors Fre. Lör. Sön 

Försäsong               

Fotbollsträning                                           

Tid/pass 

 90 + 

90 min 

 90 

min 

 90 

min 

 90 

min    

90 min 

brottning 

eller match  90 min 

Teknik 
 fm: 90 

em: 30 30   10  30       

Spelövningar 
 em: 

60 30  60  30       

Konditionspass   30    30       

Styrka 
          

 60 

(brottning) 

 60 

(brottning) 

Skadeförebyggande      20      30  30 

Träningsmatch 
          

 90 vid 

match   

Annat än fotboll               

Under säsong               

Fotbollsträning               

Tid/pass 

 90 + 

90 min 

 90 

min 90 min 90 min   90 min 90 min 

Teknik 
 fm: 90 

em: 10  30  10  30      60 

Spelövningar 
 em: 

60  40  60  40   
  

  

Konditionspass    20    20       

Styrka               

Skadeförebyggande 
 em: 

20    20        30 

Seriematch            90   

Annat än fotboll               
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Veckoplanering Mån Tis. Ons Tors Fre. Lör. Sön 

Försäsong               

Fotbollsträning                                           

Tid/pass   

 90 + 90 

min  2 h 

 90 + 90 

min  90 min 

 90 

min   

Teknik 
  

 fm + em 

+ taktik   

 fm + 

em       

Spelövningar          X     

Konditionspass 
        

 X 

(spel)     

Styrka               

Skadeförebyggande      X         

Träningsmatch            90   

Annat än fotboll 
    

 Fys. + 

styrka         

Under säsong               

Fotbollsträning               

Tid/pass 

 90 

min  Ledigt 

 90 + 20 

min 

 90 + 90 

min  90 min 

 90 

min 

 90 

min 

Teknik 
 90   

 90 + 

taktik  Fm    90   

Spelövningar 
      

 fm + 

em  60 
  

  

Konditionspass 
      

 em 

(spel) 

 30 

(spel)     

Styrka               

Skadeförebyggande      em:20         

Seriematch              90 

Annat än fotboll               
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Veckoplanering Mån Tis. Ons Tors Fre. Lör. Sön 

Försäsong               

Fotbollsträning                                           

Tid/pass  60 + 75 min  90 min 

 60 + 

90 

min 

 60 + 

90 

min 

 60 

min  Ledigt 

 90 

min 

Teknik 
 em: 75  45 

 em: 

45         

Spelövningar 
      

 em: 

45       

Konditionspass 
   45 

 em: 

45 

 em: 

45  30      

Styrka 
 fm: 60   

 fm: 

60 

 fm: 

60  30     

Skadeförebyggande               

Träningsmatch              90 

Annat än fotboll               

Under säsong               

Fotbollsträning               

Tid/pass  60 min   Ledigt 

 60 + 

90 

min 

 90 

min 

 60 + 

90 

min   

 90 

min 

Teknik      X  X  X     

Spelövningar      X  X  X     

Konditionspass               

Styrka 
    

 fm: 

60   

 fm: 

60     

Skadeförebyggande               

Seriematch              90 

Annat än fotboll  Återhämtning             

 

Den skadeförebyggande träningen ingår i fotbollspass, styrkepass och i de enskilda 

träningspassen. 


