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Abstract 
 
Tjejer som utövar en idrott som innehåller hopp och riktningsförändringar har 4-6 gånger 

större risk att drabbas av en allvarlig knäskada jämfört med killar. En överdriven valgusvinkel 

vid dessa atletiska övningar leder till ännu en ökad risk för knäskador. Därför har flera olika 

neuromuskulära knäkontrollprogram tagits fram, men gällande SISU Idrottsutbildarnas 

knäkontrollprogram har tidigare ingen studie gjorts på vad som är anledningen bakom det 

hittills framgångsrika konceptet. En 2D-analys av valgusvinkeln vid landning efter dropjump 

och enbenslängdhopp gjordes därför i Kinovea på 17 tjejer vid årskurs 1 på ett 

elitidrottsgymnasium i Sverige, som utövade fotboll eller innebandy. På gruppnivå syntes 

inga signifikanta skillnader (p-värde varierade mellan 0,0518-0,7891) men det fanns större 

individuella förbättringar. Konklusionen blir därför att SISU Idrottsutbildarnas knäkontroll 

leder till en reducerad valgusvinkel hos många individer som har en vinkel som ligger utanför 

det normala, men att analysmetoden har vissa brister. 

 

Nyckelord: 

Knäskador, Korsbandsskada, Fotboll, Innebandy 

 

Female adolescents who perform a sport that involves jumping and pivoting have a 4-6 times 

bigger risk to suffer from a severe knee injury compared to male adolescents. An excessive 

valgus angle at these athletic tasks may lead to an even bigger risk. Because of this, 

neuromuscular knee control training programs have been established, but SISU 

Idrottsutbildarnas training program have never been analyzed regarding what’s behind the so 

far successful concept. 2D-analyzis of the valgus angle at landing after drop jumps and single 

leg horizontal jumps were performed in Kinovea on 17 girls in their first year at an elite sports 

gymnasium in Sweden, practicing soccer or floorball. At group level, no significant changes 

were seen (p-values between 0,0518-0,7891), but there were distinct individual 

improvements. Therefore the conclusion is that SISU Idrottutbildarnas training program 

reduces valgus angles among several individuals with angles seen as abnormal, though some 

bias may occur through this analysis method. 
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Skador på knäleden är en av de vanligaste skadorna i flera olika idrotter (Munro et al 2012), och en 

överdriven valgusvinkel vid hopp och riktningsförändringar har setts leda till många av de främre 

korsbandsskador (ACL-skador) som sker utan kontakt med någon mot- eller medspelare (Nilstad et al 

2014). Enligt Herrington et al (2010) mäts valgusvinkel i rörelse genom tre punkter i nedre 

extremiteten, Spinae Iliaca Anterior Superior (SIAS), mitten på patella och mitt mellan malleolerna på 

fotleden. Vinkeln som uppstår vid knäleden när dessa linjer skär varandra kallas valgusvinkel. Värdet 

anges som 180° minus vinkeln och mäts oftast vid det läget knäleden har som störst flexion vid 

landning efter ett hopptest. Valgusvinkel förväxlas ofta med Q-vinkel. Q-vinkeln mäts på samma sätt 

som valgusvinkeln men vid stillastående och inte i rörelse (Smith et al 2008). Enligt Herrington et al 

(2010) finns det indikationer på att valgusvinkeln vid enbenslandningar inte bör vara högre än 12° för 

kvinnor och 9° för män och vid jämfotalandningar bör den inte överskrida 13° för kvinnor och 8° för 

män. Ju större valgusvinkel, desto större risk för ACL-skador (Herrington et al 2010), men däremot har 

man inte sett samma korrelation mellan stor Q-vinkel och knäskador (Mohamed et al 2012). 

 

Stensrud et al (2011) redogör för flera rörelseanalysstudier som har rapporterat att kvinnor har en större 

valgusvinkel när de utför olika atletiska övningar jämfört med män, vilket kan vara en av anledningarna 

till att det är fler kvinnor som drabbas av ACL-skador, då ökad valgusvinkel kan öka kraften som 

korsbandet utsätts för (Hewett et al 2005). Kvinnor tenderar även till att ha större obalans mellan 

hamstrings- och quadricepsmuskulatur vilket kan vara en annan anledning till att fler kvinnor drabbas 

av ACL-skador än män (Barber-Westin et al 2010), detta då kvinnor inte har samma styrkeökning i 

hamstrings under mognadsåren som män (Dos Santos Andrade et al 2012), samtidigt är kvinnor även 

långsammare på att aktivera hamstrings som är en av de viktigaste musklerna för att stabilisera 

knäleden (Johnson et al 2012). Man har även sett skillnader i landningsteknik mellan män och kvinnor, 

där kvinnor tenderar till att landa med mer raka knäleder vilket även det ökar kraften på korsbandet 

(Renstrom et al 2008). Kvinnor som utövar en idrott där hopp och riktningsförändringar ingår har även 

4-6 gånger större risk att drabbas av en ACL-skada än män som utövar samma idrott (Hewett et al 

2005), vilket involverar i stort sett alla lagidrotter. 

 

Hewett et al (2005) kunde i en studie med 3D-analys av ledvinklar på flera olika leder säga med ”73% 

specificitet och 78% sensitivitet” (s.497) att valgusvinkeln kunde förutspå en kommande ACL-skada 

hos deras deltagare, som utövade fotboll, volleyboll eller basket. Där drabbades 9 av 205 deltagare av 

en ACL-ruptur och dessa 9 hade 8,4° större valgusvinkel än de som inte drabbades av en ACL-ruptur. 

Neuromuskulär träning ses som en av de faktorer som kan påverka valgusvinkeln, och därmed ACL-

skador, allra mest, då musklerna aktiveras både tidigare, och till en högre grad (Hewett et al 2005). 

Framförallt är det hamstrings som aktiveras före quadriceps, istället för tvärt om, vilket leder till att 
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knät hålls i en mer stabil position (LaBella et al 2014). Enligt LaBella et al (2014) är det 

neuromuskulära träningsprogram som innehåller både plyometrisk, styrke- samt teknikträning de 

program som ger alla störst effekt på minskat antal ACL-skador. Imwalle et al (2009) menar att 

personer som har ”hög risk” för ACL-skador utifrån deras knävinklar är mer mottagliga för 

neuromuskulär träning än de som inte klassas som ”hög-risk”-personer. Enligt Otsuki et al (2014) 

utvecklar kvinnliga ungdomar en ökad valgusvinkel i början av tillväxtspurten under puberteten, 

samtidigt som de inte visar tillräcklig neuromuskulär adaption till den snabba skelettillväxten som sker. 

Samma studie visade att neuromuskulär träning förhindrar ökningen av valgusvinkeln i denna 

åldersgrupp men att kvinnorna bör vara i slutet eller efter puberteten för att neuromuskulär träning ska 

kunna minska valgusvinkeln. 

 

Fotboll och innebandy är två av de idrotter i Sverige där tjejer drabbas av flest korsbandsskador varje år 

(Svenska Korsbandsregistret, 2013), samtidigt som de är två av de populäraste idrotterna hos tjejer i 

Sverige (Idrotten i siffor, 2013). År 2013 drabbades 486 tjejer av en korsbandsskada som uppkom i 

samband med fotboll och 106 tjejer av en korsbandsskada som uppkom i samband med innebandy 

(Svenska Korsbandsregistret, 2013).  

 

Det har under många år tagits fram olika träningsprogram för att förebygga ACL-skador, bland annat 

har Noyes och Barber-Westin (2012) gjort en sammanställning av 17 studier som kollat på 

knäkontrollträning, varav endast fem kollade på skadeprevention och resterande tolv kollade på 

prestationsförmåga. I den studien analyserades fem olika träningsprogram; Sportsmetrics, Myklebust, 

Knee Ligament Injury Prevention (KLIP), Prevent Injury and Enhance Performance (PEP) och 11+. 

Det som skiljer de programmen mot SISU Idrottsutbildarnas Knäkontrollprogram (von Porat, 2013) 

som analyseras i denna studie är att SISU’s program finns för flera olika idrotter, där grunden är 

densamma för alla program, men svårighetsgraderna är anpassade efter idrottens rörelsemönster. 

Programmmet är framtaget tillsammans med Riksidrottsförbundet, Idrottshögskolan och 

Reumatikerförbundet och innehåller 6 olika övningar med 3-4 olika svårighetsgrader (A-D) med fokus 

på ben- och bålstyrka som ska användas som en del av uppvärmningen och därmed endast ska ta 

ungefär 15 minuter (von Porat, 2013). Övningarna är 1. Enbensknäböj, 2. Bäckenlyft, 3. Knäböj, 4. 

Plankan, 5. Utfallssteg och 6. Hopp/Landning. Till varje övning finns även en parövning där spelarna 

kan jobba tillsammans för att hålla träningen rolig och utvecklande. Waldén et al (2012) genomförde 

under 2009 en studie på detta knäkontrollprogram. 230 svenska fotbollsföreningar med flickor i 

åldrarna 12-17 år deltog där 121 av föreningarna var interventrionsgrupp och resterande 109 utgjorde 

kontrollgrupp. De tränade programmet två gånger i veckan i sju månader och där uppstod 67% färre 

knäskador i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 
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Syfte och hypotes 

Då tidigare studier på programmet endast gjorts på antalet knäskador i interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgrupen (Waldén et al 2012) är syftet med denna studie att undersöka om träning med SISU 

Idrottsutbildarnas Knäkontrollprogram i 10 veckor har en positiv inverkan på valgusvinkeln vid 

landning efter hopp, och därmed leder till en minskad vinkel, hos tjejer som utövar fotboll eller 

innebandy. Hypotesen är att programmet kommer att minska vinkeln hos de deltagare som hade en 

valgusvinkel över 13° vid jämfotalandning och 12° vid enbenslandning vid det första testtillfället med 

mer än 6°, så att deras värden blir godkända. 

 

Metod  

Deltagare 

Deltagarna i studien är tjejer som studerar första året vid ett elitidrottsgymnasium och utövar idrotterna 

fotboll eller innebandy. De tillfrågades som en del i ett större forskningsprojekt, kallat Dragonprojektet, 

och det var via det projektet de fick informationsbrev (se bilaga 1)(Jonsson, P. Personlig 

kommunikation, 2015-05-17) och delades in i tre grupper som skiljer sig åt via vilken idrott de utövar 

(fotboll eller innebandy), men även via skicklighetsnivå (riksintag eller regionsintag i innebandy) och 

därmed även i vilken grupp de genomförde interventionen då grupperna tränade var för sig. Totalt 

innehöll studien 17 st deltagare, grupp F bestod av fotbollsspelare (n = 7, längd = 165,2±7,5 cm, vikt = 

59,0±4,3 kg), grupp RI bestod av innebandyspelare med riksintag (n = 5, längd = 168,7±2,5 cm, vikt = 

60,5±12,7 kg).och grupp I av innebandyspelare med regionsintag (n = 5, längd = 169,3±6,6 cm, vikt = 

58,8±5,1 kg). De inklusionskriterier som fanns var att deltagarna skulle utöva någon av idrotterna 

fotboll eller innebandy samt vara förstaårselev vid elitidrottsgymnasiet. Exklusionskriterierna var om 

det fanns en skada vid första eller andra testtillfället som kunde hindra personen från att prestera 

maximalt, eller att deltagare tränat mindre än 60% av interventionspassen, vilket blir minst 12 av 20 

pass. Från början var det totalt 22 spelare som var tillgängliga, men fyra föll bort på grund av skador 

som hindrade dem från att prestera maximalt vid första testtillfället och en föll bort på grund av att 

skada uppstod under interventionsperioden vilket ledde till för få tränade pass (se figur 1).  
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Figur 1. Ett flödesschema över antalet deltagare i studien 

 

De informerades om att deltagandet var frivilligt och att möjligheten till att hoppa av studien fanns 

under hela studiens gång. Eftersom deltagarna inte var myndiga krävdes det enligt 

Helingforsdeklarationen en påskrift från deras vårdnadshavare för att de skulle få delta i studien (WMA 

Declaration of Helsinki, 2013). 

 

Studiedesign och intervention 

Datainsamling skedde vid två olika tillfällen och däremellan genomfördes en tio veckor lång 

intervention bestående av SISU Idrottsutbildarnas Knäkontrollprogram (von Porat, 2013). Under 

interventionen hölls två träningspass per vecka, ledda av testledaren med idrottsmedicinsk utbildning, 

där deltagarna fick individuell feedback kontinuerligt på deras utveckling. Alla deltagare började på 

första svårighetsgraden av varje övning och fick sen feedback på när de kunde gå vidare till nästa nivå. 

Fotbollsgruppen tränade programmet som är anpassat för fotboll på konstgräs där svårighetsgraderna 

involverade fotbollar och innebandygrupperna tränade programmet anpassat för innebandy på 

gymnastikhallsgolv där svårighetsgraderna involverade innebandyklubbor. Grundövningarna är 

desamma för båda programmen medan svårighetsgraderna är anpassade efter de olika idrotterna där 

alla övningar utfördes 3x8-15 förutom de statiska övningarna som utfördes i 30 sekunder. Programmet 

tog ca 15 minuter att genomföra och ersatte deltagarnas tidigare uppvärmning, vilket ledde till att 

deltagarnas träningsmängd inte ökade tidsmässigt. 2 ggr/veckan i tio veckor valdes då Noyes och 

Barber-Westin (2012) hittat flest studier som tränat 3 gånger i veckan i sex veckor, medan det passade 

verksamhetsplaneringen bättre på skolan att träna 2 ggr/veckan under alla 10 veckor. När båda 

22 spelare  
(8 F, 6 RI, 8 I) 

Tillfrågade om 

deltagande 

18 spelare  
(8 F, 5 RI, 5 I) 

Genomförde testomgång 

1 

17 spelare  
(7 F, 5 RI, 5 I) 

Genomförde testomgång 

2 

4 st 
skadade 

(1 RI, 3 I) 

1 st skadad 

(1 F) 
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testomgångarna var genomförda jämfördes resultaten från testomgång 1 med testomgång 2 för att se 

om någon skillnad uppstått.  

 

Tester 

Innan testerna inleddes placerades fyra vita markörer på vardera av deltagarnas nedre extremiteter, 

detta för att underlätta vid videoanalysen. De var informerade om att bära mörka åtsittande kläder för 

att markörerna skulle synas så bra som möjligt och inte flytta på sig under testernas gång. Markörerna 

placerades enligt Munro et al (2012) frampå kroppen, mitt mellan malleolerna på anklarna, mitt mellan 

femurs kondyler på patella på knät, på SIAS samt 15cm ned från SIAS (se figur 2). Deltagarna fick 

värma upp enligt Gustavsson et al (2006) med 5 min cykel på låg belastning följt av 2x10 knäböj och 

2x10 tåhäv, båda utan belastning. Därefter fick de ett provhopp per ben på de båda testerna. Kameran 

som användes för att filma var en 2D-videokamera (Sony HDR-SR12, 60 interlaced fields/sec, Sony, 

Tokyo, Japan).  

 

Dessa tester ingick även i ett större testbatteri där ytterligare två tester genomfördes efter de två i denna 

studie. De ytterligare testerna tas inte i hänsyn i denna studie men ingår dock i en annan. Dock 

kombinerades enbenslängdhopptestet med den andra studien där längden på hoppet mättes. Utöver det 

genomfördes trestegslängdhopp samt sidohopp i den andra studien. 

 

 

Figur 2. Markörerna som fästes på deltagarnas nedre extremiteter 

 

Drop Jump 

Första testet var drop jump (DJ) som genomfördes enligt Hewett et al (2005). Hoppet genomfördes från 

en plint som var 34cm hög och deltagarna hade 35cm mellan fötterna som utgångsposition samt en yta 
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på 30cm som de skulle landa inom vid nedhoppet (se figur 3). Kameran placerades 3,77 meter från 

plinten på en höjd av 82,5cm. Deltagarna var tillåtna att använda sig av armpendling och 

instruktionerna var att ta ett kliv ut från plinten och sedan med kort kontakttid genast hoppa så högt 

som möjligt vid tre försök.  

 

Enbenslängdhopp 

Det andra testet var stående enbenslängdhopp (EL) som genomfördes enligt Barber-Westin et al 

(2010). Deltagarna skulle här uppnå tre godkända resultat per ben och instuktionerna var att både arm- 

och bensving var tillåtet, men att start måste ske på ett ben och landningen måste ske på samma ben 

och hållas i minst 2 sekunder samt att syftet är att hoppa så långt som möjligt (se figur 3). Vid 

enbenslängdhoppet började deltagarna med att testa höger ben och kameran placerades 4,50 meter från 

deltagarnas startmarkering på 82,5cm höjd. Höjd och avstånd bestämdes med grund i att alla markörer 

skulle synas så bra som möjligt genom hela testerna. Båda testerna genomfördes på löpbaneunderlag 

inomhus i en friidrottshall. Deltagarna informerades om att inte genomföra någon hård träning dagen 

innan testtillfällena.  

 

  

 

Figur 3. Bilden visar hur vinkeln för DJ respektive EL mättes i Kinovea 

 

Analysmetod 

Alla deltagares namn kodades inför den statistiska analysen och koderna förvarades separat från 

resultaten.Testerna analyserades i Kinovea 0.8.15 (Joan Charmant & Constrib., Frankrike) med hjälp av 

programmets vinkelfunktion (se figur 3). Vinkeln mäts där linjerna mellan SIAS och patella samt 

mellan anklarna och patella skär varandra vid knäts största flexion (Herrington et al 2010). Damsted et 

al (2015) undersökte knä- och höftvinklar i 2D vid löpning i Kinovea 0.8.15 och kom fram till att intra-

raterreliabiliteten (analysen gjordes av samma person) för Kinovea 0.8.15 varierade tre till sex grader 

om analyserna gjordes samma dag, samt att inter-raterreliabiliteten (analysen gjordes av olika personer) 



8 

 

varierade sex till åtta grader. Gjordes analyserna på olika dagar varierade både intra- och inter-

raterreliabiliteten nio till 14 grader. För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt utfördes videoanalysen 

av för- och eftertesten endast av testledaren och under samma dag. 

 

Den statistiska analysen genomfördes i JMP (version 11, Windows, Copyright © 2014 SAS Institute 

Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513, USA), där Wilcoxon Signed Rank-test användes 

för att se signifikansvärden, som sattes till p<0,05. Wilcoxon användes då datan inte var 

normalfördelad samt för att det var så få i gruppen ”Ej OK”. Detta gjorde så att någon effect size inte 

kunde räknas ut. I JMP räknades även medelvärdet av de tre försöken varje deltagare fick vid varje 

hopp och ben, samt median och interqvartilavstånd för grupperna Ej OK och OK, samt medelvärden 

och standarddeviationer för närvaron, längd och vikt. 

 

Metodologisk reflektion.  

Då videoanalys i såväl 2D som 3D av olika ledvinklar är en väl undersökt forskningsmetod anses 

metoden vara väl lämpad till studien. Även olika former av videoanalysverktyg är väl beprövade, dock 

inte Kinovea 0.8.15 (Joan Charmant & Constrib., Frankrike). Den mjukvaran är dock tillgänglig för alla 

vilket gör att metoden är lättare att repetera vid annat tillfälle eller för andra individer. Det finns en 

variaton hos mjukvaran, då det blir en subjektiv bedömning av var vinkelfunktionsmarkörerna ska 

fästas på deltagarna, vilket gör att resultaten kan betraktas med viss skepsis. Testet Drop Jump valdes 

då det enligt Herrington et al (2010) är ett vanligt test att använda för att bedöma knäkontroll och 

knäfunktion. Däremot kunde samma test ha används med enbenslandningar istället för 

enbenslängdhopp, då det är mer använt tidigare samt att enbenslängdhopp ger mer kraft riktad framåt 

istället för nedåt. Men för att testet skulle kunna ingå i ett större testbatteri och för att bättre simulera 

idrotternas rörelsemönster valdes enbenslängdhopp. 

 

Resultat 

Närvaron registrerades för varje deltagare i de tre grupperna. Efter exklusionskriterierna låg närvaron 

på 15-16 stycken tränade knäkontrollpass (se tabell 1).  
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Tabell 1. Närvaron vid träningspassen för de tre grupperna uttryckt i medel och standarddeviationer (SD)  

 

 

Deltagarna delades in i grupperna OK och Ej OK för varje hopp och ben utifrån de grader som mättes 

fram i Kinovea 0.8.15 (Joan Charmant & Constrib., Frankrike) vid analysen av testtillfälle 1, där 

gränsen för Ej OK sattes till 12° vid DJ och 13° vid EL enligt Herrington et al (2010). Varje deltagare 

bedömdes individuellt vid varje hopp och ingen av grupperna gjorde någon signifikant förändring från 

testtillfälle 1 (före intervention) till 2 (efter intervention)(se tabell 2). Deltagarna kan ha bytt grupp efter 

analysen av testtillfälle 2, om deras vinklar till exempel gått från Ej OK till OK, men vid analysen på 

gruppnivå är de kvar i samma grupp som vid testtillfälle 1 för att analysera förändringen. 

 

 

Tabell 2. Median (M) och interqvartilavstånd (IQR) över valgusvinkel i grader (°) från analysen av testtillfälle 1, för höger och vänster ben, samt de båda 

hoppen (DJ och EL) med signifikansvärde (p) över förändringen från testtillfälle 1 till 2 

  Valgusvinkel i grader (°) 

  Ej OK OK 

  Före Efter    Före Efter  
Drop jump n M IQR M IQR p   n M IQR M IQR p 

 höger 5 18,0 13,5-22,2 11,3 9,8-13,5 0,0625   12 5,3 3,0-7,5 6,3 4,6-12,4 0,0518 
 vänster 6 15,6 15,0-28,2 10,3 5,0-18,0 0,2188   11 8,3 6,3-10,3 8,3 4,3-10,6 0,7891 
                  

Enbenslängdhopp                 

 höger 5 13,6 12,2-15,2 7,6 6,0-16,3 0,2500   12 5,6 2,6-8,8 6,6 4,6-11,2 0,1694 
  vänster 5 16,0 13,8-21,0 10,3 9,3-13,0 0,2150   12 6,0 2,8-7,7 6,1 3,4-9,3 0,3779 

               

               

               

Vid individuell analys inom de två grupperna ser man att alla deltagare som vid testtillfälle 1, DJ höger 

ben, bedömdes vara Ej OK, har reducerat sin valgusvinkel. Vid testtillfälle 2 hamnade fyra av de fem 

deltagarna inom de gradantal som anses vara OK (se figur 4), varav tre stycken förbättrade sig mer är 

6°, som är felmarginalen. I gruppen som klassades som OK vid testtillfälle 1 har nio av tolv deltagare 

ökat sin valgusvinkel vid testtillfälle 2, där även tre stycken visar en vinkel som anses vara Ej OK (se 

figur 5) och alla tre har gjort försämringar som är större än 6°. 

 

Närvaro antal pass

Medel ± SD

F (n=7) 16,7 ± 3,5

I (n=5) 16 ± 1,9

RI (n=5) 15,6 ± 1,5
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* 

  

Figur 4. Valgusvinkel i grader (°) för deltagarna i gruppen Ej OK, för höger ben, Drop Jump, före och efter intervention där (*) visar de som gjort 

förändringar större än 6° 

 

Figur 5. Valgusvinkel i grader (°) för deltagarna i gruppen OK, för höger ben, Drop Jump, före och efter intervention där (*) visar de som gjort 

förändringar större än 6° 

 

Vid individuell analys av DJ vänster ben förbättrade sig fem av de sex deltagare som klassades som Ej 

OK vid testtillfälle 1, medan en deltagare ökat sin valgusvinkel. Fyra av de fem deltagare som förbättrat 

sig hamnade inom de grader som anses vara OK (se figur 6) och förbättrade sig mer än 6°. I gruppen 

som klassades som OK vid testtillfälle 1 visade sex deltagare en större vinkel vid testtillfälle 2. En av 

dessa hamnade utanför de gradantal som anses var OK (se figur 7) och försämringen var större än 6°. 

 

Drop Jump Höger Ej OK 

Drop Jump Höger OK 

       Före 

       Efter 

 Före 

 Efter 

 

* 
* 

* 

* * 

* 
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Figur 6. Valgusvinkel i grader (°) för deltagarna i gruppen Ej OK, för vänster ben, Drop Jump, före och efter intervention där (*) visar de som gjort 

förändringar större än 6° 

 

 

Figur 7. Valgusvinkel i grader (°) för deltagarna i gruppen OK, för vänster ben, Drop Jump, före och efter intervention där (*) visar de som gjort 

förändringar större än 6° 

 

 

Enbenslängdhopp för höger ben visade att tre av de fem deltagare som klassades som Ej OK vid 

testtillfälle 1 reducerade sin valgusvinkel och hamnade inom de gradantal som anses vara OK och 

gjorde större förbättringar än felmarginalen på 6°. De andra två spelarna visade en större vinkel vid 

testtillfälle 2 (se figur 8). Gruppen OK innehöll tolv deltagare där åtta stycken hade en större 

valgusvinkel vid testtillfälle 2 än 1, varav två deltagare inte längre klassades som OK och 

försämringarna var större än 6° (se figur 9).  

 

Drop Jump Vänster Ej OK 

Drop Jump Vänster OK 

 Före 

 Efter 

 

 Före 

 Efter 

 

* * 

* * 

* 
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Figur 8. Valgusvinkel i grader (°) för deltagarna i gruppen Ej OK, för höger ben, Enbenslängdhopp, före och efter intervention där (*) visar de som gjort 

förändringar större än 6° 

 

 

Figur 9. Valgusvinkel i grader (°) för deltagarna i gruppen OK, för höger ben, Enbenslängdhopp, före och efter intervention där (*) visar de som gjort 

förändringar större än 6° 

 

 

EL vänster ben visar att fyra av de fem deltagare som vid testtillfälle 1 placerades i gruppen Ej OK 

reducerade sina valgusvinklar varav tre hamnade inom de gradantal som anses vara OK, där alla tre 

gjorde förbättringar som var större än 6°. En deltagare visade en större vinkel vid testtillfälle 2 (se figur 

10). OK-gruppen visade att sex av tolv deltagare hade fått en större valgusvinkel från testtillfälle 1 till 

2, där en spelare klassades som Ej OK (se figur 11) och gjorde en försämring som var större än 6°. 

 

Enbenslängdhopp Höger Ej OK 

Enbenslängdhopp Höger OK 

 Före 

 Efter 

 

 Före 

 Efter 

 

* * 
* 

* 

* 
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Figur 10. Valgusvinkel i grader (°) för deltagarna i gruppen Ej OK, för vänster ben, Enbenslängdhopp, före och efter intervention där (*) visar de som 

gjort förändringar större än 6° 

 

Figur 11. Valgusvinkel i grader (°) för deltagarna i gruppen OK, för vänster ben, Enbenslängdhopp, före och efter intervention där (*) visar de som gjort 

förändringar större än 6° 

 

Diskussion 

De viktigaste upptäckterna i denna studie var att 13 av de 21 deltagare som vid något av hoppen 

klassades som Ej OK faktiskt reducerade sina valgusvinklar till att bli OK, och gjorde det med mer än 

6°, även om det inte fanns någon signifikant skillnad på förändringen hos någon av grupperna, vilket är 

det egentliga syftet med knäkontrollträning. Självklart är inte gränserna för vad som är godkända 

vinklar och inte absoluta, men de flesta har reducerat sina vinklar med marginal, vilket enligt 

Herrington et al (2010) även innebär en betydande minskad risk för allvarliga knäskador. Det finns ju 

dock även andra anledningar till att framförallt kvinnor drabbas av knäskador i allmänhet och 

korsbandsskador i synnerhet (Barber-Westin et al 2010; Dos Santos Andrade et al 2012), men en 

reducerad valgusvinkel bör vara ett tecken på ökad neuromuskulär kontroll, och därmed en definitiv 

minskad risk för skada. Dessa tjejer är ju i mitten eller slutet av sin pubertet, beroende på den 

Enbenslängdhopp Vänster Ej OK 

Enbenslängdhopp Vänster OK 

 Före 

 Efter 

 

 Före 

 Efter 

 

* 

* 

* 

* 
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individuella mognaden, vilket enligt Otsuki et al (2014) ger goda möjligheter till att neuromuskulär 

träning ska kunna reducera valgusvinkeln och inte endast förhindra en ökning. Hypotesen var även att 

de personer som vid testtillfälle 1 klassades som Ej OK skulle göra större förbättringar än de som 

klassades som OK, då de enligt Imwalle et al (2009) är mer mottagliga för neuromuskulär träning, 

vilket även syntes i resultaten av denna studie. 

 

Det finns ju också deltagare som gjort försämringar och då vid testtillfälle 2 visar större valgusvinklar 

än vid testtillfälle 1. För de flesta rör det sig endast om några få grader men för vissa har försämringen 

blivit markant. Detta kan bero på att analysen endast gjorts i 2D och inte 3D, vilket innebär att 

deltagare kan ha haft bra landningar med OK knävinklar, med tårna lätt utåtpekade och knän som går 

över tårna, men när det då filmas framifrån och analyseras i 2D ser vinkeln ut att vara Ej OK, vilket inte 

hade skett i 3D. Samma bias sker inte vid landningar med tårna pekandes inåt, då de landningarna och 

vinklarna är onormala. Samtidigt hade en 3D-analys sett hur deltagarna förändrar höftens vinkel för att 

parera och balansera kroppen, vilket kan göra att vinkeln egentligen blir OK men att detta inte syns i en 

2D-analys. Detta var något som märktes tydligast på enbenslängdhoppen och om 3D analys hade gjorts 

istället hade denna typ av bias kunnat undvikts. Dock uteslöts denna subjektiva bedömning ur analysen 

i denna studie, för att endast fokusera på det objektiva som mäts i Kinovea 0.8.15 (Joan Charmant & 

Constrib., Frankrike). Dessutom kan en anledning bakom de som försämrat sig på enbenslängdhoppen 

vara att deras ökade resultat i längden på hoppet (Lindström, A., personlig kommunikation, 2015-05-

12) ledde till annorlunda muskelrekrytering och att landningen därmed blev lidande. Man har även sett 

i tidigare studier att kvinnor har ökad ledlaxitet precis innan ägglossning (Shultz et al 2005) och det 

finns ju en möjlighet att vissa av de tjejer som visade på försämringar vid testtillfälle 2 befann sig i 

denna fas av menstruationscykeln. Detta är dock inget som undersöktes i denna studie och kommer 

därför inte diskuteras vidare. 

 

Detta gäller dock såklart inte alla som gjort försämringar. Analysmetoden har viss varians (Damsted et 

al, 2015), vilket även det kan påverka resultaten. Det gäller ju dock även de som gjort förbättringar, att 

de kanske inte är helt absoluta de heller. Då dessa variationer finns är det ju egentligen svårt att säga 

vilka som är OK eller Ej OK, eller hur stor förändringen blivit. Dock är analysen gjord utefter de 

värden som Herrington et al (2010) sett indikationer på är normalt och inte, så de som gjort små 

förändringar och de som låg precis på gränsen mellan vad som ansågs vara godkänt ses inte som lika 

viktiga och absoluta som de som gjort stora förändringar. Men de som gjort förändringar med högre 

gradantal än felmarginalen 6° anses vara rella, då variationen var mellan 3-6°. Det finns även en risk för 

att de personer som visade på försämringar hade ren ”tur” vid testtillfälle 1, och därmed hade bra 

landningar, men egentligen inte har bra neuromuskulär kontroll. För att göra denna risk så liten som 



15 

 

möjligt har dock alla haft tre försök på sig vid varje hopp och därefter har ett medeltal tagits ut för 

dessa tre försök. Att vissa personer gjort stora försämringar kan vara ett tecken på att oavsett hur bra 

neuromuskulär kontroll man har, kan man alltid vid något tillfälle göra – i detta fall – dåliga landningar 

och en knäskada uppstår. Dock hade alla samma risk för otur, och genom att alla hade tre försök på sig 

borde den risken vara minimal. 

 

Grupp F och RI var representerade åtta gånger var i Ej OK-gruppen, medan grupp I representerades 

fem gånger. Anledningen till att grupp I generellt klarade sig bättre kan vara för att de tränat 

knäkontroll både innan och under studiens gång, dock inte i samma utsträckning som studiens 

intervention, och därmed inte började helt på noll när interventionen startade. Den knäkontrollen 

skedde inte under uppsyn av någon mer kunnig ledare och innehöll endast ett fåtal övningar. Detta för 

att alla gruppers tränare fick instruktioner om att inte förändra något i sin nuvarande träning, varken 

lägga till eller ta bort något.  

 

Grupp I och RI tränade programmet anpassat för innebandy och grupp F programmet anpassat för 

fotboll. Skillnaderna på programmen är små då varje grundövning är densamma men 

svårighetsgraderna ser lite olika ut där det framförallt är skillnad på redskapen som används 

(innebandyklubbor och fotbollar). Ett exempel på en skillnad mellan programmen är svårighetsgrad D 

för övning 1. Enbensknäböj. I fotbollsprogrammet ska spelaren hålla en fotboll i händerna och 

genomföra en diagonalrörelse där bollen ska nudda marken utanför stödjebenet för att armarna sen ska 

sträckas ut ovanför huvudet på den diagonala sidan och upprepas. För innebandyprogrammet innebär 

denna svårighetsgrad att spelaren med klubba i handen, ståendes på ett ben ska genomföra en knäböj 

för att därefter passa en innebandyboll mot sargen och sen upprepa knäböjen igen. Båda övningarna 

innehåller enbensknäböjar med extra krav på balans och stabilitet, men utförandet är helt olika, vilket 

såklart gör att programmen helt och hållet inte kan jämföras mot varandra. Denna studie går dock inte 

ut på att kolla vilket program som ger störst förändring, utan grupperna har tränat de program som är 

speciellt anpassat efter den idrott de utövar eftersom det är så programmen är framtagna. 

 

Då den enda studie som gjorts på SISU Idrottsutbildarnas Knäkontrollprogram (von Porat, 2013) endast 

innehöll fotbollsprogrammet samt endast undersökte antalet knäskador som uppstod i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, blir nyttan med denna studie stor då den undersökt 

vad det är som kan vara anledningen bakom det minskade antalet knäskador i studien av Waldén et al 

(2012). Samtidigt är det viktigt att upptäcka de personer som har en ökad risk för knäskador så tidigt 

som möjligt på ett så enkelt sätt som möjligt (Hewett et al 2005), vilket denna metod bidrar till. Då 

förbättringarna för vänster ben var större hos deltagarna i denna studie kan det ge extra tyngd till att 
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programmet är att föredra då majoriteten av korsbandsskadorna hos tjejer drabbar just det vänstra benet 

(Jonsson, P., personlig kommunikation, 2015-05-11), vilket även Brophy et al (2010) såg i sin studie, 

att de flesta korsbandsskador som drabbar kvinnor och uppstår utan kontakt med någon med- eller mot-

spelare, oftast drabbar det icke-dominanta benet, så kallat stödjeben, vilket oftast är vänster ben då det 

är allmänt vedertaget att majoriteten har höger som sitt dominanta ben. 

 

För att göra ytterligare analyser av vad som är anledningen bakom det minskade antalet knäskador hade 

ännu en kamera kunnat användas i denna studie. Denna kamera hade placerats för att filma alla hopp 

från sidan för att ge en bild av höftens vinklar samt hur landningstekniken ser ut gällande knäflexion 

eller landing med mer raka knäleder. Detta hade gett ytterligare information utöver valgusvinklarnas 

funktion kring vad det är i de neuromuskulära knäkontrollprogrammen som leder till färre skador. 

Dessutom hade valgusvinkeln kunnat analyserats i rörelse i form av riktningsförändringar, då de 

rörelserna är vanligare hos fotboll- och innebandyspelare jämfört med hopp. Att även kontrollera 

deltagarnas menstruationscyklar under studiens gång för att hålla koll på ökad ledlaxitet, leder till att 

resultaten kan analyseras bättre och bias undvikas. 

 

Då tjejer har 4-6 gånger större risk för att drabbas av en ACL-skada (Hewett et al 2005) samt har 

annorlunda aktiveringingsmönster i hamstrings och quadriceps (Johnson et al 2012) är det viktigt att 

hitta ett knäkontrollprogram som leder till både ökad och snabbare aktivering av hamstrings för optimal 

stabilisering och minskad kraft på korsbandet, samt lägger extra fokus på just hamstringstyrka då tjejer 

inte har samma styrkeökning i den muskulaturen som killar (Dos Santos Andrade et al 2012). 

 

Konklusion 

Baserat på resultaten från denna studie kan man säga att SISU Idrottsutbildarnas Knäkontrollprogram 

(von Porat, 2013) leder till att många personer med valgusvinklar som anses vara Ej OK reducerar 

dessa med mer än 6°, vilket kan vara ett resultat av ökad neuromuskulär kontroll, samt att personer med 

stora valgusvinklar och därmed ökad risk för allvarliga knäskador är mer mottagliga för neuromuskulär 

träning. 

 

Etiska och samhälleliga reflektioner 

Då studien ingår i ett större forskningsprojekt finns risken för att deltagandet från de friska spelarna 

inte är 100% frivilligt utan ses lite som ett tvång då det större projektet redan påbörjats. Dock lades 

mycket vikt vid den första muntliga informationen på att betona det frivilliga deltagandet. Dessutom 

användes en lättsam attityd vid båda testtillfällena samt interventionspassen, just för att minska kraven 

och tona ner insatsen. Deltagarnas namn kodades inför den statistiska analysen, dock gjordes inte 



17 

 

videoanalysen under anonymitet utan där syns deltagarnas ansikten på filmerna. Det var dock endast 

testledaren som genomförde videoanalysen och det är endast testledaren som sett filmerna. 

 

Alla interventionspass ersatte deltagarnas tidigare uppvärmning, vilket ledde till att de inte lagt ner 

någon ökad tid på detta projekt, vilket även gällde de båda testillfällena som hölls på ordinarie 

träningstid. Att alla interventionspass hölls av utbildade testledare, antingen inom sjukgymnastik eller 

idrottsmedicin, gav deltagarna bra grunder för en god knäkontrollträning, som dessutom har som syfte 

att minska risken för knäskador, som endast är positivt för deltagarna. 

 

Att komma till bukt med problematiken kring allvarliga knäskador är viktigt då det kan innebära en för 

tidigt avslutad idrottskarriär för den drabbade, men även ofta ge men senare i livet, i form av artros 

(Renstrom et al 2008). Att utvärdera knäkontrollprogram, men även hitta metoder för att enkelt 

upptäcka de som klassas som ”hög-risk”-personer för att drabbas av en allvarlig knäskada, är väldigt 

viktigt för att minska antalet personer som drabbas, och framförallt kvinnor då de har en betydligt 

högre risk för att drabbas av knäskador. 
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Bilaga 1 

Bäste deltagare!                                    

Ortopedkliniken NUS, kommer i samarbete med Idrottsgymnasier i Västerbotten, Idrottshögskolan vid Umeå 

Universitet samt Idrottsmedicinska enheten Umeå Universitet göra en studie där man bl.a.  

vill undersöka bakomliggande faktorer för en hälsosam talang- och prestationsutveckling samt 

skadeförebyggande åtgärder inom idrotten.   

Primärt syfte med projektet är att kartlägga förekomsten av idrottsskador samt utvärdera effekten av 

förebyggande insatser mot bl.a. knäskador hos yngre idrottare. Detta sker via systematiska tester som ni 

kommer att göra enligt medföljande testschema under er studietid (se bilaga). Sekundärt syfte är att kunna 

identifiera risk- och friskfaktorer och utifrån dessa tidigt anpassa träningen för en hälsosam talang- och 

prestationsutveckling.  

Du kommer att få genomföra ett blodprov: 20 ml venöst blod (morgonfaste tillstånd), tas en gång per höst- och 

vårtermin år 1-3, via ven i armvecken vilket innebär ett visst, men snabbt övergående, obehag i form av ett 

nålstick. Blodvolymen som tas är mycket liten i jämförelse med att ge blod (450500 ml) och har ingen mätbar 

påverkan på prestationsförmågan eller allmäntillståndet.  

Vidare kommer vi att test din styrkeförmåga (biodex) och kroppssammansättning (dexa) i labbmiljö på 

Idrottsmedicinska enheten. Utöver det kommer vissa fysiologiska/psykologiskatester så som hopp och 

snabbhet samt, motivations och minnes tester ske i er normala träningsmiljö (se bilaga).                                               

Alla fysiska tester, blodprovtagning samt kroppssammansättningstest är sådant som aktuella idrottare 

genomför i deras ordinarie idrottsverksamhet och belastningen vid testerna är inte större än vad de normalt 

utsätter sig för under träning och tävling.  

Om några patologisk/onormala fynd upptäcks vid dessa tester/undersökningar kommer ni att erbjudas hjälp vid 

Ortopedklinikens idrottsskademottagning.   

En allmän hälsoundersökning kommer också att genomföras.  

Sekretess och hantering av resultat:  

Resultat från fysiska/psykologiska tester och från analyser på blodprover hanteras med sekretess och inga 

obehöriga kommer att ha tillgång till den information och resultat du genom din medverkan har bidragit till 

under projektet. Vid rapportering av forskningsresultat kan inga individer bli identifierade i redovisningen. 

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Umeå universitet, telefon 090786 5000. Enligt 

Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt till att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras 

och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är Per Jonsson, Med Dr och forskningsledare vid 

idrottsmedicinska enheten: per.jonsson@idrott.umu.se   

De resultat som lagras är resultat från de fysiologiska testerna, analyser på blod- och svar från frågeformulär.   

Dina resultat kommer att förvaras i säkert förvar i en databas. All information avidentifieras och kodas, 

kodnyckel förvaras i ett kassaskåp och forskningshuvudman har tillgång till denna tills alla analyser är klara, i 

enlighet med de föreskrifter och regler som ställs på förvaring av biologiska prover från forskningsprojekt. Inga 
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prover kommer att sparas i ”biobank”. Alla prover är kodade och koden som möjliggör identifiering förvaras 

inlåst på Idrottsmedicinska enheten. Ansvarig för proverna är forskningsledaren Per Jonsson. Du har rätt till att 

säga nej till att proverna bevaras och att även senare återkalla ett medgivande samtycke.  

Resultaten från dina fysiska tester och dina övriga resultat kommer att lämnas ut till dig på din begäran. Om du 

vill kan du slippa ta del av dina resultat.  

Resultaten från hela studien kommer att redovisas i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser. Dessutom 

kommer resultaten att presenteras vid föreläsningar i undervisningen inom universitetet och för idrotten.  

Det kommer inte att utgå någon ekonomisk ersättning till dig som deltagande forskningsperson.  

Kontaktperson för eventuella frågor är forskningsledare Per Jonsson och nås på ovan angiven e-post eller via 

universitetets telefonväxel 090-786 5000.  

  

Vänliga hälsningar  

Ulrica Bergström (Verksamhetschef Ortopedkliniken NUS)  

Marcus Bohlin (Ortopedspecialist, Ortopedkliniken NUS)  

Christer Malm (Universitetslektor/Verksamhetschef IME)  

John Jansson (Universitetslektor/Leg. Psykolog)  

Stefan Holmström ((Universitetslektor, Psykologi)  

Michael Svensson (Universitetslektor IME)  

Per Jonsson (Universitetslektor/Sjukgymnast IME)  

Vid frågor, kontakta Per 090-7860000 per.jonsson@idrott.umu.se   

Plats: Idrottsmedicinska enheten, Gösta skoglunds väg 3 (buss 8 & buss 2 från vasaplan)  

Om man är utanför Iksu med med ryggen mot Sjukhuset så är ingången till Iksu till vänster och Minerva 

Gymnasium till höger. Därifrån ligger Idrottsmedicinska enheten i samma byggnader som Iksu fast längre bort 

ifrån Sjukhuset. Karta:  
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Att tänka på  

Ombytta innan utsatt tid, omklädningsrum och dusch finns på idrottsmedicin  

1 Test 1, DEXA (lågstrålande röntgenapparat) & blodprov (ca 45min per person)  

• Ingen hård träning dagen innan  

• Endast flytande föda på morgonen (drickyogurt, juice tex.)  

• Toabesök innan DXA  

• Ta med mellanmål/frukost till efter testet om ni gör det på morgonen  

  

2 Test 2, Biodex (styrketest)(ca 20 min per person)  

  

   Ingen hård träning dagen innan  

  

Välkomna till Idrottsmedicinska enheten!  

  

  

Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta deltagandet när helst du känner för det utan närmare förklaring.   

  

3 MEDGIVANDE  

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av ovanstående skriftliga information. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är fullt frivilligt och att jag kan när som helst och utan närmare förklaring 

avbryta mitt deltagande.  

Målsmans namnteckning:……………………………….. Målsmans namnteckning:…………………………………… Deltagares 

Namnteckning:…………………………………………………..  

Datum:…………………………………………………  

 


