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Sammanfattning 
Bakgrund: Främre korsbandsskada (ACL-skada), är den vanligast förekommande typen av 

skada inom många lag- och bollidrotter. Kvinnor löper upp till 8 gånger så stor risk att 

drabbas av en ACL-skada jämfört med män, vilket delvis kan bero på nedsatt knäkontroll 

vilket i sig medför en större valgusvinkel i nedre extremiteten vid hopp. Det finns olika sätt att 

träna för att minska risken att drabbas av ACL-skada och andra typer av knäskador, ett sätt är 

genom att aktivera M. Gluteus Medius (GM) och på så sätt öka knäkontrollen och minska 

valgusvinkeln i nedre extremiteten. 

Syfte: Syftet med den här studien har varit att 1) undersöka redskapet Proprioplattans (PPP) 

träningseffekt på valgusvinkeln (peek knee valgus angle) i nedre extremiteten genom en ökad 

aktivering av GM hos kvinnliga atleter inom innebandy mätt under ett drop jump och 2) att 

studera eventuella skillnader i träningseffekt mellan de med en ökad peak knee valgus angle 

och de med peek knee valgus angel inom normalområdet. 

Material och metoder: PPP syftar till att ge motstånd mot abduktion vid utförande av knäböj 

vilket ökar aktiveringen i GM. Samtliga spelare i två dam-innebandylag erbjöds deltagande i 

studien och nio kvinnliga innebandyspelare, medianålder 21 år, utförde ett fyra veckor långt 

träningsprogram med PPP (2 ggr/vecka). Deltagarnas valgusvinkel mättes med ett drop jump 

som analyserades med 2D kamera före och efter träningsperioden. Följsamhet till träningen 

krävdes vid 6/8 träningstillfällen (75 %). 

Resultat: Fem av de nio deltagarna deltog i interventionen med en följsamhet av minst 75 %. 

Ingen av deltagarna hade onormala värden för peak knee valgus angle vid baseline. Ingen 

statistisk signifikant skillnad i peak knee valgus angle kunde påvisas efter träningsperiodens 

slut (p=0.34). 

Slutsats: Träning med PPP kunde inte påverka knäkontroll mätt med peak knee valgus angle i 

denna studie. Fler undersökningar på valgusvinkeln i nedre extremiteten efter träning med 

PPP krävs då resultatet av denna studie kan ha påverkats av många felkällor. 
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Summary 

Background: Anterior cruciate ligament (ACL injury), is the most common type of injury in 

many team- and ball sports. Women are up to 8 times as likely to suffer an ACL injury as 

men, which may partly be due to reduced knee control which entails a larger valgus angle of 

the lower extremity when jumping. There are different ways to practice in order to reduce the 

risk of ACL injury and other types of knee injuries, one way is by activating M. Gluteus 

Medius (GM) and thus increase knee control and reduce the valgus angle of the lower 

extremity. 

 

Purpose: The purpose of this study was to 1) examine the device Proprioplattans (PPP) 

training effect on valgus angle (peek knee valgus angle) of the lower extremity by an 

increased activation of the GM in female floorball athletes measured during a drop jump, and 

2) to study the possible differences in training effect between those with an increased peak 

knee valgus angle and those with a peek knee valgus angle within the normal range. 

Materials and methods: PPP aims to provide resistance against abduction when performing 

squats, increasing activation in GM. All players in two floorball team were offered 

participation in the study and nine female floorball players, median age 21 years, carried out a 

four-week training with PPP (2 times / week). Participants´ valgus angle was measured by a 

drop jump analyzed with 2D camera before and after the training period. Adherence to 

training was required at 6/8 training sessions (75 %). 

Results: Five of the nine participants took part in the intervention with a compliance of 75 %. 

None of the participants had abnormal values for peak knee valgus angle at baseline. No 

statistically significant difference in peak knee valgus angle was detected after the exercise 

period (p = 0:34). 

Conclusion: Training with the PPP could not affect knee control as measured by peak knee 

valgus angle in this study. More studies on the valgus angle of the lower extremity after 

training with the PPP is required since the results of this study may have been influenced by 

many sources of error. 
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1. Bakgrund 
Bakgrunden till den utförda studien har fokus på knäskador, olika mätmetoder för att förutspå 

risken att drabbas av knäskador inom olika lagidrotter, förebyggande och rehabiliterande 

träningsstrategier, tester för att utvärdera knäkontroll samt en presentation av ett nytt 

träningsredskap som syftar till att träna upp knäkontroll. 

 

1.1 Knäskador 

Inom ett flertal idrotter där korta sprinter, hopp och snabba riktningsförändringar förekommer, 

såsom i många lagidrotter och bollsporter, är skador i främre korsbandet (ACL-skador – 

Anterior cruciate ligament) den allra vanligast förekommande typen av skada (Frobell et al. 

2007). Kvinnliga idrottare löper upp till 8 gånger så stor risk att drabbas av en ACL-skada 

jämfört med dess manliga dito beroende på vilken studie man tittar på – allt från 2-8 gånger 

högre risk har påvisats i den vetenskapliga litteraturen (Cowling et al. 2001, Olsen et al. 2004, 

Zazulak et al. 2005, Hewett et al. 2006, Frobell et al. 2007, Barber-Westin et al. 2010). 

En prospektiv studie utförd över en säsong på 374 kvinnliga innebandyspelare i den finska 

toppligan, visade att knän och vrister var de mest skadedrabbade områdena (27 % respektive 

22 %) och i huvudsak handlar det om ligamentskador. Studien visar också att skadefrekvensen 

inom daminnebandy är hela två gånger högre än vad som rapporterats i tidigare studier, något 

som kan bero på skillnader i studiernas metod och design. Resultatet tyder fortfarande på att 

skadefrekvensen per spelad innebandytimme är mycket hög– ACL-rupturer har en incidens på 

3.6 per 1000 speltimmar (Pasanen et al. 2008). 

 

Stabiliteten i knäleden är beroende av både främre och bakre korsbanden samt sidoledbanden.  

Vid en ACL-skada har knät en upprepad vikningstendens. ACL-skador uppkommer ofta vid 

rotationsvåld och det är relativt vanligt att fler strukturer i knäleden skadas, till exempel 

sidoledbanden och/eller menisken. En sådan kombinationsskada är särskilt allvarlig. Även 

brosket i knät kan skadas vilket kan leda till långvariga besvär och en ökad risk för artros i 

framtiden (Thomeé, Swärd & Karlsson s 147, 2011). 

Utöver ACL-skador, förekommer ett flertal andra typer av knäskador förknippade med idrott. 

Ett exempel på detta är sidoledbandsskador. Dessa uppkommer ofta i samband med 

idrottsutövande då tibia viker sig inåt eller utåt i förhållande till femur. Detta är särskilt 

vanligt inom idrotter där snabba vridbelastningar eller tacklingar förekommer, så som i 

ishockey, fotboll och handboll, men är även vanligt förekommande inom utförsåkning och 

innebandy. Vid dessa typer av skador i knäleden så är det ofta flera strukturer som kommer till 

skada (kombinationsskada). Sidoledbandsskada delas in i tre olika grader beroende på hur 

allvarlig skadan förefaller (Thomeé, Swärd & Karlsson ss 144-145, 2011). 

Bakre korsbandsskada är mer sällsynt än främre korsbandsskada. Däremot så är det vanligare 

än vad man tidigare trott. Denna typ av knäskada uppkommer främst genom direktvåld mot 

underbenet, som då trycks bakåt i förhållande till lårbenet och orsakar skador på det bakre 

korsbandet. En hyperextension eller en hyperrotation av knäleden vara orsak till skada 

(Thomeé, Swärd & Karlsson ss 150-151, 2011). 

Skador på den mediala delen av menisken är 5-8 gånger vanligare än på den laterala delen av 

menisken. Om menisken opereras bort, blir belastningen i knäleden mycket hög och inom 5-

10 år efter operationen kommer en stor andel att drabbas av artros i leden. Skada på menisken 

uppstår oftast genom vridvåld mot knäleden, men även hyperextension eller hyperflexion kan 

leda till skada. Olika typer av skador på menisken ger upphov till olika typer av symptom. 

Några exempel på symptom kan vara låsningar, smärta eller upphakning (Thomeé, Swärd & 
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Karlsson s 153, 2011). 

 

Knäskålsluxation är även det en skada som främst uppkommer när knäleden utsätts för 

vridvåld. Det är mycket mer vanligt hos kvinnor än hos män, då främst i yngre år. Det innebär 

en förskjutning eller rotation av tibia i förhållande till femur. I vissa fall sker det endast en 

luxation men det förekommer även upprepade luxationer till följd av en hög instabilitet. 

Luxation av knäskålen uppstår oftast vid ett slag mot insidan av knäskålen samtidigt som 

underbenet utsätts för utåtrotation i kombination med aktivering av lårmusklerna. I många fall 

förekommer en valgusställning i kombination med överrörlighet i framförallt knäskålsleden 

vid dessa skador (Felson et al. 2000, Thomeé, Swärd & Karlsson s 156, 2011). 

 

Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS) innebär oftast en överbelastningsskada i knäleden i 

samband med någon typ av idrott. Det främsta symptomet är smärta. Orsakerna till den här 

typen av skada kan vara många och av olika karaktär. Både motionärer och idrottare drabbas 

av PFSS, som på grund av smärtan ofta slutar motionera. Ungdomar är överrepresenterade i 

denna kategori och är vanligare hos flickor än hos pojkar. Den största anledningen till smärtan 

är att patello-femoralleden blir överbelastad till följd av plötslig eller kraftigt stegrad aktivitet 

som belastar knäet. Individen är med andra ord inte nog vältränad för att kunna hantera den 

typen av belastning. Det nämns även flera orsaker till PFSS, såsom broskförändringar, 

försvagad lårmuskulatur, ökad quadricepsvinkel (Q-vinkel) m.m., som dock inte har något 

vetenskapligt belägg (Thomeé, Swärd & Karlsson ss 158-159, 2011).  

En allmänt accepterad hypotes till etiologin bakom PFSS är en lateral förskjutning av patella, 

som till följd av överbelastning kan ha trycks något ”ur sin position” (Cowan et al. 2002). 

 

När ledbrosket på ledytan i knäleden helt eller delvis har förstörts, har man drabbats av artros. 

Ledbrosket fungerar som en stötdämpare och minskar friktionen i knäleden. Försämras dess 

funktion ökar belastningen på underliggande benstruktur. Produkter från nedbrytningen av 

ledbrosket orsakar inflammation i leden och detta leder till smärta och slutligen en nedsatt 

rörlighet. Vad som orsakar artros är ofta okänt men det kan bero på ärftlighet, ledsjukdom, 

inflammation, olycksfall eller tidigare ledskada. Det är vanligare att man drabbas i äldre år 

och är mer sällsynt i åldrar under 50, om det inte tidigare finns en skada i leden (Felson et al. 

2000, Thomeé, Swärd & Karlsson ss 36, 144, 2011). 

En obalans i styrka mellan quadriceps och hamstrings kan vara en anledning till att kvinnor är 

överrepresenterade bland knäskadade idrottare. Det är ett fenomen som är vanligare hos 

kvinnor än hos män (Barber-Westin et al. 2010). Kvinnor tenderar att aktivera quadriceps mer 

än, samt före aktivering av hamstrings vid löpning, hopp och riktningsförändringar. Därtill är 

kvinnors Q-vinkel ofta större än männens vilket resulterar i en valgusställning i nedre 

extremiteten som tillika kan vara en förhöjd riskfaktor för ACL-skada (McLean, Huang et al. 

2005). 

 

1.2 Mätmetoder 

Q-vinkeln mäts vid stillastående, genom en linje från spinae iliaca anterior superior (SIAS) till 

mitten på patella och en linje mellan tuberositas tibia och mitten på patella. Vinkeln där dessa 

linjer skär varandra betraktas som Q-vinkeln (Smith et al. 2008). Q-vinkeln anges oftast som 

180
o
 minus vinkeln och värden större än 15

o
 för män och 20

o
 för kvinnor anses kliniskt 

abnormala. En ökad Q-vinkel ses som en riskfaktor för att utveckla bland annat 

Patellofemoralt Smärtsyndrom (PFSS) och stressfrakturer (Herrington et al. 2004). Det råder 

dock tveksamheter kring Q-vinkeln som ett kliniskt mätinstrument till att förutspå knäskador 

sett till dess validitet och reliabilitet enligt en review-artikel (Smith et al. 2008). Park & 
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Darren (2011) som studerat löpare fann ingen korrelation mellan en ökad Q-vinkel och högre 

risk för knäskador. Inte heller Mohamed et al (2012) fann någon signifikant association 

mellan knäskador och Q-vinkel hos kvinnliga fotbollsspelare.  

 

Valgusvinkeln i nedre extremiteten mäts oftast i rörelse genom tre punkter: SIAS – mitten på 

patella – mitten på fotleden, mellan malleolerna. Vinkeln där dessa linjer skär varandra 

betraktas som valgusvinkeln och mäts vanligen i det läge där knäleden har störst flektion 

under ett hopptest. Även här anges värdet som 180
o
 minus vinkeln och en normal 

valgusvinkel i nedre extremiteten ska vara bilateralt symmetrisk och ligga mellan 7-13
o 
för 

kvinnor och 3-8
o
 för män i det djupaste läget vid landningen i ett standardiserat hopptest. För 

hög avvikelse från denna linje, d.v.s. ju större valgusvinkel, desto större risk för ACL-skador 

(Herrington et al. 2009). 

Att en ökad valgusställning i nedre extremiteten och försämrad knäkontroll är en riskfaktor 

har även kunnat påvisas av Berns et al (1992) där man testat kraftpåverkan på valgusställda 

kadaverben. Det var en signifikant större stress på främre korsbandet jämfört med samma 

kraftpåverkan på ben som inte var valgusställda. Samma sak såg även Withrow et al. (2006) 

vid tester av ett simulerat enbenshopp utförda på kadaverben. Följden blir en extra hög 

belastning på knäet vid de inledningsvis nämnda idrottsspecifika rörelserna (Zazulak et al. 

2005).  

 

1.3 Träningsstrategier 

Det finns olika typer av strategier och träningssätt för att uppnå minskad valgusvinkel i nedre 

extremiteten och följaktligen en förbättrad knäkontroll och en minskad risk att drabbas av 

knäskada. I en metaanalys av sex olika studier (Hewett et al. 2006) drogs slutsatsen att 

neuromuskulär träning kan bidra till förbättrad neuromuskulär kontroll i nedre extremiteten 

och därmed minska risken för ACL-skador hos kvinnliga idrottare. Detta under förutsättning 

att plyometrisk träning, balans- och styrkeövningar utförs strukturerat mer än en gång per 

vecka under minst sex veckors tid. Neuromuskulär träning innebär bland annat förbättring av 

motoriska signaler mellan muskler och nervsystem, såsom förmågan att koppla in ”rätt” 

muskler och rätt antal motoriska enheter för ett optimalt och säkert träningsutförande (Hewett 

et al. 1999, Hewett et al. 2006). 

Ofta handlar det om förmågan till en ökad co-kontraktion av quadriceps och hamstrings samt 

att träna upp och lära sig att aktivera sätesmuskulaturen, då främst M. Gluteus Medius (GM). 

GM fyller en viktig funktion vid idrottsliga aktiviteter genom att den stabiliserar bäckenet och 

är en faktor som inverkar vid knäkontroll. Vid löpning förhindrar GM bäckenet från att skjuta 

ut i frontalplanet vilket om så skulle ske, resulterar i att delar av kraften från löpsteget 

förskjuts sidledes istället för framåt (Pettitt et al. 2000). Under vertikala hopp stabiliserar GM 

bäckenet och knäna så att kraften kan riktas uppåt, istället för att ”tappas ut” åt sidan (Nagano 

et al. 2005). Svaghet i GM kan därför påverka prestationen negativt samt öka risken för 

skador i de nedre extremiteterna. Vid belastning på benen sker en inåtrotation av femur och en 

utåtrotation av tibia vilket resulterar i en valgus-position där knäna viker sig inåt (Krause et 

al., 2009) - något som kan bero på att GM inte är stark eller van nog att upprätthålla 

positionen i nedre extremiteten (figur 1a).  

 

Man bör sträva efter att knäna skall gå i linje med fötterna vid en statisk belastning (som t.ex. 

i en knäböj – figur 1b) i skadepreventivt syfte, vilket neuromuskulär träning och/eller 

styrkeuppbyggande träning för GM visat sig effektivt för (Hewett et al. 2006, Schoenfeld 

2010). 
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Det finns också studier som visat på svårigheter med att påverka valgusvinkeln med träning. 

Sheering et al (2012), som utvärderade effekten av ett funktionellt träningsprogram hos 

löptränande barn, kunde inte finns någon gynnsam effekt på valgusvinkeln efter genomförd 

träningsperiod. Det som i vår studie undersöks är dock ett helt nytt träningsredskap som 

eventuellt skulle kunna påverka valgusvinkeln på ett gynnsamt sätt. 

 

 

 

              
 
 
 
 
 

1.4 Tester för att utvärdera knäkontroll  

Ett antal olika testmetoder kan tillämpas för att påvisa nedsatt knäkontroll, eller försämrad 

aktivering av GM. Ett av de mest använda testen är drop jump, där ett kliv ut från en ca 30 cm 

hög låda följs av ett omedelbart vertikalhopp. Genom detta test kan avståndet mellan knän och 

fotleder i frontalplanet under belastning av kroppsvikten vid peak knee valgus angle – d.v.s. 

bottenläget av hoppet - utläsas, och därmed få ett värde på valgusvinkeln i nedre exremiteten 

(Munro et al. 2012, Noyes et al. 2005, Hewett et al. 2005, Barber-Westin et al. 2010).  

Också unilaterala knäböj och enbenslandning från en låda på det dominanta benet är vanliga 

typer av test som visat sig ha god reliabilitet och validitet vid bedömning av knäkontroll 

(Herrington et al. 2009, Munro et al. 2012, Whatman et al. 2012). 
 

1.5 Proprioplattan 

Som ett led i att uppnå förbättrad knäkontroll, har två före detta studenter på 

Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Halmstad utvecklat ett nytt träningsredskap 

(Proprioplattan, PPP) med tonvikt på just ökad aktivering av GM. Genom att utföra knäböj 

med 90° i knäleden på PPP aktiveras GM i högre utsträckning i jämförelse med att utföra 

knäböj utan redskapet, mätt med EMG (electromyografi) (Andersson & Herö, 2011).  

Detta kan på sikt medföra en starkare GM-muskulatur som följaktligen har större 

förutsättningar att hjälpa till vid knäkontroll.  

Redskapet har även i en publicerad D-uppsats visat sig stimulera en ökad co-kontraktion 

mellan quadriceps och hamstrings (Andersson et al. 2012). 

Dessa fynd kan vara av extra stort intresse för kvinnliga idrottare som i högre utsträckning 

visar på en nedsatt co-kontraktion i nämnd muskulatur. Det som ännu inte har kunnat 

utvärderas är redskapets effekt på rörelsemönster och valgusvinklar och det har inte gått att 

fastställa huruvida en valgusposition vid belastning går att minska eller helt neutralisera med 

Figur 1a – Valgusställning vid 

belastning, knäna faller inåt – ökad 

skaderisk 

 

Figur 1b – Korrekt position vid 

belastning – knäna går i linje med 

fötterna 
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hjälp av redskapet, trots en ökad co-kontraktion och aktivering av GM. (Andersson et al. 

2012). 
 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var undersöka redskapet Proprioplattans (PPP) träningseffekt på 

valgusvinkeln (peek knee valgus angle) i nedre extremiteten genom en ökad aktivering av GM 

hos kvinnliga atleter inom innebandy. 

 

Frågeställningar: 

1. Påverkas peak knee valgus angle mätt under ett drop jump, av fyra veckors träning med 

PPP hos kvinnliga innebandyspelare? 

2. Påverkas valgusvinkeln i nedre extremiteten vid peak knee valgus angle mer hos 

försökspersoner som har en valgusvinkel utanför normalområdet av fyra veckors träning med 

PPP jämfört med de som har en valgusvinkel inom normalområdet? 

 

Vår hypotes är att gruppen med en peak knee valgus angle utanför normalområdet ska ha en 

större förändring (normalisering) av sin peak knee valgus angle än gruppen med normal peak 

knee valgus angle efter fyra veckors träning med PPP. 

 

 
 

2. Material och metoder 

2.1 Testpersoner 

Trettio kvinnliga innebandyspelare erbjöds deltagande i studien för att öka möjligheten att 

fånga upp personer med både god och nedsatt knäkontroll. Nio stycken mellan 18-39 år 

(medianålder 21 år) från två olika lag, båda i division 2 (n=6) respektive (n=3) Sverige, 

accepterade deltagande. Samtliga testpersoner var friska vid testtillfället, definierat som att de 

deltog fullt ut i innebandyträningen. De fick före studiens start uppge sin skadehistorik 

inklusive eventuella operationer i knän eller övrig nedre extremitet som möjligen skulle kunna 

ha påverkan på utfallet av studien. 
 

2.2 Träningsredskapet 

Träningsredskapet, PPP, består av två cirkelformade plattor, 32 cm i diameter och 6,5 cm hög 

(figur 2a). PPP syftar till att ge motstånd mot abduktion vid utförande av knäböj. Två skivor 

utgör respektive platta, en övre och en nedre, varpå den nedre skivan är utrustad med ett 

kullager i vilket den övre skivans mittpunkt fäster. Konstruktionen medger då en 

roteringsfunktion av den övre halvan i förhållande till den nedre. PPP är ihopkopplade med 

elastiska band för att ge motstånd mot inåtrotation. På varje plattas ovansida finns ett fotstöd, 

emot vilka fötternas laterala del, främst hälen, ska pressas med jämn kraft under hela 

knäböjsutförandet (figur 2b). På så sätt framtvingas en ökad och genomgående jämn 

aktivering av GM i både höger och vänster ben enligt tidigare utförd EMG. 
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2.3 Tester 

Testpersonerna utförde ett drop jump före och efter ett standardiserat träningsprogram med 

PPP. Detta test anses vara ett bra mått på en atlets förmåga att kontrollera nedre extremiteten i 

frontalplanet under belastning och har hög reliabilitet 

(Noyes et al. 2005; Hewett et al. 2005). 

Från en standardiserad bänk, 28 cm hög och med 35 

cm avstånd mellan fötterna, tas ett kliv ut på golvet för 

att därefter direkt utföra ett explosivt vertikalhopp 

(Hewett et al. 2005 Munro et al. 2012). Testpersonerna 

instruerades i att vertikalhoppet ska ske så snabbt och 

explosivt som möjligt när deras fötter fått kontakt med 

golvet, samt så nära bänken som möjligt. En tejpremsa 

placerades 30cm framför bänken som ett hjälpmått för 

testpersonerna att hålla sig nära/landa på under 

utförandet. Armarna fick hållas valfritt. Varje 

testperson utrustades med 3D-markörer på sitt 

dominanta ben, definierat som det ben de naturligt 

skulle sparka en fotboll med (Söderman et al. 2001), 

på tre olika landmärken. De landmärken som användes 

var mitten på fotleden mitt emellan malleolerna, mitt 

på patella, samt på femur med utgångspunkt från SIAS 

längs en linje till markeringen på patella, där markören 

placerades 15cm nedanför SIAS. (Munro et al. 2012) 

(figur 3). 
 

 

 

Det framgick inte i metodreferensen som användes (Munro et al. 2012) exakt hur många cm 

ner på femur som markören placerades. 15 cm från SIAS valdes efter en okulär bedömning av 

de fotografiska bilder som visas i studien, samt där markören ansågs vara väl synlig.  
Testpersonerna uppmanades att bära åtsittande kläder under testutförandet då markörerna 

därmed syns bättre och underlättar vid analys. Testpersonerna fick innan den riktiga 

testomgången göra mellan 3 och 5 testhopp för att lära in rörelsen och det korrekta utförandet 

av ett drop jump. Därefter fick de utföra tre hopp vardera som samtliga filmades.  

Eftertesterna avsågs att ske max sju dagar efter avslutad träningsperiod (Noyes et al. 2005). 

Figur 2a – Proprioplattan ovanifrån 

 

Figur 2b – fotplaceringen på Proprioplattan 

 

Figur 3 – Markörernas placering 
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2.4 Studiedesign 

 

2.4.1 Analysmetod 

Videoanalys med 2D-kamera modell Panasonic SDR-S26. Stativ av modell Velbom DF 40. 

Stativets höjd var 54cm, i genomsnittlig knähöjd, och placerad 3,35m från bänken (mätt till 

mitten av stativet) - avståndet mättes utifrån där alla markörer syntes väl i kameran genom 

hela testutförandet. Testpersonerna filmades under sitt drop jump rakt framifrån, i frontalplan, 

varpå filmerna analyserades i Dartfish (Classroom 5.5), före respektive efter genomgånget 

träningsprogram med PPP. Valgusvinkeln i nedre extremiteten hos testpersonerna under 

förtestet av drop jump bedömdes med 2D-analys. Bland de tre hopp som varje testperson 

genomfört, bedömdes det hopp som ansågs mest tekniskt korrekt, utefter hur jämnt de landade 

med fötterna och hur pass rakt mot kameran landningen skedde. Därefter mättes 

valgusvinkeln i nedre extremiteten i stillastående läge strax innan hoppet påbörjades, samt 

peak knee valgus angle, d.v.s. vid hoppets nedslag i det djupaste läget strax innan testpersonen 

vände uppåt. Ju mer knäet tenderade att vika inåt vid peak knee valgus angle, desto större 

vinkel och desto större förändring efter träning med PPP kunde förväntas. Testpersonerna 

genomgick eftertesterna 0-4 dagar efter sitt sista utförda träningspass med PPP, utom i ett fall 

där eftertestet pga. sjukdom skedde 15 dagar efter senaste utförda pass. Analyserna av 

eftertestet var identiska med de av förtestet. Värdet (graderna) på valgusvinkeln i nedre 

extremiteten är en uträknad avvikelse från en rak linje, 180
o
, med utgång från markören på 

patella (figur 4).  
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2.4.2 Träningsprogram 

Knäböj med 90° i knäleden utfördes stående på PPP om 3x15 repetitioner, minst 2 

dagar/vecka under 4 veckors tid. Programmet följer samma schema vad det gäller djup i 

knäböjen samt liknande referens för set- och repsantal som föregående D-uppsats, dock två 

gånger per vecka istället för tre, då båda lagens innebandyträningar endast omfattade två 

tillfällen per vecka. Tempot i knäböjsutförandet var valfritt, förutsatt att testpersonerna kunde 

bibehålla en jämn anspänning med fullgod kontroll genom hela utförandet och nå 90° i 

knäleden i varje repetition. 

Träningen utfördes som en del i testpersonernas uppvärmning inför ordinarie 

innebandyträningar för att underlätta processen för testpersonerna och öka sannolikheten för 

följsamhet. För samma syfte och för att kunna göra en rättvis analys, tillhandahöll 

testpersonerna en personlig träningsdagbok att fylla i för varje träningstillfälle med PPP de 

utfört (bilaga 1). För att inkluderas i resultatet krävdes ett deltagande i träningen på minst 75 

% (= närvaro vid minst 6 av 8 träningstillfällen). 

 

2.5 Etiskt handlande 

Alla testpersoner fick före studien läsa en beskrivning av studieupplägget, inklusive syfte och 

tillvägagångssätt. De informerades om att deltagande var frivilligt och att de när som helst 

under studiens gång och utan förklaring hade rätt att avbryta sitt deltagande. Efter att 

Figur 4 – analys i Dartfish av valgusvinkeln vid peak knee valgus 

angle. 180-166,4 = 13,6°. Bildexemplet ger alltså en valgusvinkel 

i nedre extremiteten på 13,6°. 
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testpersonerna delgetts informationen fick de skriva under ett informerat samtycke för sitt 

deltagande (Bilaga 2).  

2.6 Samhälleliga- och miljöaspekter 

Studien som genomförts skulle kunna vara till hjälp för individer i samhället som söker 

information om olika sätt att träna upp knäkontroll, inklusive hur knäkontroll kan testas och 

analyseras. Likaså vid genomförande av en liknande framtida studie kan den här studien bidra 

med användbar kunskap om forskningsläget kring träning av knäkontroll. 

Möjlig miljöpåverkan av denna studie är minimal. 
 

2.7 Statistisk analys 

Icke-parametriskt test tillämpades för analys då deltagarantalet var lågt. Wilcoxon signed rank 

test användes för att analysera skillnaden i valgusvinkel i nedre extremiteten (peak knee 

valgus angle) före respektive efter träningsperioden med PPP (p ≤0,05). 

 

3. Resultat 
 

De nio testpersonerna var samtliga skadefria och deltog fullt ut i sin innebandyträning vid det 

första testtillfället. En testperson var opererad i höger knä 2009 men helt återställd när studien 

genomfördes. En testperson hade en del broskbildning i vänster knä och ytterligare en 

testperson upplevde ibland en viss smärta i mediala delen av höger knä. En testperson avbröt 

deltagande pga. skada, en testperson kunde inte närvara vid eftertestet och två testpersoner 

hade ett för lågt deltagande. Fem utav de nio testpersonerna uppnådde kravet på 75 % 

deltagande i träningen. Av dessa fem hade tre tränat mer än två gånger i veckan, totalt 9, 10 

respektive 11 träningstillfällen var registrerade i träningsdagboken (bilaga 1). 

Samtliga inkluderade deltagare hade vid baseline en peak knee valgus angle under 13°, sex 

stycken låg under 7°. Då ingen av testpersonerna visade på en peak knee valgus angle över 

normalvärdet (7-13°), har vi inte kunnat studera de med nedsatt knäkontroll (tabell 1). 

Medianvärdet för peak knee valgus angle var vid baseline 6,3° (min 0,4° och max 12,1°). Vid 

uppföljningen fyra veckor senare var motsvarande värde: median 6,4° (min 1,6° och max 

15,4°) (figur 5). Peak knee valgus angle under ett drop jump förändrades inte på gruppnivå 

hos de fem deltagarna som fullföljde träningsinterventionen (p=0,34).  
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ID Valgusvinkel 

i stående vila, 

baseline 

(grader) 

Peak knee 

valgus angle, 

baseline 

(grader) 

Peak knee 

valgus angle, 

uppföljning 

(grader) 

Antal dagar 

mellan sista 

träningstillfälle 

– eftertest 

Följsamhet till 

träningen* (%) 

1 5,5 4,6 6,4 4 9 (100) 

2 6,7 6,4 - - Avbröt träningen 

3 5,5 3,5 4,7 4 7 (88) 

4 5,5 0,4 1,6 15 6 (75) 

5 8,3 9,7 6,8 4 10 (100) 

6 8,2 7,5 15,4 4 11 (100) 

7 5,1 2,7 5,8 0 3 (38) 

8 7,0 6,3 - - Avbröt träningen 

9 4,4 12,1 13,8 0 4 (50) 

*8 tillfällen = 100 %. 

 

 

I figur 5 presenteras resultatet av för- och eftertestet vid peak knee valgus angle i stapelform.  
 

 

 

 

 

Tabell 1. Peak knee valgus angle presenterat på individnivå före träningsperioden (baseline) och efter 

(uppföljning) interventionen med PPP (proprioplattan) samt information om följsamhet till interventionen 

och antal dagar mellan test-retest. 
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4. Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka redskapet Proprioplattans (PPP) träningseffekt på 

valgusvinkeln i nedre extremiteten mätt under ett drop jump hos kvinnliga atleter inom 

innebandy. Ingen statistisk signifikant skillnad i valgusvinkel vid peak knee valgus angle 

kunde påvisas efter träningsperiodens slut hos personer med en normal peek knee valgus 

angle. Då ingen av de individer som valde att delta i studien hade en ökad peek knee valgus 

angle kunde vi inte studera eventuella skillnader mellan grupper med en normal respektive en 

ökad peek knee valgus angle. 

 

 

I den utförda studien kunde ingen effekt på valgusvinkeln påvisas efter genomfört 

träningsprogram. Det finns tidigare forskning som visat svårigheter med att påverka uppmätta 

valgusvinklar med träning. Sheering et al. (2012) utvärderade effekten av ett åtta veckors 

funktionellt träningsprogram i syfte att minska valgusvinkeln samt aktivera den abducerande 

höftmuskulaturen hos löptränande barn, 9-14 år gamla. Övningarna utfördes tre gånger per 

vecka och bestod av olika hopp och knäböj, både unilaterala och bilaterala. Styrkan i höft-

abduktorer mättes med ett isometriskt styrketest och valgusvinkeln mättes med 3D-mätning 

vid löpning på ett löpband, före och efter träningsprogrammet, varpå studiens resultat visade 

på en minimalt gynnsam effekt på valgusvinkeln. Dock var avvikelsen i valgusvinkeln initialt 

(vid baseline) hos de deltagande barnen liten vilket kan vara en förklaring till resultatet, men 

det nämns inga normalvärden. I likhet med vår studie så har de fokuserat på styrkan i höften 

medan träningen skiljer sig en del, vilket kan göra det svårt att dra några paralleller mellan vår 

studie och denna. 

 

Det finns även forskning som påvisat goda resultat på valgusvinklar efter träning. Noyes et al 

(2005) har i en studie mätt avståndet mellan höger och vänster höft, knä och vrist under ett 

drop jump på 325 kvinnliga och 130 manliga barn och ungdomar, 11-19 år gamla och 

tävlingsaktiva inom volleyboll, basket, fotboll eller gymnastik. Mätningarna skedde före och 

Figur 5 – Peak knee valgus angle vid baseline (blå), respektive vid uppföljning 

(röd) i grader (n=5).  

 

Grader (°) 

Antal testpersoner (n=5) 
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efter ett 6 veckors neuromuskulärt träningsprogram, bestående av plyometriska hopp, 

stretching och styrkeövningar, 3 gånger per vecka. Före träningsprogrammet visade 80 % av 

de kvinnliga och 72 % av de manliga atleterna ett mindre avstånd mellan höger och vänster 

knä, mätt i centimeter, vid frånskjutet av hoppet (takeoff) i förhållande till de normalvärde 

som angavs i studien. Efter träningsprogrammet sågs en signifikant ökning av avståndet 

mellan höger och vänster knä i drop jump vid landningsfasen hos de kvinnliga atleterna vilket 

var en signifikant större ökning av avståndet mellan höger och vänster knä och hamnade inom 

normalvärden jämfört med de manliga, vid både frånskjut (takeoff) och landning. 

Den här studien har tittat på både landning och takeoff vid ett drop jump och mätt “knee 

separation distances”, det absoluta avståndet i centimeter mellan höger/vänster knä. 

De påvisade förbättringarna kan delvis, utöver det förmodade träningssvaret, ha berott på mer 

övning av, eller tydligare instruktioner på just drop jump än vad testpersonerna i vår studie 

hann få, varierande dagsform och skillnader i analysmetod. 

Noyes et al (2005) poängterar också att det är oklart utifrån deras studie huruvida 

förbättringarna på “knee separation distance”, avståndet mellan knäna, efter 

träningsprogrammet faktiskt kan överföras till en minskad skaderisk i idrott. Incidensen av 

knäskador hos kvinnliga idrottare är troligtvis multifaktoriell och det krävs vidare forskning 

kring en tänkbar dominerande faktor i detta. 

 

Frontalplansmätning har även används i en studie på kvinnliga volleybollspelare som 

genomgick ett neuromuskulärt träningsprogram tre gånger i veckan under en 

sexveckorsperiod. Resultatet visade på signifikanta förbättringar i ”valgus lower limb 

alignment” både direkt efter avslutad träningsperiod, samt efter 3 respektive 12 månader mätt 

med drop jump (Barber-Westin et al, 2010). Urvalet av volleybollspelare hade gjorts med ett 

screening-test av ett drop jump, som säkerställt att deltagarna som ingick i studien hade en 

peek knee valgus angle över normalvärdet. Deras träning bestod av en dynamisk 

uppvärmning, hopp, styrkeövningar, sportspecifika snabbhets- och smidighetsövningar, samt 

rörlighet. 

De medger att frontalplansmätning kan vara en begränsning, då ACL-skador oftast uppstår 

under sidoförflyttningar, riktningsförändringar och flera komplexa rörelser. Författarna tar 

dock upp att de kunnat se att det neuromuskulära träningsprogrammet signifikant minskat 

incidensen av icke kontaktorsakade knäskador hos kvinnliga atleter i gymnasieåldern.  

 

McLean, Haung et al (2005) har vid 3D-mätning på sidohopp hos college-basketspelare i 

division 1, sett tendenser till att träning av neuromuskulär höftkontroll kan minska 

sannolikheten för ACL-skada, speciellt hos kvinnor. Om en framtida studie med ett liknande 

syfte av träning på PPP skulle komma att utföras, hade även 3D-mätning av höftkontroll 

kunnat ingå för att eventuellt upptäcka liknande positiva tendenser som i ovan nämnda studie 

av neuromuskulär höftkontroll. 

 

I studierna ovan har man använt sig av olika mätmetoder och träningsprogram jämfört med 

vår genomförda studie, så en direkt jämförelse mellan studierna är svår att göra. I och med att 

vår studie bygger på ett nytt träningsredskap som inte finns ute på marknaden, så finns det i 

dagsläget inga andra studier som bygger på samma upplägg. Det som kan utläsas av ovan 

nämnda referenser är att det finns resultat som både visar på en signifikant skillnad på 

valgusvinkel efter träning och de som inte visar på någon signifikant skillnad, vilket kan bero 

på att studierna har haft olika upplägg i sin metod. Vad gäller vår studie, finns en del 

begränsningar som kan ha påverkat resultatet.  

 

En stor begränsning utgörs av urvalet. Till den här studien söktes i första hand kvinnliga 
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idrottare med en nedsatt knäkontroll, men en målsättning var att även inkludera individer utan 

nedsatt knäkontroll i syfte att jämföra skillnader mellan dessa grupper efter träning med PPP. 

Förväntningen var att finna fler individer med nedsatt knäkontroll än vad som blev fallet.  

För att bättre säkerställa ett deltagarantal både med och utan nedsatt knäkontroll, hade 

samarbete med ytterligare innebandylag än de två som deltog i interventionen varit önskvärt.  

 

Något som skulle kunnat göras annorlunda är att lägga till ett drop-jump-test innan förtestet, 

för att på så sätt kvalitativt okulärt bedöma om deltagarna har en valgusställning i nedre 

extremiteten eller inte. Andersson (2012) lät i sin urvalsprocess deltagarna utföra en sådan 

testomgång med ett drop jump för visuell bedömning av valgusvinkeln. Detta hade gjort att 

testledarna i ett tidigare skede vetat på ett ungefär hur många som hade en ökad valgusvinkel 

respektive hur många som låg inom referensramen, och vidare om det behövts rekryteras fler 

deltagare till studien för att få med ett jämnt antal representanter inom båda grupperna. 

 

För att öka antalet deltagare i studien skulle fler lag kunnat kontaktas och med en påminnelse 

och uppföljning av den inledande kontakten till de lag som inte lämnade något svar. Detta 

skulle möjligen kunnat påverka deltagarantalet i studien. Dock hade involverandet av flera 

idrottslag medfört problematik med träningsutrustningen, då det endast fanns tillgång till tre 

par av PPP. 

 

Tidigare studier har inkluderat från 16 och upp till 205 deltagare i sina interventioner (Munro 

et al. 2012, Barber-Westin et al. 2010, Hewett et al. 2005, Sheering et al. 2012). Andersson 

(2012) inkluderade 20 kvinnliga innebandy- och fotbollsspelare i sin studie av effekten på co-

kontraktion vid användning av PPP, där ett urval av ursprungligen 45 atleter gjordes efter en 

visuell bedömning av ett drop jump. Endast individer med en till synes betydande stor 

valgusvinkel inkluderades i studien, vilket var 22 personer. Den här interventionen indikerar 

att ungefär hälften av deltagarna inom en högrisksidrott kan förväntas ha en ökad peek knee 

valgus angle. Barber-Westin et al (2010) visade på att hela 75% av de volleybollspelande 

deltagarna hade nedsatt knäkontroll enligt den mätmetod och de referensvärden som här 

användes: <60% “knee separation distances”. 

 

Antalet testpersoner som slutförde träningsprogrammet och uppnådde minst 75 % deltagande, 

var endast fem stycken. Detta låga antal gör att ingen generell slutsats av träning med PPP och 

dess eventuella effekt på valgusvinklar i nedre extremiteten på befolkningsnivå kan dras. 

Följsamheten hos testpersonerna var väldigt spridd mellan lagen. En ökad följsamhet hos 

deltagarna hade eventuellt kunnat uppnås om testledarna kunnat medverka vid samtliga 

träningstillfällen. Mer personlig kontakt med deltagarna från testledarnas sida och således inte 

enbart med lagens tränare, hade likaså kunnat ge positiv effekt både på följsamhet och på 

deltagarantalet (Sluijs et al. 1993). 

 

Sex av deltagarna låg vid baseline under normalvärdet för valgusvinkelns storlek vid peak 

knee valgus angle och tre låg inom normalvärdet. Ett värde under normalvärdet innebär en 

mindre valgusvinkel i nedre extremiteten än normalt. Förväntningen var att fler deltagare 

skulle ha en större valgusvinkel och att det i det fallet skulle ha visat fler positiva resultat i 

undersökningen. 

 

 

Ytterligare en begränsning var att träningsperioden var förhållandevis kort. När effekten på 

hamstrings-quadriceps co-kontraktion efter ett träningsprogram med PPP utvärderades 

(Andersson 2012) löpte träningsperioden under sex veckor och antalet sessioner per vecka var 
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fyra. Detta upplägg var ursprungsplanen också i denna studie, men på grund av tidsbrist 

förkortades träningsprogrammet från sex till fyra veckor. Av praktiska skäl – i syfte att 

förenkla proceduren för testpersonerna – sattes endast två träningspass med PPP per vecka 

som direktiv, i samband med deltagarnas ordinarie innebandyträningar. De tilläts att träna mer 

än så, men den totala träningsperiodens duration och frekvens kan fortfarande ses som en 

brist. 

I studien av Barber-Westin et al (2010) löpte träningen under sex veckor med 3 pass per 

vecka, likaså i studien av Noyes et al (2005). Sheering et al (2012) lät deltagarna träna i åtta 

veckor. Söderman et al (2001) gjorde en utvärdering av en hel säsong (april-oktober). I den 

tillgängliga litteraturen har vi inte funnit någon intervention med en träningsduration kortare 

än sex veckor. 

 

Även mätutrustningenkan vara en begränsande faktor. Dokumentationen av test-proceduren 

skedde med 2D-kamera, ej av höghastighetsmodell. En del av testpersonernas drop jump hade 

vid analys i Dartfish dålig skärpa, vilket gjorde analysen mindre precis. Denna brist hade 

möjligen kunnat avhjälpas om en höghastighetskamera använts. 

Frontalplansmätning tillämpades i denna studie, vilket kräver stor noggrannhet vid placering 

av kamera/stativ i förhållande till testpersonen när drop jump utförs. För en så rättvisande 

analys som möjligt skall kameran vara riktad rakt mot testpersonen, samtidigt som det ställer 

en del krav på testpersonen att hoppa och landa så rakt mot kameran som möjligt. Detta 

faktum medförde, bland annat på grund av utrymmesbrist, att precisionen här kan ha varit en 

brist i metodiken. 

2D-mätning är över lag ett mindre precist mät- och analysverktyg än 3D-mätning. Mätning 

med 3D kräver mer avancerad utrustning och sker i regel i labbmiljö. Kraftplattor används vid 

drop jump som mäter och känner av bland annat hastighet i hoppet, samt ett flerkamerasystem 

(~8 kameror), varvid valgusvinklar kan mätas från alla plan (Hewett et al. 2005).  

I denna studie fanns ingen möjlighet att förflytta deltagarna till ett labb för utförande av 

testerna och därför valdes 2D-analys, vilket även visats ha hög validitet (Munro et al. 2012). 

Fortfarande gör dock de höga kraven på noggrannhet vid 2D-analys att vid en ny, framtida 

studie av effekten av PPP på valgusviklar, skulle analys med 3D vara att föredra (Whatman et 

al. 2012) 

 

Därtill hade det kunnat vara intressant att via ytterligare ett test mäta styrkan i GM, före och 

efter träningsperioden, för att kunna utvärdera en eventuell styrkeutveckling hos deltagarna. 

Det hade kunnat vara av intresse att i denna studie ha tittat på detta, framförallt med tanke på 

att ingen av deltagarna låg i riskzonen för knäskador med hänsyn till den uppmätta 

valgusvinkeln i nedre extremiteten. I och med mätning av styrkan i GM hade en eventuell 

förbättring i muskulär styrka kunnat påvisas, även då det inte syntes någon förbättring på 

drop-jump-testet. 

 

Andersson et al (2012) som utvärderade PPP:s effekt på hamstrings- quadriceps co-

kontraktion, mättes endast de omdelbara effekterna. Det kan därför endast spekuleras i 

huruvida ett bestående resultat, månader eller år efter avslutad träning med PPP, är tänkbart. 

Barber-Westin et al. (2010) visade signifikanta förbättringar i ”valgus lower limb alignment” 

hos kvinnliga volleybollspelare både direkt efter avslutad träningsperiod av ett 

neuromuskulärt träningsprogram, samt efter 3 respektive 12 månader. 

 

Som ett alternativ till träning med PPP och ökad aktivering av GM, kan det tänkas fungera 

likvärdigt att utföra knäböj med ett gummiband spänt mellan höger och vänster knä. Genom 
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att pressa knäna utåt mot gummibandets motstånd och bibehålla denna anspänning, tvingas 

GM stabilisera rörelsen på ett förmodat likartat sätt som vid knäböj på PPP. Inga jämförande 

studier har gjorts på träning med PPP kontra träning med hjälp av gummiband och det går 

därför inte att i nuläget säga något om eventuella likvärdiga träningsresultat dem emellan. I en 

framtida studie är detta ytterligare en aspekt som kan vara av intresse att analysera. 

 

5. Slutsats 

Slutsatsen av den utförda studien är att vi inte har kunnat påvisa några signifikanta skillnader 

på valgusvinkeln i den nedre extremiteten efter ett träningsprogram på PPP under fyra veckor. 

Fler undersökningar på valgusvinkeln efter träning med PPP krävs då resultatet av denna 

utförda studie kan ha påverkats av många felkällor. 
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Bilaga 1 

Träningsdagbok 

 

Namn: 

 

Fyll i datum för de dagar du tränat med proprioplattan här nedan. 

 

     

     

     

 

 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2 

Informerat samtycke 

-Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

-Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att 

insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga.  

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Datum  Deltagarens namnteckning  Namnförtydligande 

 

 

……………………………………………………………… 

Deltagarens födelsedatum (år, månad och dag) 

 

 

………………………………………   ……………………….. 

Under 18 år, målsmans namnteckning   Namnförtydligande   

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare 

samt erhållit deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av informationen. 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
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