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Abstrakt	  
 

Introduktion. Ishockey är en sport där skador är vanligt förekommande. Oftast uppstår 

skador under matcher och ljumskskador är bland de vanligast förekommande skadorna hos 

både män och kvinnor som spelar ishockey. Försäsongen förefaller vara en period där 

ljumskskador är särskilt vanliga och smärta är oftast huvudsymptomet. Syfte. Att undersöka 

förekomst och konsekvenser av ljumsksmärta hos män och kvinnor som spelar ishockey samt 

faktorer relaterade till ljumsksmärta under en försäsong. Metod. Två ishockeylag av vardera 

kön från norra Sverige deltog i enkätundersökningen gällande ljumsksmärta under försäsong. 

Resultat. Över hälften av spelarna upplevde ljumsksmärta under försäsongen men endast två 

spelare missade matcher eller träningar på grund av det. Tendensen var att fler män upplevde 

ljumsksmärta jämfört med kvinnor, men ingen signifikant skillnad kunde uppvisas. De flesta 

upplevde en smygande smärtdebut. Vanligaste situationerna där ljumsksmärta upplevdes var 

åkning rakt fram och starter/tempoväxlingar. Inget signifikant samband fanns mellan ålder, 

längd, vikt, antal isträningar per vecka eller antal spelade säsonger och ljumsksmärta. 

Konklusion. Ljumsksmärta är vanligt hos ishockeyspelare under försäsong även om smärtan 

i de flesta fall inte leder till missade matcher eller träningar. Fler studier behövs med större 

antal deltagare över längre tidsperiod för att undersöka om ljumsksmärta under försäsong 

leder till allvarligare skador under resterande säsong eller inte. 

 

Nyckelord: Enkätstudie, Förekomst, Ishockey, Könsskillnader, Ljumsksmärta.  
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Introduktion	  
	  
Ishockey är en intensiv och fysisk lagidrott där kraftfull kroppskontakt är tillåten vilket gör att 

spelarna utsätts för stora fysiska belastningar (1) och risken för skador är stor (2). 

Ljumsksmärta förekommer ofta hos ishockeyspelare (3). Begreppet ljumsksmärta är dock inte 

tydligt definierat i litteraturen. Tidigare litteratur inkluderar ofta ljumsksmärta till skada vilket 

i sin tur definieras som missade matcher eller träningar (4, 5, 6, 7). Eftersom att ljumsksmärta 

är vanligt förekommande har författaren till denna studie valt att beskriva tillståndet som en 

upplevd smärta i ljumskregionen oberoende om smärtan hindrade till träning/match eller inte. 

	  

Ishockey	  

Svenska ishockeyförbundet ansvarar för de så kallade förbundsserierna där endast riksserien 

ingår på damsidan medan Svenska Hockeyligan (SHL), allsvenskan och allettan ingår på 

herrsidan. Lägre serier finns för både herrar och damer men är då fördelade på olika 

distriktsförbunds ansvar (8). Det finns i Sverige totalt 3 023 licensierade ishockeyspelare på 

damsidan och 12 081 licensierade seniorspelare på herrsidan (9). 

 

Ishockey är en idrott där det finns många faktorer som kan orsaka skador. Yttre faktorer 

såsom kroppskontakt och kontakt med sarg, målburar, klubbor och puck medför ökad 

skaderisk (1). Även inre faktorer såsom hög ålder, tidigare skador och obalans i musklers 

flexibilitet och styrka kan innebära ökad risk för skador (10 - 12).  

Riskerna att skada sig generellt inom ishockeyn är betydligt större på match än på träning 

eftersom intensiteten är högre och att kroppskontakten är kraftigare och sker oftare (1, 4). Den 

ökade skaderisken på match gäller båda könen, men den är ännu tydligare hos män än hos 

kvinnor (5). I de tre högsta serierna för herrar i Sverige, det vill säga SHL, allsvenskan och 

allettan, spelar de flesta spelare minst 50 matcher medan vissa kommer upp i över 100 

matcher per säsong beroende på serie samt andra uppdrag såsom landslagsspel och andra 

turneringar. I damernas högsta serie (riksserien) spelar man 28 matcher i grundserien, men 

några spelare kommer upp i över 50 matcher per säsong om man även räknar 

träningsmatcher, slutspelsmatcher och landskamper (8).  

Den största regelskillnaden mellan dam- och herrhockey är att tacklingar inte är tillåtna inom 

damishockeyn. Trots det är skador inom damishockeyn liknande de som sker inom 
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herrishockeyn (4, 5, 13), bland annat är sträckningar i ljumsken är lika vanligt hos bägge 

könen (14) även om en studie menar att det är något vanligare hos kvinnor än hos män (5). En 

skillnad mellan könen är att män är frånvarande från match och träning längre tid än kvinnor, 

vilket enlig Shick et al. (5) kan betyda att kvinnor inte drabbas av lika allvarliga skador.  

 

Skridskoåkningen i ishockey kräver både kraft och stabiliserande förmåga av musklerna runt 

höften och bålen. De muskelgrupper som skjuter ifrån i ett skridskoskär är höftextensorerna, 

abduktorerna och utåtrotatorerna. Adduktorerna agerar som stabilisator åt stödjebenet och 

arbetar excentriskt med benet som skjuter ifrån och koncentriskt när samma ben lyfts tillbaka 

till sin ursprungsposition (15, 16, 17).  Muskler runt höft, knä och fotled är viktiga eftersom 

att åkningen ställer stora krav på balans. Detta beror på att understödsytan är liten i och med 

skridskoskenans utformning och att rörelsen går från sida till sida. När en ishockeyspelare 

ökar hastigheten från långsam åkning till medelfart så ökar spelaren inte frekvensen särskilt 

mycket, utan bara skridskoskärets längd. Däremot från medelfart till hög fart så ökar 

frekvensen men utan att öka benens rörelseomfång utan genom att ha lite hårdare kontakt med 

isytan och en längre glidfas. Risken att sträcka sig i ljumsken för ishockeyspelare under 

skridskoåkning är större ju högre farten är (16). 

 

Ett ishockeylag består av spelare med tre olika positioner - målvakt, back och forward. 

Målvaktens uppgift är att hindra motståndarlaget att skjuta pucken i mål. Målvakten ska täcka 

så mycket som möjligt av målet vilket innebär att hen går ut från målet om skottet kommer 

utifrån eller ner på isen om skottet kommer från nära håll. Backarnas huvudsakliga uppgift är 

att spela försvarsspel och det krävs att en back kan åka bra skridskor såväl framlänges som 

baklänges. Forwards kan delas in i center och ytterforwards där centern fungerar som länk 

mellan backar och ytterforwards. Ytterforwardens viktigaste uppgift är att göra mål (18). 

Detta är en grov indelning och inom de olika positionerna finns olika spelartyper. I dagens 

ishockey har samtliga spelare ansvar för såväl försvarsspel som anfallsspel oavsett position. 

 

 

Ljumsksmärta	  och	  ljumskskador	  

De flesta studier definierar skada när en spelare missar matcher eller träningar och smärta är 

huvudsymptomet till skada (4, 5, 6, 7). Bahr (19) menar att det är lämpligt att mäta 

smärtproblem i prevalens (antal personer med smärta som inte är tidsbundet) för att förstå 
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omfattningen av skador, eftersom skador kan vara kroniska med bättre och sämre perioder.  

	  
Ishockeyspelare drabbas ofta av ljumsksmärta (3). Sträckningar i ljumskarna utgör 10 % av 

alla skador hos ishockeyspelare i världen (15). Enligt Schick et al. (5) är stäckningar i 

adduktorerna den näst vanligaste skadan hos både kvinnor och män som spelar ishockey och 

enligt Agel et al. (4) är ljumskskador den näst vanligaste ishockeyskadan hos kvinnor. I Agels 

och Schicks studier var endast hjärnskakningar vanligare (4, 5).  

Skador i ljumsken är inte bara sträckningar i en muskel utan kan även komma från andra 

strukturer, till exempel leder, skelett, senor och nerver (20). Diagnoserna kan delas in i akuta 

och kroniska besvär. Akut ljumsksmärta är ofta relaterat till muskelskada orsakat av 

översträckningar eller kraftfulla muskelkontraktioner (21). Kroniska besvär orsakas ofta av 

långvarig överbelastning där smärtan kommer smygande (7, 21). Exempel på kroniska skador 

kan vara osteitis pubis, sports hernia, ilioinguinal neuralgia, avulsionsfrakturer, stressfrakturer 

eller femuroacetabulär impingement (FAI) (21, 22). Det finns evidens att 

överbelastningsskador är lika vanligt som akuta skador inom idrotten (19). Men det är inte 

alltid som smärta vid överbelastning leder till allvarligare skador. Ekstrand et al. (7) menar att 

överbelastning är speciellt vanlig vid intensiva träningsperioder under försäsong och att 

smärta mellan 0-2 på VAS skalan anses som normalt efter hård aktivitet.  

 

Det finns studier som föreslår hur man ska förebygga ljumskskador för ishockeyspelare. 

Emery et al. (10) menar att spelare som åker skridskor innan lagens försäsong löper mindre 

risk för att drabbas av ljumskskador. Tyler et al. (12) menar att spelare som har en liten 

styrkemässig skillnad mellan abducerande och adducerande höftmuskler har mindre risk att 

bli ljumskskadade. Försäsongen förefaller vara en sämre period för ishockeyspelare med 

större risk för ljumskskador (23). 

 

Försäsong	  

Begreppet försäsong har ingen tydlig definition, t ex har begreppet ingen exakt tidsram, men 

inom ishockeyn används begreppet oftast från säsongens första isträning till säsongens första 

seriematch. De flesta svenska lag inleder försäsongen i början av augusti månad och spelar 

fram till seriestart ett antal träningsmatcher (24). I Sverige börjar oftast, beroende på serie, 

seriematcherna under september månad. Tävlingssäsongen varar olika länge för olika lag 
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beroende på eventuellt uppflyttningsspel, nedflyttningsspel eller slutspel (8).  
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Syfte	  
	  

      Att undersöka förekomst och konsekvenser av ljumsksmärta hos män och kvinnor som spelar 

ishockey samt faktorer relaterade till ljumsksmärta under en försäsong. 

 

Frågeställningar	  	  
	  

1) Hur vanligt är det med ljumsksmärta hos ishockeyspelare under försäsongen och finns 

det någon skillnad mellan könen? 

2) Hur många spelare missade matcher eller träningar på grund av ljumsksmärta under 

försäsongen? 
3) I vilka situationer under match eller träning under försäsong är det vanligast att 

ljumsksmärta uppstår hos ishockeyspelare och uppstår smärtan akut eller kommer den 

smygande? 

4) Är ålder, kroppsvikt, längd, spelarposition, antal spelade säsonger eller antal 

isträningar per vecka associerat med förekomst av ljumsksmärta? 
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Metod	  
	  
Denna enkätstudie var en kvantitativ retrospektiv observationsstudie och utfördes på två 

ishockeylag i norra Sverige, ett damlag och ett herrlag. Enkätstudien omfattade respektive 

lags försäsong. Med försäsong menades, i denna studie, de två första månaderna på säsongen 

2014/2015, det vill säga augusti och september. Det innebar att båda lagen i denna studie 

hann spela både träningsmatcher men även några tävlingsmatcher i respektive serie.  

 

Enkätkonstruktion	  

Enligt Trost (25) ska man vid konstruktion av enkät tänka på att endast ställa en fråga per 

fråga, använda vanligt språk, undvika negationer och långa frågeformuleringar och vara 

konsekvent i sitt språkbruk. Man bör vidare undvika värdeladdade och krångliga ord och inte 

ställa frågor som kan vara känsliga på ett eller annat sätt. Vid konstruktionen har hänsyn tagits 

till ovanstående punkter förutom vikt som kan uppfattas som en känslig fråga. Den togs med 

ändå eftersom det är en central bakgrundsfaktor. Enkäten baserades delvis på frågor som 

använts i en tidigare enkät för att undersöka prevalens av smärta hos badmintonspelare (26). 

En pilotstudie av enkäten gjordes på tre ishockeyspelare och inga ändringar genomfördes efter 

den.  

 

Genomförande	  	  

Sportcheferna i respektive lag godkände att studien fick utföras på deras lag men individerna 

fick själva välja om han eller hon ville medverka eller inte. Författaren till denna studie 

träffade spelarna den sjätte oktober, informerade muntligen om studien och delade ut ett 

blankt kuvert till varje spelare som innehöll en svarsenkät och ett informationsbrev. Enkäten 

bestod av 7 faktafrågor om individen och 21 frågor om matcher, träning, skador och 

ljumsksmärta (bilaga 1). Informationsbladet berättade om studien i stort, dess syfte, vilken 

nytta den har och hur den påverkar spelaren själv. Där fanns även kontaktuppgifter till 

författaren (bilaga 2). Spelarna fick fyra dagar på sig att svara på enkäten. De återlämnade 

enkäten i det blanka kuvertet och på så sätt förblev spelarens svar anonyma. 
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Material	  

Herrlaget bestod av 21 spelare varav 2 spelare hade målvaktsposition, 6 spelare hade 

backposition och 13 spelare hade forwardposition. Damlaget bestod av 18 spelare varav 2 

spelare hade målvaktsposition, 6 spelare hade backposition och 10 spelare hade 

forwardposition. 

Urval	  

Bekvämlighetsurval (25) har tillämpats genom att ett damlag och ett herrlag i norra Sverige 

har kontaktats för deltagande i studien.  

• Inklusionskriterier: Spelarna måste vara 16 år eller äldre och vara kontrakterade av 

respektive lag för säsongen 2014/2015. 

• Exklusionskriterier: Inga spelare med så kallade try-out-kontrakt får vara med, det vill 

säga de som inte är kontrakterade för hela säsongen 2014/2015. Detta beror på att try-

out-kontrakt ofta gäller för en kortare tid, t ex dagar eller enstaka veckor.  

 

Databehandling	  

Data fördes in i dataprogrammet Excel. Data analyserades både deskriptivt och med 

statistiska test. För analys av kontinuerliga variabler ser vi i histogram att variablerna är 

främst snedfördelade. Ett Mann-Whitney test (icke-parametriskt test) användes för att jämföra 

de två grupperna (ljumsksmärta eller inte ljumsksmärta) mot ålder, vikt, längd, antal 

isträningar och antal säsonger. För kategoriska variabler såsom kön och position användes 

chi-två-test för att analysera resultatet.  
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Resultat	  
 

Enkäten delades ut till 21 män och 18 kvinnor i två olika lag. Samtliga svarade på enkäten och 

därmed blev svarsfrekvensen 100 %. Bakgrundsfakta redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Bakgrundsfaktorer 
Spelare Totalt (n=39) Män (n=21) Kvinnor (n=18) 

Ålder 

Median 

Yngst 

Äldst 

 

22,0 

17 

36 

 

22,0 

18 

36 

 

21,5 

17 

25 

Vikt (kg) 

Median 

Lättast 

Tyngst 

 

80,0 

54 

96 

 

83,0 

70 

96 

 

65,5 

54 

90 

Längd (cm) 

Median 

Kortast 

Längst 

 

176,0 

159 

197 

 

184,0 

173 

197 

 

167,0 

159 

188 

Antal säsonger  
Median 

Minst antal 

Flest antal  

 

5 

1 

18 

 

5 

1 

18 

 

4,5 

2 

11 

Antal isträningar/vecka 

Median 

Minst antal 

Flest antal 

 

5 

<1 

8 

 

5 

4 

8 

 

4 

<1 

5 

 

 

Förekomsten av ljumsksmärta under försäsong fanns hos drygt hälften av alla spelare (figur 

1). Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen när det gäller förekomst av 

ljumsksmärta (p=0.15) (figur 2). 
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Figur 1: Antal spelare som upplevt ljumsksmärta under försäsongen 2014/15 (n=39). 
 
	  

	  
Figur 2: Antal spelare med ljumsksmärta under försäsongen fördelat på kön (n=39).  
	  
Av det totala antalet spelare som upplevde ljumsksmärta missade två spelare (10 %) matcher 

och träningar. En damspelare (14,3 % av antalet damspelare med ljumsksmärta) missade tre 

matcher och tre träningar och en herrspelare (7,7 % av antalet herrspelare med ljumsksmärta) 

missade en match och fyra träningar under försäsongen på grund av ljumsksmärta. Övriga 18 

spelare (90 %) som upplevde ljumsksmärta under försäsongen missade varken matcher eller 

träningar. 
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De två vanligaste situationerna där spelarna upplevde ljumsksmärta var skridskoåkning rakt 

fram och starter/fartökningar.  

 

	  
Figur 3: Ljumsksmärta i samband med olika moment. Siffran anger antal spelare. Flera 
alternativ kan väljas (n=20).  
 

För en klar majoritet av spelarna uppstod smärtan smygande och för fåtal uppstod den akut. 

För de två spelarna som missade matcher och träningar uppstod smärtan akut.  

 

	  
Figur 4: Antal spelare med akut eller smygande ljumsksmärta (n=20).  
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Varken ålder, vikt, längd, antal isträningar per vecka eller antal spelade säsonger var 

signifikant associerade med förekomst av ljumsksmärta (p>0,05). 

 
Ljumsksmärta var vanligast bland målvakter där tre av fyra målvakter upplevde smärta. 

Backar upplevde ljumsksmärta i högre utsträckning än forwards. Däremot fanns ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan position och förekomst av ljumsksmärta (p=0.4). 

 

	  
Figur 5: Antal spelare med ljumsksmärta under försäsongen fördelat på position i laget 
(n=39).   
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Diskussion	  
 
Över hälften av spelarna i denna studie upplevde ljumsksmärta under försäsongen vilket bör 

ses som anmärkningsvärt mycket. För de flesta spelarna i denna studie kommer smärtan 

smygande. Smärtan kan vara patologisk eller röra sig om muskler som är ovana rörelsen som 

skridskoåkning innebär tidigt på säsongen. Ekstrand et al. (7) skriver att överbelastning av 

ljumskarna är vanligare än akuta ljumskskador och att viss smärta i muskler kan vara 

acceptabel och till och med normal i samband med träningsintensiva perioder under 

försäsong. Men smygande smärtdebut kan också vara ett tecken på allvarligare skador. 

Anderson et al. (27) menar att skador såsom bråck, osteitis pubis, stressfrakturer och athletic 

pubalgia debuterar med smygande smärta. Därför är det viktigt att uppmärksamma smärta 

oberoende om smärtan leder till missade träningar/matcher eller ej.  

 

Akuta smärtdebuter var inte lika vanliga i denna studie, men för de två spelare som missade 

matcher och träningar uppstod smärtan akut, vilket då kan anses kunna definieras som skada 

(4, 5, 6, 7). Dessa skador är kanske lätta att diagnostisera eftersom de enligt Leblanc et al. 

(21) ofta har muskuloskeletala orsaker.  

 

Tendensen var att män hade större förekomst av ljumsksmärta än kvinnor, men chi-två-testet 

visade att skillnaden inte var signifikant. Eftersom endast en man och en kvinna missade 

matcher eller träningar är det svårt att dra några slutsatser vad gäller könsskillnader och 

förekomst av både ljumsksmärtor och ljumskskador. Detta fynd stöds i tidigare studier (5, 

14). Abbott (14) menar att sträckningar i adduktorerna är lika vanligt hos bägge könen medan 

Schick et al. (5) menar att skadan är marginellt vanligare hos kvinnor som spelar ishockey. 

 

De två vanligaste moment där spelare upplevde smärta var vid skridskoåkning rakt fram och 

vid starter/tempoväxlingar. Detta kan bero på att det här krävs mycket excentriskt arbete av 

adduktorerna och att rörelsen går från sida till sida vilket inga andra moment i ishockey gör. 

Smärta i åkning rakt fram är i linje med Abbotts studie (14) som menar att adduktorerna 

åstadkommer den största föränderliga svängningsvidden jämfört med höftabduktorer och 

utåtrotatorer och att det därför inte är konstigt att adduktorerna skadas inom ishockey. Denna 

rörelse hos skridskoåkare skulle även kunna översättas till simning. Grotes studie (28) visar 

att bröstsimmare har mer problem med ljumskskador jämfört med andra simsätt. Bröstsim är 

det enda simsätt med en tydlig rörelse för benen från adduktion till abduktion.  
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Starter och tempoväxlingar är en extra belastning för adduktorerna och detta stämmer överens 

med Chang et al. (16) som beskriver den höga belastningen på höftmusklerna hos 

ishockeyspelare vid åkning rakt fram och att skridskoåkning från medelfart till hög fart ökar 

skaderisken eftersom frånskjutet blir kraftigare och frekvensen ökar. 

 

Det kan möjligtvis vara så att lagen tränar för hårt under de första veckorna på försäsongen 

vilket kan vara orsaken till att många upplever ljumsksmärta. Det skulle eventuellt underlätta 

om spelarna hade en viss vana av skridskoåkning innan den gemensamma försäsongen med 

isträningar och träningsmatcher inleds. Emery et al. (10) menar i sin studie att NHL-spelare 

som tränat idrottsspecifikt (läs skridskoåkning) på egen hand innan lagets försäsong minskade 

risken för ljumskskador under försäsong.  

 

Varken ålder, vikt, längd, stort antal isträningar per vecka eller antal spelade säsonger kunde 

bevisa något signifikant samband med ljumsksmärta. Vad gäller ålder talar detta resultat emot 

några studier som menar att hög ålder ökar riskerna för ljumskskador hos ishockeyspelare (10, 

12). Ekstrand et al. (7) menar att efter 30 års ålder blir vävnaderna mindre elastiska och 

hållfasta. Inget samband mellan vikt och ljumsksmärta i denna studie talar även det emot 

Verall et al. (29) som i sin studie på australiensiska fotbollsspelare fann att låg vikt ökade 

risken för ljumskskada. Antal säsonger och ljumsksmärta hade inte heller något samband 

vilket talar emot Ekstrand et al. (7) som menar att spelare som gör sin första säsong på högre 

nivå har lättare att skada sig eftersom att det innebär en förändrad träningsmängd från en 

säsong till en annan. 

Ett högt antal isträningar per vecka hade inte heller något samband med ljumsksmärta vilket 

stämmer överens med Ekstrand et al. (7) som menar att det inte är träningsdosen i sig som 

ökar skaderiskerna utan snarare en snabb förändring av träningsmängd och träningsintensitet. 

 

Avseende spelarposition är tendensen i denna studie att målvakter upplever mest 

ljumsksmärta följt av backar och sist forwards. Men här var målvakterna för få till antal för ett 

chi-två-test och exkluderades därför. I chi-två-testet fanns ingen signifikant skillnad i 

förekomst av ljumsksmärta mellan backar och forwards. Resultatet är i linje med Smith et al. 

(30) som inte heller kunde påvisa någon signifikant skillnad vad gäller skaderisk mellan 

backar och forwards. Merrifield et al. (12) fann i sin studie att flertalet ljumskskadade var 

forwards jämfört med övriga positioner, men den studien är gammal och antalet skadade 

spelare var endast åtta till antalet.  
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Metoddiskussion	  
	  
Bägge lagen i denna studie ingick i någon av de serier centralt kontrollerade av svenska 

ishockeyförbundet, vilket innebär att lagen håller relativt hög klass. Om man tittar på antalet 

spelare i denna undersökning och jämför med det totala antalet utövare (oavsett serie) i 

Sverige så är denna studie liten och därför är det svårt att dra några slutsatser av den. 

Dessutom kan principen med bekvämlighetsurval vara svår att överföra till hela populationen, 

det vill säga ishockeyspelare i Sverige.  

	  
Vid enkätkonstruktionen användes till viss del en tidigare enkät av Fahlström et al. (26). 

Dessutom användes Trosts (25) metodbok och frågorna var väl genomarbetade. En mindre 

pilotstudie gjordes och inga enkätfrågor missuppfattades då. Däremot upptäcktes vissa brister 

i samband med databehandlingen. Vid frågorna 1-4 användes alternativen, 8 eller fler och fler 

än 5. Problemet med detta är att det inte går att räkna ut medelvärde eller median. Fråga 18 

innehåller en felbenämning, karaktär, då egentligen debut efterfrågas. Denna felskrivning tros 

inte ha påverkat resultatet. Fråga 20 är felkonstruerad eftersom tidpunkt efterfrågas men vissa 

alternativ anger moment. Frågan har därför inte tagits med i resultatet.  

 

Enkätfrågorna är utformade efter syfte och frågeställningar och därför har studien god 

validitet ur en aspekt, det vill säga att enkäten mäter det den är avsedd att mäta. 

Bakgrundsfaktorer såsom längd, vikt, position osv har använts för att kunna undersöka 

samband mellan ljumsksmärta och bakgrundsfaktorer. En större pilotstudie och fler deltagare 

hade varit önskvärt för att kunna styrka validiteten ytterligare.  

 

Studien har lägre reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet. Enkätfrågorna bygger på att spelarna 

ska minnas sin eventuella smärtupplevelse två månader tillbaka i tiden och det kan påverka 

resultatet. Eftersom studien är liten är risken stor att slumpen kan ha inverkat på resultatet. 

Detta bekräftas av genomförda chi-två-test och Mann-Whitney-test där man jämfört 

ljumsksmärta med olika bakgrundsfaktorer. Man kan inte dra några signifikanta slutsatser 

mellan upplevd smärta och andra faktorer utifrån studien.  

 

En VAS-skala hade varit intressant att ha med för att undersöka hur mycket smärta spelarna 

upplevde i ljumsken/ljumskarna. Anledningen till att det inte togs med var att enkäten delades 
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ut några dagar efter den aktuella perioden som avsågs i studien. Det skulle bli för svårt att 

minnas tillbaka och ge en korrekt nivå av smärtupplevelsen. 

Konklusion	  	  
	  	  
Ljumsksmärta under försäsong var vanligt i denna studie även om smärtan endast i två fall 

ledde till missade matcher och/eller träningar. Ingen signifikant skillnad mellan könen kunde 

bevisas även om tendensen var att ljumsksmärta var vanligare bland män än kvinnor. Ingen 

signifikans kunde heller uppvisas vid undersökning av ljumsksmärta mot bakgrundsfaktorer 

som ålder, vikt, längd, position, antal spelade säsonger eller träningsmängd. 
 

Mer forskning med fler deltagande spelare över en längre tidsperiod behövs för att undersöka 

om ljumsksmärta under försäsongen leder till skador (frånvaro från matcher och träningar), 

eller om ljumsksmärta i många fall är en form av träningsvärk, orsakad av hård träning tidigt 

på säsongen med belastning av en struktur som är ovan skridskoåkning. Mer forskning med 

fler deltagare behövs också för att se och om det finns ett samband mellan ålder, kön, position 

eller spelarens storlek och ljumsksmärta. 
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