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Abstrakt 

Fredrik Claeson. Höftvinklar och ljumsksmärta hos fotbollsspelare vid enbenshopp. 

Ljumsksmärta är en av de vanligast förekommande frånvaroorsakerna inom fotboll. Vid 

ljumsksmärtor finns en mängd differentialdiagnostiska alternativ. Bland dessa talar senaste 

tidens forskning för att skador involverande höftleden och dess strukturer är en vanlig 

skadeorsak och femuroacetabulärt impingement är en sådan ledrelaterad orsak.  

Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av höftledsvinklarna vid en 

funktionell aktivitet. 41 forskningspersoner medgav deltagande i studien (25 män och 16 

kvinnor, 16 – 37 år). 19 män och 15 kvinnor fullföljde studien. Två män och två kvinnor 

bidrog med en ljumske. Totalt innehöll studien 66 ljumskar, 38 manliga och 28 kvinnliga. 

Reflekterande markörer placerades på anatomiska landmärken för kinematiska analyser. 

Enbenshopp utfördes på kraftplatta. Information om ljumsksmärta inhämtades under en 

säsong. Tio skador i form av ljumsksmärta rapporterades fördelat på tre kvinnliga ljumskar 

och sju manliga. Denna studie kunde inte visa någon skillnad (p = 0, 05) mellan de som 

drabbades av ljumsksmärta och de som inte drabbades av ljumsksmärta avseende vinklarna 

runt höftledens tre rörelseaxlar vid enbenshopp. Det är möjligt att det, genom att analysera 

höftledsmoment vid enbenshopp, går att förutsäga de som riskerar att drabbas av 

ljumsksmärta. Det krävs dock fler skador under en bestämd tid för att kunna bestämma 

sådant moment.  

 

Nyckelord: Ljumsksmärta, fotboll, femuroacetabulärt impingement, rörelseanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Fredrik Claeson. Groin Pain and hip angles in soccerplayers in single legged jumps. 

Groin pain is a common injury in soccer. The differential diagnostic considerations are 

numerous. Current scientific evidence points out the hip joint as a common cause for the 

pain, and femoroacetabular impingement in particular. The aim of this study was to explore 

the significance of hip joint angles for groin pain. 41 persons gave their consent to 

participate in the study (25 men and 16 women,16 – 37 years). 19 men and 15 women 

comlp.eted the study 2 men and 2 women could only use one groin. That gave 66 groins to 

this study, 38 male and 28 female. Reflective markers were placed on specific landmarks 

for kinematic analyses. Single leg jumps were performed on a force plate. Any groin pain 

among the persons participating in the study was reported. There vere ten groin injuries 

reported, 3 female and 7 male. This study wasn´t able to identify any difference in hip 

jointangles (p = 0, 05), around any of the three motion axes, between those who reported 

groin pain and those who did not. It may be possible, from analysing hip joint moments, to 

predict those in risk of getting groin pain. More injuries in a predetermined time are needed 

to identify such moment. 

 

Keywords: Groin pain, soccer, femoroacetabular impingement, motion capture analyses.  
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INTRODUKTION 
  År 2006 fanns över 256 miljoner fotbollsspelare i världen och fotboll är en av de snabbast 

växande sporterna i USA (1). Ljumsksmärtor är en av de vanligast förekommande orsakerna 

till frånvaro från fotboll och andra idrotter (1- 7). I en studie över fotbollssäsongen 2001/2002 

angavs skadefrånvaron med sådan orsak till 800 träningstimmar hos de 64 spelare som 

undersöktes (2, 4, 7, 8). Smärtor i-, och omkring ljumsken, erbjuder många 

differentialdiagnostiska alternativ (1 - 3, 8,9), men studier visar att skador involverande 

höftled och omgivande strukturer är en vanlig skadeorsak (7, 8). Att ledpåverkan finns kan 

vara en orsak till att idrott ökar risken för höftledsartros (11, 12).  

  Området runt höftleden är ett område med komplicerad anatomi och biomekanik och ingår i 

den balansering av kroppen som sker vid en fotisättning, ett skeende när stor reaktionskraft 

mellan nedre extremitet och överkropp uppstår. Höftleden kan möta denna belastning då det 

är en stabil kulled omsluten av ledkapsel och ligament. Labrum, som är en triangelformad 

trådbroskring som sitter an mot acetebulums yttersta del, fördjupar höftleden ytterligare för 

ökad stabilitet (13) och minskad kompression (14). I dess inferiora del hålls labrum ihop av 

ligamentum transversus acetabulum (13 - 15). Det förekommer såväl isolerade labrumskador 

som isolerade broskskador i höftleden, men det är vanligt att labrumskador syns tillsammans 

med broskskador på höftledens yta och då oftast i anslutning till varandra. Vanligast sitter 

skadan i den anteriosuperiora delen med tillhörande labrum. Orsaker till detta kan vara en 

något svagare motståndskraft mot kompression och tension (16), hypo-/hypermobilitet, 

retroversion samt femuroacetabulärt impingement (FAI) (16 - 18). 

  Höftproblem under uppväxtåren (14, 16), ibland subkliniska (A. Valentin, personlig 

kommunikation, Stockholm 31 januari, 2009), kan leda till CAM (från det holländska ordet 

för kugge) eller PINCER (från det franska ordet för verbet nypa) – defekt, vilka båda beskrivs 

som orsaker till FAI bland fotbollsspelare (16). 30 % av FAI orsakas av strukturella 

förändringar, 20 % traumatiska och resterande som degenerativa (2). 

Symtomen vid dessa skador varierar och smärtan refereras ofta till lårets framsida och insida 

(19). Vissa författare menar att då enbart labrum är skadat refereras smärtan till trochanter 

major området och samma sidas sätesmuskulatur (14). Kliniska test i syfte att verifiera 

tillståndet finns beskrivna där fynden vid det smärtprovocerande testet och fynden vid 

magnetkameraundersökningar (MR) samt artroskopi är väl överensstämmande (2).  
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  Förebyggande av skada kräver att man känner till orsakande faktorer. Idag finns få 

prospektiva studier som undersöker riskfaktorer för ljumsksmärtor. Bland riskfaktorerna 

nämns tidigare ljumskskador, styrkeförhållande abduktorer – adduktorer samt fördröjd 

aktivering av Transversus Abdominis (6, 20). Leetun et al. 2004 (21) visar att sambandet 

nedsatt bålstyrka samt ipsilateral höftabduktor- och utåtrotatorstyrka är en riskfaktor för 

ipsilaterala adduktorskador.  

  Pollard et al. (22), använde rörelseanalys för att undersöka höftkontrollens betydelse för 

knäledens valgiseringstendens vid en hastig sidledsförflyttning. De fann att nedsatt 

inåtrotation samt flexion i höftled samt ökad adduktormoment och nedsatt extensormoment i 

höftleden påverkade förmågan till knäkontroll. Det är oklart om detta också innebär ökad risk 

att drabbas av ljumsksmärta. Rörelseanalys användes även av Willson & Davis (23) i syfte att 

studera biomekaniska förhållanden i nedre extremitet med betydelse för uppkomsten av 

patellofemorala smärtbesvär, och fann att adduktion i höften i den belastade situationen var av 

betydelse för uppkomsten av patellofemorala smärtbesvär. Willson et al. använde successivt 

stegrande svårighetsgrad på de funktionella aktiviteterna de undersökte, däribland 

enbenshopp. Rörelseanalys användes också av Lamontage et al. (24) för att studera höftens 

och bäckenets rörelser under maximal knäböj. Man fann att maximalt knäböj var nedsatt hos 

personer med CAM FAI. Detta antogs vara orsakat av nedsatt sagittel bäckenrörlighet.   

  Det saknas idag sjukgymnastiska behandlingsmetoder med bevisad effekt för FAI (14). 

Mobilisering och manipulationsbehandling av höftleden har bra effekt på rörlighet (15, 25) 

och fallbeskrivningar indikerar att sådan behandling kan vara effektiv. Lewis och Sahrmann 

(14) presenterar ett rehabiliteringsprogram med syfte att optimera hållningen och minska 

anteriort riktade krafter över höftleden i form av exempelvis stram muskulatur och onormalt 

gång- och löpmönster.     

  Orsaken till smärtan har betydelse för val av diagnostik, behandlingsmetod, rehabilitering 

och på vilket sätt man väljer att förebygga skador av sådan karaktär.  Rörelseanalys kan ge 

värdefull information om funktion som inte kan erhållas vid klinisk undersökning, exempelvis 

kan mycket små variationer i funktionella rörelser registreras. Dess repeterbarhet är tidigare 

studerad (26). 

  I en prospektiv studie fann man att bålstabilitet har stor betydelse för uppkomsten av skador i 

nedre extremitet (21). Litteraturstudier visar att fler prospektiva studier som studerar 

riskfaktorer för uppkomsten av ljumsksmärta behövs (4) samt att det hittills har publicerats 

förhållandevis få studier som analyserar de biomekaniska förhållandena runt bäcken och höft i 

fotboll (27). Det förefaller för närvarande inte finnas någon prospektiv studie som studerar 
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sambandet mellan vinklar runt höftledens tre rörelseaxlar i funktionella situationer och 

förekomsten av ljumsksmärta. 

  Om sådant samband finns kan idrottare i riskzonen upptäckas och skadans uppkomst 

förebyggas.  

  Syftet med denna studie var att undersöka sambandet ljumsksmärta och vinklar (kinematik) 

runt höftledens tre rörelseaxlar vid enbenshopp. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Etisk ansökan 

  Etisk ansökan är godkänd av Etik och Prövningsnämnden (EPN) vid Umeå Universitet, 

diarienummer 08 – 153M (Bilaga 1). 

Studiedesign 

  Denna studie var en prospektiv deskriptiv studie i laboratoriemiljö. 

Forskningspersoner 

  Seniorlag, dam och herr, inom fotboll i Norrbotten, tillfrågades om deltagande i studien.     

Frivilliga personer kontaktades genom:  

1. Att forskaren besökte seniorfotbollslag i Norrbotten vid en på tid som bestämdes 

tillsammans med ledare för laget. Muntlig samt skriftlig information delgavs vid detta tillfälle 

(Bilaga 2). 

2. Genom annonsering på Arcushallen (Bilaga 3). 

Deltagare anmälde sig frivilligt till studien genom att kontakta ansvarig forskare. Skriftlig 

information (Bilaga 2) delades ut. Forskningspersonerna gav sitt skriftliga medgivande till 

deltagande. Frågeformulär (Bilaga 4) ifylldes, i syfte att säkerställa inklusions- samt 

exklusionskriterier. Persondata inhämtades (vikt, längd, ålder, kön). 41 fotbollsspelare (25 

män, 16 kvinnor) i åldrarna 16 – 37 år lokaliserade i Norrbotten rekryterades för denna studie.  

 

Inklusionskriterier: Friska fotbollsspelande män och kvinnor i åldrarna 15 – 40 år lokaliserade 

i Norrbotten.  

Exklusionskriterier: Aktuell ljumsksmärta eller nyligen (mindre än 4 veckor sedan) 

återkommen till idrott efter rehabilitering, aktuell smärta i nedre extremitet eller pågående 
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rehabilitering av skada i nedre extremitet samt aktuell ländryggsproblematik för vilken 

behandling pågick alternativt förhindrade deltagande i träning eller match.   

Karaktäristika för forskningspersoner enligt tabell 1. 

 

Tabell1: Karaktäristik för samtliga forskningspersoner samt indelat efter könstillhörighet. Medelvärde (medel) 

samt standard avvikelse (SD) för längd i meter (m), antal forskningspersoner (n), vikt i kilogram (kg) samt ålder. 

 Längd (cm) +/- SD  Vikt (kg)+/- SD Ålder (år)+/- SD 

Män 

(n= 25) 1,8 (+/-0,2) 74,2 (+/-17,0) 20,5 (+/-2,1) 

 

Kvinnor 

(n= 16) 1,1 (+/-0,1) 58,5 (+/-4,9) 18,0 (+/-1,4) 

 

Hela 

gruppen 

(n= 41) 1,7 (+/-0,1) 67,3 (+/-9,8) 19,0 (+/-2,1) 

 

Material 

  All uppvärmning före test utfördes på ergometercykel (Monark Ergomedic 839E, Monark 

Excercise AB, Vansbro, Sverige). Kroppsvikt och kroppslängd undersöktes med SECA 

personvåg, godkänd enligt vårddirektiv 3 samt SECA längdmätare 222 (SECA Corporation, 

Hanover, USA). 

  Eventuell hårighet på dessa platser avlägsnades med engångsrakhyvel före markörplacering.   

  För kinematisk datainsamling användes reflekterande markörer, 19 mm i diameter samt 8 

ProReflex Track Manager (QTM) kameror, 120 Hz, optoelektroniskt rörelseanalyssystem 

(Qualisys AB, Göteborg, Sverige). 

 

Datainsamling 

  Forskningspersonerna instruerades i testets genomförande. Uppvärmning bestod av cykling 

på 100 W i fem minuter följt av 10 stycken tvåbens knäböj ner till maximalt 90 graders vinkel 

i knäled. Forskningspersonerna uppmanades stå barfota på en kraftplatta. Med hjälp av 

dubbelhäftande tejp placerades 20 reflekterande markörer på följande ställen: malleoli laterale 

bilateralt, tuberculum calcaneus bilateralt, articulationes metatarsophalangeale 3 bilateralt, 

tuberositas tibiae bilaterat, epicondyles laterales genu bilateralt, basis patellae bilateralt, 

processi anteriores Iliaca superiores bilateralt, Sacrum, processus spinosi th 12 och 2, Sternum 

samt acromion bilateralt (Figur 1 och 2).   
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Figur 1: Markörplacering nedre extremitet        Figur 2: Markörplacering överkropp. 

 

  I syfte att säkerställa rörelseaxlar och involverade leders centrum utfördes två sekunders 

stillastående kalibreringsinmätning av forskningspersonen med samtidig inmätning med 8 

ProReflex QTM kameror. 

   Rörelsen startade stående på kraftplatta (464 x 508 millimeter). Forskningspersonerna stod 

med raka ben och armar i kors framför kroppen, vänster handflata låg an mot höger skuldra 

och höger handflata mot vänster skuldra. 

     Forskningspersonen hoppade med höger ben på givet kommando: ”Hoppa så snabbt och 

högt som möjligt tre stycken på varandra följande hopp. Tiden du står på marken skall vara så 

kort som du kan”. Detta gav två inmätningstillfällen från landning till nytt hopp. Hoppen 

utfördes på en yta vilken begränsades av en kraftplatta (464 x 508 millimeter). Kraftplattan är 

monterad så att ingen nivåskillnad mellan golv och kraftplatta föreligger. Andra hoppet av tre 

används för analys då det första hoppet inte innehåller någon landningsfas och det 

tredjehoppet inte innehåller något efterföljande hopp. Tredimensionella markörkoordinater 

insamlades med QTM. Insamling av data standardiserades genom att samtliga 

forskningspersoner hoppade barfota. Datainsamling skedde från landning till upphopp. 

                 Uppgifter om ljumsksmärta inlämnades till ansvarig för studien via telefon eller e – mail av 

forskningspersonerna och av ledare för respektive lag. Ansvarig för studien kontaktade 

dessutom forskningspersonerna via telefon eller e – mail var tredje vecka under veckorna 4 - 

45, i syfte att inhämta uppgifter om ljumsksmärta. Som ljumsksmärta räknades smärta som 

höll forskningspersonen borta från spel i minst en träning. Smärtan skall vara förlagd till lårets 

insida, såväl proximalt samt distalt, samt lårets framsida. Forskningspersonerna erbjöds 

möjlighet att träffa sjukgymnast för bedömning samt inledande behandling. Vid  

undersökningstillfället utfördes FAI – test (kombination av flexion, adduktion samt 

inåtrotation i höftleden). Eventuell skada registrerades (Bilaga 5). 
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Dataanalys 

  Följande värden användes för statistiska beräkningar: 

Kinematik 

 Medelvinkel av rörelse runt sagitella, frontala och longitudinella rörelseaxlarna. 

 Maximala vinkeln vid rörelse runt sagitella, frontala och longitudinella rörelseaxlarna. 

 Minsta vinkeln vid rörelse sagitella, frontala och longitudinella rörelseaxlarna. 

 Differens mellan maximala och minsta vinklarna vid rörelse runt sagitella, frontala 

och longitudinella rörelseaxlarna. 

 

Databearbetning 

  Visual 3D (version 3.79, C – motion inc, Rockville, MD) användes för beräkning av 

kinematiska data runt höftledens tre rörelseaxlar.   

 

Statistisk analys 

  Oberoende t – test användes i syfte att undersöka statistiska skillnader mellan de som fick 

ljumsksmärta och de som inte fick ljumsksmärta. SPSS version 17.0 användes för all statistisk 

analys. 

  Ej ännu publicerade reproducerbarhetsstudier visar att det är möjligt att erhålla 

reproducerbara data från tre på varandra följande hopp (Figur 3). 

  

Figur 3. Tre efterföljande hopp, utfört vid 3 tillfällen visar att hopp 2 har minsta spridningen. CI = confidence 

intervall. 
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RESULTAT 
  1 manlig och 1 kvinnlig spelare exkluderades då de inte klarade att utföra hoppen enligt 

instruktionerna. 4 manliga spelare exkluderas då de, under studiens gång, råkar ut för annan 

skada som tvingar dem att avbryta säsongen. Två manliga och två kvinnliga spelare utför 

hoppen på ett av benen då de förhindras av smärta i det andra benet, vilket omöjliggör 

hoppning vid testtillfället. 19 manliga spelare på svensk division tre- och sex- nivå och 15 

kvinnliga spelare på svensk division tre- nivå fullföljde studien, vilket gav 66 ljumskar (38 

manliga, 28 kvinnliga). Tio skador i form av ljumsksmärta rapporterades fördelat på tre 

kvinnliga ljumskar och sju manliga enligt tabell 2. 

 

Tabell 2: Redovisning av skadade spelares könstillhörighet, skadad sida samt resultat av FAI – test. k = kvinna, 

m = man, h = höger, v = vänster, FAI – test = Femuroacetabulärt Impingement test, pos. = positivt, neg. = 

negativ. 

 

 

  Åtta av tio inrapporterade ljumskskador involverar det ben som används som upphopps- 

eller stödjeben för respektive forskningsperson. 

  Det finns inga signifikanta skillnader (p = 0, 05) mellan de som drabbades av ljumsksmärta 

och de som inte drabbades av ljumsksmärta i denna studie, avseende rörelserna runt 

höftledens tre rörelseaxlar (tabell 3). 

 

Tabell 3: Redovisning av erhållna p – värden vid oberoende t – test avseende skillnader i höftledsvinklar mellan 

de som fick ljumsksmärta och de som inte fick ljumsksmärta. X - axel = abduktion/ adduktion,,+ = adduktion, Y 

- axel =  flexion/ extension, + = flexion, Z - axel = rotation, + =utåtrotation. 

X - axeln     Z - axeln     Y - axeln   

Hopp 1 0,14  Hopp 1 0,55  Hopp 1 0,25 

Hopp 2 0,11   Hopp 2 0,98   Hopp 2 0,16 

Kön Skada FAI - test 

k h pos 

k h pos 

k h pos 

m h pos 

m h/v pos h/ v 

m h pos 

m v pos 

m v neg 

m h neg 
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  Bland dem som rapporterade ljumsksmärta var spridningen i uppmätta vinklar stor runt 

samtliga rörelseaxlar (Tabell 4).  

 

Tabell 4: Redovisning av skadade spelares könstillhörighet, skadad sida, ålder samt vinklar i grader runt höftens 

tre rörelseaxlar. Redovisade resultat visar andra hoppet av två. k = kvinna, m = man, h = höger, v = vänster, x = 

x(abduktion/ adduktion) – axel (+ = adduktion), y = y( flexion/ extension) –axel (+ = flexion), z = z)- axel ( + 

=utåtrotation), medel = medelvärde, max = maxvärde. 

Kön Skada Ålder  x medel x max y medel y max z medel z max 

k h 21 23,2 34,7 -11, 2 -1, 7 7,5 20,2 

k h 22 41,5 55,2 3,9 11,7 -5, 6 -0, 3 

k h 19 30,8 40,0 -10, 4 -1, 1 16,9 23,7 

m h 20 48,7 72,1 1,8 7,3 -1, 3 8,1 

m h 19 61,8 82,0 10,3 17,9 -3, 7 11,0 

m v 19 60,4 75,9 7,2 13,2 -4, 0 5,9 

m h 20 54,2 71,7 6,1 14,3 -9, 8 -4, 0 

m v 18 60,1 89,5 -0, 3 5,5 -16, 0 -5, 9 

m v 22 36,2 54,1 -1, 4 6,6 -27, 7 -22, 0 

m h 17 51,9 69,0 -1, 8 6,2 4,1 15,2 

 

DISKUSSION 
  Denna studie kan inte visa någon skillnad mellan de som drabbades av ljumsksmärta och de 

som inte drabbades av ljumsksmärta avseende vinklarna runt höftledens tre rörelseaxlar vid 

enbenshopp.  

  Författarens egen uppfattning är att en stor del av ljumsksmärtorna hos fotbollsspelare 

drabbar det ben som används som stödje- eller upphoppsben. Åtta av tio inrapporterade 

ljumskskador drabbade det ben som används som upphopps- eller stödjeben för respektive 

forskningsperson, alltså det ben som tar emot största reaktionskraften. Detta är väl 

överensstämmande med litteratur som anger att nedsatt förmåga till kraftöverföring mellan bål 

och nedre extremitet orsakar en stor del av ljumsksmärtorna (28, 29). Patienter med 

ljumsksmärta uppvisar nedsatt styrka i höftledens abduktorer och bålstabiliserande muskulatur 

(5, 6, 20 - 22). Vid stegisättning uppstår ett inre vridmoment som måste balanseras av ett lika 

stort men motriktat yttre vridmoment (13). Vid landning efter ett hopp ökar rimligen detta 

behov varför muskulaturens kraftbehov ökar. Oförmåga att utveckla tillräcklig kraft kan 

tänkas resultera i en onormal höftledsvinkel och påverkan på intraartikulära strukturer i 

höftleden. Tidigare studier har påvisat sådant samband för utvecklandet av patellofemorala 

besvär, där nedsatt höftabduktorstyrka resulterade i nedsatt höft- och bäcken kontroll och 
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ökad höftledsadduktion (23). Majoriteten av de inrapporterade ljumsksmärtorna i denna studie 

hade, dock ej statistiskt prövat, positivt FAI – test (tabell 2). Det är oklart hur många av 

forskningspersonerna i denna studie som har CAM- eller PINCER- förändringar, men Allen et 

al. (31) påvisar en hög prevalens för CAM deformitet bland de som söker för höftsmärta och 

att 42 % av de med CAM – deformitet även hade PINCER – deformitet. Dessa är 

förändringar, som vid onormalt stor adduktionsvinkel i höftleden, kan orsaka den 

ljumsksmärta som uppstår då de lättare kommer i kontakt med omkringliggande strukturer. 

  Det faktum att det inte gick att påvisa några starka statistiska skillnader förklaras delvis av 

Liebermann et al. (31) och Grimaldi et al. (32). I samband med fotisättning finner de stor 

aktivitet i Gluteus Maximus nedre del, en aktivitet som sker tillsammans med Adduktor 

Magnus och Biceps Femoris caput longum, sannolikt i syfte att minska den reaktionskraft 

som uppstår. Gluteus Maximus övre del som arbetar tillsammans med höftledens abduktorer 

påvisar däremot minskad aktivitet. Grimaldi et al. (32) rekommenderar, i motsats till tidigare 

rekommendationer, att man, i syfte att reducera ledbelastningen, skall reducera 

abduktoraktiviteten. Detta stöds av tidigare studier som visar att maximal ledbelastning bättre 

överensstämmer med maximal abduktoraktivitet snarare än belastningen från kroppsvikten 

(33).  

  Hypermobilitet, exempelvis i form av ökad adduktionsvinkel, har nyligen berörts (17, 18). 

Ytterligare orsaker till hypermobilitet kan vara kollagena förändringar, tidig artros, hormonell 

påverkan samt idrott med upprepade belastningar i ytterläget av en leds maximala 

rörelseomfång (4, 18, 38), vilket kan tänkas förekomma i fotboll. Vainner et al. (34) samt 

Comerford & Mottram (35) menar att om det finns nedsatt rörlighet i en av de leder som ingår 

i en rörelse är det sannolikt att angränsande leder tvingas kompensera med ett ökat 

rörelseuttag. Det innebär att om exempelvis ländryggen har nedsatt rörlighet kan höftleden 

tvingas ta ut den rörlighet som ländryggen inte kan ta ut, i syfte att åstadkomma önskad 

rörelse. Comerford & Mottram menar därför, att man vid analys av riskfaktorer för skada, 

använder sig av funktionella aktiviteter som involverar flera leder. Om hypermobilitet är 

orsaken måste man därför optimera funktionen i involverade strukturer runt angränsande 

leder, om rehabilitering med syfte att minska belastningen på de skadade delarna av höftleden, 

skall ha önskvärd effekt (35). En av orsakerna till att det idag saknas sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder med bevisad effekt för FAI, kan vara att man, vid undersökningstillfället, 

inte tar hänsyn till intilliggande leders funktion och därför inte behandlar dessa. Om de 

inrapporterade ljumsksmärtorna i denna studie har samband med nedsatt funktion i 

angränsande strukturer är oklart, men är ett intressant föremål för framtida studier.  
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  Manuell terapi innehåller tekniker för att åtgärda funktionsnedsättningar i leder (36). Bevis 

för manuella metoders effekt på adduktorrelaterade skador finns (37), men det finns få studier 

som bevisar effekten på leden eller labrum (38). Hölmisch et al. (39) visar att aktiva åtgärder 

är har bättre effekt än passiva, men i hans jämförelse med passiva metoder ingick inte passiv 

ledmobilisering.  

  Vid kinematiska studier finns möjlighet att mäta inre moment i leder. Denna studie visar att 

det med 60 % sannolikhet går att förutsäga ljumsksmärta om momentmedelvärdet runt y – 

axeln vid andra hoppet är 0, 41 Nm (-3, 27 Nm – 0, 74 Nm). Data redovisas som medelvärden 

och 95 % konfidensintervall. Detta är intressant föremål för framtida studier, men för att 

påvisa ett test för att kunna förutsäga ljumsksmärta krävs fler skador under en bestämd tid än 

vad som var fallet i denna studie. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga fotbollspelare i 

denna studie är överensstämmande med fördelningen i Sverige (25 % kvinnliga 

fotbollsspelare) samt Norrbottens län (33 % kvinnliga fotbollsspelare)(41), såtillvida att de 

manliga fotbollsspelarna är fler till antalet. För en korrekt spegling av fördelningen skulle fler 

manliga fotbollsspelare rekryterats. 44 % av forskningspersonerna i denna studie var 

kvinnliga fotbollsspelare. 

  Det finns begränsningar vid kinematiska studier i form av felaktig placering av markörer, 

bestämmande av ledcentrum samt det faktum att markörerna placeras på huden eller kläder, 

och inte direkt på underliggande ben (24). Åtgärder vidtogs i syfte att minimera dessa 

felkällor. Markörplacering utfördes av samma person vid varje tillfälle och samtliga markörer 

placerades på hud, vilken befriades från hårighet där nödvändigt.  En ytterligare begränsning 

var svårigheten att standardisera det sätt, på vilket forskningspersonerna hoppade. Under 

studiens gång blev det tydligt att tillvägagångssättet att hoppa varierade mellan individerna 

såtillvida att vissa forskningspersoner behövde längre markkontakt i syfte att korrigera 

balansen inför nästkommande hopp. Detta kan ha betydelse vid statistiska beräkningar 

eftersom tiden blir en faktor som man måste ta hänsyn till. Ingen särskild hänsyn till tiden 

togs vid denna studie. Forskningspersonerna landade dessutom på olika ställen vid varje hopp 

vilket kan ha påverkat insamlingen av vinkeldata. Denna förflyttning längs 

koordinatsystemets X – och Y – axel begränsades dock av kraftplattans storlek, men kan ha 

påverkat forskningspersonerna hopprestation såtillvida att de kände sig hämmade av den 

begränsade landningsytan. Enbenshopp användes trots detta eftersom aktiviteten ansågs 

simulera frekvent förekommande situationer för fotbollsspelare. 

  Inrapporteringen av skador som omfattades av studien innehåller metodologiska svagheter. 

Det är möjligt att en skadad spelare inte bedömde sin skada som nödvändig att rapportera då 
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de själv inte uppfattade skadan av sådan art att den krävde rehabilitering. Det är också möjligt 

att den ledare studiens författare varit i kontakt med angående skaderapportering glömt, eller 

på annat sätt missat, att en spelare varit skadad och därför inte rapporterat skada. Alla spelare 

som ingick i studien erbjöds möjlighet att träffa samma sjukgymnast för bedömning av skadan 

och inledande rehabilitering. Det är sannolikt att skadad spelare med lång resväg valde annat 

alternativ varför eventuell skada inte rapporterades. Detta hade kunnat motverkas om 

alternativa sjukgymnastkontakter erbjudits. 

KONKLUSION 
  Denna studie kunde inte visa någon skillnad mellan de som drabbades av ljumsksmärta och 

de som inte drabbades av ljumsksmärta avseende vinklarna runt höftledens tre rörelseaxlar vid 

enbenshopp. Det är möjligt att det, genom att analysera höftledsmoment vid enbenshopp, går 

att förutsäga de som riskerar att drabbas av ljumsksmärta. Det krävs dock fler skador under en 

bestämd tid för att kunna bestämma sådant moment.  
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Bilaga 2 

Information angående studien! 

 

Ljumsksmärta är en av de vanligaste orsakerna till att man tvingas avstå från 

utövandet av sin idrott inom många olika idrotter, däribland fotboll.  

Ljumsken är ett område med komplicerade anatomiska förhållanden. I samband med 

att foten sätts i marken vid ett steg skall stora krafter balanseras mellan nedre 

extremitet och överkropp och i den balanseringen ingår ljumsken. Symtomen 

varierar vilket kan vara orsaken till att förekommer en överdiagnostik av skador mot 

mjukdelarna snarare än påverkan på själva höftleden och dess strukturer. Vid 

ljumsksmärta anges höftleden allt oftare som orsaken till smärtan. 

 

Syftet med studien är att undersöka samband mellan rörelser i bäcken och lårben vid 

aktivitet som ger upphov till ljumsksmärtor. 

Detta sker genom att försökspersonen utför tre hopp från stillastående på vardera 

ben. Hoppet sker från kraftplatta belägen i samma nivå som golvet. Under 

hopptesterna fäster man, med dubbelhäftande tejp, reflekterande markörer på 

specifika punkter på underkroppen. Eventuell behåring på dessa punkter rakas bort. 

Hoppen utförs med försökspersonen iklädd underkläder eller tights. Markörerna 

reflekterar infraröda blixtar tillbaka till de kameror som skickat ut dem. På så sätt 

kan man positions bestämma markörerna. Filmsekvensen innebär ingen möjlighet till 

identifiering av den person som gett upphov till dem. Innan studien ombeds du även 

att besvara ett frågeformulär. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så 

att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Resultatet av studien är avsedda att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt vid 

konferenser. Även då kommer dina svar och dina resultat att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. 

 

Tänkbara risker för deltagaren i studien: 

 I samband med hopp och landning föreligger risker för fotledsstukningar. Andra skador som 

kan tänkas inträffa är skador på knäled i form av huvudsakligen ligamentskador. 



 18 

Överbelastningsskador involverande muskulatur i nedre extremitet kan tänkas uppstå som ett 

resultat av den explosiva aktiviteten. Föreligger även risk för skador involverande bäckenben, 

blygdben samt sittben. Risken för sådana skador bedöms som små då det i en aktivitet som 

fotbollsspelare ingår sådan aktivitet i en betydligt större omfattning än i denna studie. 

 

Som deltagare äger du rätt att när som helst, utan att ange orsak, avbryta ditt 

deltagande i studien. 

 

Journalföring enligt personuppgiftslagen (1998:204) 

Dina personuppgifter kommer att lagras inlåst vid Winternet till dess all data är 

analyserad. Därefter kommer endast uppgifter om kön, ålder och projektbeskrivning 

att finnas kvar.  Ansvarig för dina personuppgifter är: Winternet, Boden, tel. 0921-

75940. Det är din rättighet, om du så önskar, att en gång om året kostnadsfritt få 

tillgång till den information som finns lagrad om dig. 

Sekretess 

Obehöriga personer (personer som inte är kopplade till projektet) kommer inte att ha 

tillgång till dina personuppgifter. Inte heller kommer några personuppgifter att 

publiceras eller offentliggöras på annat sätt.  

 

Jag accepterar att deltaga i denna studie: …………………………………. 

Telefonnummer:…………………………………………………………… 

Adress:…………………………………………………………………….. 

Postnummer:…………………………………. Ort:………………………. 

 

Huvudman för forskningen är Winternet, Boden 

Ansvarig för studiens genomförande är Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast. 
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Bilaga 3 

FÖRSÖKSPERSONER SÖKES! 

 

Winternet genomför en vetenskaplig studie med syftet att undersöka sambandet 

mellan ledvinklar vid en funktionell aktivitet, höftledsrörlighet och uppkomsten av 

ljumsksmärtor hos fotbollsspelare.  

Såväl manliga som kvinnliga fotbollsspelare i åldrarna 15 – 36 år sökes. 

Information från studien skall förhoppningsvis ge ny kunskap i hur man kan 

förebygga uppkomsten av ljumskskador och hur rehabilitering skall bedrivas. 

Studien pågår under 2009.  

 

Deltagande i studien innebär att: 

 Du inställer dig på Winternet vid 1 tillfälle. 

 

  Mer information, såväl muntligt och skriftligt, vid visat intresse. 

 

  Plats: Winternet, Intendenturv. 11, Boden. 

 

Ansvarig forskare: 

Fredrik Claeson 

Leg. Sjukgymnast 

Examen Ortopedisk Terapi 

0921/ 759 47 

076/ 814 21 14 

fredrik.claeson@winter-net.se 
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Bilaga 4 

 

Frågeformulär 

 

 

Namn: 

Personnummer:   

Kön: 

Klubb:     

Adress: 

Vikt: 

Längd: 

Höger/ vänster fotad?.......................................................................... 

 

 

1. Besväras du för närvarande av ljumsksmärta?............................................. 

2. Om du nyligen haft ljumsksmärta – när återkom du till full 

fotbollsträning från 

denna?.................................................................................................... 

3. Har du andra besvär smärtor/ sjukdomar som involverar 

underkroppen?.................................................................................... 

4. Besväras Du för närvarande av ryggsmärta som du behandlas för 

alternativt hindrar Dig från träning/ match?...................................... 

5. Äter du någon form av smärtstillande 

medicin?.............................................................................................. 

6. Om ja, vilken?..................................................................................... 
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Bilaga 5 

 

     Skaderegistrering 
 
 
 
Vid vilken aktivitet uppstod skadan?..................................................................................... 
 
På vilken sida sitter skadan? ................................................................................ 
 
 
Är du höger eller vänster fotad?........................................... 
 
Vart sitter smärtan?................................................................................................................. 
 
Kan du träna/ 
spela?.................................................................................................................... 
 
Hur många träningar/ matcher har du avstått?.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


