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Abstrakt 

Bakgrund: Foam rolling innebär att en individ rullar på en cylinderformad skumrulle över 

musklerna, detta för att kunna öka rörelseomfånget i en led och användas för att patienten 

själv ska kunna utföra myofascial release. Inom fysioterapin skulle foam rollers kunna 

användas som behandling till patienter med stel muskulatur, spända muskler och som en enkel 

behandlingsmetod för patienter att utföra själva. Syfte: Undersöka effekten av foam rolling på 

aktiv och passiv flexion i höftleden. Metod: En Singel Subjekt Experimental Design studie 

med ABA design användes. 3 deltagare medverkade i studien. Foam roller användes under 4 

veckor, 4 gånger/ vecka i tre olika övningar. Mätningar av aktiv och passiv flexion och 

extension i höften utfördes 2 gånger i veckan under baseline, intervention och whitdrawl. 

Resultat: Hos alla deltagare sågs en ökad rörlighet i flexion och extension både passivt och 

aktivt under interventionsfasen. Det sågs även en ökning av kontrollvariabeln, höger ben, efter 

avslutade mätningar.  Konklusion: Denna studie visar på rörlighetsökning gällande aktiv och 

passiv flexion och extension i höftleden hos deltagarna i studien. Huruvida den ökade 

rörligheten beror på foam rolling eller andra variabler är dock svår att säga. 

Rörlighetsökningen som påvisats är inte långsiktig och det behövs mer forskning på foam 

rolling för att bevisa dess effekt.  
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1.  

 

Foam rolling 

Foam rolling innebär att en individ rullar fram och tillbaka på en cylinderformad skumrulle 

(figur 1) med tryck över de muskler som ska påverkas (1). Metoden används för att försöka 

öka en leds rörelseomfång, som kan vara nedsatt pga. myofasciell stramhet (2).  Inom 

fysioterapin skulle foam rollers kunna användas som en enkel behandlingsmetod som 

patienter med stel och/eller spänd muskulatur, kan utföra själva. Foam rollern förekommer i 

olika modeller med olika hårdhet och längd för att kunna användas av många olika 

människor. Det finns modeller som är längre och kortare, vissa är helt släta och en del har viss 

textur (3). 

 

 

Figur 1: Bild på foam rollern som används i studien. 

 

Vid användning utav foam roller lägger patienten sin egen kroppsvikt på en foam roller för att 

sätta tryck på mjukdelar. Kroppen bör vara avslappnad, rörelserna ska vara lugna och 

kontrollerade. Gör det för ont spänns musklerna och effekten blir inte den samma. 

Kroppsdelen som ska foam rollas rullar fram och tillbaka över rullen, individen rullar alltså 

med hela muskellängden eller så stor del av muskeln som det går över foam rollern (4). 

Ömma punkter kan kännas i muskeln, hittas en öm punkt ska individen stanna upp och hålla 

ett konstant tryck i ca 30 sek tills smärtan minskar (4), samma princip som vid 

triggerpunktsbehandling förutom att detta utförs själv (5). 

 

Höftledens rörlighet 

Höftleden är en kulled och en synovialled som tillåter stor rörlighet. I höften finns det 3 

rörelseaxlar, dessa passerar i höften genom kulans centrum och skär varandra under räta 

vinklar (6). I höftleden finns det 6 olika rörelseriktningar, flexion, extension, abduktion, 

adduktion, utåtrotation och inåtrotation (7). Leder som är rörliga och där rörligheten sker i en 
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speciell riktning kallas synovialleder. I dessa leder är benändorna täckta med hyalint (glatt) 

brosk. Benändorna omges även av en fibrös bindvävskapsel och innanför kapseln bildas en 

ledhåla. Kraftiga ligament (ledband) håller samman benen. Ligamenten består av 

kollagenfibrer som parallellt korsar benen. Ledens rörlighet begränsas bland annat av 

ligamenten och formen på ledytorna. (8). Den här studien kommer endast att beröra flexion 

och extension i höftleden. Vid extension av höften är det främst hamstring som jobbar. 

Hamstring är en muskelgrupp som består av musklerna: m. biceps femoris (caput longum), m. 

semimembranosus och m. semitendinosus. Även m. gluteus maximus, m. gluteus minimus 

och m. gracilis är med och jobbar vid extension av höft. Musklerna som utför flexion och 

begränsar extension av höften är m. recutus femoris, m. tensor fascia latae, m iliopsoas och 

m.sartorius (10). Höftens normala rörelseomfång är 0-120 grader i flexion och 0-30 grader i 

extension (7). Detta kan förbättras av bland annat rörelseträning och stretching (7). Minskad 

rörligheten kan ge upphov till överbelastningsskador, speciellt i idrotter där det krävs stor 

eller specifik rörlighet (9). Förkortade muskler påverkar kroppens hållning och rörlighet. 

Därför är det viktigt att både stretcha och träna upp styrka i musklerna (11). Rörligheten 

begränsas även av; muskler, senor, nerver, fett och hud. Den största begränsningen av 

rörlighet anses vara musklerna (12).  

 

Musklernas rörlighet kan begränsas utav en stram fascia, en hinna som omger alla muskler. 

En muskelsena är uppbyggd av senfibrer och senfibriller. Senfibrerna är indelade i olika 

buntar: primära, sekundära och tertiära. Dessa buntar bildar tillsammans en muskel. Varje 

bunt och själva muskeln är omgiven av bindvävshinnor, även kallad fascia och är det 

myofasciella systemet (9). Fascian består av kollagen och elastin. Kollagen ger stöd, form och 

stabilitet, och elastin tillåter flexibilitet (2). Self-myofascial release används för att behandla 

myofasciella restriktioner, en stram fascia, och återställa töjbarheten. Sådan frisättning kan ge 

fördelar liknande dem av stretching eller massage. Self- myofascial release med användning 

av en foam roller är en relativt enkel teknik som enkelt kan appliceras för att frigöra 

spänningar i muskler, senor, fascia, och mjukdelar och akut ökad rörelseomfång utan annan 

påverkan på muskeln (2). 

 

Tidigare forskning 

Många idrottare anser att foam roller hjälper till att minska spänningar och förbättra 

rörelseomfång, då foam roller används före stretching. Mohr, Long & Goad såg i sin studie att 

foam rolling kombinerad med stretching ökar den passiva rörligheten bättre än endast foam 
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rolling eller endast stretching, efter 6 dagars träning (1). Dock ansåg författarna att det som är 

mest effektivt för att uppnå ett maximalt rörelseuttag i passiv flexion är foam rolling utan 

kombinerad stretching(1). I studien gjordes testerna direkt efter användning av foam roller 

(1). Sullivan et al. (13) studerade effekt rörelseomfång och muskellängd i nedre extremitet 

med hjälp av träning på foam rollers. I denna studie delades försökspersonerna in i olika 

grupper som rullade på foam rollern i olika långa intervall; 1 set * 5 sekunder, 1 set * 10 

sekunder och 2 set * 5 sekunder. Resultatet som författarna kom fram till var att 

användningen av foam roller kan ge signifikanta ökningar av rörelseomfånget, särskilt när den 

används under en längre än en veckas tid (13). 

 

Det finns litteratur som hävdar att prestationsförmågan ökar med hjälp av foam roller men för 

detta finns det begränsad klinisk evidens (5). En alternativ förklaring till varför många 

upplever en ökad prestationsförmåga med foam rolling kan vara uppvärmningseffekten. Att 

utföra foam rolling innebär att individen bär upp kroppsvikten med överkroppen, liknande 

”plank” övningar, som stärker kroppens bålmuskulatur. Att stå i plankan liknar foam rolling 

eftersom kroppspositionen bibehålls på liknande sätt, det kräver isometriska åtgärder för att 

stödja sin kroppsvikt. Dessa övningar har en uppvärmningseffekt genom en möjlig ökad hud 

och muskeltemperatur, ökat blodflöde och ökad flexibilitet och rörlighet. Trots denna 

alternativa förklaring finns det vissa som påstår att foam rolling innan ett träningspass ökar 

prestandan på grund av. myofasciell release vilket leder till ökad rörlighet och neuromuskulär 

effektivitet (5). 

 

Curran, Fiore & Crisco (2008) gjorde en undersökning med 2 olika foam rollers för att 

komma fram till vilken som var mest effektiv för att utföra Self- myofascial release. 

Multilevel rigid roller visade sig vara mer effektiv jämfört med en Bio-Foam roller (3). En 

Bio-Foam roller är en slät foam roller och en multilevel är en foam roller med flera skåror i 

sig. I denna studie kommer en multilevel rigid roller att användas (3). 

 

Idag finns det lite forskning på foam rollers och dess effekt. Ändå finns foam rollers på många 

gym och även på fysioterapeutiska anläggningar. Skulle det visa sig att foam rollers faktiskt 

kan öka rörelseomfånget skulle detta kunna användas av fysioterapeuter som en alternativ 

behandling till stretching. 
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2. Syfte 

Undersöka effekterna av foam rolling på aktiv och passiv flexion och extension i höftleden. 

 

3. Metod och material 

3.1 Studiedesign 

Single-System Experimental Design (SSED) med ABA- design var den studiedesign som 

användes. Denna studie hade få deltagare och varje individ studerades innan studien. ABA- 

design användes och innebär att studien delades upp i 3 faser och studerades i följande 

ordning: 

A1: Baseline, ingen intervention. Deltagarnas rörlighet i flexion och extension i höftled 

mättes passivt och aktivt med en goniometer. Detta skedde under 2 veckor med 2 mätningar/ 

vecka, totalt 4 mätningar. Baseline gav ett ursprungsläge för vad deltagarnas individuella 

rörlighet var innan interventionen startade (14). 

B: Intervention. Samma mätningar som under baseline gjordes, 2 mätningar per vecka i 4 

veckor, totalt 8 mätningar. Under interventionen tränade deltagarna på en foam roller 4 

gånger/ vecka. (14) 

A2: Withdrawl. Mätningarna efter att interventionen var avslutad för att se om det till kom 

ytterligare förändringar i rörligheten. Pågick i 2 veckor med 2 mätningar/ vecka. Totalt 4 

mätningar. Under dessa veckor skedde ingen foam rolling (14). 

 

Författarna valde att använda sig av höger ben som kontrollvariabel, en variabel som 

kontrollerades för att kunna avgöra om det sker förändringar i rörligheten trots att ingen 

åtgärd skedde.  

 

3.2 Studiedeltagare 

Urval gjordes genom självselektion (13), dvs. deltagarna fick själva välja om de ville ställa 

upp efter att ha till frågats. Förfrågan om medverkande till studien skedde bara hos studenter 

som läser vid Fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Vi tillfrågade samtliga 

33 studenter som läste termin 6, 3 studenter tackade ja. Totalt inkluderades 3 personer i 

studien: 2 kvinnor och 1 man. 

 

Inklusionskriterier: 
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Deltagarnas rörlighet i höften, flexion och extension, skulle vara nedsatt, dvs. rörlighetet 

skulle vara under det normala värdet som i flexion är 120 grader och i extension 30 grader (6). 

 

Exklusionskriterier: 

Deltagarna med nuvarande eller tidigare besvär från höften. 

 

Deltagare: 

Testperson 1: Kvinna, 21 år gammal. Är aktiv inom lagsport och tränar det två gånger per 

vecka, utöver det tränas styrketräning på gym ca 1 gång/ vecka. Samma vecka som baseline 

startade började testpersonen träna löpträning 2 gånger/ vecka utöver den tidigare träningen.   

Testperson 2: Man, 23 år gammal. Är aktiv inom lagsport. Har innan baseline startade tränat 

främst konditionsträning 2-4 gånger/ vecka. Under veckan som baseline startade ändrade 

testperson 2 om sina träningsvanor och började träna; lagsport 2 gånger/ vecka och 

styrketräning på gym ca 2 gånger/ vecka. 

Testperson 3: Kvinna, 21 år gammal. Har tidigare varit aktiv på elitnivå inom simidrott. 

Månaderna innan studien startade har testperson 3 tränat löpträning 2-3 gånger/ vecka. I 

samband med att baseline startade ändrade testpersonen sin träning och började med en 

lagsport 2 gånger/ vecka och styrketräna ca 1 gång/ vecka på gym.  

Ingen utav deltagarna använde sig utav regelbunden stretching. 

 

3.3 Intervention 

Interventionen pågick i 4 veckor där deltagarna skulle foam rolla 4 gånger/ vecka. Sullivan et 

al. (2013) kom i sin studie fram till att 10 sekunders foam rolling var mest effektivt, och de 

såg även att dubbla repetitioner var mer effektivt än 1 repetition (13). Därför fick deltagarna i 

denna studie träna med intervallet 2*10 sek foam rolling på varje övning. Det skulle vara 

minst 24 timmar mellan varje foam rolling session. Foam rollern användes endast på vänster 

ben, höger ben blev kontrollvariabel, detta för att kunna se skillnader i rörlighet på mellan 

höger och vänster ben. Vid höftflexion är det baksida lår och en strams hamstring muskulatur 

som kan bidra till en minskning av rörligheten. Därför skedde foam rolling på baksida lår, för 

att främja höftflexionen. Vid höftextension är det muskler vid framsida lår och även bäckenet 

som minskar rörligheten. Eftersom en foam roller inte kommer åt muskler på framsida bäcken 

valde vi att fokusera på framsida lår (8), främst quadriceps som muskelgrupp. Quadriceps 

sträcker sig över lårbenets ventrala och laterala del, därför skedde foam rolling på framsidan 

och utsidan av låret, för att komma åt quadriceps alla delar. Foam rollingen gjordes över hela 
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framsidan, baksidan och utsida lår, testpersonerna rullade från knä till höft för att täcka in så 

stor del som möjligt utav musklerna (figur 2-4).  

   

Figur 2,3,4: Bilderna illistruerar hur de tre foam rolling övningarna såg ut 

3.4 Procedur 

Under baseline mättes deltagarnas rörlighet 2 gånger/ vecka under 2 veckor. Därefter började 

interventionen och deltagarna började foam rolla 4 ggr/ vecka under en 4 veckors period. 

Mätningarna fortsatte att göras 2 gånger/ vecka även under interventionen och withdrawl. Alla 

mätningar gjordes samma veckodag och samma tid, för att minska felkällor. Withdrawl 

mätningarna gjordes för att se om det tillkom ytterligare förändringar då interventionen var 

avslutad. En författare gjorde alla mätningar på alla deltagare, detta för att minska felkällor. 

Efter avslutad intervention frågades deltagarna om dem hade foam rollat 4 gånger i veckan 

under interventionsveckorna. 

Innan interventionen startade fick samtliga testpersoner en genomgång i hur de skulle foam 

rolla, författarna visade de 3 övningarna som skulle utföras (figur 2-4), testpersonerna fick 

ställa frågor om foam rolling och testa övningarna, så att de kunde utföra interventionen 

korrekt och konsekvent. Deltagarna fick även svara på frågor gällande deras träning och om 

skador. 

3.5 Mätmetoder 

Data samlades in genom objektiva mätningar av höftens flexion och extension i både passivt 

och aktivt läge, detta med en goniometer (figur 5-8). Det var författarna själva som utförde 

mätningarna, en författare utförde samtliga mätningar och den andra författaren antecknade 

resultatet. Vid mätning av passiv rörlighet, sattes tryck på benet tills det blev för smärtsamt 

för testpersonen. Vid varje mätning skrevs resultatet upp på ett papper som författarna inte 

hade tillgång till under nästkommande mätning, för att detta inte skulle påverka de nya 

mätningarna. Höftflexionen mättes i straight leg raise position (figur 5-6). Deltagaren låg på 

en brits med benen extenderade och med lumbalen och bäckenet i britsen. Härifrån tog 

personen som mätte tag i ena benet och lyfte upp det i en flexion, personen som mätte la även 
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upp sitt ben på deltagarens ben som låg i britsen, detta för att låsa fast bäckenet i britsen och 

undvika att bäckenet lyfter från britsen. Benet som passivt lyftes upp i flexion hade extenderat 

knä och avslappnad fot, detta för att sätta hamstring på sträck och undvika att koppla på 

gastrocnemius och n. Ischiadikus. Samma test gjordes även aktivt. Då fick deltagaren själv 

sträcka upp ett ben i taget i flexion. Personen som mätte hade koll på att benet i britsen inte 

lyfte och att benet som lyftes i flexion var rakt över knäleden. Referensplanet för 

goniometermätning var den laterala epikondylen på knät (16). 

    

Figur 5 och 6: Mätning av aktiv och passiv höftflexion. 

Höftextensionen mättes i liknande position som flexionen (figur 7-8). Deltagaren låg på rygg 

på en brits, med båda benen utanför britsen. Deltagaren tog tag i sitt ena ben och kramade om 

det mot magen, för att motverka framåttippning av bäckenet. Det andra benet mättes i sin 

position som aktiv extension. Vid passiv extension stod personen som mätte med höften mot 

foten till benet som var kramat mot magen, samtidigt som mätpersonen tryckte det fria benet 

ner mot golvet. Referensplanet för goniometermätning var den laterala epikondylen på knät 

(17).  

  

Figur 7 och 8: Mätning av aktiv och passiv höftextension. 
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Mätinstrument 

I studien användes 2 hövdad goniometer för att mäta rörligheten i höften. Flexion och 

extension mättes i ryggliggande. Båda rörelserna mättes utav en person i både passiv och 

aktiv rörelse. Engkvist och Törnqvist (2013) gjorde ett examensarbete om reliabiliteten för 

goniometer vid mätning av aktiv och passiv höftledsflexion. Resultatet var att både 

intrabedömar- och interbedömar- reliabiliteten för goniometer med rörlibeller är hög vid 

mätning av både passiv och aktiv höftflexion (18). 

  

3.6 Dataanalys 

När alla mätningar var gjorda, analyserades datan. Datan analyserades i Excel. En visuell 

analys gjordes i ett punkt/linje diagram för att tydligöra förändringen över tid. Utöver visuell 

analys gjordes även ett two standard deviation band analysis (2SD band) och en celeration 

line analysis. Resultat beskrivs även i textform. 

 

Two standard deviation band analysis (2SD) 

Denna analys är baserad på standardavvikelse. Standardavvikelse är ett mått på värdenas 

spridning från medelvärdet. Standardavvikelsen räknades ut från varje baseline och från varje 

baseline räknades också ett medelvärde ut. Två horisontella linjer ritades ut i digrammet 

genom att räkna ut medelvärdet ± 2 standardavvikelser. Det övre SD bandet är 2 

standardavvikelser adderat med medelvärdet. Det nedre SD bandet är medelvärdet subtraherat 

med 2 standardavvikelser. SD bandet förlängdes in genom hela diagramet, detta för att kunna 

se om interventionsmätningarna föll innanför eller utanför bandet. För att resultatet ska anses 

signifikant ska minst 2 mätresultat hamna utanför 2SD bandet (14). 

  

Celerationslinje 

En celerationslinje räknas ut för att kunna se trender i resultatet. Det är tre celerationslinjer för 

varje mätning. Det innebär att en linje drogs genom baseline, en linje drogs genom 

interventionen och en linje som drogs genom withdrawl. För att skapa linjen till respektive fas 

räknades två medianvärden ut (14). Medianerna räknades ut från första halvan av mätningarna 

och andra halvan av mätningarna i respektive fas. Efter detta drogs en linje mellan dessa 

medianer för att kunna urskilja en trend. Trenden som gick att urskilja var antigen 

uppåtgående, nedåtgående eller ingen trend alls, detta genom att se på lutningen på linjerna. 

  

Visuell analys 
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Resultatet redovisades i diagram. Innehållet i diagramen var 2SD-band, celerations linje, en x-

axel som visade vilken mätning och en y-axeln som visade gradantal. Varje testperson hade 5 

diagram. En punkt sattes ut vid varje mättillfälle och gradantalet vid det mättillfället. En linje 

drogs emellan punkterna. Den visuella analysen gjordes för att visa resultatet på ett tydligt 

sätt. 

 

3.7 Etiska överväganden 

I denna typ av studie är det av stor vikt att hantera information om deltagarna konfidentiellt. 

Det innebär att deltagarna är avidentifierade i studien, information om deltagarna har bara 

författarna tillgång till och data behandlas med hög sekretess. All information om deltagarna 

finns bara på en lösenordsskyddad dator. Deltagarnas underskrifter förvaras inlåst hos en av 

författarna. Deltagarna i studien blev informerade om det i informationsbrevet (bilaga 1). 

Deltagarna hade möjlighet att avbryta studien när de ville utan att delge författarna någon 

förklaring. Deltagarna fick, innan studien började, skriva under ett informationsbrev med sin 

signatur. Deltagarna fick därefter en kopia på informationsbrevet och underskriften. 

Deltagarna blev genom informationsbrevet informerade om vad foam rolling kan ha för 

effekter, hur det går till vid foam rolling, hur lång studien var och hur många mätningar som 

skulle göras (19). 
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4. Resultat 

Samtliga deltagare foam rollade alla sessioner. Dock missades några mättillfällen på grund 

utav resa respektive sjukdom. Resultat från kontrollvariabeln, höger ben, (figur 23, 24, 25) 

redovisas i resultatet eftersom det efter avslutade mätningar sågs en ökning. 

Diagramen visar resultat av foam rolling på vänster ben. Diagrammen visar förändringen av 

rörligheten under 8 veckors tid.  

 

4.1 Flexion 

Aktiv flexion vänster ben 

Testperson 1 

Baseline visar stabila värden med en liten uppåtgående trend. Under interventionen ses en stor 

ökning från baseline under de första två mätningarna. Trenden är lite uppåtgåenden. Alla 

värden under interventionen hamnar utanför 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant 

förändring av rörligheten. Whitdrawl fasen visar en liten nedåtgående trend och en minskning 

av rörligheten sett till interventionens sista mätning. 

 

 

  

Figur 9: Testperson ,1 aktiv flexion. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen. 

 

Testperson 2       

Baseline visar stabila värden och en liten nedåtgående trend. Interventionen har en 

uppåtgående trend, ökning av rörligheten sett till baseline sker först under sista mätningen. 
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Endast 1 värde hamnar utanför 2SD-bandet, ingen signifikant förändring av rörligheten. 

Testperson 2 missade mätning 11. Under whitdrawl fasen finns endast 2 mätningar, dessa 

visar en uppåtgående trend och en minskning av rörligheten sett till interventionens sista 

mätning, för få mätningar för att avgöra vad som sker efter avslutad intervention.  

     

   

Figur 10: Testperson 2, aktiv flexion. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13och 14 är withdrawl fasen. 

 

Testperson 3 

Baseline har stabila värden och en uppåtgående trend. Interventionen visar en ökning av 

rörligheten, trenden för interventionen är svagt uppåtgående och 3 värden från interventionen 

hamnar utan för 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant förändring i resultatet. Whitdrawl 

fasen har stabila värden och trenden är varken uppåt eller nedåtgående. Testperson 3 missade 

mätning 8 vilket kan ses i diagramet. 
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Figur 11: Testperson 3, aktiv flexion. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen. 

 

Passiv flexion 

Testperson 1 

Baseline visar stabila värden med en uppåtgående trend. Under interventionen ses en ökning 

av rörligheten, trenden är uppåtgående och fler än 2 värden hamnar utanför 2SD-bandet vilket 

tyder på en signifikant förändring i resultatet. Withdrawl fasen visar en minskning av 

rörligheten jämfört med interventionen, förutom den sista mätningen som ligger i höjd med 

interventionens värden. Trenden för withdrawl är uppåtgående. 

 

 

 

Figur 12: Testperson 1, passiv flexion. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen. 
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Testperson 2 

Baseline har stabila värden och en svag nedåtgående trend. Interventionen visar både en 

ökning och en minskning av rörligheten jämfört med baseline. Trenden för interventionen är 

uppåtgående och 2 värden hamnar utanför 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant 

förändring i resultatet. Withrawl fasen visar stor minskning av rörligheten jämfört med 

intervention, inga stabila värden, för få mätningar för att avgöra vad som sker efter avslutad 

intervention. Trenden är uppåtgående. Mätning 11 missades under interventionen vilket kan 

ses i diagramet.  

 

 

 

Figur 15: Testperson 2, passiv flexion Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13och 14 är withdrawl fasen.  

 

Testperson 3 

Baseline visar stabila värden och en nedåtgående trend. Interventionen visar en ökning av 

rörligheten i slutet av fasen, trenden är uppåtgående och fler än 2 värden hamnar utanför 2SD-

bandet vilket tyder på en signifikant förändring i resultatet. Withdrawl fasen visar en 

minskning av rörligheten jämfört med intervention och fasen har en nedåtgående trend.  
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Figur 16: Testperson 3, passiv flexion. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen.  

 

4.3Extension 

Extension aktiv 

Testperson 1 

Baseline visar en ökning av rörligheten, stabila värden under de två sista mätningarna. 

Trenden är uppåtgående. Interventionen visar både en ökning och en minsking av rörligheten 

jämfört med baseline. 2 värden hamnar utanför 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant 

förändring av rörligheten, trenden är uppåtgående. Withdrawl fasen visar en minskning av 

jämfört med intervention och en nedåtgående trend. 

 

Figur 17: Testperson 1, extension aktiv. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen. 
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Baseline visar stabila värden under de sista mätningarna och en svag nedåtgående trend. 

Interventionen visar en ökning av rörligheten jämfört med baseline, trenden för interventionen 

är uppåtgående. Fler än 2 värden under interventionen hamnar utanför 2SD-bandet vilket 

tyder på en signifikant förändring i resultatet. Withdrawl fasen visar en minskning av 

rörligheten jämfört med interventionen, men endast två mätningar vilket är för lite för att 

avgöra vad som sker efter avslutad intervention. Trenden är nedåtgående. Testperson 2 

missade mätning 11 vilket kan ses i diagrammet. 

 

 

 

Figur 18: Testperson 2, extension aktiv, Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13 och 14 är withdrawl fasen. 

 

Testperson 3 

Baseline visar stabila värden och en trend som varken är nedåt eller uppåtgående. 

Interventionen visar en ökning av rörligheten jämfört med baseline och en trend som är 

uppåtgående, fler än 2 värden hamnar utanför 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant 

förändring i resultatet. Under withdrawl fasen fortsätter rörligheten att öka och trenden är 

fortfarande uppåtgående. Testperson 3 missade mätning 8 vilket kan ses i diagramet.  
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Figur 19: Testperson 3, extension aktiv. visar Variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen. 

 

Extension passiv 

Testperson 1 

Under hela baseline ses en minskning av rörligheten och en nedåtgående trend. Interventionen 

visar en ökning av rörligheten, en trend som är uppåtgående och fler än 2 värden hamnar 

utanför 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant förändring i resultatet. Withdrawl fasen 

visar en ökning jämfört med intervention, men under fasen minskar rörligheten från mätning 

till mätning och trenden är nedåtgående. 

 

Figur 20: Testperson 1, extension passiv. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen. 
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Baseline visar en minskning av rörligheten, värden blir stabila mot slutet och trenden för 

baseline är nedåtgående. Interventionen visar en ökning av rörligheten och en uppåtgående 

trend, fler än 2 värden hamnar utanför 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant förändring i 

resultatet. Withdrawl fasen visar en minskning jämfört med intervention, i fasen finns endast 

två mätningar, vilket är för lite för att avgöra vad som sker efter avslutad intervention. 

Trenden är nedåtgående. Testperson 2 missade mätning 11 vilket ses i diagramet.  

 

 

Figur 21: Testperson 2, extension passiv. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13 och 14 är withdrawl fasen.  

 

Testperson 3 

Baseline visar stabila värden under de sista mätningarna, trenden är uppåtgående. 

Interventionen visar en ökning av rörligheten och trenden är uppåtgående. Fler än 2 värden 

hamnar utanför 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant skillnad i resultatet. Under 

withdrawl fasen ses en ökning av rörligheten jämfört med interventionen, under fasen minskar 

rörligheten och trenden är nedåtgående. Testperson 3 missade mätning 8 vilket kan ses i 

diagramet.  

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mätvärden

Övre SD-band

Nedre SD-band

Celerationslinje

G
ra

d
er

 °
 

Mättillfällen 



18 
 

 

Figur 22: Testperson 3, extension passiv. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-4 är 

baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen.  

 

4.3Resultat från höger ben 

Diagramen visar resultatet från kontrollvariabeln, höger ben. 

 

Aktiv flexion 

Testperson 1 

Baseline visar stabila värden och trenden är varken uppåt eller nedåtgående. Interventionen 

visar en stor ökning från baseline under de första mätningarna för att sedan öka stabilt under 

resterande mätningarna. Trenden för interventionen är uppåtgående och fler än 2 värden 

hamnar utanför 2SD-bandet, vilket tyder på en signifikant förändring i resultatet Withdrawl 

fasen visar en liten minskning av rörligheten jämfört med intervention och en trenden är 

varken uppåt eller nedåtgående. 
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Figur 23: Testperson 1, aktiv flexion i höger ben. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 1-

4 är baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen. 

 

Passiv flexion 

Testperson 1 

Baseline visar stabila värden och en trend som är svag uppåtgående. Interventionen visar en 

ökning av rörligheten och en trend som är uppåtgående, fler än 2 värden under interventionen 

hamnar utanför 2 SD-bandet vilket tyder på en signifikant förändring i resultatet. Withdrawl 

fasen visar en minskning av rörligheten jämfört med interventionens sista mätningar och 

trenden är nedåtgående.  

 

 

Figur 24. Testperson 1, passiv flexion i höger ben. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 

1-4 är baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fasen 
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Baseline visar stabila värden och en trend som varken är uppåt eller nedåtgående. 

Interventionen visar en ökning av rörligheten och en trend som är uppåtgående. Fler än 2 

värden, under interventionen, hamnar utanför 2SD-bandet vilket tyder på en signifikant 

förändring i resultatet. Under withdrawl fasen sker en minskning av rörligheten och trenden är 

nedåtgående. Testperson 3 missade mätning 8, vilket kan ses i diagramet.  

 

 

 

 

Figur 25: Testperson 3, passiv flexion i höger ben. Visar variation i mätvärde, celerationslinje samt 2SD- band. Mättillfälle 

1-4 är baselinevärden, 5-12 är interventionen och 13- 16 är withdrawl fase
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Fördelen med att använda en SSED design är att den är lämplig för få studiedeltagare, dock 

kan vi inte generalisera till en större grupp (14). Studien pågick i 8 veckor och var 

tidskrävande. Detta gjorde att vi tappade en deltagare under sista veckan av withdrawl. 

Trots att vi bara hade 2 veckors baseline hann vi få ett stabilt grundvärde till alla mätningar. 

Testperson 2 och 3 missade en mätning var pga. sjukdom respektive resa under 

interventionen. Efter avslutad intervention frågades deltagarna om dem använt sig av foam 

roller 4 gånger i veckan under interventionen. Alla deltagare svarade ja. Detta hade kunnat 

styrkats genom att innan interventionen startade be deltagarna att föra träningsdagbok, dels 

över foam rollingen och dels över deras träning. Detta för att försöka dra slutsatser om deras 

ökade träningsmängd kan ha påverkat resultatet i studien. 

 

Procedur 

Deltagarna tränade på foam rollern i 2*10 sekunder (13). Detta låter som väldigt kort tid men 

det gav resultat. Dock hade det varit intressant att se resultatet efter användning av foam roller 

under ett längre tidsintervall. Deltagarna har tränat foam rolling med tajta träningsbyxor eller 

shorts. Detta innebär att det har funnits tyg mellan foam rollern och huden, dock borde inte 

detta haft stor påverkan på effekten. 

 

Undersökningen 

Under mätningarna av höftextensionen böjdes det passiva benet upp i maximal flexion i höft 

och knä, detta med hjälp av bedömmarens höft som tryckte mot foten. Det gjordes för att 

försöka låsa fast höften och minimera risken för att rörligheten ska tas ut bäcken och 

ländrygg. Vi har vid varje mätning försökt att placera foten på samma ställe på höften och att 

höften hamnar på samma ställe på britsen vid varje mättillfälle för att minska felkällor, men 

det kan ha skiljt sig åt då vi varit tvungna att använda olika britsar och kan därför ha påverkat 

vårt resultat. Alla mätningar har utförts i samma lokal och vid samma tidpunkt på dygnet för 

att minska risken för variationer i mätresultat.  

 

Deltagarna hade under vissa mätningar träningsvärk i kroppen vilket innebar att dem kände 

smärta. Detta påverkades i mätningarna eftersom personen som mätte tog ut rörligheten i tills 
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testpersonen sa stopp. På grund av smärtan från träningsvärken kan det ha lett till att 

testpersonen fick ont och mätningen blev begränsad. Detta gäller även då deltagarna ibland 

tränat direkt innan mätning, vilket kan ha inneburit att dem varit mer avslappnad i kroppen 

och i musklerna. Detta på grund av att omedelbart efter styrketräning minskar muskeltonus, 

spänningen i muskeln minskar och avslappningen i muskeln håller sig i upp till en timme efter 

avslutad träning (20). För mätningarna innebär detta att rörligheten har kunnat tas ut mer än 

om testpersonen inte hade tränat innan. Testpersonerna i studien uppgav innan starten av 

studien att dem, alla 3, tänkt ändra på deras träningsvanor. Det innebar för alla tre testpersoner 

att deras träningsdos varje vecka skulle utökas. Det innebär att vi som författar inte kan 

avgöra den egentliga effekten av foam rolling eftersom testpersonerna gjort förändringar i 

deras träning. För att kontrollera deras träning hade en träningsdagbok kunnat användas, det 

hade varit ett tydligt sätt att se när testpersonerna tränat och hur ofta. För att undvika dessa 

felkällor hade vi som författare kunnat vara tydligare inför studien. Ett krav hade kunnat vara 

att ingen annan träning fick utföras under interventionen. Detta för att säkerhetsställa att det är 

foam rolling som ger effekten av rörlighetsökningen och inte förändringen i träningsvanor. Vi 

hade också kunnat vara tydligare på att testpersonerna inte skulle utföra någon träning precis 

innan mätningarna. Vi kan heller inte kontorollera om deltagarna använt sig av foam roller 

precis innan mätningarna. I en studie sågs en signifikant skillnad i rörligheten gällande passiv 

höftflexion direkt efter foam rolling (1). Om studien krävt att deltagarna skulle fört 

träningsdagbok skulle vi lättare kunna avgöra när foam rolling skett i förhållande till 

mätningarna. 

Eftersom både testperson 2 och 3 missat en mätning blir interventionen i diagramet uppdelad. 

 

Instrumenten 

Som tidigare nämnt i metoden så var det vi själva som utförde mätningarna, en författare 

utförde samtliga mätningar och den andra författaren antecknade resultatet. En felkälla som 

kan ha uppkommit vid mätningarna är författarnas ovana att göra mätningar, det är svårt att 

veta om goniometern placerats på exakt samma ställe på höften vid varje mättillfälle. Vid 

mätningarna användes en 2- hövdad goniometer med korta skänklar (21cm). Detta motsvarar 

bara en liten del av längden på en normal vuxen persons lårben vilket gjorde att bedömaren 

var tvungen att använda sitt ögonmått för att se att goniometern var riktad mot 

referenspunkten för mätningen, den laterala femur epikondylen. En goniometer med längre 

skänklar skulle minskat behovet av ögonmått och öka precisionen. Vid mätning av aktiv 

flexion försökte personen som mätte rörligheten kontrollera så att knät skulle vara fullt 
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extenderat och foten avslappnad för att inte spänna gastronemicus (16), detta kan ha skiljt sig 

åt mellan de olika mätningarna. När mätpersonen fokuserat på goniometern och ställt in 

skänklen och läst av gradantal kan testpersonen har släppt lite på spänningen i knät och på så 

sätt kan knät ha blivit mindre extenderat och en större rörlighet kan ha tagits ut. 

 

5.2 Resultat diskussion 

För samtliga deltagare ses en stabil baseline för alla mätningar. Samtliga deltagare visade på 

en ökad rörlighet och signifikanta resultat under både den aktiva och passiva extensionen då 

alla testpersoner hade 2 eller flera värden ovanför 2SD- bandet. Vid genomgången och analys 

av värdena efter avslutade mätningar sågs en ökning av rörligheten även på höger ben som var 

kontrollvariabel. Denna ökning sågs främst hos testperson 1 och 3. Hos testperson 1 sågs ett 

förbättrat resultat i aktiv och passiv flexion, och hos testperson 3 sågs ett förbättrat resultat i 

passiv flexion. Gällande vänster ben sågs under extensionsmätningarna både aktivt och 

passivt signifikanta förändringar i rörligheten hos alla deltagare förutom hos testperson 1, i 

aktiv extension. Gällande flexionen ses signifikanta förändringar i rörligheten hos testperson 1 

och 3, resultatet hos testperson 2 är mer svårtolkat. Det finns en ökning av rörligheten i 

jämförelse med baseline men även en minsking av rörligheten under interventionen i 

jämförelse med baseline, både passivt och aktivt. Som tidigare diskuterats finns det flera 

felkällor till rörelseökningen och rörelseminskningen, träningsvärk kan vara en anledning men 

också att träning utfördes just innan mätningarna. Resultatet hos testperson 2 gällande 

flexionen, både aktivt och passivt, är svårtolkat. Gällande den passiva flexionen hamnar 3 

värden hamnar utanför 2SD-bandet men värdena är så pass varierande att det är svårt att 

urskilja en tydlig trend och en signifikant förändring. Detta kan bero på att testperson 2 kom 

direkt från träning ungefär varannan mätning. Gällande den aktiva flexionen ses ingen 

signifikant förändring i rörligheten men värdena i resultatet pendlar upp och ned, finns en 

variation på värdena och ingen stabil ökning. Vilket som tidigare diskuterats kan bero på 

träning innan, eventuell användning av foam roller innan mätning eller en ökad träningsdos 

under hela studien. Sett till alla mätningar går det inte att säga någonting om effekten efter 

avslutad intervention, då igen har fått en stabil withdrawl fas.  

 

I denna studie är withdrawl fasen endast två veckor, 4 mätningar, detta är en för kort tid för att 

kunna uttala sig om foam rolling har någon effekt över tid. Dessutom ses i studien en 

minskning av rörligheten och en nedåtgående trend i de flesta mätningarna hos alla 

testpersoner. För testperson 2 är withdrawl fasen endast två mätningar vilket är alldeles för 
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lite för att kunna avgöra någonting alls. Hade varit intressant att se en studie med längre 

interventionsfas och jämfört med en kontroll grupp och kanske en stretching grupp. Detta för 

att kunna se om foam rolling har någon effekt och hur effekten ser ut i jämförelse med annan 

behandling och om ingen behandling sker.  

 

Flera resultat visar att rörligheten, hos alla tre deltagare, ökar under första mätningen vid 

interventionen, efter en foam rolling session. Vad denna snabba ökning av rörlighet kan bero 

på vet vi inte, det kan vara förväntanseffekten, tidigare studier har inte visat på en snabb 

ökning av rörlighet under den första mätningen av interventionen (1, 13).  

 

I denna studie valdes att endast foam rolla vänster ben vilket gjorde att höger ben blev 

kontrollvariabel som borde varit oförändrat under interventionens gång.  Mätningarna på 

höger och vänster ben skedde samtidigt. Efter avslutad withdrawl och när resultaten av 

mätningarna sammanställdes sågs det ökningar i höger benet (figur 23,24 och 25) framför allt 

sågs detta hos testperson 1 och 3, passiv och aktiv flexion. Vad detta beror på kan vi inte 

uttala oss om. Det skulle kunna bero på att deltagarna ökade rörligheten i vänster ben med 

foam rolling, och därefter använde sig utav den ökade rörligheten i vardagen och därmed även 

tvingade höger ben att tänja på sin rörlighet. Det kan också betyda att foam rolling inte har 

någon effekt gällande rörlighetsökningen utan att ökningen skett på grund av ökad 

träningsdos. Alla tre testpersoner ändrade sina träningsvanor vid starten av baseline. Baseline 

är stabil hos alla deltagare, men träningens effekt tar olika lång tid att uppnå, vissa effekter 

kommer redan under träningspasset och andra tar längre tid (21). Om det sker en förbättring i 

styrka under de första veckorna av styrketräning, framförallt de 6-8 första veckorna, så beror 

den främst på anpassning mellan muskler och nerver (22). Alltså anpassar sig musklerna och 

nervsystemet efter den styrketräning som våra testpersoner kört, om testpersonerna har tränat 

styrketräning som tänjer på flexionen och/eller extensionen i höftleden, tex Squats, kan detta 

ha påverkat resultatet. Detta innebär att rörligheten kan ha varit opåverkad under de första två 

veckorna och i samband med att interventionen startade så fick även deltagarna effekt av 

träningen som i sin tur kan ha påverkat rörligheten. Eftersom att studien inte krävde att 

deltagarna fört träningsdagsbok innebär detta att den ökade träningsdosen inte kunde 

kontrolleras efter studiens avslut och därför kan vi inte säga att det är träningen som påverkat 

resultatet men vi kan heller inte säga att den ökade rörligheten helt beror på foam rolling 

eftersom det finns resultat på högerben som visar på en stor ökning. 
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I en studie jämfördes foam rolling och stretching (1). Resultatet av studien var att foam rolling 

kombinerat med stretch fick signifikanta resultat och ökar rörligheten mer än enbart foam 

rolling eller enbart stretching (1). Detta resultat sågs efter 6 dagar och behandling skedde 

varje dag. Studien undersöker inte den långsiktiga effekten av foam rolling och stretch. Det 

går inte att säga vilken av dessa två som bidragit till resultatet i studien. Resultatet i vår studie 

visar att foam rolling ökar rörligheten men eftersom alla deltagare i studien förändrat sina 

träningsvanor och det sker en ökning av rörligheten på kontrollvariabel kan vi inte heller säga 

vad det är som bidragit till ökningen. Mer studier behövs och då studier som är mer 

kontrollerade över vilken typ av träning som ska utföras. Intressant hade varit att se en studie 

som undersöker olika grupper där varje grupp utför foam rolling olika, det vill säga fler 

repetitioner, mindre repetitioner, fler sekunder eller längre sekunder. Att jämföra detta mot en 

kontrollgrupp i samband med bra kontroll av deltagarnas träningsvanor skulle vara intressant 

och skulle visa effekten av foam rolling. Även mer studier som innefattar längre 

interventionsfas, fler foam rolling sessioner och mindre foam rolling sessioner och längre 

withdrawl fast. Dessa studier behövs för att kunna säkerhetsställa om det finns effekt med 

användning av foam roller och hur länge den effekten sitter kvar. 

 

6. Konklusion 

Denna studie visar på rörlighetsökning gällande aktiv och passiv flexion och extension i 

höftleden hos deltagarna i studien. Huruvida den ökade rörligheten beror på foam rolling eller 

andra variabler är dock svår att säga. Rörlighetsökningen som påvisats är inte långsiktig och 

det behövs mer forskning på foam rolling för att bevisa dess effekt. 
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8.Bilagor 

Bilaga 1 

Denna studie är en del i en c-uppsats och har som syfte att undersöka om en foam roller ger 

någon effekt på rörlighet i höftleden.  Idag finns foam rollers på de flesta gym och även på 

sjukgymnastiskanläggningar men det finns inte mycket forskning som tyder på att foam 

rollning har någon effekt på rörligheten. En foam roller är en cylinderformad skumrulle som 

används på mjukdelar och kan användas istället för massage eller stretching.  Du som får detta 

brev har tillfrågats för att du läser fysioterapiprogramet och har kunskap om kroppen. 

Innan studiens start kommer du under en eftermiddag få en undersökning av din rörlighet i 

höften, och även få besvara ett fåtal frågor angående din livsstil och träning. Studien pågår i 

totalt åtta veckor, med start den 13 oktober och slut den 5 december. De två första och de två 

sista veckorna kommer du inte att köra någon foam rolling då kommer det endast att ske 

mätningar på rörligheten, 2 gånger/ vecka. De 4 veckorna i mitten utav studien kommer du att 

använda foam roller. Även under de 4 veckor som du använder foam roller kommer det att 

ske mätningar 2 gånger/ vecka. Foam rollern ska användas 4 dagar i veckan endast på ett ben i 

2*10 sek i 3 olika övningar. Förväntningar på den här studien är att få ett resultat för att kunna 

avgöra om foam roller ger någon effekt på rörligheten. När du som deltagare foam rollar kan 

du uppleva en viss smärta under själva foam rollingen, detta för att du sätter ett tryck på 

musklerna. Du som deltar i studien kommer att vara anonym, inget namn kommer att 

publiceras. Dina resultat från studien kommer istället vara representerade som testperson: 1, 2, 

3, eller 4. Din medverkan i studien är helt frivillig och du får när som helst avbryta utan att 

behöva uppge en anledning. Studien kommer finnas tillgänglig för att läsas i början av 

februari 2015 efter att den har godkänts. Den publiceras på: http://epubl.ltu.se. Vi som 

genomför denna studie heter Linnéa Esko och Elin Dahl och vi läser termin 6 på 

fysioterapiprogrammet. Kursen heter Examensarbete i sjukgymnastik, kurskod: s0001h. 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor angående studien! 

Linnéa Esko Elin Dahl Handledare Inger 

Jacobson 

Linesk-1@student.ltu.se Elndah-1@student.ltu.se Universitetslektor 

070-2783423 073-036 74 24 Inger.jacobson@ltu.se 

Vänortsvägen 80 97755 
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Luleå 
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Svarstalong 

Jag är intresserad av att delta i studien som avser att undersöka hur foam rolling kan påverka 

rörligheten i höften. Jag intygar här att jag har läst informationsbrevet och är medveten om 

vad studien går ut på. 
Namn:………………………………………. Datum:……………………………………. 

 


