
EXAMENSARBETE

Ljumskskador inom fotboll:
riskfaktorer och prevention

En systematisk litteraturstudie

Jens Andersson

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap  

Sjukgymnastprogrammet 180 hp  

 

 

 

 

Ljumskskador inom fotboll: riskfaktorer och prevention 
- En systematisk litteraturstudie 

 

Groin injuries in soccer: risk factors and prevention 
- A systematic review 

 
Jens Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i sjukgymnastik 

Termin: VT11 

Handledare: Universitetslektor Peter Michaelson 

Examinator: Universitetslektor Annika Näslund 



 
 
 
 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till Peter Michaelson, 

min handledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3

LJUMSKSKADOR INOM FOTBOLL: RISKFAKTORER OCH PREVENTION 

En systematisk litteraturstudie 

GROIN INJURIES IN SOCCER: RISK FACTORS AND PREVENTION 
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Jens Andersson 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Institutionen för hälsovetenskap 
 

Abstrakt  

Introduktion: Ljumskskador tillhör en av de vanligaste skadorna inom fotboll och håller många 

spelare borta från match och träning. Det finns faktorer som utsätter en spelare för ökad risk att 

skada sig och dessa är viktiga att känna till för att förstå orsakerna till att skada uppstår samt för att 

kunna förebygga skador med preventiv träning. Syfte: Syftet med studien var att granska den 

vetenskapliga litteraturen avseende riskfaktorer och prevention för ljumskskador inom fotboll. 

Metod: En litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och AMED vilket resulterade i 

att 20 artiklar inkluderades. Artiklarna kvalitetsgranskades och poängsattes med PEDro-scale eller 

”Bedömningsmall för riskfaktorer”. Poängen översattes till SBU’s GRADE-system och 

evidensstyrka beräknades. Resultat: Tidigare ljumskskada utgör en måttligt stark riskfaktor för 

ljumskskada. Otillräckligt vetenskapligt underlag finns angående riskfaktorerna nedsatt rotation i 

höftled, nedsatt adduktorflexibilitet, nedsatt flexibilitet i höftflexorer, muskelsvaghet i adduktorer, 

muskelsvaghet i höftflexorer, hög ålder, hög spelnivå och tidig skelett mognad. Begränsat 

vetenskapligt underlag ses för att dominant ben, tränings-/matchmängd, spelar position, längd, vikt 

och BMI inte utgör riskfaktorer för ljumskskada. Preventiva interventioner som granskades var 

information och videoanalys, balansträning, generellt träningsprogram, specifikt träningsprogram 

och strukturerad rehabilitering. Konklusion: Tidigare ljumskskada ses som en måttligt stark 

riskfaktor för ljumskskada inom fotboll. Riskfaktorer som inte verkar påverka risken för ljumskskada 

är tränings- och matchmängden, spelar position, dominant ben, längd, vikt och BMI. Preventiva 

interventioner för ljumskskador inom fotboll har inte visat sig kunna minska incidensen av skador.  

Nyckelord: evidens, fotboll, ljumskskador, prevention, riskfaktorer 
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Fotboll är världens populäraste idrott med över 250 miljoner licenserade spelare världen över (1). 

Det är samtidigt en av de lagidrotter där risken för att skada sig är som allra högst (2). Av naturliga 

skäl utgör skador i nedre extremitet upp emot 90 % av dessa skador och de mest utsatta områdena är 

fot, knä, lår och höft/ljumske (3, 4). De flesta av skadorna sker i samband med match och beroende 

på spelnivån så varierar skadeincidensen från cirka 14-35 skador per 1000 matchtimmar där antalet 

skador ökar i takt med högre spelnivå (5, 6, 7, 8, 9). För träning så ligger siffran på cirka 3-12 skador 

per 1000 träningstimmar (6, 9).  

Kategorin ljumskskador hör till en av de vanligaste skadorna inom fotboll (4, 10) och orsakar stor 

frånvaro för aktiva från både träning och match (11). Inom herrfotboll utgör ljumskskador mellan 12-

16 % av alla skador som sker under en säsong och för damer 6-8 % (7, 9, 16).  

Området för ljumsken saknar exakta anatomiska definitioner men av praktiska skäl talar man ofta om 

området inom den triangel som utgörs av symfysis pubis, spina iliaca anterior superior (SIAS) och 

adduktormuskulaturens fäste längs med femurs insida (13, 14). I området finns bäckenet som består 

av de båda höftbenen, korsbenet och svanskotan. Bäckenet med sina många ledytor tillåter viss 

rörelse och möjlighet till små positionsförändringar i samband med att olika muskler aktiveras (15). 

Ett antal stora ligament stabiliserar bäckenet och dessa är väl anpassade för att tåla de stora krafter 

som uppstår mellan över- och underkroppen (15, 16). Flera muskler i området fäster eller har sitt 

ursprung från bäckenet vilket också har en stabiliserande funktion, framför allt i att låsa bäckenet för 

att tillåta andra kroppsdelar att röra på sig (16). Musklerna beskrivs lättast utifrån den primära 

funktion som de har och kan då delas upp i grupperna adduktorer, flexorer, abduktorer och 

utåtrotatorer (16).  

De muskler som verkar över höften utsätts för hög belastning, dels på grund av att kroppens 

tyngdpunkt befinner sig på denna nivå men också för att musklerna i området har relativt korta 

hävarmar vilket leder till ett mekaniskt underläge som kräver att musklerna klarar av att generera 

stora krafter (16). Vid löpning krävs det exempelvis att musklerna kan generera en kraft på upp till 

åtta gånger kroppsvikten och i en idrott som fotboll är siffran uppskattningsvis ännu högre vid 

fysiska påfrestningar som snabba accelerationer, vändningar och hopp (16). 

I ljumskområdet finns en mängd olika strukturer som kan skadas och ge upphov till ljumsksmärta. 

Skada eller patologiska förändringar kan uppstå i muskler, senfästen, bursor, ben, leder, ligament och 

nerver. Skadan kan vara antingen akut eller till följd av långvarig överbelastning, där överbelastning 

är den vanligaste orsaken (2). I en studie med 1065 inkluderade herrfotbollsspelare identifierades 18 
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olika differentialdiagnoser som gav upphov till ljumsksmärta (12). Smärta relaterad till adduktorer 

(64 %) och höftflexorer (8 %) var vanligast förekommande (12). 

Ett problem som råder i många studier över ljumskskador inom idrott är att det inte finns några 

gemensamma definitioner eller diagnostiska kriterier (12, 17), detta gör det svårt att jämföra studier 

emellan (17). Dessutom har ljumskskador i de flesta fall enbart registrerats om de medfört frånvaro 

från träning eller match (12), trots att det är känt att många aktiva idrottare fortsätter att träna och 

tävla under en period med sina ljumsksmärtor (18).  

Diagnostisering av ljumsksmärta är svårt på grund av en komplex anatomi med många strukturer 

inom ett begränsat område (12, 21, 22) samt för att diffusa symtom som ospecifik smärta är vanligt 

förekommande (4). För att ställa diagnos är klinisk undersökning vanligast, men i vissa fall används 

även ultraljud och magnetröntgen.  

I syfte att förebygga skador inom fotboll används preventiv träning (23). För att veta exakt hur man 

bör utforma denna träning är det viktigt att känna till de skademekanismer och riskfaktorer som finns 

(23). Skademekanism innebär på vilket sätt skadan uppkommer och benämns inom fotboll oftast som 

kroppskontakt eller icke-kroppskontakt (23). Riskfaktorer delas in i inre och yttre faktorer, där inre 

faktorer är person-specifika och yttre är faktorer relaterade till omgivningen. I en studie som 

sammanfattat riskfaktorer för skador inom fotboll identifierades följande inre riskfaktorer; ålder, kön, 

tidigare skada, otillräcklig rehabilitering, längd, vikt, kroppssammansättning, fysisk form, dominant 

ben, muskelstyrka, muskelobalans, flexibilitet, ledlaxitet, instabilitet, dålig alignment, funktionella 

färdigheter, balans, skicklighet, spelnivå och psykologiska faktorer (23). I samma studie 

identifierades följande yttre riskfaktorer; antal tid av fotbollsaktivitet, förhållande av match- 

respektive träningsmängd, tid på säsongen, uppvärmning, underlag, spelarposition, utrustning och 

regelvidrigt spel (t.ex. en ohederlig tackling) (23). Ett annat sätt att sortera dessa riskfaktorer är i 

modifierbara och icke-modifierbara faktorer (25), där de modifierbara faktorerna är mest intressant 

när man vill påverka skadeincidensen genom preventiva åtgärder (26). Exempel på modifierbara 

riskfaktorer är muskelstyrka, flexibilitet och balans medan ålder, kön, tidigare skada, längd och vikt 

är exempel på icke-modifierbara riskfaktorer (25, 26).  

Ett problem i många av de studier som idag finns över riskfaktorer är att de analyserar en enskild 

faktors inverkan på en skada. Detta har ifrågasatts av bland annat Meeuwisse et al. (28) som menar 

på att en enskild riskfaktor sällan ensam står för uppkomsten av en skada, utan att det istället handlar 
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om att flera faktorer samverkar till uppkomsten. Med denna teori upprättades en multifaktoriell 

analysmodell för att ta hänsyn till de många faktorer som samtidigt inverkar på varandra (28, 29). 

När riskfaktorerna är kartlagda består nästa steg i att upprätta preventiva åtgärder (27). Mechelen et 

al. beskriver processen för prevention av skador inom idrott i 4 steg (27). I: Identifiera problemets 

storlek i termer av incidens och allvarlighetsgrad. II: Definiera riskfaktorer och skademekanismer 

som medverkar i uppkomsten av skadan. III: Upprätta preventiva åtgärder baserat på information 

från steg 2 i syfte att minska förekomsten eller allvarlighetsgraden av skadan. IV: Utvärdera effekten 

av den preventiva åtgärden, helst i form av en RCT-studie, genom att återupprepa steg 1 och 

analysera förändringar (27).  

I en review över preventiva interventioner inom idrott konstaterar man att få studier finns gjorda 

(28). Förebyggandet av idrottsskador är befogat eftersom rehabilitering av skada ofta är tidskrävande 

och medför en kostnad såväl för spelaren som för hälso- och sjukvården (28, 29). Som en del i hälso- 

och sjukvården möter sjukgymnasten idrottsskadade patienter och sett till fotbollens popularitet (1), 

höga skaderisk (2) och stora andel ljumskskador (4, 10) är det av intresse att känna till vilka 

riskfaktorer som bidrar till att skador uppkommer samt hur man kan arbeta för att förebygga dessa. I 

enligt med ovan nämnda process av Mechelen et al. (27) är riskfaktorer nödvändigt att ta hänsyn till 

vid upprättandet av preventiva interventioner och av denna anledning är en sammanställning över 

befintligt studerade riskfaktorer för ljumskskada intressant eftersom att detta tidigare inte har gjorts. 

Dessutom är det av vikt att titta närmare på vilka preventiva interventioner som hittills studerats och 

på vilket sätt dessa har inverkat på incidensen av ljumskskador.  
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2. SYFTE 

Syftet med studien var att granska den vetenskapliga litteraturen avseende riskfaktorer och 

prevention för ljumskskador inom fotboll.  

FRÅGESTÄLLNINGAR  

• Vilka riskfaktorer finns det för ljumskskador inom fotboll? 

• Finns det några skillnader bland riskfaktorer mellan kön? 

• Vilka preventiva interventioner används för ljumskskador inom fotboll och vad har de för 
effekt? 

 

3. MATERIAL OCH METOD 

3.1 ARTIKELINSAMLING 

En datoriserad litteratursökning genomfördes i referensdatabaserna PubMed, Cinahl och Amed under 

perioden januari till februari 2011. De sökord som användes var ”groin injuries”, ”prevention”, 

”risk factors” och ”soccer”. Sökorden valdes utifrån studiens syfte och kontrollerades mot 

vetenskapliga standardtermer för valda databaser med hjälp av MeSH. Sökningen resulterade i totalt 

1177 träffar (tabell 1) varav 91 ansågs som relevanta efter genomgång av titel och abstrakt, av dessa 

var 38 dubletter. Vidare lästes referenslistor i funna studier och 13 relevanta artiklar tillkom. De 

relevanta artiklarna granskades varav totalt 20 inkluderades eftersom de matchade 

inklusionskriterierna, 11 artiklar avsåg riskfaktorer och 9 prevention.  

Inklusionskriterier 

• Studier genomförda på fotbollsspelare 

• Studier på svenska eller engelska 

• Studier över riskfaktorer eller prevention 

• Studier med resultat som omfattar ljumskskador 

Exklusionskriterier 

• Deskriptiva studier 

• Review studier 
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Tabell 1. Sökväg och inkludering av artiklar 

Databas Sökord Träffar Relevanta Inkluderade 

PubMed Risk factors AND 
injuries AND soccer 

Prevention AND 
injuries AND soccer 

319 

 

369 

11 

 

16 

6 

 

5 

Cinahl Risk factors AND 
injuries AND soccer 

Prevention AND 
injuries AND soccer 

162 

 

260 

18 

 

25 

2 

 

2 

AMED Risk factors AND 
injuries AND soccer 

Prevention AND 
injuries AND soccer 

15 

 

39 

5 

 

3 

- 

 

- 

Via referens-
listor  

Studier över 
riskfaktorer 

Studier med preventiva 
interventioner 

 9 

 

4 

3 

 

2 

Totalt: Riskfaktorer 

Prevention 

TOTALT 

505 

672 

1177 

43 

48 

91 (varav 38 dubletter) 

11 

9 

20 

 

Tabell 2. Exkluderade relevanta artiklar för risk faktorer 

              Författare och årtal 

Steffen et al. (2009) Ekstrand et al. (2004) Hawkins et al. (1999) 

Werner et al. (2009) Woods et al. (2002) Ekstrand et al. (1999) 

Le Gall et al. (2008) Söderman et al. (2001) Inklaar et al. (1996) 

Jacobson et al. (2007) Morgan et al. (2001) Arnason et al. (1996) 

Faude et al. (2006) Hawkins et al. (2001) Knapik et al. (1991) 

Walden et al. (2005) Peterson et al. (2000) Poulsen et al. (1991) 

Kucera et al. (2005) Dvorak et al. (2000) Engström et al. (1991) 

Giza et al. (2005) Chomiak et al. (2000) Ekstrand et al. (1983) 

Andersen et al. (2004) Östenberg et al. (2000) Ekstrand et al. (1983) 
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Tabell 3. Exkluderade relevanta artiklar för prevention 

              Författare och årtal 

Johnson et al (2005) Heidt et al. (2000) Safran et al. (1989) 

Söderman et al. (2000) Lehnhard et al. (1996) Ekstrand et al. (1983) 

 

3.2 KVALITETSGRANSKNING 

För att granska kvalitetsnivån på de inkluderade artiklarna användes PEDro-scale (bilaga 1) och 

”Bedömningsmall för riskfaktorer” (bilaga 2) utformad av Engström och Runbom (30).  

Preventionsartiklarna skattades med PEDro-scale som använder 11 kriterier som var och en ger en 

poäng om det uppfylls. För att en studie ska få högt poäng krävs randomisering, blindning och ett 

tydligt presenterat resultat. Maxpoäng är 10 eftersom att ett kriterie inte används i den slutgiltiga 

bedömningen. PEDro-scale skattar endast kvalitetsnivån för hur studien i fråga är utförd och tar 

ingen hänsyn till exempelvis behandlingseffekter. Artiklarnas PEDro-scale poäng översattes sedan 

till bevisvärde (tabell 4) enligt Juhlin et al.’s modell (31). 

 

Tabell 4. Poäng för PEDro-scale översatt till bevisvärde enligt Juhlin et al. (31) 

8-11 Högt bevisvärde 
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en 
stor, randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en 
behandlingsform. För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

4-7 Medelhögt bevisvärde 
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska 
områden, matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på 
förhand uppställda kriterier. 

0-3 Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller 
dåligt på förhand uppställda kriterier. 

Data i kolumn 2 är hämtat från ”faktaruta 1” av Britton, M. Evidensbaserad medicin [WWW dokument] URL 

http://www.lakartidningen.se/pdf/abc_4414.pdf (32) 
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Artiklarna över riskfaktorer var av typen kohort-studier och gick därför inte att skatta med PEDro-

scale. Istället användes ”Bedömningsmall för riskfaktorer” som är en konstruerad skala från 2010 av 

Engström och Runbom (30). Det finns 6 kriterier som kan ge en poäng var (maxpoäng 6). 

Artiklarnas poäng kategoriseras sedan till högt (5-6 poäng), medelhögt (3-4 poäng) eller lågt (0-2 

poäng) bevisvärde.  

Samtliga artiklars kvalitetsnivå skattades av författaren med hjälp av de två 

bedömningsinstrumenten. På PEDro’s hemsida fanns 6/9 preventionsartiklar (46, 47, 48, 49, 50, 51) 

skattade vilka kontrollerades mot författarens skattning (33). 

 

3.3 EVIDENSSAMMANSTÄLLNING 

Evidensstyrkan hos de insamlade artiklarna bedömdes med SBU’s GRADE-system (34). Samtliga 

identifierade riskfaktorer och preventiva interventioner evidensbedömdes. Enligt instrumentet kan 

evidensstyrkan graderas i fyra nivåer (tabell 5).  

 

Tabell 5. Evidensstyrka enligt SBU:s GRADE-system 
 

Starkt vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög 

kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög 

kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
 

Begränsat vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög 

kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
 

Otillräckligt vetenskapligt underlag ( ) 

När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller där studier av 

likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. 
Hämtat fra�n SBU. [WWW dokument] URL http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-
evidensstyrka/ (34). 

 



 
 
 
 

12

4. RESULTAT 

Studiens resultat finns sammanfattat i tabell 6 och 7. I tabell 6 sammanfattas 11 inkluderade artiklar med resultat över riskfaktorer för 
ljumskskador inom fotboll och i tabell 7 sammanfattas 9 inkluderade artiklar med resultat över preventiva interventioner gjorda på 
fotbollsspelare.  

 

4.1 RISKFAKTORER 

I de 11 artiklarna undersöktes följande riskfaktorer; höftledsrörlighet/flexibilitet, skelettmognad, tidigare skada, muskelstyrka, vikt, längd, BMI, 
hög ålder, spelar position, tränings- och matchmängd, dominant ben och spelnivå. 

 

Tabell 6. Studier över riskfaktorer för ljumskskada  

Författare 
(årtal) 

Kön, deltagare 

Spelnivå, land 

Studie- 

period 

Utfall 

 

Utfallsvariabler 

 

Resultat 

 

Studiekvalité  

Bevisvärde 

Hölmich et 
al. (2010) 
(35) 

Herrar, 907 st 

Div 1-3, 
Danmark 

En säsong Ljumskskador Tidigare ljumskskada 

Hög spelnivå 

Ålder 

Spelar position 

• Signifikant tidigare 
ljumskskada 

• Signifikant hög spelnivå 
• Icke-signifikant ålder 
• Icke-signifikant spelar 

position 

5/6 (8 PEDro) 

Högt 
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Arnason et al. 

(2004) (36) 

 

Herrar, 306 st  

Elit, Island 

En säsong Muskelsträck-
ning i ljumsken 

Tidigare ljumskskada 

Hög ålder (29-38 år) 

Adduktorflexibilitet 

Flexibilitet höftflexorer 

Längd  

Vikt 

BMI 

• Signifikant tidigare 
ljumskskada 

• Signifikant hög ålder 
• Signifikant nedsatt 

adduktorflexibilitet 
• Icke-signifikant 

flexibilitet höftflexorer 
• Icke-signifikant längd 
• Icke-signifikant vikt 
• Icke-signifikant BMI 

4/6 

Medelhögt 

Engebretsen 
et al. (2010) 

(37) 

Herrar, 508 st 

Amatör, Norge 

En säsong Ljumskskador Tidigare ljumskskada 

Isometrisk adduktor  

muskelstyrka 

Isometrisk iliopsoas 
muskelstyrka 

Ålder 

Längd 

Vikt 

BMI 

Spelnivå 

Spelar position 

• Signifikant tidigare akut 
ljumskskada 

• Signifikant svag adduktor 
muskulatur 

• Icke-signifikant iliopsoas 
styrka 

• Icke-signifikant ålder 
• Icke-signifikant längd 
• Icke-signifikant vikt 
• Icke-signifikant BMI 
• Icke-signifikant spelnivå 
• Icke-signifikant spelar 

position 

4/6 

Medelhögt 

Elit = fotbollsspelare från landets högsta serier, Amatör = fotbollsspelare från landets lägre serier  
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Bradley et al. 

(2007) (38) 

 

Herrar, 36 st 

Elit, England 

En säsong Muskelsträck-
ning i ljumsken 

Flexibilitet i höftflexorer 

Dominant ben 

Tränings-/matchmängd 

Ålder 

BMI 

Spelar position 

• Signifikant nedsatt 
flexibilitet höftflexorer 

• Icke-signifikant dominant 
ben 

• Icke-signifikant tränings-
/matchmängd 

• Icke-signifikant ålder 
• Icke-signifikant BMI 
• Icke-signifikant spelar 

position 

4/6 

Medelhögt 

Witvrouw et 
al. (2003) 
(39) 

 

Herrar, 146 st 

Elit, Belgien 

En säsong Adduktor-
skador 

Adduktorflexibilitet 

Längd   

Vikt 

Tränings-/matchmängd 

Dominant ben 

• Icke-signifikant 
adduktorflexibilitet 

• Icke-signifikant längd 
• Icke-signifikant vikt 
• Icke-signifikant tränings-

/matchmängd 
• Icke-signifikant dominant 

ben 

4/6 

Medelhögt 

 

Hägglund et 
al. (2006) 
(40) 

 

Herrar, 197 st  

Elit, Sverige 

Två 
säsonger 

Ljumskskador Tidigare ljumskskada  

Längd 

Vikt 

BMI 

Hög ålder 

• Signifikant tidigare 
ljumskskada 

• Icke-signifikant längd 
• Icke-signifikant vikt 
• Icke-signifikant BMI 
• Icke-signifikant hög ålder 

4/6 

Medelhögt 

Elit = fotbollsspelare från landets högsta serier 
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Ibrahim et al. 

(2007) (41) 

 

Herrar, 120 st 

Elit, Australien 

En säsong Adduktor-
skador 

Rotation i höft • Signifikant minskad 
rotation 

3/6 

Medelhögt 

Jacobson 
(2006) (42) 

 

Damer, 455 st 

Div 1-2, Sverige 

En säsong Muskelsträck-
ning i ljumske 

 

Rotation i höft 

Adduktorflexibilitet 

Flexibilitet höftflexorer 

• Icke-signifikant nedsatt 
rotation i höft 

• Icke-signifikant nedsatt 
flexibilitet adduktorer 

• Icke-signifikant nedsatt 
flexibilitet höftflexorer 

3/6  

Medelhögt 

Le Gall et al. 

(2007) (43) 

Pojkar (12-14 
år), 233 st  

Amatör, 
Frankrike 

10 
säsonger 

Muskelsträck-
ning i ljumsken 

Uppmätt skelettmognad  

(tidig, normal, sen) 

• Signifikant tidig 
skelettmognad 

3/6  

Medelhögt 

Ekstrand et 
al. (1983) 
(44) 

Herrar, 180 st 

Amatör, Sverige 

En säsong Adduktor-
skador 

Adduktorflexibilitet 

 

• Signifikant nedsatt 
flexibilitet adduktorer 

2/6  

Lågt 

Steffen et al. 
(2008) (45) 

 

Flickor (14-16 
år), 1430 st 

Amatör, Norge 

En säsong Muskelsträck-
ning i ljumsken 

Tidigare ljumskskada 

Längd 

Vikt 

BMI 

• Signifikant tidigare 
ljumskskada 

• Icke-signifikant längd 
• Icke-signifikant vikt 
• Icke-signifikant BMI 

2/6 

Lågt 

Elit = fotbollsspelare från landets högsta serier, Amatör = fotbollsspelare från landets lägre serier  
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4.1.1 Evidenssammanställning 

Manligt och kvinnligt kön 

Nedsatt rotation i höft 

En studie (41) med medelhögt bevisvärde fann att nedsatt rotation i höften utgjorde en 
riskfaktor för ljumskskada. En annan studie (42) med medelhögt bevisvärde fann inte detta 
samband. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om nedsatt rotation i 
höften utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Nedsatt adduktorflexibilitet 

Två studier (36, 44) med medelhögt respektive lågt bevisvärde fann att nedsatt 
adduktorflexibilitet utgör en riskfaktor för muskelsträckning i ljumsken. I motsatts till detta 
fann två andra studier (39, 42) med medelhögt bevisvärde inte detta samband. Det 
vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att nedsatt adduktorflexibilitet inte utgör en 
riskfaktor för ljumskskada. 

Nedsatt flexibilitet i höftflexorer 

En studie (38) med medelhögt bevisvärde visade att nedsatt flexibilitet i höftflexorer utgör en 
riskfaktor för ljumskskada medan två andra studier (36, 42) med medelhögt bevisvärde inte 
fann detta samband. Det vetenskapliga underlaget är utifrån dessa studier otillräckligt för att 
nedsatt flexibilitet inte utgör en riskfaktor för ljumskskada.  

Adduktorstyrka  

I en studie (37) med medelhögt bevisvärde fann man att svaghet i isometrisk adduktorstyrka 
utgjorde en riskfaktor för ljumskskada. Eftersom att inga fler studier har studerat detta 
samband är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att avgöra om nedsatt adduktorstyrka 
utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Höftflexorstyrka 

En studie (37) med medelhögt bevisvärde undersökte styrka i höftflexorer men fann inget 
samband med ljumskskador. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att säga om 
nedsatt höftflexorstyrka utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Tidigare ljumskskada 

En studie (35) med högt bevisvärde, tre studier (36, 37, 40) med medelhögt bevisvärde och en 
studie (45) med lågt bevisvärde fann att tidigare skada i ljumsken utgjorde en riskfaktor för ny 
ljumskskada. Utifrån dessa artiklar är det vetenskapliga underlaget måttligt starkt för att 
tidigare ljumskskada utgör en riskfaktor för ljumskskada. 
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Hög ålder 

En studie (36) med medelhögt bevisvärde fann att hög ålder (29-38 år) utgjorde en riskfaktor 
för ljumskskada. En studie (35) med högt bevisvärde och två studier (38, 40) med medelhögt 
bevisvärde fann att hög ålder inte utgjorde en riskfaktor. Det vetenskapliga underlaget är 
begränsat för att hög ålder inte utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Dominant ben 

Två studier (38, 39) med medelhögt bevisvärde fann att dominant ben inte är en riskfaktor för 
ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att dominant ben inte utgör en 
riskfaktor för ljumskskada. 

Tränings-/matchmängd 

Två studier (38, 39) med medelhögt bevisvärde fann att tränings- och matchmängd inte utgör 
en riskfaktor för ljumskskada. Det vetenskapliga beviset är begränsat för att tränings-och 
matchmängd inte är en riskfaktor för ljumskskada. 

Hög spelnivå 

En studie (35) med högt bevisvärde fann att hög spelnivå är en riskfaktor för ljumskskada. 
Endast en studie medför att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. 

Spelar position 

En studie (35) med högt bevisvärde och en studie (38) med medelhögt bevisvärde fann att 
spelar position inte är en riskfaktor för ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är 
begränsat för att spelar position inte utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Längd 

Tre studier (36, 39, 40) med medelhögt bevisvärde och en studie (45) med lågt bevisvärde 
fann inget samband mellan längd och ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är begränsat 
för att längd inte utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Vikt 

I tre studier (36, 39, 40) med medelhögt bevisvärde och en studie (45) med lågt bevisvärde 
sågs inget samband mellan vikt och ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är begränsat 
för att vikt inte utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

BMI 

Fyra studier (36, 37, 38, 40) med medelhögt bevisvärde och en studie (45) med lågt 
bevisvärde fann att BMI inte är en riskfaktor för ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är 
begränsat för att BMI inte är en riskfaktor för ljumskskada. 
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Tidig skelettmognad 

En studie (43) med medelhögt bevisvärde som undersökte skelettmognad hos pojkar (12-14 
år) fann att tidig skelettmognad utgjorde en riskfaktor för muskelsträckning i ljumsken. Det 
vetenskapliga underlaget är begränsat för att tidig skelettmognad utgör en riskfaktor för 
ljumskskada. 

 

Manligt kön 

Nedsatt rotation i höft 

En studie (42) med medelhögt bevisvärde fann att nedsatt rotation i höften utgjorde en 
riskfaktor för ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om 
nedsatt rotation i höften utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Nedsatt adduktorflexibilitet 

Två studier (36, 44) med medelhögt respektive lågt bevisvärde fann att nedsatt 
adduktorflexibilitet utgör en riskfaktor för muskelsträckning i ljumsken. I motsatts till detta 
fann en annan studie (39) med medelhögt bevisvärde inte detta samband. Det vetenskapliga 
underlaget är otillräckligt för att nedsatt adduktorflexibilitet inte utgör en riskfaktor för 
ljumskskada. 

Nedsatt flexibilitet i höftflexorer 

En studie (38) med medelhögt bevisvärde visade att nedsatt flexibilitet i höftflexorer utgör en 
riskfaktor för ljumskskada medan en annan studie (36) med medelhögt bevisvärde inte fann 
detta samband. Det vetenskapliga underlaget är utifrån dessa studier otillräckligt för att 
nedsatt flexibilitet inte utgör en riskfaktor för ljumskskada.  

Adduktorstyrka  

I en studie (37) med medelhögt bevisvärde fann man att svaghet i isometrisk adduktorstyrka 
utgjorde en riskfaktor för ljumskskada. Eftersom att inga fler studier har studerat detta 
samband är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att avgöra om nedsatt adduktorstyrka 
utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Höftflexorstyrka 

En studie (37) med medelhögt bevisvärde undersökte styrka i höftflexorer men fann inget 
samband med ljumskskador. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att säga om 
nedsatt höftflexorstyrka utgör en riskfaktor för ljumskskada. 
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Tidigare ljumskskada 

En studie (35) med högt bevisvärde och tre studier (36, 37, 40) med medelhögt bevisvärde 
fann att tidigare skada i ljumsken utgjorde en riskfaktor för ljumskskada. Utifrån dessa 
artiklar är det vetenskapliga underlaget måttligt starkt för att tidigare ljumskskada utgör en 
riskfaktor för ljumskskada. 

Hög ålder 

En studie (36) med medelhögt bevisvärde fann att hög ålder (29-38 år) utgjorde en riskfaktor 
för ljumskskada. En studie (35) med högt bevisvärde och två studier (38, 40) med medelhögt 
bevisvärde fann att hög ålder inte utgjorde en riskfaktor. Det vetenskapliga underlaget är 
begränsat för att hög ålder inte utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Dominant ben 

Två studier (38, 39) med medelhögt bevisvärde fann att dominant ben inte utgör en riskfaktor 
för ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att dominant ben inte utgör en 
riskfaktor för ljumskskada. 

Tränings-/matchmängd 

Två studier (38, 39) med medelhögt bevisvärde fann att tränings- och matchmängd inte är en 
riskfaktor för ljumskskada. Det vetenskapliga beviset är begränsat för att tränings- och 
matchmängd inte är en riskfaktor för ljumskskada. 

Hög spelnivå 

En studie (35) med högt bevisvärde fann att hög spelnivå är en riskfaktor för ljumskskada. 
Endast en studie medför att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. 

Spelar position 

En studie (35) med högt bevisvärde och en studie (38) med medelhögt bevisvärde fann att 
spelar position inte är en riskfaktor för ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är 
begränsat för att spelar position inte utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Längd 

Tre studier (36, 39, 40) med medelhögt bevisvärde fann inget samband mellan längd och 
ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att längd inte utgör en riskfaktor 
för ljumskskada. 

Vikt 

I tre studier (36, 39, 40) med medelhögt bevisvärde sågs inget samband mellan vikt och 
ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att vikt inte utgör en riskfaktor för 
ljumskskada. 
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BMI 

Fyra studier (36, 37, 38, 40) med medelhögt bevisvärde fann att BMI inte är en riskfaktor för 
ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att BMI inte är en riskfaktor för 
ljumskskada. 

Tidig skelettmognad 

En studie (43) med medelhögt bevisvärde som undersökte skelettmognad hos pojkar (12-14 
år) fann att tidig skelettmognad utgjorde en riskfaktor för muskelsträckning i ljumsken. Det 
vetenskapliga underlaget är begränsat för att tidig skelettmognad utgör en riskfaktor för 
ljumskskada. 

 

Kvinnligt kön 

Nedsatt rotation i höft 

En studie (42) med medelhögt bevisvärde undersökte nedsatt rotation i höft och fann inget 
samband med ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att nedsatt 
rotation i höft inte utgör en riskfaktor för ljumskskada.  

Nedsatt adduktorflexibilitet 

En studie (42) med medelhögt bevisvärde testade adduktorflexibilitet men kunde inte finna 
något samband med ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att 
adduktorflexibilitet inte utgör en riskfaktor för ljumskskada.  

Nedsatt flexibilitet i höftflexorer 

En studie (42) med medelhögt bevisvärde undersökte flexibilitet i höftflexorer och fann inget 
samband med ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att flexibilitet i 
höftflexorer inte utgör en riskfaktor för ljumskskada.  

Tidigare ljumskskada 

En studie (45) med lågt bevisvärde undersökte tidigare ljumskskador och fann att det utgjorde 
en riskfaktor för ny ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att tidigare 
ljumskskada utgör en riskfaktor för ljumskskada. 

Längd 

I en studie (45) med lågt bevisvärde undersöktes längd som riskfaktor för ljumskskada utan 
att finna något samband. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att längd inte utgör 
en riskfaktor för ljumskskada.  

 



 
 
 
 

21

Vikt 

En studie (45) med lågt bevisvärde undersökte vikt som riskfaktor för ljumskskada utan att se 
något samband. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att vikt inte utgör en 
riskfaktor för ljumskskada.  

BMI  

En studie (45) med lågt bevisvärde undersökte BMI och fann inget samband med 
ljumskskada. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att BMI inte utgör en riskfaktor 
för ljumskskada.  
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4.2 PREVENTION 

Totalt inkluderades 9 prospektiva RCT-studier över preventiva interventioner hos fotbollsspelare. Dessa sammanfattas nedan i tabell 7. 

 

Tabell 7. Studier över preventiva interventioner för ljumskskador 

Författare, år Kön 

Deltagare 

Spelnivå 

Utfall Intervention Kontroll Studie
period 

Utfalls-
variabler 

Resultat PEDro-
scale 

Hölmich et al. 
(2010) (35) 

 

Herrar 

Int=524 

Kon=453 

Div 4 och 
lägre serier, 
Danmark 

 

Ljumsk-
skador 

Specialutformat 
träningsprogram för att 
förebygga ljumskskador.  

(6 övningar för ökad stryka, 
koordination och bålstabilitet i 
muskler omkring bäckenet)  

Ca 13 minuters träningsprogram 
att utföra i anslutning till vanlig 
fotbollsträning. 

Vanlig 
fotbolls-
träning 

En 
säsong 

Incidens • Icke-signifikant 
minskad incidens av 
interventionen 

8 

 

Högt 

Steffen et al. 
(2008) (46) 

 

 

 

Flickor (13-
17 år) 

Int=1091 

Kon=1001 

Norge 

Ljumsk-
skador 

Träningsprogram som 
uppvärmning (10 övningar) för 
att öka bålstabilitet, styrka, 
neuromuskulär kontroll och 
uppmärksamhet.  

15 min per träning. 

Vanlig 
fotbolls-
träning 

En 
säsong 

Incidens • Icke-signifikant 
minskad incidens av 
interventionen 

7  

Medel-
högt 

Int= interventions grupp, Kon = kontroll grupp 
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Hägglund et 
al. (2007) (47) 

 

Herrar 

Int=282 

Kon=300 

Div 4, 
Sverige 

Återfalls-
skada i 
ljumske 

Information och undervisning 
om riskfaktorer för 
återfallsskada samt 
rehabiliteringsprinciper. Ett 10-
stegs rehabiliterings-program att 
utföra innan full återgång till 
fotbolls-aktivitet efter en skada. 

Vanlig 
fotbolls-
träning 

En 
säsong 

Incidens • Signifikant minskad 
incidens av 
återfallsskada i 
ljumsken 

6 

Medel-
högt 

Soligard et al. 
(2008) (48) 

 

Flickor (13-
17 år) 

Int=1055  

Kon=837 

Ljumsk-
skador 

Ett omfattande 
uppvärmningsprogram för att 
öka styrka, uppmärksamhet och 
neuromuskulär kontroll. 

20 min per träning. 

Vanlig 
fotbolls-
träning.  

En 
säsong 

Incidens 

 

• Icke-signifikant 
minskad incidens av 
interventionen 

5 

Medel-
högt 

Engebretsen 
et al. (2008) 
(49) 

 

Herrar 

Int=193 

Kon=195 

Div 1-3, 
Norge 

Ljumsk-
skador 

Specifikt 
ljumskträningsprogram á 15 
minuter, att utföra 3 gånger i 
veckan under 10 veckor och 
sedan 1 gång i veckan under 
resterande säsong. 

Vanlig 
fotbolls-
träning 

En 
säsong 

Incidens • Icke-signifikant 
minskad incidens av 
interventionen 

5  

Medel-
högt 

Arnason et al. 
(2005) (50) 

 

Herrar 

Int=127 

Kon=144 

Div 1-2, 
Island 

Ljumsk-
skador 

Två timmars workshop; 
information, parvis analys av 12 
videosekvenser med olika 
skadeögonblick inom fotboll 
samt diskussion.  

Vanlig 
fotbolls-
träning 

En 
säsong 

Incidens • Icke-signifikant 
minskad incidens av 
interventionen 

 

4 

Medel-
högt 

Int= interventions grupp, Kon = kontroll grupp 
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Söderman et 
al. (2000) (51) 

 

Damer 

Int= 121 

Kon=100 

Div 2-3, 
Sverige 

Traumatis
ka 
ljumsk-
skador 

Träning på balansplatta 10-15 
minuter som tillägg till vanlig 
fotbollsträning. 

 

Vanlig 
fotbolls-
träning 

En 
säsong 

Incidens • Icke-signifikant 
minskad incidens av 
interventionen 

4 

Medel-
högt 

Junge et al. 
(2002) (52) 

 

Pojkar (14-
19 år) 

Int=101 

Kon=93 

Schweiz 

 

Ljumsk-
skador 

Ordentlig uppvärmning innan 
träning, nedvarvning, tejpning 
av fotled vid behov och adekvat 
rehabilitering av tidigare skada. 

Träningsprogram (”F-MARC 
Bricks”) med 10 övningar för 
ökad stabilitet i knä och fot, 
flexibilitet och styrka i bål, höft, 
ben samt koordination och 
uthållighet. 

Vanlig 
fotbollst
räning 

 

Två 
säsong
er 

Incidens • Signifikant minskad 
incidens av 
interventionen 

 

3 

Lågt 

Malliou et al. 
(2004) (53) 

 

Unga 
fotbolls-
spelare 
(snittålder 
16,8 år)  

Int=50 

Kon=50 

Grekland 

Ljumsk-
skador 

Träningsprogram med 
balansövningar för ökad 
proprioception 

Ca 20 minuter 

Utfördes 2 gånger i veckan 

Vanlig 
fotbollst
räning 

En 
säsong 

Incidens • Icke-signifikant 
minskad incidens av 
interventionen 

 

2 

Lågt 

Int= interventions grupp, Kon = kontroll grupp 



 
 
 
 

25

4.2.1 Evidenssammanställning 

 

Information och videoanalys 

En studie (50) med medelhögt bevisvärde fann ingen effekt av information och videoanalys 

som intervention mot ljumskskador. En studie resulterar i otillräckligt vetenskapligt underlag. 

Balansträning 

Två studier (51, 53) med lågt respektive medelhögt bevisvärde fann ingen effekt av 

balansträning som intervention för att minska förekomsten av ljumskskador. Otillräckligt 

vetenskapligt underlag finns för att balansträning inte har någon effekt för att minska 

ljumskskador. 

Generellt träningsprogram 

En studie (52) med lågt bevisvärde fann effekt från sin intervention med minskad incidens av 

ljumskskador. Två studier (46, 48) med medelhögt bevisvärde fann ingen effekt av liknande 

intervention. Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att ett generellt 

träningsprogram inte har någon effekt för att minska ljumskskador. 

Specifikt träningsprogram 

Två studier (35, 49) med högt respektive medelhögt bevisvärde fann ingen effekt av ett 

specifikt träningsprogram som intervention för ljumskskador. Begränsat vetenskapligt 

underlag finns för att specifikt ljumskträningsprogram inte har någon effekt för att minska 

ljumskskador. 

Strukturerad rehabilitering 

En studie (47) med medelhögt bevisvärde fann effekt av strukturerad rehabilitering för att 

minska förekomsten av ljumskskador. En studie ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för 

strukturerad rehabilitering som intervention för att minska ljumskskador. 
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4.3 EVIDENSSAMMANSTÄLLNING 

Resultat från evidenssammanställningen över riskfaktorer sammanfattas för båda könen i 
tabell 8 och för manligt respektive kvinnligt kön i tabell 9 och tabell 10. Det resultat som 
finns från evidenssammanställningen över preventiva interventioner sammanfattas i tabell 11. 

 

4.3.1 Riskfaktorer 

Tabell 8. Evidenssammanställning av riskfaktorer för ljumskskada hos fotbollsspelare 

Riskfaktorer 

Båda könen 

Evidensstyrka:  

Utgör en riskfaktor 

Evidensstyrka:  

Utgör inte en riskfaktor 

Nedsatt rotation i höft -  

Nedsatt flexibilitet adduktorer -  

Nedsatt flexibilitet höftflexorer -  

Muskelsvaghet adduktorer  - 

Muskelsvaghet höftflexorer -  

Tidigare ljumskskada  - 

Hög ålder -  

Dominant ben -  

Tränings-/matchmängd -  

Hög spelnivå  - 

Spelar position -  

BMI -  

Längd -  

Vikt -  

Tidig skelettmognad  - 

 = otillräckligt vetenskapligt underlag, = begränsat vetenskapligt underlag,  = måttligt starkt vetenskapligt 
underlag 
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Tabell 9. Evidenssammanställning av riskfaktorer för ljumskskada, manligt kön 

Riskfaktorer 

Manligt kön 

Evidensstyrka:  

Utgör en riskfaktor 

Evidensstyrka:  

Utgör inte en riskfaktor 

Nedsatt rotation i höft -  

Nedsatt flexibilitet adduktorer -  

Nedsatt flexibilitet höftflexorer -  

Muskelsvaghet adduktorer  - 

Muskelsvaghet höftflexorer -  

Tidigare ljumskskada  - 

Hög ålder -  

Dominant ben -  

Tränings-/matchmängd -  

Hög spelnivå  - 

Spelar position -  

BMI -  

Längd -  

Vikt -  

Tidig skelettmognad  - 

 = otillräckligt vetenskapligt underlag, = begränsat vetenskapligt underlag,  = måttligt starkt vetenskapligt 
underlag 

 

Tabell 10. Evidenssammanställning av riskfaktorer för ljumskskada, kvinnligt kön 

Riskfaktorer 

Kvinnligt kön 

Evidensstyrka:  

Utgör en riskfaktor 

Evidensstyrka:  

Utgör inte en riskfaktor 

Nedsatt rotation i höft -  

Nedsatt flexibilitet adduktorer -  

Nedsatt flexibilitet höftflexorer -  

Tidigare ljumskskada  - 
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Längd -  

Vikt -  

BMI -  

 = otillräckligt vetenskapligt underlag 

 

4.3.2 Prevention 

Tabell 11. Evidenssammanställning av preventiva interventioner för ljumskskador 

Preventiv intervention Evidensstyrka: 

Verksam intervention 

Evidensstyrka 

Icke-verksam intervention 

Information och videoanalys -  

Balansträning -  

Generellt träningsprogram -  

Specifikt träningsprogram -  

Strukturerad rehabilitering  - 

 = otillräckligt vetenskapligt underlag, = begränsat vetenskapligt underlag 
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5. DISKUSSION 

5.1 METODDISKUSSION 

I studien användes vetenskapliga artiklar som material för att besvara syfte och 

frågeställningar. Artiklarna hämtades från databaserna PubMed, Cinahl och AMED som 

tillhör de största databaserna inom aktuellt ämnesområde och därför ansågs kunna hitta flest 

relevanta artiklar (54, 55). Litteraturlistor söktes igenom för att inte riskera att missa någon 

relevant artikel. Sökningen via litteraturlistor upplevdes även som ett bra sätt för att bekräfta 

att relevanta artiklar tillhörde den forskning som fanns publicerad i ämnet. 

För att inte riskera att missa någon relevant artikel vid sökningen gjordes inga begränsningar 

förutom sökorden i sig samt att artiklarna skulle vara på svenska eller engelska, utförda på 

människor och publicerade fram till och med februari år 2011. Detta gav en mängd träffar 

som också medförde att den största delen sorterades bort efter att titel och abstrakt lästs 

igenom. 

Sökorden som användes kontrollerades mot MeSH så att de ingick som standardtermer i de 

valda databaserna. Initialt användes sökordet ”groin injuries”, men detta upptäcktes senare 

sortera bort relevanta artiklar som bland annat undersökt riskfaktorer och prevention för 

skador i nedre extremitet med ett samtidigt resultat över hur ljumskskador påverkats. Av 

denna anledning kom sökordet ”injuries” att användas istället och de artiklar som inte 

redovisade ljumskskador i sitt resultat exkluderades.  

Valda instrument för kvalitetsgranskningen av artiklar var PEDro-scale och ”Bedömningsmall 

för riskfaktorer”. PEDro-scale som är ett reliabilitets testat bedömningsinstrument för RCT-

studier (56) användes för de 9 RCT-studier som inkluderats, vilka var samtliga 

preventionsartiklar (35, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53). Övriga artiklar (36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45) var kohort-studier och kunde inte skattas med PEDro-scale och istället 

användes ett bedömningsinstrument utformat av Engström och Runbom som i sin studie från 

2010 (30) stötte på samma problem. Engström och Runbom’s bedömningsskala baserar sig på 

riktlinjer och rekommendationer från Bahr et al. (57) och Holme et al. (58). Instrumentet 

upplevs som relevant, med adekvata frågor om poweranalys, studerade riskfaktorer, reliabla 

och validitetstestade mätinstrument och analysmetoder. En svaghet är ändå att Engström och 
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Runbom beskriver sig ha bristande erfarenhet från utformandet av sådana bedömningsmallar 

samt att instrumentet inte är utvärderat. 

I PEDro’s egen databas fanns 6 av 9 (46, 47, 48, 49, 50, 51) artiklar skattade sedan tidigare 

vilka jämfördes mot författarens egen skattning för att öka tillförlitligheten i 

kvalitetsbedömningen. Resterande artiklars (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53) 

kvalitetsbedömning utgjordes enbart av författarens egen tolkning vilket får anses som en 

svaghet eftersom författaren saknar erfarenhet av att utföra sådana kvalitetsbedömningar.  

Det är värt att påpeka att endast en RCT-studie fick högt bevisvärde (35). Ett stort problem 

med PEDro-granskningen är att valda försökspersoner utgörs av fotbollsspelare vilket innebär 

besvär gällande blindning, d.v.s. att inte veta vilken träning de genomför. Dessutom är 

terapeuten svår att blinda, vilket ofta är lagets tränare eftersom att det är denna som står för 

instruktionerna.  

Observativa studier, så som inkluderade kohort-studier når sällan upp till högt bevisvärde 

eftersom att kravet på dessa enligt SBU’s GRADE-system är att de ska vara av RCT-design, 

vilket enbart en av studierna (35) över riskfaktorer var. Eftersom att denna studie (35) 

undersökte effekten av en preventiv intervention såväl som ett antal riskfaktorer för 

ljumskskada så användes resultatet av studien också för båda kategorierna. 

Ett problem som tidigare identifierats var den spridning som fanns för definitionen av 

ljumskskada (12, 17). Tre olika benämningar användes i de inkluderade artiklarna där 

”ljumskskada” omfattade alla typer av skador i ljumske och höft som uppkommit efter 

fotbollsaktivitet, ”muskelsträckning i ljumske” omfattade muskelsträckning i antingen 

höftflexorer eller adduktorer och ”adduktorskada” omfattade enbart muskelskador i 

adduktorerna. De olika benämningarna gör det svårt att jämföra resultat emellan och på grund 

av den begränsade mängd studier som fanns för respektive benämning jämfördes alla med 

varandra under kategorin ”ljumskskador”.  

De studier som identifierades för riskfaktorer och prevention av ljumskskada var av antingen 

för lågt bevisvärde eller omfattade för få studier som undersökte samma förhållande. Detta 

medför att evidenssammanställningen för riskfaktorer och prevention är bristfällig. Det går att 

konstatera att för få studier av hög kvalitet finns inom området riskfaktorer och prevention av 

ljumskskador inom fotboll, vilket även påpekas av Hrysomalis et al. (59) som i en 

litteraturstudie över adduktorskador fann att inkluderade studier var av för låg kvalitet för att 
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bekräfta sambandet mellan styrka, flexibilitet och risken för adduktorskada inom idrott. 

Beträffande kön påvisades i aktuell studie att endast 2 studier (42, 45) undersökte kvinnligt 

kön och riskfaktorer för ljumskskador inom fotboll. En anledning till detta kan vara den något 

lägre incidensen av ljumskskador inom damfotboll (7, 9 16) samt författarens spekulationer 

kring att övriga skador, och då framför allt knäskador, kan ha fått större uppmärksamhet och 

medfört att fler studier fokuserat på dessa.  

 

5.2 RESULTATDISKUSSION 

5.2.1 Riskfaktorer 

I elva studier över riskfaktorer (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) bland fotbollsspelare 

identifierades följande riskfaktorer för ljumskskada; nedsatt rotation i höft, nedsatt flexibilitet 

adduktorer, nedsatt flexibilitet höftflexorer, muskelsvaghet adduktorer, muskelsvaghet 

höftflexorer, tidigare ljumskskada, hög ålder, dominant ben, tränings-/matchmängd, hög 

spelnivå, spelar position, BMI, längd, vikt och tidig skelettmognad. Av elva studier var 8 

utförda på herrar (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44), en på pojkar (43), en studie på damer (42) 

och en på flickor (45). Det låga antalet studier gällande damer/flickor gör att inga slutsatser 

kan dras kring riskfaktorer för ljumskskador beträffande kvinnligt kön. 

Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för att tidigare ljumskskada utgör en riskfaktor 

för ljumskskada vilket inom idrotten anses vara en erkänd riskfaktor för skada (60). Detta 

stöds av en litteraturstudie över riskfaktorer för ljumsksträckning inom idrott där tidigare 

skada sågs som en signifikant riskfaktor för ny ljumsksträckning hos fotbollsspelare (61).  

En tidigare litteraturstudie bekräftar den motsägande evidens som finns gällande nedsatt 

flexibilitet i adduktorer som riskfaktor för skada inom idrott (61). Nedsatt adduktorflexibilitet 

anses i flera studier utgöra en trolig riskfaktor för ljumsksträckning, men fortfarande saknas 

det tillräckligt med stöd för detta i litteraturen (23). Hrysomalis et al. (59) fann att nedsatt 

adduktorflexibilitet hos herrfotbollsspelare var en signifikant riskfaktor för ljumsksträckning i 

3 av 4 studier.  

Hög ålder har varierande evidens som riskfaktor för skada inom idrott (23). Hög ålder anses 

vara en trolig riskfaktor för muskelsträckning eftersom att kroppens kollagena vävnader 

förändras med ökad ålder och inte blir lika anpassningsbara till hastiga riktningsförändringar 
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och återhämtning av muskeluthållighet (61), men i aktuell studie ses otillräckligt 

vetenskapligt underlag för hög ålder som riskfaktor för ljumskskada inom fotboll.  

Angående hög spelnivå som riskfaktor så anses skador inom fotboll generellt öka med 

spelnivån (5, 6, 7, 8, 9), dock har hög spelnivå inte kunnat bevisas som en riskfaktor för skada 

bland tidigare kohortstudier som studerat förhållandet (23).  

I en tidigare studie (23) anses riskfaktorerna tränings-/matchmängd och spelar position ha 

motsägande evidens gällande skador i allmänhet hos fotbollsspelare, men majoriteten av de 

tidigare studierna tyder på att spelar position inte har något samband till skador inom fotboll 

(23).  

Det finns stöd för att längd, vikt och BMI inte utgör riskfaktorer för skada vare sig hos herr- 

eller damfotbollsspelare (23), vilket stämmer överens med resultatet i aktuell studie 

beträffande ljumskskador. 

 

5.2.2 Prevention 

Nio studier över preventiva interventioner utförda på fotbollsspelare med resultat över 

ljumskskador granskades varav fyra studier (35, 47, 49, 50) utfördes på herrar, en på damer 

(51), en på pojkar (52) och två på flickor (46, 48). En studie (53) saknade definition av kön 

utan uttryckte enbart att ”unga fotbollsspelare” hade studerats.  

I studien (50) där information och videoanalys över skademekanismer och riskfaktorer 

användes som intervention sågs ingen effekt angående ljumskskador. Författarens uppfattning 

är att detta inte är särskilt förvånande eftersom att fotbollsspelare under match och träning 

ofta ställs inför situationer där de inte hinner tänka före dem agerar och därför inte drar så stor 

nytta av sådan kunskap men också för att det är troligt att försökspersonerna en period efter 

interventionen glömt bort den information och kunskap som de tagit del av.  

Balansträning har i tidigare litteratur visat sig kunna minska incidensen av bland annat 

allvarliga knäskador och fotledsstukningar (23) men ingen effekt sågs angående ljumskskador 

i aktuell studie.  

Enligt författarens åsikt borde ett specifikt träningsprogram inriktat på att stärka adduktorer 

och höftflexorer samt öka flexibiliteten kunna resultera i minskad incidens av ljumskskador. 
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Det har diskuterats att ökad flexibilitet kan förbättra muskelsenans kapacitet att absorbera 

energi i explosiva idrotter (61), och studien av Hölmich et al. (35) som inriktar sig på att 

stärka adduktorer och höftflexorer samt öka flexibiliteten torde utgöra en bra intervention. 

Studien fann dock inget signifikant resultat för minskad incidens av ljumskskador, även om 

en trend sågs för att risken att drabbas av ljumskskada reducerades med 31 % (35).  

Otillräcklig rehabilitering anses öka risken för återfallsskada inom idrott (19). I aktuell studie 

är tidigare ljumskskada en måttligt stark riskfaktor för ljumskskada samtidigt som 

interventionsstudien (47) som undersökte effekten av strukturerad rehabilitering av 

ljumskskada fann att antalet återfallsskador minskade signifikant. Det finns för få studier för 

att ge någon evidensstyrka men resultaten pekar på att strukturerad rehabilitering är viktigt för 

att undvika återfallskada i ljumsken.  

Framtida studier av hög kvalité med väl definierade kriterier över ljumskskada efterlyses för 

såväl riskfaktorer som prevention. Det finns en god uppfattning om potentiella riskfaktorer för 

ljumskskador inom fotboll och fler studier skulle kunna komma att bekräfta dessa samband 

och ge stöd för specifikt inriktade insatser i preventivt syfte att minska förekomsten av 

ljumskskador bland fotbollsspelare.  

 

6. KONKLUSION 

Tidigare ljumskskada ses som en måttligt stark riskfaktor för ljumskskada inom fotboll. 

Faktorer som inte verkar påverka risken för ljumskskada är tränings- och matchmängden, 

spelar position, dominant ben, längd, vikt och BMI. Potentiella riskfaktorer som nedsatt 

muskelflexibilitet, nedsatt muskelstyrka och hög ålder har antingen motsägande evidens eller 

bristande studiemängd vilket leder till otillräckligt vetenskapligt underlag. Hittills har inga 

preventiva interventioner för ljumskskador inom fotboll lyckats minska skadeincidensen. 

Strukturerad rehabilitering efter ljumskskada rekommenderas, trots att evidensstyrkan för 

interventionen har ett otillräckligt vetenskapligt underlag.  
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PEDro scale  

 

1. eligibility criteria were specified no � yes � where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  

were randomly allocated an order in which treatments were received)  no � yes � where: 

3. allocation was concealed  no � yes � where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  

indicators no � yes � where: 

5. there was blinding of all subjects  no � yes � where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no � yes � where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no � yes � where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  

of the subjects initially allocated to groups  no � yes � where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the  

treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,  

data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat” no � yes � where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 

key outcome  no � yes � where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at  

 least one key outcome no � yes � where: 

 

The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the Department of 

Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality 

assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal 

of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The list is based on "expert consensus" not, for the most part, on 

empirical data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the 

PEDro scale. As more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the 

PEDro score reflects the importance of individual scale items. 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of the known or 

suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database are likely to be internally 

valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). 

An additional criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the 

trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro 

score reported on the PEDro web site.  

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In particular, we caution 

users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects and which score highly on the PEDro 

scale do not necessarily provide evidence that the treatment is clinically useful. Additional considerations include 

whether the treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment 

outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the 

"quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items 

in some areas of physiotherapy practice. 



 

Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the trial 

report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that 

criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used to 

determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was random. 

The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-tossing and 

dice-rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 

allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for inclusion 

in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject would be 

allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was 

concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 

involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one measure 

of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome measure at 

baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on 

the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant amount. 

This criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack 

of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome 

measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which group the 

subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be “blind” 

if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments 

applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue 

scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects initially 

allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were obtained. 

In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have been 

measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the control 

condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis was 

performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. This 

criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report 

explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with another. 

Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more treatments, or 

comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple comparison of 

outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of the change in one 

group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the 

data, the latter is often reported as a group × time interaction). The comparison may be in the form 

hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that the groups differed 

only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median difference, or a 

difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its 

confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect may be 

described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Measures of 

variability include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges 

(or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 

provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear 

what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). 

Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met if the number of 

subjects in each category is given for each group. 
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