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Abstrakt 
 

Både biomekaniska och neuromuskulära faktorer hos kvinnliga fotbollsspelare har visat sig 

påverka risken att drabbas av främre korsbandsskador. Obalanserad muskelaktivering kring 

knäleden har visat sig påverka ledstabiliteten. Syftet med studien var därför att undersöka 

sambandet mellan muskelaktiveringen i vastus medialis och vastus lateralis i relation till 

valgusvinkel hos fotbollsspelande kvinnor vid ett drop-landingtest. Studien gjordes i 

samarbete med det finska företaget Fibrux OY, som har utvecklat en bärbar sEMG-apparatur. 

I studien deltog 15 kvinnliga fotbollsspelare som under en drop-landing bar sEMG-elektroder 

på vastus medialis och vastus lateralis samtidigt som rörelsen filmades framifrån för att 

möjliggöra 2D analys av valgusvinkel. Resultaten visar en tendens till samband mellan 

muskelaktiveringsgrad och valgusvinkel (r=0,51) (p>0,05) samt ett svagt samband mellan 

muskelaktiveringsordning och valgusvinkel (r=0,32) (p>0,05). Det svaga sambandet gör att 

det inte går att utesluta att det är andra muskler kring knäleden som har större inverkan på 

ledstabiliteten. Framtida forskning bör utföras på en större population och rikta sig på 

prospektiv epidemiologisk forskning eftersom det är den enda studiedesignen som avslöjar 

vilka variabler som kan associeras med risken att drabbas av en knäskada. 

 

Nyckelord: Korsbandsskada, ACL, EMG, fotboll, dynamisk valgus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Abstract 
 

Both biomechanical and neuromuscular factors affect the risk of suffering an ACL rupture 

among female soccer players. Unbalanced muscle activation around the knee has been found 

to affect the joint stability. The aim of this study was therefor to investigate the muscle 

activation in vastus medialis and vastus lateralis in relation to dynamic valgus among female 

soccer players. The study was conducted in cooperation with the Finnish company Fibrux 

OY, who has developed a portable sEMG testing equipment. The participants consisted of 15 

female soccer players who were tested with sEMG electrodes on vastus medialis and vastus 

lateralis during a drop-landingtest that was filmed to enable 2D analysis of valgus angle. The 

results show a tendency to correlation between the activation ratio and valgus(r=0,51) 

(p>0,05), and between activation delay in vastus medialis and valgus (r=0,32) (p>0,05). But 

both correlations lack significance. The results could be explained by that there might be 

other muscles around the knee at that affects the joint stability even more than vastus lateralis 

and medialis do. Future studies should be conducted with larger sample size and focus on 

prospective epidemiological research because that is the only study design that reveals what 

variables can be associated with the risk of suffering a knee injury. 

 

 

Keywords:  ACL injury, EMG, soccer, dynamic valgus. 
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1.Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Fotboll är en av de mest spelade sporterna världen över. Sporten är dominerad av manliga 

spelare men antalet kvinnliga spelare ökar i jämn takt. Fotboll kan anses som en relativt säker 

sport för manliga utövare, däremot är allvarliga knäskador hos kvinnliga fotbollsspelare allt 

vanligare. Fotboll utsätter kroppen för påfrestande rörelser i snabba riktningsförändringar, 

landningar och inbromsningar. En främre korsbandsskada är en relativt vanligt förekommande 

skada i sporten och är den skadan som har längst rehabiliteringstid innan återgång till spel igen. 

Därför har frågan om skadans uppkomst och prevention engagerat forskare världen över de 

senaste åren. Ett viktigt mål med forskningen är att identifiera könsrelaterade skillnader för att 

kunna kartlägga varför kvinnor drabbas oftare. Bristfällig biomekanik och 

neuromuskulärkontroll har visat sig vara bidragande faktorer till den ökade skaderisken hos 

kvinnor. (Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-Haro & Cugat, 2009) 

 

 

1.2 Q-vinkeln och valgus 
Q-vinkeln utgörs av en linje dragen från anteriora superiora iliac till centrala patella, och från 

centrala patella till tibiala tuberkulen. (Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-

Haro & Cugat, 2009). Vinkeln har visat sig vara 3,4 - 4,9 grader större hos kvinnor än hos män 

(Sutton & Bullock, 2013). En större Q-vinkel leder till förändrad biomekanik i nedre kroppen 

(Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-Haro & Cugat, 2009) och orsakar mer 

lateralt drag från quadriceps (Sutton & Bullock, 2013). Det finns dock studier som pekar mot 

att statiska mätningar av q-vinkeln inte har något samband med valgusvinkeln eller 

neuromuskulära mönster i dynamiska rörelser. Den slutsatsen kan dras eftersom det är känt att 

även laterala hamstrings och quadriceps har visat sig påverka knäabduktionen (Alentorn-Geli, 

Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-Haro & Cugat, 2009). Dessa laterala lårmuskler har 

visat sig ha större rekryteringsmönster hos kvinnor än hos män vilket leder till en större 

abduktion hos kvinnor (Sutton & Bullock, 2013). Ett bättre alternativ för att predicera dynamisk 

valgus är därför att använda sig av andra analyssystem som 3D eller 2D analyser av valgus vid 

dynamiska rörelser. (Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-Haro & Cugat, 

2009). Prospektiva studier som har undersökt knävalgus hos kvinnliga fotbollsspelare har 
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kunnat se att kvinnor som landar med större valgusvinkel oftare drabbas av knäskador än 

kvinnor med mindre valgusvinkel. (Shin, Chaudhari & Andriacchi, 2011) (Hewett et al, 2005) 

(Sutton & Bullock, 2013).  Knävalgus har visat sig kunna fördubblas i oförutsedda rörelser 

jämfört med förutsedda, och kombinerat med rotation blir påfrestningen på knäleden ytterligare 

större. (Shin, Chaudhari och Andriacchi, 2011). Valgusvinkeln kan mätas på olika sätt varav 

det vanligaste sättet att mäta statisk valgus är att använda sig av den så kallade q-vinkeln. Ett 

annat verktyg som liknar q-vinkeln men som är mer användbar vid dynamiska rörelser är frontal 

plane projection angle (FPPA) som behandlas i nästa stycke.  

 

1.3 Frontal plane projection angle (FPPA)  
Golden standard för mätning av dynamisk knävalgus är 3D rörelseanalys och kraftplattor. Det 

mest använda testerna vid dessa mätningar är drop vertical jump (DVJ) och drop-landing. Själva 

drop-jump eller landing-testerna är enkla att implementera i träningssammanhang men det är 

sällan idrottare har råd med dyr laboratorieutrustning och kunskapen som behövs för att 

använda tekniken. För att förenkla kliniska screeningverktyg för analys av rörelsemönster har 

forskare försökt utveckla kostnadseffektiva alternativ som inte kräver omfattande övning för 

att kunna utföras. Så kallad observationsanalys är det billigaste och enklaste sättet att undersöka 

knävalgus. Analysen innebär att visuellt uppskatta och kategorisera om knät uppvisar valgus 

under rörelsen eller inte. När denna metod har validerats mot 3D analyser har dock resultaten 

inte korrelerat tillräckligt för att verktyget ska kunna användas pålitligt. Ett bättre 

lågkostnadsscreeningverktyg är därför 2 dimensionell (2D) analys med hjälp av frontal 

knäpositionsmätning via digital video. Denna metod har visat sig vara mer objektiv än visuell 

observation och kallas frontal plane projection angle (FPPA). En fördel med FPPA är att det 

kan mätas både i en-bens och två-bens aktiviteter. Validiteten för FPPA jämfört med 3D analys 

varierar beroende på aktivitet med r värden mellan 0,04–0,64, för spurter, sidohopp och 

vertikalhopp. Intern reliabilitet för mättekniken varierade mellan 0,89–0,97. Den nivån av 

reliabilitet är adekvat för kliniska analyser, vilket betyder att 2D videoanalystekniker har visat 

sig ha potential för att användas som acceptabla motsvarigheter till dyra 3D analyssystem. Både 

2D och 3D teknikerna har visat sig kunna användas för att undersöka faktorer som associeras 

med ACL-skador vilket meriterar dem att kunna inkluderas i framtida forskning om knäskador. 

(Mizner, Chmielewski, Toepke and Tofte, 2012). 
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1.4 Neuromuskulär kontroll 
Neuromuskulär kontroll innebär omedveten/icke-viljestyrd aktivering av muskler som omger 

en led som svar på sensoriska stimuli. Det neuromuskulära systemet genererar rörelse och 

upprätthåller biomekaniken i olika aktiviteter. Den icke-viljestyrda muskelaktiveringen är 

avgörande i många idrottssituationer, vilket gör att det delvis kan förklara orsaken bakom 

riskpositioner i knäleden (Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-Haro & 

Cugat, 2009). Knäskador är mer förekommande i bollsporter medan liknande skador är mer 

sällsynta hos till exempel dansare. I en studie av Orishimo, Liederbach, Kremenic, Hagins och 

Pappas (2014) undersöktes därför neuromuskulära och biomekaniska skillnader hos idrottare 

från båda sporterna i ett drop-landing test. Resultaten visar att kvinnliga idrottare i bollsporter 

oftare landar med sämre kontroll kring höftmuskulaturen och med större valgusvinkel i knät. 

Detta tros vara en av orsakerna till varför idrottare i bollsporter oftare drabbas av ACL-skador. 

Varför dansare landar skonsammare för knäna tros ha att göra med att landning är en välinövad 

rörelse i dans och introduceras redan till unga utövare (Orishimo, Liederbach, Kremenic, 

Hagins och Pappas, 2014). I en studie infördes neuromuskulär träning för fotbolls och 

handbollsspelare och resultaten visade att EMG-aktiviteten i mediala hamstringsmuskulaturen 

ökade och i och med det minskade risken för dynamisk valgus (Zebis et al. 2008). 

 

Dynamisk stabilitet via det neuromuskulära kontrollsystemet hjälper till att skydda och 

stabilisera knäleden i idrottsrelaterade rörelser. Dessa muskelreaktioner bör vara 

koordinerade och ko-aktiverade för att kunna stabilisera knäleden, därför är agonist-

antagonist förhållandet avgörande. För just knäleden är ko-aktiveringen av hamstrings och 

quadriceps viktiga för att reducera belastningen på knät. Hamstrings bidrar i detta fall till 

dynamisk knästabilitet genom att förhindra anterior och lateral translation samt tibial rotation 

(Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-Haro & Cugat, 2009). Bristfälligt 

muskelaktiveringsmönster, främst hög ko-aktivering av quadriceps i relation till hamstring 

anses som en riskfaktor för knäskador, men studier har även visat att oproportionerlig aktivering 

av vastus lateralis i relation till vastus medialis också ökar instabiliteten i knäleden (Sell, Ferris, 

Abt, Tsai, Joseph, Fu, Lephart, 2004, Myer, Ford & Hewett, 2005). Studien av Myer, Ford och 

Hewett (2005) undersökte könsrelaterad neuromuskulär obalans och fann att hög aktivering i 

både latarala quadriceps och hamstrings i relation till mediala muskulaturen pressar ihop den 

laterala leden, medan det öppnar upp den mediala leden, och ökar anterior förskjutningskraft. 

Tillsammans ökar de här neuromuskulära obalanserna dynamisk valgus i idrottssituationer och 
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att upprepade gånger utsätta sig för högrisksituationer med otillräcklig neuromuskulär kontroll 

och dynamisk valgus kan orsaka valguskollaps som i sin tur kan leda till allvarliga knäskador. 

(Myer, Ford & Hewett, 2005).  

I en studie av Hannah, Minshull, Smith och Folland (2013) har det konstaterats att 

korsbandsskador som uppstår vid till exempel hopp-landningar utan närkontakt med andra 

spelare sker själva ACL-bristningen ofta inom 50 ms. kontakt med underlaget. Eftersom MVF 

(maximum voluntary force) tar mycket längre tid att skapa (>300ms) är knäets stabilitet väldigt 

beroende av förmågan att snabbt kunna skapa kraft under den initiala fasen av kontakt med 

underlaget, speciellt inom 50 ms efter neuromuskulär aktivering (Hannah, Minshull, Smith & 

Folland, 2013). 

 

Fokus i denna studie är att undersöka eventuell obalans i muskelaktiveringen mellan laterala 

och mediala quadriceps, vid en landning som är en vanlig rörelse i fotboll. Tidigare liknande 

studier är ofta utförda i laboratoriemiljö med avancerad utrustning och i en del fall mätta i 

onaturliga rörelser eller baserade på kadaverstudier. Tidigare studier har fokuserat mest på att 

undersöka hur förhållandet mellan quadriceps och hamstrings påverkar knästabiliteten. I 

motsats till tidigare forskning kräver testerna som valts för denna studie varken laboratoriemiljö 

eller stor medicinsk kunskap och är därför genomförbart i lagsammanhang. Med tanke på 

kunskapsluckan som finns om mediala och laterala muskulaturens förhållandets betydelse för 

knästabilitet valdes dessa muskler att undersökas i den genomförda studien. Syftet med studien 

var att undersöka ifall skillnader i muskelaktiveringsmönster mellan vastus medialis (VM) och 

vastus lateralis (VL) har ett samband med graden av valgusvinkel i knäleden vid ett drop-

landingtest hos kvinnliga fotbollsspelare. Hypotesen var att en kraftig och tidig aktivering av 

vastus lateralis (VL) i relation till vastus medialis (VM) samvarierar med stor dynamisk 

valgusvinkel. 
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2. Metod 
 

2.1 Deltagare 
Inför studien kontaktades tränare och lagledare i lokala damfotbollslag i Umeåtrakten via mail 

med förfrågan om deltagande. Lagledningen förde ärendet vidare till spelarna som vid intresse 

fick kontaktuppgifter till testledaren för vidare information. I studien deltog 15 friska kvinnliga 

fotbollsspelare  (20,0 ±2,4 år, längd 167,0 ±5,2 cm och vikt 62,7 ±5,9 kg). Inklusionskriterier 

för studien var att deltagaren skulle vara en aktivt fotbollsspelande kvinna i åldern 18–25. Vid 

valet av åldersspann togs tidigare forskningsresultat i beaktande då prepubertala ungdomar har 

visat sig ha annorlunda biomekanik än postpubertala (Swartz, Decoster, Russell och Croce, 

2005). Exlusionskriterier var att deltagaren inte fick ha någon nuvarande skada eller 

infektionssjukdom som kunde påverka resultaten. En annan exklusionskriterie för deltagandet 

i studien var knäartos, operation eller traumatisk skada på det ickedominanta benet eftersom 

dessa faktorer har visat sig orsaka långvarig oförmåga att fullt aktivera quadriceps 

muskulaturen (Rice och McNair, 2010). 

 Deltagarna avråddes från att träna tung benträning 24h innan testtillfället. Innan testtillfället 

fick deltagaren läsa en informationsblankett (Bilaga 1.) om studien samt signera ett 

samtyckesformulär (Bilaga 2). Muntlig information om testet gavs även vid testtillfället. All 

data hanterades konfidentiellt för att skydda deltagarnas personuppgifter.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.2 Mpower 
Inuti muskler sker elektrokemiska reaktioner i form av aktionspotentialer genererade av 

excitativa celler. Ett sätt att mäta den elektriska aktiviteten är genom elektromyografi (EMG) 

(Barbero, Merletti och Rainoldi, 2012). Normalvis producerar en vilande muskel ingen 

elektrisk aktivitet, en aningen kontraherande producerar lite aktivitet medan en kraftigt 

kontraherande muskel producerar mycket elektrisk aktivitet (Tortora, 2011).  

Ytelektromyografi (sEMG) är en variant av EMG-elektroder som fästs utanpå huden. Det finska 

företaget Fibrux OY har utvecklat en bärbar sEMG-utrustning vid namn Mpower. Traditionell 

sEMG-mätning kräver vanligtvis dyr, komplicerad utrustning och laboratoriefaciliteter vilket 

begränsar användandet av sEMG i idrottssammanhang. En fördel med Mpower däremot är att 

det är en helt portabel och trådlös EMG-apparatur med möjlighet till analys i realtid via en 

applikation (Mpowers hemsida, 2018/05/16). 

En valideringsstudie gjord på Mpower har undersökt korrelationen mellan mätningar gjorda 

med Mpower och Noraxons Telemyo G2 som är en av marknadens ledande EMG-utrustningar. 

Korrelationen i denna studie visade sig ligga på 87 _+7% (72–95%) enligt Pearsons korrelation, 

vilket betyder en stark korrelation. (Borg, Laxåback & Sandström, 2015). Standard 

samplingsfrekvens för Mpowers enheter ligger på 500 hz (Borg, Laxåback & Sandström, 2015). 

  
Bild 1. Fibrux OY:s Mpower sEMG-elektroder som användes i studien. 
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2.3 Procedur 
Testerna genomfördes i samband med lagträningar (innan träningen) eller vid annan 

överenskommen tid. Tidpunkt för testtillfällena planerades utifrån lagets övriga träning för att 

undvika att testerna ägde rum efter en tung träningsdag. Försökspersonerna ombads vara 

iklädda shorts, låga strumpor och deras personliga löparskor eller träningsskor (inte 

fotbollsskor). 

 

2.4 Placering av elektroderna 
Placering av sEMG-elektroderna skedde enligt riktlinjer från Blanc och Dimanico (2010) för 

att undvika ”crosstalk” och för att hitta den optimala mätpunkten för de valda musklerna. För 

att applicera elektroden på vastus lateralis mättes AIS (anterior superior iliac spine) och Gerdy 

prominence (anteriora sidan av laterala kondylen av tibia). En linje ritades mellan dessa punkter 

och ett kryss ritades på linjen 25% av sträckan uppåt från GP för att markera vastus lateralis 

(Se bild). Vastus medialis elektrodens placering mättes ut genom att mäta ut AIS och 

ledspringan anteriort om mediala collatreala ligamentet. En linje ritades mellan dessa punkter 

och ett kryss ritades 25 % ovanför mätt från punkten vid mediala collaterala ligamentet för att 

markera vastus medialis (Se bild 2). Även visuell observation samt palpation av muskelbuken 

användes för att säkerställa rätt placering. Vid behov rakades grov hårväxt bort från huden före 

fästning av elektroderna. sEMG-elektroderna (Mpower, Fibrux OY, 2016, Finland) fästes med 

medföljande klisterlappar i muskelns längdriktning. Ingen gel eller annan fukt behövdes 

appliceras på elektroderna för att få en signal. En kontrollrörelse i form av en knäböj gjordes 

för att kontrollera att båda elektroderna fungerar och har kontakt med applikationen (Fibrux, 

Mpower) på surfplattan (Huawei T1-A21L, 2016, Kina). 
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Figur 1. Placering av sEMG-

elektroderna för mätning av vastus 

medialis och vastus lateralis skedde 

enligt figuren. Redigerad version av 

ursprunglig bild från Blanc & Dimanico 

(2010). 

 

 

 

 

2.5 Ett bens drop-landing 
Vid drop-landingtestet användes en 30 cm hög fanerad plywood låda. Instruktioner som gavs 

till försökspersonen vid drop-landingtestet var att stå axelbrett på lådan med tårna lite utanför 

kanten. Sedan instruerades försökspersonen att vid signal stiga ner från lådan och landa på ett 

ben och hålla en kontrollerad landning i minst 3 sekunder innan andra foten sätts i marken. Efter 

en testlandning utförde försökspersonerna 3 landningar på det icke-dominanta benet som 

mättes. Vid misslyckad teknik vid landningen, till exempel förlorad balans, ombads 

försökspersonen genomföra ytterligare en landning för att få resultat från 3 godkända 

landningar. Orsaken till att testerna endast gjordes på det icke-dominanta benet är att 

korsbandsskador har visat sig oftare drabba det icke-dominanta benet, det vill säga stödbenet, 

hos kvinnliga fotbollsspelare (Brophy, Silvers, Gonzales och Mandelbaum, 2009). 

 

2.6 Frontal plane projection angle (FPPA) 
Alla landningar filmades framifrån med hjälp av en videokamera (Canon Powershot S5IS, 

2007, Kina) som placerades på 3 m 50 cm avstånd från drop-landinglådan. 2D analysen av 

knävalgusvinkeln gjordes genom digital video analys genom programmet Kinovea. 

Frontal plane projection angle (FPPA) mättes från en stillbild tagen vid peak knäflexion. Peak 

knäflexion definierades som en bild före punkten då idrottaren började öka knäextension och 

övergå från lägsta kroppsposition mot upprätt igen. FPPA beräknades, liksom EMG, på det 
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ickedominanta benet. Det dominanta och ickedominanta benet bestämdes utifrån spelarens svar 

på vilket ben denne helst sparkar bollen med. En färgad tejpbit fästes på centrala patellan för 

att underlätta analysen. För mätningen av FPPA drogs först en linje från superiora iliac, som 

går genom mitten av låret och slutar vid delningen av femorala epikondylen. Epikondylens 

placering uppskattades med hjälp av visuella anatomiska strukturer som skuggningen runt 

patella, quadriceps muskelns form och bredden av låret vid knäleden. Andra linjen drogs från 

förra linjens slut, genom centrala patellan, genom mitten av lårbenet och slutade vid 

uppskattade positionen av mitt emellan malleolerna. Vristens malleol uppskattades genom 

visuella anatomiska strukturer som skuggningar av benpartier i foten och bredden av benet vid 

vristen. Den övre vinkeln som bildades var den som mättes som personens FPPA (se bild 3). 

En mätning på 0 grader representerar neutral position av knäet i frontal plan, medan positiva 

värden representerar valgusvinkel och negativa värden varusvinkel. (Mizner, Chmielewski, 

Toepke and Tofte, 2012). 

   
Bild 2. Ett exempel på 2D analys av dynamisk valgus genom FPPA från en stillbild av drop-

landingtestet. 

 

 

 

 

 

2.7 Etiska och samhälleliga överväganden 
Före inledningen av studien diskuterades etiska och samhälleliga aspekter noggrant. Som grund 

för principerna i studien ligger Helsinforsdeklarationen (2013), även informationsblanketten 

(bilaga 1a och 1b) och samtyckesformuläret (bilaga 2a och 2b) är utformade i enighet med 

denna deklaration. I blanketterna som delades ut till deltagarna framkom bland annat riskerna 
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med deltagandet, frivillighet i deltagande och anonymitet. Syftet med studien presenterades 

både i informationsbrevet, i samtyckesformuläret och muntligt vid varje testtillfälle. 

Samtyckesformuläret fick deltagaren underteckna för att delta i studien. Det framkom tydligt 

både i blanketterna och i den muntliga informationen att resultaten presenteras på gruppnivå 

och endast kommer användas inom studien. Vid varje testtillfälle fick deltagarna mer exakt 

information om proceduren och testutrustningen som används, varefter eventuella frågor 

besvarades. Endast friska spelare fick delta i studien. Samarbetet med företaget Fibrux OY, som 

lånade ut testutrustningen till studien, är inget som påverkar redovisningen av resultaten i 

studien. 

 

 

2.8 Statistiska metoder 
Datat som samlades in under drop-landingtestet sammanställdes och analyserades i 

programvaran Excel. Statistiska metoder som användes i studien var funktionen PEARSON i 

Excel. Signifikansnivån i studien sattes till α=0,05. Resultaten presenterades i medeltal och 

standarddeviation. 

 

 

 

3. Resultat 
I resultatet inkluderades testresultaten från samtliga försökspersoner (n=15). Statistiska 

analyser utfördes på EMG-värdena och valgusvinkeln. Ett VL:VM värde på >1 indikerar en 

högre aktivering i VL i relation till VM. VM aktiveringsfördröjning beräknades som skillnaden 

mellan VL och VM aktiveringstiderna. En positiv VM fördröjning indikerar aktivering av VL 

före VM aktivering. Ett positivt värde på y-axeln indikerar valgusvinkel medan ett negativt 

värde indikerar varusvinkel. 

Resultatet från sambandet mellan muskelaktiveringsration och valgusvinkeln (figur 2) visade 

på ett r värde på 0,51 vilket är ett positivt samband utan signifikans (p>0,05) 

Mellan VM aktiveringsfördröjning och valgusvinkel (figur 3) fanns ett r värde på 0,32, vilket 

innebär ett positivt samband dock ej signifikant (p>0,05). 
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Figur 2. Diagrammet visar sambandet mellan muskelaktiveringen i vastus lateralis i relation 

till vastus medialis samt dynamisk valgusvinkel vid ett drop-landingtest r= 0,51 

. (ρ>0,05). 

 

 

 

 
Figur 3. Diagrammet visar sambandet mellan aktiveringsfördröjning i vastus medialis (VM) 

och dynamisk valgusvinkel vid ett drop-landingtest. r=0,32. (ρ>0,05).  
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4. Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan muskelaktiveringsgraden i vastus 

medialis och vastus lateralis i relation till dynamisk valgusvinkel i knät hos kvinnliga 

fotbollsspelare vid ett drop-landingtest. Samt att undersöka om aktiveringsfördröjning i VM i 

relation till VL samvarierar med graden dynamisk valgusvinkel. Faktumet att få liknande 

studier tidigare gjorts på dessa muskler och i idrottsspecifika rörelser motiverade till det aktuella 

valet av tester och mätmetod.  

 

Resultatet på sambandet mellan VL:VM-ration och dynamisk valgusvinkel visar på en tendens 

till positivt samband, dock utan signifikans. Samma gäller resultaten från 

muskelaktiveringsfördröjningen i VM och dynamisk valgusvinkel som visar på svag tendens 

till samband men saknar signifikans. Att det finns ett visst samband mellan VL:VM-ration och 

valgus stämmer med tidigare forskning av Myer, Ford & Hewett (2005) som i sin studie fann 

att oproportionerlig aktivering av vastus lateralis pressar ihop den laterala leden, medan det 

öppnar upp den mediala leden och ökar dynamisk valgus (Myer, Ford & Hewett, 2005). 

Liknande resultat erhölls i en studie av Sell, Ferris, Abt, Tsai, Joseph, Fu, Lephart, (2004). Det 

finns dock fortsättningsvis fler studier som påvisar att det främst är koaktiveringen mellan 

hamstrings och quadriceps (Hewett, 2005) eller hamstring, gastrocnemius och quadriceps som 

påverkar dynamisk valgusvinkel (Myer, Ford and Hewett, 2005). Det svaga sambandet i den 

genomförda studien kan bero på att det är andra muskler kring knät som påverkar knästabiliteten 

mer. Till exempel kan en svagt rekryterad hamstringsmuskulatur orsaka att quadriceps inte 

heller aktiveras optimalt. Således kan bristfällig aktivering i hamstrings direkt påverka 

quadriceps förmåga att stabilisera knäleden (Hewett et al, 2005). Studien av Myer, Ford och 

Hewett (2005) tyder på att det är främst är laterala hamstrings oproportionella aktivering som 

skiljer sig mellan kvinnor och män och kan vara orsaken bakom ökade valgusvinkeln hos 

kvinnor. På grund av att tidigare forskning mest fokuserat på hamstrings funktion eller H/Q-

ration valdes istället lateral/medial-ratio att undersökas i den genomförda studien. Med tanke 

på tidigare forskning om annan lårmuskulatur som även påverkar graden valgus hade det ändå 

varit intressant att mäta muskelaktiveringen även på andra muskler kring knät. 

 

Tidigare forskning om hur aktiveringsordning påverkar valgusvinkel har inte hittats vid 

litteratursökningen för denna studie. Däremot finns forskning som har undersökt betydelsen av 
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snabb neuromuskulär aktivering vid initiala fasen av kontakt med underlaget för att stabilisera 

knäleden optimalt (Hannah, Minshull, Smith & Folland, 2013). Resultatet från den genomförda 

studien visade dock inget signifikant samband mellan aktiveringsfördröjning i VM och graden 

valgusvinkel. Att sambandet inte var signifikant kan bero på att knäledsinstabilitet på grund av 

aktiveringsfördröjningen inte uttrycker sig i valgusvinkel under en sådan enkel, kontrollerad 

och förutsedd rörelse. En annan möjlig förklaring är att det även i detta fall är andra muskler 

kring knät, till exempel mediala hamstrings, som påverkar graden valgusvinkel mer. 

 

En utmaning vid användning av sEMG är att försöka detektera sEMG-signaler från den önskade 

muskeln utan att snappa upp signaler från coaktiva eller inaktiva intilliggande muskler, så kallat 

crosstalk. I studien användes riktlinjer från Blanc och Dimanico (2010) vid fästandet av 

elektroderna för att undvika detta men för att ytterligare minska risken för crosstalk från andra 

muskler kunde korsade övningar använts, samt frivilliga kontraktionstester att jämföra 

resultaten med. (Blanc och Dimanico, 2010). På grund av att crosstalk är svårt att undvika helt 

vid användning av sEMG ska det tas i beaktande att de uppmätta värdena i studien kan ha 

påverkats av andra intilliggande muskler än de som önskades mätas. 

 

Att resultaten saknar signifikans påverkas bland annat av att antalet försökspersoner var få. Det 

hade därför varit intressant att utföra studien på en större population för att se om 

signifikansnivån hade förändrats. Något som bör tas i beaktande vid studier gjorda på kvinnliga 

försökspersoner är hormonala förändringar under menstruationscykeln samt användning av 

hormonbaserade preventivmedel. En studie av Ekenros, Hirschberg, Heijne och Fridén (2013) 

undersökte muskelstyrka och hopprestation hos kvinnor och fann ingen signifikant skillnad 

mellan resultaten från en period med intag av p-piller och en period med inget intag av p-piller. 

Däremot fanns det en signifikant skillnad i maximal isokinetisk muskelstyrka i knäextensorerna 

mellan tidig follikulärfas och lutealfas. I en studie av Fridén, Ramsey, Backstrom, Benoit, 

Saartok och Lindén Hirschberg (2005) visade sig även den posturala kontrollen, det vill säga 

nervsystemets förmåga att orientera och stabilisera kroppen, variera under 

menstruationscykeln. Med tanke på det här kan fasen av menstruationscykeln, vilket inte togs i 

beaktande vid testtillfället, ha påverkat resultaten i den genomförda studien. 

 

En begränsning i den aktuella testutrustningen är att 2D analys av FPPA bara tar i beaktande 

rörelser i frontalplan trots att rörelser i transversalplan också kan påverka mätresultatet. På 

grund av det här har även tidigare studier (Ortiz, Rosario-Canales, Rodrigues, Seda, Figueroa 
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& Venegas.Rios, 2016) diskuterat problematiken med att FPPA inte kan fånga rörelser ur lika 

många vinklar som 3D analyser vilket sänker validiteten hos mätmetoden. Det finns tyvärr inget 

sätt att mäta rotationsrörelser genom 2D analyser (Ortiz, Rosario-Canales, Rodrigues, Seda, 

Figueroa & Venegas.Rios, 2016). Det är även en utmaning att endast visuellt avgöra 

positionerna för mätpunkterna utifrån stillbilderna. Försökspersonerna ombads bära shorts och 

låga strumpor vid testtillfället för att synliggöra anatomiska mätpunkter på benen. Däremot gavs 

inga rekommendationer för klädsel på överkroppen vilket gjorde att AIS var täckt av 

klädesplagg och positionen därför svår att estimera. Hade försökspersonerna varit iklädda 

sporttopp och kortare shorts hade det underlättat 2D analysen. En annan begränsning är 

naturliga biomekaniska variationer i landningstekniken hos testdeltagarna. Några av deltagarna 

(n=2) landade med väldigt extenderad knäled vilket försvårar mätningen av dynamisk valgus 

genom FPPA då personen inte når sin verkliga peak valgus som troligen hade skett vid en högre 

knäflexion. Ingen korrigering av landningstekniken gjordes eftersom målet med studien var att 

undersöka en så naturlig landning som möjligt. Försökspersonerna ombads bära sina personliga 

löparskor eller träningsskor vid testtillfället. Varken tjockleken av skosula eller eventuella 

pronations- eller supinationsstöd togs i beaktande vid testtillfället vilket kan ha påverkat 

resultaten. Mängden underhudsfett kan också påverka styrkan av uppmätta sEMG-signaler 

(Barbero, Merletti och Rainoldi, 2010) där ett tjockare lager mellan muskeln och elektroden gör 

att signalerna försvagas. Genom studiedesignen görs dock beräkningar på relationen mellan 

musklerna enskilt för varje försöksperson, och muskelaktiveringarna jämförs individuellt, 

vilket gör att skillnader i andelen kroppsfett mellan deltagarna inte borde påverka resultaten. 

 

Något som även bör tas i beaktande vid tolkning av resultaten i denna studie är att det i riktiga 

idrottssituationer kan förekomma annorlunda belastning som till exempel rotation eller yttre 

belastning. Enligt studien av Shin, Chaudhari och Andriacchi (2011) är inte stor valgusvinkel i 

sig en orsak till främre korsbandsskador utan endast i situationer i kombination med rotation av 

tibia, därför kunde det i framtida studier vara intressant att undersöka 

muskelaktiveringsmönster och biomekanik i fler idrottsspecifika rörelser som i till exempel 

vändningar. Det är viktigt att även ta i beaktande att studiens tester var kontrollerade och 

rörelsen var förutsägbar för deltagaren vilket kan ha påverkat resultaten då knävalgus har visat 

sig kunna fördubblas i oförutsedda rörelser jämfört med förutsedda rörelser (Shin, Chaudhari 

och Andriacchi, 2011) Därför kan det vara svårt att genom kontrollerade tester mäta den 

egentliga valgusvinkeln och muskelaktiveringen som kan uppstå vid matchsituationer.  
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I den genomförda studien uppskattades peak-muskelaktivering ske vid lägsta punkten vid 

landningen eftersom det då bildas mest motstånd i övergången från flexion till extension i 

knäleden. En avgörande funktion på Mpowers elektroder vore om applikationen kunde kopplas 

samman med androidenhetens kamera och kunna filma rörelsen samtidigt som sEMG-

mätningen sker. Att kunna analysera sEMG-signaler och biomekanik sida vid sida kunde 

avslöja exakt i vilket läge en viss muskelaktivering sker.  

 

Det går inte att utesluta att de kontaktade tränarna kan ha påverkat spelarnas val att delta i 

studien, det bör dock påpekas att deltagandet endast medförde fördelar för spelarna. Samarbetet 

med företaget Fibrux OY, som lånade ut testutrustningen till studien, är inget som påverkar 

redovisningen av resultaten i studien. Det bör även klargöras att företaget heller inte haft någon 

påverkan i varken valet av syfte eller något annat i utformningen av studien. Samarbetet innebär 

endast utlånande av testutrustning för att i gengäld få ta del av testresultaten i form av 

färdigskriven uppsats. 

 

Användning av EMG-mätningar och biomekaniska analyser som screeningverktyg för 

skaderisk är i nuläget väldigt sällsynt i lagsammanhang då testutrustningen är dyr och 

svåranvänd. Portabla ytelektroder och 2D analyser är kostnadseffektiva alternativ men det 

behövs mer forskning kring validitet samt reliabilitet innan liknande tester kan implementeras 

i idrottssammanhang. Innan verktyget kan användas för screening av skaderisk bör även ett 

gränsvärde hittas för när valgusvinkel eller muskelaktivering övergår från normal till riskzon.  

 

Resultaten från den genomförda studien tyder på att det finns en viss tendens till samband 

mellan muskelaktiveringsgraden i vastus laterails och vastus medialis och valgusvinkeln. Det 

går dock inte att utesluta att det är annan muskulatur kring knät som har större inverkan på 

ledstabiliteten. Framtida studier borde rikta sig på prospektiv studiedesign för att kunna avslöja 

vilka egenskaper hos spelare som kan kopplas till risken att drabbas av knäskador. Med tanke 

på det här vore det intressant att följa de testade spelarna under ett längre tidsspann och 

undersöka vilka spelare som drabbas av ACL-skador.  
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4.1 Konklusion 
Det huvudsakliga fyndet i den genomförda studien är att det fanns en tendens till samband 

mellan muskelaktiveringsgraden i vastus lateralis i relation till vastus medialis och valgus. 

Dock var resultaten inte signifikanta vilket gör det omöjligt att utesluta att andra muskler kring 

knät kan ha större inverkan på valgusvinkeln än de undersökta musklerna. Förhoppningsvis kan 

resultaten i den genomförda studien stimulera till framtida forskning på större grupper av 

idrottare och genom prospektiva studier finna neuromuskulära riskfaktorer som kan kopplas till 

risken att drabbas av ACL-skador. 
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6. Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1. a) 
 

Information till deltagare i studien:  

Sambandet mellan muskelaktiveringsmönster i quadriceps och 

dynamisk valgus i ett drop landing test 

– En studie gjord på kvinnliga fotbollsspelare 

 

1.  Bakgrund och syfte 

Det finns både neuromuskulära och biomekaniska riskfaktorer kopplade till främre 

korsbandsskador. Det har visat sig att kvinnliga idrottare aktiverar vastus lateralis mycket 

kraftigare än vastus medialis vilket kan orsaka större valgus och gör leden instabil.  Det 

har även visat sig att laterala quadriceps har större rekryterings mönster hos kvinnor än 

hos män vilket leder till en större abduktion i leden. 

Syftet med studien är att undersöka skillnader i muskelaktiveringsmönster i framsida lår 

(vastus medialis och vastus lateralis) hos unga kvinnliga fotbollsspelare i ett drop landing 

test, samt att undersöka om dynamisk valgus/frontal plane projection angle har ett 

samband med muskelaktiveringen. 

2.  Förfrågan om deltagande 

Er tränare har kontaktats inför studien och har uttryckt intresse att samarbeta. Namn och 

uppgifter om dig som tillfrågas delta i studien har vi fått genom er tränare och lagets 

webbsida. 

3.  Hur går studien till? 
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Försökspersonen ombes bära shorts och inneskor till testtillfället. Testet kommer att 

göras i samband med lagträningen eller annan tid beroende på vad som passar 

deltagarna. Testtillfället består av ett drop landing test. Ett drop landing test innebär en 

ettbenslandning från en 30 cm hög låda. Under testet kommer två små EMG-elektroder 

att fästas på huden, en på inre sidan av framsida lår (vastus medialis) och den andra på 

yttre sidan av framsida lår (vastus lateralis). EMG mäter små elektriska signaler från 

musklerna vilka förändras beroende på hur muskeln aktiveras. EMG-elektroderna som 

används i denna studie är av märket Mpower, det vill säga små portabla elektroder som 

smidigt fästs utanpå huden med små klistermärken. Landningen kommer även att filmas 

framifrån för att kunna analysera biomekaniska vinklar under rörelsen.  

4.  Vilka är riskerna? 

EMG elektroderna som fästs på låret framkallar varken smärta, obehag eller andra 

biverkningar. Testproceduren utsätter inte försökspersonerna för några större risker. 

Testerna är heller inte fysiskt ansträngande. 

5.  Finns det några fördelar? 

Studien ger möjlighet att delta i ett spännande forskningsprojekt och att delta i tester med 

högteknologisk testutrustning som annars skulle vara kostsamt. Genom testerna kan 

spelarna även få information om egna brister i muskelaktivering eller i landningstekniken, 

båda viktiga för att kunna förebygga knäskador.   

6.  Hantering av data, konfidentialitet och sekretess 

Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Dina personuppgifter har hämtats 

från lagets webbsida. Vikt och längd kommer mätas och dokumenteras på plats vid varje 

testtillfälle. Dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Datamaterialet och filmer kommer att förstöras, inte lagras. Dina resultat 

kommer inte kunna kopplas till dej personligen utifrån alla testpersoners resultat. Tillgång 

till dina personliga resultat kommer endast testledaren och du att få ta del av. Resultaten 

från studien kommer presenteras vid Umeå Universitet våren 2018 vid en muntlig 

presentation av kandidatuppsatsen. Testpersonerna och fotbollslagen återstår anonyma. 

Personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204). 
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7.  Hur får jag information om  studiens resultat? 

Efter studien kommer alla deltagare få ta del av resultaten i form av det färdiga 

exmensarbetet där resultaten redovisas anonymt. 

8.  Försäkring 

Försökspersoner som deltar i studien är under testerna försäkrade via Umeå Universitets 

medicinska fakultet. 

9. Frivillighet 

Deltagandet i forksningsprojektet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan särskild 

anledning. 

 10. Ansvariga 

Om du undrar något är du välkommen att kontakta någon av oss i projektgruppen. 

 

Tränarprogrammetstudent 
Lilja Öhman, tel. +358404878773 

 

Handledare 
Michael Svensson, tel. +46907866636 
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6.1 Bilaga 1. b) 

 
Information till deltagare (finska) 

 

Tietoa osallistujille tutkimukseen: 
Yhteys quadricepsin lihasaktivaation ja dynaamisen valguksen välillä drop 

landing testissä 

– Tutkimus tehty naisjalkapallonpelaajille 

 

1.Tausta ja tutkimuksen tarkoitus 

On olemassa sekä, hermo, että biomekaanisia riskitekijöitä, jotka liittyvät 

eturistisidevammoihin. Naisurheilijoilla on todettu voimakkaampi lihasaktivointi lateraalissa 

etureidessä verrattuna mediaaliin etureiteen, joka aiheuttaa polven epävakautta ja suurempaa 

abduktiota niveleen. Riittämätön lihasaktivaatio ja polven valgus lisää riskiä polvivammojen 

altistumiselle.  

Tutkimuksessa pyritään tutkimaan aktivaatioeroa etureiden lihaksissa (vastus medialis ja 

vastus lateralis) ja verrata tuloksia dynaamiseen valgukseen (frontal plane projection angle) 

havaitakseen näiden välillä olevan mahdollisen yhteyden.  

 

2. Kysely osallistumisesta 

Närpiön Kraftin naisten jalkapallojoukkueen valmentajaan ollaan oltu yhteydessä ja hän on 

osoittanut kiinnostusta yhteistyöhön. Nimi ja tiedot sinusta, jota kysytän mukaan 

tutkimukseen, on saatu valmentajalta tai joukkueen nettisivun kautta. 

 

3. Testin tapahtumakulku 

Testi tehdään joukkueen harjoitusten yhteydessä. Testi, jota tutkimuksessa käytetään, on 

yhden jalan drop land testi. Tämä tarkoittaa yhdellä jalalla laskeutumista 30 cm korkealta 

korokkeelta. Testin aikana etureiden ihoon on kiinnitettynä kaksi sEMG elektrodia, yksi 

reiden sisäpuolella (vastus medialis) ja toinen reiden ulkopuolella (vastus lateralis). EMG 

mittaa pieniä sähköisiä signaaleja, jota lihakset lähettävät riippuen kuinka paljon ne 
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aktivoituvat. sEMG- podit, joita tässä tutkimuksessa käytetään ovat merkkiä Mpower, eli 

pieniä kannettavia elektrodeja, jotka helposti kiinnitetään ihon päälle pienillä tarroilla. 

Laskeutuminen korokkeelta filmataan edestäpäin, jotta biomekaanisten kulmien analysointi 

liikkeen aikana olisi mahdollista. 

Testit tehdään Närpiön tekonurmihallissa/”pallohallissa” (Osoite: Närpes Idrottshall, 

Industrivägen 2, 64200 Närpes) 

 

4. Mitkä ovat riskit? 

EMG-elektrodit, jotka kiinnitetään reiteen eivät aiheuta kipua tai epämukavuutta, eikä muita 

haittavaikutuksia. Testit eivät alista osallistujia riskeille, eivätkä testit ole fyysisesti raskaita.  

 

5. Onko osallistumisessa jotain etuja? 

Tutkimus mahdollistaa osallistumisen jännittävään tutkimusprojektiin ja mahdollisuuden 

saada testata lihaksiaan huipputeknisillä testauslaitteilla, joka muuten olisi kallista. Testien 

kautta pelaaja voi myös saada tärkeää tietoa omasta lihasaktivaatiosta ja biomekaniikasta, 

josta voi olla apua polvivammojen ehkäisyssä.  

 

6. Tietojen käsittely, luottamuksellisuus ja yksityisyys 

Uumajan yliopisto on vastuussa henkilötiedoistasi. Henkilötietosi on saatu valmentajalta ja 

joukkueen nettisivun kautta. Paino ja pituus mitataan testien yhteydessä. Tietojasi käsitellään 

luottamuksellisesti, jotta ulkopuliset eivät saa niitä käsiinsä. Tulokset ja videot tullaan 

hävittämään, ei tallentamaan. Sinun henkilökohtaisia tuloksia ei voida yhdistää sinuun 

henkilökohtaisesti, kun kirjoitelma on valmis. Valmis kandidattitutkielma tullaan esittelemään 

suullisesti Uumajan Yliopistossa keväällä 2018. Testihenkilöt ja joukkue pysyy yhä 

nimettöminä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaan (1998:204).  

 

7. Miten saan tietää tutkimuksen tulokset? 

Tutkimuksen jälkeen osallistujat saavat ottaa osaa tutkimustulokseen valmiin kandidaatti 

tutkielman muodossa, jossa tulokset esitellään nimettöminä. 

 

8. Vakuutus 

Testihenkilöt ovat testien aikana vakuutettuja Uumajan Yliopiston lääketieteellisen 

tiedekunnan kautta. 
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9. Vapaaehtoisuus 

Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi keskeyttää milloin tahansa ilman syytä. 

 

10. Tutkimuksesta vastuussa olevat henkilöt 

Jos sinulla on kysymyksiä, voit mielellään ottaa yhteyttä projektin vastuuhenkilöihin. 

Tränarprogrammet student/ liikuntalääketieteenopiskelija 

Lilja Öhman, puh. +358404878773 

Ohjaaja 

Michael Svensson, puh. +46907866636 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Bilaga 2. a) 

 

Appendix 

Informerat dokumenterat samtycke 

Sambandet mellan muskelaktiveringsmönster i quadriceps och 

dynamisk valgus i ett drop landing test 

– En studie gjord på kvinnliga fotbollsspelare 
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- resulterar i en kandidatuppsats vid Umeå universitet 

Syftet med studien är att undersöka skillnader i muskelaktivering i framsida lår (vastus 

medialis och vastus lateralis) hos unga kvinnliga fotbollsspelare i ett drop landing test, 

samt att undersöka om dynamisk valgus/frontal plane projection angle har ett samband 

med muskelaktiveringen. 

Det som förväntas av dig som testperson är deltagande vid ett testtillfälle Detta 

tillfälle består av mätning av vikt, längd, en uppvärmning och ett så kallat drop 

landing test med EMG elektroder fästa på framsidan av låret.   

Testtillfällena kommer vara fördelade under våren 2018. Ett testtillfälle kommer ta ca 

15 minuter. Testerna kommer utföras i samband med lagets träning eller på 

idrottslabbet på idrottsmedicinska enheten i Umeå. Samtliga testtillfällen leds och 

övervakas av en testledare. 

Inklusionskriterier för studien är att deltagaren ska vara en kvinnlig aktiv 

fotbollsspelare i åldern 18-25. Deltagaren får inte ha någon nuvarande färsk skada 

eller pågående infektionssjukdom som kan påverka resultaten. Deltagaren avråds 

också från att köra tung benträning inom 24 timmar innan testtillfället. 

Deltagarnas personuppgifter och resultat kommer behandlas anonymt och endast 

användas inom studien. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när 

som helst utan anledning. 

Deltagarna garanteras anonymitet under studiens gång. Resultatet i sin helhet 

delges försökspersonerna då kandidatavhandlingen är klar.  

Jag intygar att jag tagit del av informationen om undersökningen och accepterar att 

frivilligt delta som försöksperson. Jag säkerställer här med att jag inte har någon 

nuvarande skada eller pågående infektionssjukdom som kan påverka resultaten. 

Datum och underskrift ______________________________ 

Namnförtydligande _________________________________ 
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Tack för ditt deltagande! 

Lilja Öhman 

Tränarprogrammet Idrottsmedicin, Umeå Universitet 

 

 

 

6.2 Bilaga 2 b) 
 

Appendix (finska) 
Yhteys quadricepsin lihasaktivaation ja dynaamisen valguksen 

välillä drop landing testissä 

 – Tutkimus tehty naisjalkapallonpelaajille 

-kandidaattitutkielma, Uumajan Yliopisto. 

 

Tutkimuksessa pyritään tutkimaan aktivaatioeroa etureiden lihaksissa (vastus medialis ja 

vastus lateralis) ja verrata tuloksia dynaamiseen valgukseen (frontal plane projection angle) 

nähdäkseen jos näiden välillä on yhteys.  

Sinulta osallistujana oletetaan osallistumista yhteen 15 minuutin pituiseen testitilaisuuteen. 

Testitilaisuus sisältää painon ja pituuden mittauksen ja pienen lämmittelyosuuden, jonka 

jälkeen testi nimeltään ”Drop landing test”. Testin aikana reiteen on kiinnitettynä sEMG 

elektrodit. 

Testit pidetään kevään 2018 aikana. Testit tehdään Närpiön pallohallissa. Testejä johtaa ja 

valvoo testinohjaaja.   

Osallistujan tulee olla 18-25-vuotias naisjalkapallonpelaaja. Osallistujalla ei saa olla 

testihetkellä mitään vammaa tai tartuntatautia, joka voi vaikuttaa tuloksiin. Osallistujaa 

kehotetaan välttämään raskasta jalkatreeniä 24 tuntia ennen testitilaisuutta.  
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Osallistujan henkilötietoja ja tuloksia tullaan käsittelemään nimettömänä ja ainoastaan 

tutkimuksessa. Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuminen voidaan keskeyttää milloin 

tahansa tutkimuksen aikana ilman syytä. 

Tulokset ilmoitetaan osallistujille kandidaattityön valmistuttua. Osallistujien henkilökohtaiset 

tulokset pysyvät nimettöminä. 

Minä vakuutan, että olen lukenut tiedot tutkimuksesta ja hyväksyn vapaaehtoisesti 

osallistumisen testihenkilönä. Vakuutan myös, ettei minulla ole tällä hetkellä mitään vammaa 

tai tartuntatautia, joka voi vaikuttaa tuloksiin. 

 

Päivämäärä ja allekirjoitus _________________________ 

Nimen selvennys __________________________________ 

Kiitos osallistumisesta! 

Lilja Öhman 

Tränarprogrammet Idrottsmedicin, Umeå Universitet 
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