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Abstract  
 
Introduction 

Groin muscle strain is the second most common muscle strain among soccer players and 

represent up to 28% of all soccer related injuries annually. There are multiple risk factors 

contributing to this type of injury, the strength ratio of hip adductors-abductors being one of 

them. Furthermore, pain has shown to decrease muscle strength. The purpose of this study 

was to examine the correlation between the strength ratio of hip adductors-abductors and 

perceived pain. 

 

Method 

One male subelite soccer team (n= 14) from Umeå participated in this study. The two tests 

that were conducted was the hand-held dynamometer and the Five-Second Squeeze Test 

(5SST). The hand-held dynamometer is a valid and reliable device used to examine the 

strength ratio of hip adductors-abductors and the 5SST is a valid measurement of hip and 

groin function in soccer players.   

 

Results 

No significant correlation was found between the strength ratio of hip adductors-abductors 

and perceived pain in the 5SST (p<0.05) in the present study. 

 

Conclusion 

The findings in the present study showed no significant correlation between the strength ratio 

of hip adductors-abductors and perceived pain in the 5SST. Based on the result, 5SST cannot 

be used to identify the strength ratio of hip adductors-abductors in soccer players. The present 

study emphasis the importance of larger studies with higher number of participants in the 

future to analyze the correlation of strength ratio and perceived pain.  

 
Key words: groin, muscle strains, risk factors & screening tools  
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Abstrakt  
 

Introduktion 

Bristning i ljumskarna är den näst vanligaste muskelbristningen bland fotbollsspelare och 

representerar upp till 28% av alla fotbollsskador per år. Det finns flertalet riskfaktorer som 

kan ge upphov till denna skadetyp, exempelvis styrkeförhållandet mellan höftadduktorer-

abduktorer. Vidare har smärta påvisats minska muskelstyrkan. Syftet med denna studie var att 

undersöka sambandet mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer och smärta.  

 

Metod  

Ett subelit-herrfotbollslag (n= 14) från Umeå deltog i studien. Testproceduren innehöll test 

med handdynamometer, som är ett validerat och reliabelt verktyg för att mäta 

styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer samt Five-Second Squeeze Test (5SST) som är 

validerad att utvärdera höft- och ljumskfunktion bland fotbollsspelare.  

 

Resultat  

Inget signifikant samband mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer och 

smärtskattning i 5SST (p<0.05) noterades i denna studie.   

 

Konklusion  

Studien fann inget signifikant samband mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer 

och smärtskattningen i 5SST. Baserat på detta resultat kan 5SST troligtvis inte användas för 

att identifiera fotbollsspelares styrkeförhållande i höftadduktorer-abduktorer. I framtiden bör 

större studier med fler deltagare utformas för att kartlägga om det finns ett samband mellan 

styrkeförhållande och upplevd smärta.  

 

Nyckelord: ljumskar, muskelbristningar, riskfaktorer & screeningsverktyg  
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1 Introduktion 
Fotboll är världens största sport med fler än 625 miljoner spelare från novis till elit 

(Rodrigues, Lasmar & Caramelli, 2016; Stølen, Chamari, Castagna & Wisløff, 2005). 

Riksidrottsförbundets (2017) senaste statistik visar att sporten även dominerar i Sverige med 

över 800 000 utövare. Fotboll är en intermittent lagidrott som karaktäriseras av upprepade 

högintensiva ansträngningar, kognitiva uppgifter och idrottsspecifika rörelser (Baker, Rollo, 

Stein & Jaukendrup, 2015). Idrottsspecifika rörelser involverar bland annat 

riktningsförändringar, upprepade sprinter och kraftiga inbromsningar, vilket ställer höga krav 

på spelarens muskulatur (Bloomfield, Polman & O’Donoghue, 2007; Stølen, et al., 2005).  

 

1.1 Muskelbristningar 

Muskelbristningar sker frekvent inom idrotter som involverar högintensiva arbetsinsatser och 

sannolikheten att ådra sig likartad skada igen är hög (Orchard, Best, & Verrall, 2005). Den 

vanligaste formen av muskelbristning sker i hamstringsmuskulaturen och risken för recidiv 

skada är 12% bland elitfotbollsspelare per säsong. Hamstring/quadriceps-ratio (H:Q ratio) hos 

spelare har identifierats som en riskfaktor, således har träningsprogram utformats i intention 

att minimera styrkeförhållandet (Petersen & Hölmich, 2005). I motsats till detta noterade 

Freckleton och Pizzari (2013) i sin kombinerade review och metaanalys att det inte finns ett 

samband mellan H:Q ratio och hamstringsskada. Merparten forskning tyder dock på att 

hamstringsskador reducerats bland spelare som implementerat träningsprogram för att 

minimera skillnaden i H:Q ration och öka styrkan i hamstringsmuskulaturen (Askling, 

Karlsson, & Thorstensson, 2003; Croisier, Ganteaume, Binet, Genty, & Ferret, 2008).  

 

Ljumskskada är den näst vanligaste formen av muskelbristning (Ekstrand, Hägglund, & 

Waldén, 2011) och representerar upp till 28% av alla fotbollsskador per år (Werner, 

Hägglund, Waldén & Ekstrand, 2009). Riskfaktorer kan delas in i inre och yttre. Inre faktorer 

är personspecifika vilket bland annat innefattar ålder, kön, tidigare skadehistorik, 

muskelstyrka samt rehabilitering. Yttre faktorer kan härledas till miljöorienterade karaktärer; 

spelarnivå, underlag, material och träningstid (Murphy, Connolly & Beynnon, 2003; Ryan, 

DeBurca & Mc Creesh, 2014). Vidare kan inre och yttre faktorer grupperas som modifierbara 

och icke-modifierbara faktorer. Spelare har till exempel möjlighet att påverka sin 

muskelstyrka och träning i förebyggande syfte, medan åldrande och tidigare skadehistorik inte 

kan förändras (Maffey & Emery, 2007; Ryan, et al., 2014). Ryan, et al., (2014) fann i sin 
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systematiska review att fotbollsspelare med tidigare ljumskskada löper 2.6 (95% 

konfidensintervall [CI] 1.1 – 6.11) till 7.3 (p< 0.001) gånger högre risk att ådra sig recidiv 

skada och anses vara främsta orsaken till ljumskskada. Då det finns flertalet riskfaktorer som 

kan ge upphov till ljumskskador gör detta skadan komplex (Hedt, Pearson, Lambert, 

McCulloch, & Harris, 2019; Whittaker, Small, Maffey & Emery, 2015). 

 

En potentiell förklaring till skademekanismen är att adduktormuskulaturen översträcks eller 

när den excentriska kraften vid inbromsning efter kraftiga abduktorrörelser överstiger 

adduktormuskulaturens styrka (Hrysomallis, 2009). Tyler, Nicholas, Campbell och McHugh 

(2001) har noterat att ishockeyspelare med 20% ipsilateral styrkenedsättning i 

höftadduktorerna i förhållande till höftabduktorer ökar skaderisken 17 gånger i ljumskarna. 

Fyndet kan sannolikt överföras till idrotter med riktningsförändringar, kraftiga accelerationer 

och decelerationer, exempelvis fotboll (Ryan, et al., 2014), men i dagsläget är det tvetydigt 

om styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer kan predicera en potentiell ljumskskada 

(Hedt, et al., 2019). Fortsättningsvis föreslår Ryan, et al., (2014) att fotbollsspelare behöver 

liknande styrkebehov i höftmuskulaturen som ishockeyspelare för att motverka ljumskskador.  

 

1.2 Prevention 

Ljumskskador kan leda till avbrott från träningar samt matcher under en längre period 

(Hölmich, Larsen, Krogsgaard & Gluud, 2010; Werner, et al, 2009). Då recidiv skada medför 

längre rehabilitering (Werner, et al, 2009) är det essentiellt att förhindra första skadetillfället 

(Engebretsen, Myklebust, Holme, Engebretsen, & Bahr, 2008). Specifika träningsprogram har 

framtagits med avsikt att förebygga ljumskskador. Övningar som stärker upp 

adduktormuskulaturen, förbättrar koordination och balans, samt ökar bålstabiliteten tenderar 

att reducera skadeprevalensen (Hölmich, et al., 2010). Esteve, Rathleff, Bagur-Calafat, 

Urrutia och Thorborg (2015) genomförde en review och meta-analys, i syfte att undersöka om 

preventiva träningsprogram minskar risken för ljumskskada. De observerade en reducering på 

19% men detta var inte en signifikant riskminimering (Risk ratio 0.81; 95%, CI 0.60-1.09). 
 

1.3 Styrka och smärta 

Försämrad adduktorstyrka är en markör som utmärker atleter med ljumsksmärta (Mosler, 

Weir, Hölmich, & Crossley, 2015) vilket ökar skaderisken (Whittaker, et al., 2015). Beroende 

på hur styrkan i adduktorerna testats och var handdynamometern placeras kan 

sambandsanalysen mellan smärta och styrka variera (Mosler, et al., 2015). Smärta har visats 
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minska muskelstyrkan i ljumskar och andra muskelgrupper (Henriksen, Rosager, Aaboe, 

Graven-Nielsen, & Bliddal, 2011; Mosler, et al., 2015; Nevin, & Delahunt, 2014) samtidigt 

finns det studier som antyder att smärta och styrka i ljumskarna inte korrelerar (Mosler, et al., 

2015; Rafn, et al., 2016). Styrkeskillnader i nedre extremiteterna kan upptäckas med 

screeningtester som används frekvent bland fotbollslag, men om resultaten identifierar 

skaderisken är inte fastställt (Bahr, 2016). Handdynamometer är ett validerat samt reliabelt 

screeningverktyg för att mäta muskelstyrka (Stark, Phillips, Fejer, & Beck, 2011). Test med 

handdynamometer kan bland annat användas för att mäta styrkeförhållandet mellan 

höftadduktorer-abduktorer och därigenom värdera risken att atleter ådrar sig ljumskskada 

(Tyler, et al., 2001). Five-Second Squeeze test (5SST) kräver ingen utrustning och mäter 

spelarens subjektiva smärtskattning på en skala 0-10, efter maximal isometrisk aktivering av 

adduktorerna i fem sekunder. Testet är validerat och reliabelt att utvärdera fotbollsspelares 

höft- samt ljumskfunktion baserat på smärtskattningen som delas in i tre zoner. Grön (0-2), 

gul (3-5) och röd zon (6-10) (Thorborg, Branci, Nielsen, Langelund & Hölmich, 2017). Om 

det finns ett samband mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer och 

smärtskattning kan 5SST potentiellt implementeras som ett tidseffektivt och kostnadsfritt 

screeningsverktyg för fotbollsklubbar. Vidare skulle nyttan vara att upptäcka spelare med 

lägre styrkeförhållande än 0.80, som anses vara en riskfaktor för ljumskskada (Tyler, et al., 

2001) och på så vis förhindra första skadetillfället (Engebretsen, et al., 2008). 
 

1.4 Syfte och hypotes 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan styrkeförhållandet 

i höftadduktorer-abduktorer och smärtskattning i ljumskarna bland sub-elit fotbollsspelare i 

Umeå. Hypotesen var att smärta försämrar styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer, 

vilket baserats på tidigare forskning som noterat att smärta i ljumskarna påverkar styrkan 

negativt. Det sekundära syftet var att studera könsskillnader med hypotesen att män har sämre 

styrkeförhållande än kvinnor.  

 

2 Metod  

2.1 Urval och Deltagare 

Testledarna kontaktade ansvariga tränare inom tre olika fotbollslag i Umeå för att delge 

verbal information om studien. Vid överenskommelse åkte testledarna till lagens 

träningsanläggning för att informera spelarna muntligt och skriftligt om rättigheter, kriterier 
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samt innebörd att delta i studien. Inklusionskriterierna innefattade frivilligt deltagande, att 

spelarna vid testtillfället minst fyllt 18 år samt inte rehabiliterade för höft- eller ljumskskada 

som förhindrade att delta på träningar och matcher. Sammantaget har 35 skriftliga 

informationsblad samt samtyckesformulär delats ut till kvinnor (n= 16) och män (n= 19). På 

grund av sen återkoppling från damerna räknades hela laget som bortfall. Urvalsprocessen 

finns sammanställd i figur 1. 

 
Figur 1. Urvalsprocess för studiedeltagande. 
 

I studien deltog subelit-fotbollsspelare i Umeå från ett herrlag (n=14). Medelvärden för 

deltagarna finns sammanfattad i tabell 1. 
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2.2 Testprocedur 

För att undvika muskeltrötthet genomfördes testerna tre dagar efter fotbollsmatch (Cheung, 

Hume, & Maxwell, 2003). Testutförandet ägde rum under två sammanhängande 

eftermiddagar mellan 16:45-18:30, inomhus på en massagebänk i lagets träningsanläggning. 

Samtliga testades enskilt utan skor, före uppvärmning då testerna medförde minimal 

skaderisk. En och samma testledare ansvarade för testinstruktioner samt utförande medan den 

andra studieledaren såg till att proceduren genomfördes enligt standardiserat protokoll och 

samlade in data. Om en spelare inte kunde fullfölja testerna på grund av smärta avbröts 

proceduren och spelaren exkluderades därmed från studien. Testproceduren inleddes med 

insamling av personuppgifter och spelaren fick besvara om den hade en höft- eller 

ljumskskada som förhindrade deltagande i träning eller match. Därefter informerade 

testledaren hur testet med handdynamometer skulle genomföras följt av en submaximal 

testomgång på höger ben för familiarisering. Spelarna fick endast ett försök vid det maximala 

testtillfället och resultaten noterades i ett exceldokument. Det andra testet som genomfördes 

var Five-Second Squeeze Test. Testledaren informerade hur testet skulle genomföras. Inget 

submaximalt test krävdes. Tidsflöde över testproceduren finns sammanställd i figur 2. 

 
Figur 2. Tidsflöde över testprocedur. 5SST = Five-Second Squeeze Test. 

 
2.2.1 Test med Handdynamometer 

Spelaren låg på vänster sida med vänster ben böjt under kroppen, därefter abducerade 

spelaren höger ben i utsträckt position ungefär 30 centimeter från bänken. Testledaren 

placerade handdynamometern (Lafayette Manual Muscle Tester, Modell 01165) lateralt på 

spelarens högra fotankel och på en given signal applicerades tryck nedåt tills den isometriska 

positionen bröts (Bild 1). Kraften för att bryta positionen uppvisades på handdynamometerns 

skärm och värdet fördes in i ett exceldokument. Spelaren lade sig framåtlutad på höger sida, 

böjde och förde vänster ben över höger ben med en position som liknade siffran 4, vidare 
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adducerade spelaren höger ben i utsträckt position (Bild 2). Handdynamometern placerades 

medialt på spelarens högra fotankel och på given signal applicerades tryck nedåt tills den 

isometriska positionen bröts och resultatet noterades. Samma procedur utfördes på vänster 

ben (Tyler, et al., 2001).  

 

Bild 1. Test med Handdynamometer, abduktor.             Bild 2. Test med Handdynamometer, adduktor.  

 

2.2.2 Five-Second Squeeze Test 

Spelaren låg på rygg medan testledaren placerade vänstra handflatan på insidan av deltagarens 

vänstra fotankel och vänstra armbågen på insidan av högra fotankeln (Bild 3). Spelaren fick 

utföra en isometrisk maximal ansträngning i fem sekunder, därefter skattades upplevd smärta 

i höger respektive vänster ljumske på en 0-10 gradig skala där 

0 var smärtfritt och 10 maximal smärta. 
 

Efter testproceduren delades smärtskattningen in i grönt (0-2), 

gult (3-5) samt rött ljus (6-10) för att bedöma varje spelares 

höft- och ljumskfunktion. Grön innebär att spelaren har god 

funktion i höft och ljumskar. I gul zon kan spelaren fortsätta 

träna men bör vara uppmärksam på nedsatt funktion. Röd 

rekommenderar att spelaren omedelbart avbryter träning och 

uppsöker vård för utredning av höft- samt ljumskfunktion 

(Thorborg, et al., 2017).    Bild 3. Five-Second Squeeze Test. 

     

2.3 Artikelsökning  

Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed, Umeå Universitetsbibliotek och 

Google Scholar från mars 2019 till juni 2019. Denna rapport har inkluderat studier som 

publicerats från och med 2000. Vid litteratursökningen har dessa sökord kombinerats på olika 
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sätt: “groin”, “injury”, “soccer”, “hip”, “five-second squeeze test”, injuries in sport, 

“hamstring”, “prevention”, “intrinsic”, “extrinsic”, “risk factors”, “strength” och “ratio”. 

 

2.4 Statistiska program 

I Microsoft Excel (2019, version 16.25, Redmond, Washington, USA) räknades 

styrkeförhållandet ut genom att dividera styrkan för varje spelares höftadduktorer med 

abduktorer på höger respektive vänster ben. Fortsättningsvis beräknades medelvärden och 

standardavvikelser i samma program. Då smärtskattning var en icke-parametrisk variabel 

användes Spearman’s Rank Correlation Coefficient för att utvärdera sambandet mellan 

styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer och smärtskattning i 5SST. Detta genomfördes 

med 30-dagars provversionen JMP Trial (2018, version 14.2.0, Buckinghamshire, U.K). 

Studien accepterade p-värde <0.05.  
 

2.5 Etiska överväganden 

Studien har tillämpat forskningsetiska regler och riktlinjer i linje med 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2014). I samband med muntlig 

information om studien delades skriftliga informationsbrev (Bilaga 1) och samtyckesformulär 

(Bilaga 2) ut till varje spelare. Efter inlämning av skriftligt godkännande som bekräftade 

frivilligt deltagande har insamlade personuppgifter och testresultat enbart använts till studien. 

Datainsamlingen har sparats till och med september 2019. Vidare har datainsamlingen 

hanterats konfidentiellt och omkodats till resultaten som redovisats på gruppnivå. Deltagarna 

har när som helst kunnat avbryta sin medverkan i studien utan att ange orsak. Fortsättningsvis  

har spelarna underrättats om rättigheterna till sina testresultat efter avslutad testprocedur samt 

möjligheterna att vid intresse ta del av den färdiga rapporten.  

 

En av testledarna är personligt involverad i laget som deltog, vilket kan ge upphov till att 

spelarna hamnar i beroendeställning (World Medical Association, 2014). För att minimera 

eventuellt upplevd press att delta i studien har testledaren utan relation till laget fört den 

informativa dialogen med ledare och spelare samt understrukit vikten av frivilligt deltagande. 

Testledaren som är medlem i klubben har inte kunnat identifiera vilket resultat som tillhör 

respektive spelare då personuppgifterna successivt kodats om av den andra testledaren under 

testproceduren. 
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3 Resultat 
Resultatet visade inget signifikant samband mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-

abduktorer och smärtskattningen i 5SST (p>0.05). Medelvärdet för styrkeförhållandet 

höftadduktorer-abduktorer på gruppnivå var 0.96 ± 0.14. Vid smärtskattning för höger 

respektive vänster ljumske noterades en signifikant korrelation (r= 0.77, p<0.001). 

Korrelationsmatris över alla värden finns sammanställd i tabell 2, fortsättningsvis är 

deskriptiv data för smärtskattning och styrkeförhållande sammanställd i figur 3. Då kvinnorna 

räknades som bortfall (n= 20) kunde eventuella könsskillnader inte studeras. 

 

 

 
Figur 3. Deskriptiv data över resultaten. 5SST = Five-Second Squeeze Test 
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4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan styrkeförhållandet 

i höftadduktorer-abduktorer och smärtskattningen i 5SST. Studien noterade inget signifikant 

samband (Tabell 2), hypotesen kan därmed inte bekräftas. Baserat på resultatet kan 5SST 

troligtvis inte användas för att utvärdera spelarnas styrkeförhållande. Denna studie kan anses 

vara en pilotstudie, då det till författarnas kännedom inte finns tidigare forskning på 

styrkeförhållandet höftadduktorer-abduktorer i relation till smärtskattning i 5SST. 

Korrelationen mellan smärta och styrka i nedre extremiteterna med handdynamometer har 

däremot studerats. Smärta har då påvisats korrelera med styrkan signifikant vid muskeltester 

när handdynamometern placerats mellan knäna samtidigt som höften flekteras 45 grader samt 

90 grader i knäled (Mosler, et al., 2015). Sambandet kan möjligtvis förklaras med annat 

testprotokoll då styrkan testats isometriskt och i andra biomekaniska vinklar. I motsatt till 

detta finns det forskning som inte kunnat verifiera att smärta och styrka i ljumskarna påverkar 

varandra (Rafn, et al., 2016). Mosler, et al., (2015) anser att det fortfarande är tvetydigt i 

vilken omfattning smärta och styrka generellt korrelerar, samt under vilka premisser.  

 

Fotbollsspelare upplever mest smärta i ljumskarna under försäsongen. Detta kan förklaras 

med att speluppehållet mellan säsongerna inte är tillräckligt lång för spelarnas återhämtning 

(Thorborg, Rathleff, Petersen, Branci & Hölmich, 2017). I denna studie genomfördes testerna 

i början på säsongen med ett medelvärde på 1.9 ± 2.1 i smärtskattningen. Författarna har 

resonerat om den låga skattningen kan bero på den geografiska platsen laget befinner sig på. 

Då det är konkurrens om speltid och fotbollsplaner medför detta längre försäsongsträning i 

norra Sverige vilket ökar chanserna att spelarna hinner bli återställda. Om testerna genomförts 

senare på fotbollssäsongen då spelarna exponeras för fler matcher där muskulaturen utsätts för 

högre påfrestning (Cheung, et al., 2003) är det tänkbart att smärtskattningen visat andra 

resultat. Styrkeförhållandet behöver inte påverkas om smärtskattningen är högre, men det 

finns sannolika skäl att anta, då tidigare forskning påvisat att smärta kan påverka styrkan 

negativt (Henriksen, et al., 2011; Mosler, et al., 2015; Nevin & Delahunt, 2014). 

 

Studien hade som ambition att granska könsskillnader då styrkeförhållandet påvisats vara en 

riskfaktor för ljumskskada. Hypotesen att män har sämre styrkeförhållande i jämförelse med 

kvinnor baserades på att män generellt löper större risk för ljumskskador (Hedt, et al., 2019; 

Orchard, 2015; Whittaker, et al., 2015). Inom fotboll representerar ljumskskador upp till 19% 

bland män och 14% hos kvinnor (Waldén, Hägglund & Ekstrand, 2015). Konsekvenserna av 
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bristfällig återkoppling samt sen respons från klubbarna resulterade i att endast ett lag kunde 

delta (n= 14). Det sekundära syftet att analysera eventuella könsskillnader kunde följaktligen 

inte analyseras.  

4.1 Metodologiska reflektioner 

I studien fullföljdes ett standardiserat testprotokoll vid samma tidpunkt under två efterföljande 

dagar, vilket resulterat i hög inre validitet. Resultatet är inte generaliserbart på andra 

populationer då studiedeltagarna var en homogen grupp (Thomas, Nelson & Silverman 2018). 

Samtidigt har den höga inre validiteten bidragit till att de externa faktorerna som kan påverka 

studien reducerats. De två testerna som utfördes i studien är validerade och reliabla samt 

tidseffektiva. Vid testning av styrkeförhållandet tillämpade denna studie excentrisk 

kontraktion i linje med Tyler, et al., (2001) medan testproceduren för 5SST skedde 

isometriskt (Thorborg, et al., 2017). Då excentrisk kontraktion ställer högre krav på 

muskulaturen än isometrisk (Thorborg, Petersen, Magnusson, & Hölmich, 2010) är det 

möjligt att sambandet sett annorlunda ut om båda testerna utförts isometriskt.  

 

4.1.1 Test med Handdynamometer  

Biodex är ett labbtest som anses vara golden standard för mätning av isokinetisk testning av 

muskelstyrka, men denna studie valde att använda handdynamometer (Stark, et al., 2011). 

Detta val motiverades med att det är ett reliabelt samt validerad utrustning för att mäta 

muskelstyrka. Vidare är instrumentet lätt att använda och medta till olika platser vilket var 

fördelaktigt för denna studie som genomförde testerna i lagets träningsanläggning. Då detta är 

ett fälttest går det inte att frångå den mänskliga faktorn som kan ge upphov till felmarginaler 

och bör tas i beaktning. Handdynamometerns placering, vilket tryck testledaren applicerar och 

hur deltagaren positioneras kan bland annat påverka resultatets utfall (Stark, et al., 2011; 

Mosler, et al., 2015). För att minimera den mänskliga faktorn utformades ett standardiserat 

testprotokoll, men detta hade kunnat förbättras med måttband då testledaren endast bestämde 

abduktionen via ögonmått. Fortsättningsvis fick deltagarna endast ett maximalt försök på 

respektive ben. Detta kan medföra ökad risk att resultatet inte är representativt. Felmarginalen 

hade förslagsvis reducerats ytterligare med tre testomgångar om det högsta noterade 

styrkeförhållandet för höger och vänster ben samlats in till studien.  
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4.1.2 Five-Second Squeeze Test 

5SST är validerat bland fotbollsspelare för att evaluera höft- och ljumskfunktion. Testledaren 

behöver inte vara erfaren och ingen extern utrustning krävs vid den isometriska kontraktionen 

(Thorborg, et al., 2017). Beroende på den subjektiva smärtskattningen 0-10, delades spelaren 

in i tre olika zoner; grön (0-2), gul (3-5) eller röd (6-10). Rädslan att missa en fotbollsmatch 

kan orsaka underrapportering (McCrea, Hammeke, Olsen, Leo, & Guskiewicz, 2004). I 

beräkning att försöka motverka detta fick spelarna kännedom om zonindelningen efter 

avslutad testprocedur. Subjektiva mätmetoder, exempelvis numerisk smärtskattning, är trots 

dess begränsningar i dagsläget det främsta verktyget inom forskningen att mäta smärta 

(Hartrick, Kovan & Shapiro, 2003). Det är svårt att jämföra och värdera skattningen som 

uppges då spelaren har tidigare erfarenheter av smärta som referenspunkt. Detta är således en 

tolkningsfråga då toleransen mellan individer differentierar (Wagemakers, et al., 2019). Vid 

testtillfället upplevdes merparten spelare ambivalenta hur de skulle bedöma smärtan i 

ljumskarna. Uppfattningen om smärta har med största sannolikhet varierat samt att spelarna 

inte var familjär med skalan i detta sammanhang. En tänkbar fördel hade varit att testa 

spelarna vid upprepade tillfällen för att öka förståelsen hur skalan används.  

 
4.2 Etiska överväganden 

Ur ett etiskt perspektiv upplevde testledarna en skyldighet att meddela de deltagare som 

skattat 6-10 på 5SST direkt efter slutfört test då spelare i röd zon bör avsluta pågående 

idrottsaktivitet omgående. Enligt Thorborg, et al., (2017) ska spelarna kontakta sjukvården för 

att kliniskt undersöka sin höft- och ljumskfunktion. Då maximal excentrisk och isometrisk 

kontraktion ställt höga krav på muskulaturen kan en befintlig skada försämras. Spelare med 

höft eller- ljumskskada som förhindrade deltagande på träning eller match skulle därmed 

exkluderas. Detta vidtogs som en säkerhetsåtgärd, men ingen studiedeltagare hade en känd 

skada i höft- eller ljumskregionen vid testtillfället.  

 

Då det krävs skriftligt samtycke från vårdnadshavare för deltagare som ännu inte fyllt 18 år 

vid testtillfället (World Medical Association, 2014) valde denna studie på förhand att 

exkludera berörda spelare på grund av tidsbrist. I efterhand fick testledarna kännedom om att 

individer från 15 år kan delta i studier utan målsmans godkännande, förutsatt att testerna 

medför minimal skaderisk och individen förstår innebörden av deltagande (Regeringskansliet, 

2018). Testproceduren i denna studie var lätt att förstå samtidigt som skaderisken var 
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försumbar. I detta fall hade inte antalet studiedeltagare påverkats då samtliga fyllt 18 år, men 

denna insikt kan vara fördelaktig till framtida studier.  

 
4.3 Studiens begränsningar 

En och samma testledare genomförde testerna utifrån ett standardiserat protokoll, men 

avsaknaden av erfarenheten med användning av handdynamometer har identifierats som en 

begränsning. Exempelvis upplevde testledaren att trycket som applicerats på studiedeltagarnas 

ben varierat från ett test till ett annat. Detta har sannolikt påverkat datainsamlingens resultat. 

Bristen på tidigare forskning beträffande styrkeförhållande och smärta har begränsat 

möjligheterna att dra slutsatser utifrån studiens resultat. Paralleller har härletts till sambandet 

mellan smärta och styrka i ljumskar vilket ligger närmast. Framtida studier bör med större 

urval belysa sambandet mellan styrkeförhållandet i höftadduktorer-abduktorer och subjektiv 

smärta för riskminimering att begå typ 1-fel (Thomas, et al., 2018). Fotbollslag som 

testledarna hade någon form av personlig koppling till kontaktades. Den ena testledaren 

jobbar för ett lag och är bekant med tränaren i damlaget som tillfrågades att delta. Den andra 

testledaren är bekant med en spelare i det tredje laget som kontaktades. Detta anses vara en 

begränsning och kan liknas vid ett praktiskt urval för bekvämlighet i föreställning om att 

hinna genomföra testerna inom den snäva tidsramen. Studien var känslig för bortfall, i 

synnerhet då enbart ett damlag fick förfrågan om deltagande. Avslutningsvis har tidsbristen 

och avsmalnat urval försvårat chanserna att upptäcka signifikanta samband.  

 

5 Konklusion 
Denna studie upptäckte inget signifikant samband mellan höftadduktorer-abduktorer och 

smärtskattning i 5SST. Baserat på detta resultat kan 5SST troligtvis inte användas för att 

identifiera fotbollsspelares styrkeförhållande i höftadduktorer-abduktorer. Då studiedeltagarna 

var en liten och homogen grupp med likvärdiga styrkeförhållanden kan resultaten inte 

generaliseras. Inga kvinnor deltog i studien vilket förorsakade att eventuella könsskillnader 

inte kunde studeras. Med denna pilotstudie som grund bör framtida forskning utforma studier 

med män och kvinnor samt fler deltagare för att kartlägga om det finns ett samband mellan 

styrkeförhållande och upplevd smärta i ljumskarna.  

 

  



 17 

Referenslista 
Askling, C., Karlsson, J., & Thorstensson, A. (2003). Hamstring injury occurrence in elite soccer players after 

preseason strength training with eccentric overload. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 13(4), 

244-250. 

 

Bahr, R. (2016). Why screening tests to predict injury do not work—and probably never will…: a critical 

review. Br J Sports Med, 50(13), 776-780. 
 

Baker, L., Rollo, I., Stein, K., & Jeukendrup, A. (2015). Acute effects of carbohydrate supplementation on 

intermittent sports performance. Nutrients, 7(7), 5733-5763. 

 

Bloomfield, J., Polman, R., & O'Donoghue, P. (2007). Physical demands of different positions in FA Premier 

League soccer. Journal of Sports Science and Medicine, 6, 63-70. 

 

Cheung, K., Hume, P. A., & Maxwell, L. (2003). Delayed onset muscle soreness. Sports medicine, 33(2), 145-

164. 

 

Croisier, J. L., Ganteaume, S., Binet, J., Genty, M., & Ferret, J. M. (2008). Strength imbalances and prevention 

of hamstring injury in professional soccer players: a prospective study. The American journal of sports medicine, 

36(8), 1469-1475. 

 

Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. (2014). Hämtad 16-

05-19 från: https:// www.wma.net. 

 

Ekstrand, J., Hägglund, M., & Waldén, M. (2011). Epidemiology of muscle injuries in professional football 

(soccer). The American journal of sports medicine, 39(6), 1226-1232. 

 

Engebretsen, A. H., Myklebust, G., Holme, I., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2008). Prevention of injuries among 

male soccer players: a prospective, randomized intervention study targeting players with previous injuries or 

reduced function. The American journal of sports medicine, 36(6), 1052-1060. 

 

Esteve, E., Rathleff, M. S., Bagur-Calafat, C., Urrutia, G., & Thorborg, K. (2015). Prevention of groin injuries in 

sports: a systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med, 49(12), 785-

791. 

 

Freckleton, G., & Pizzari, T. (2013). Risk factors for hamstring muscle strain injury in sport: a systematic review 

and meta-analysis. Br J Sports Med, 47(6), 351-358. 

 

Hartrick, C. T., Kovan, J. P., & Shapiro, S. (2003). The numeric rating scale for clinical pain measurement: a 

ratio measure?. Pain Practice, 3(4), 310-316. 



 18 

 

Hedt, C. A., Pearson, J. M., Lambert, B. S., McCulloch, P. C., & Harris, J. D. (2019). Sex-Related Hip Strength 

Measures Among Professional Soccer Players. Journal of strength and conditioning research. 

 

Henriksen, M., Rosager, S., Aaboe, J., Graven-Nielsen, T., & Bliddal, H. (2011). Experimental knee pain 

reduces muscle strength. The Journal of Pain, 12(4), 460-467. 

 

Hrysomallis, C. (2009). Hip adductors' strength, flexibility, and injury risk. The Journal of Strength & 

Conditioning Research, 23(5), 1514-1517. 

 

Hölmich, P., Larsen, K., Krogsgaard, K., & Gluud, C. (2010). Exercise program for prevention of groin pain in 

football players: a cluster‐randomized trial. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 20(6), 814-

821. 

 

McCrea, M., Hammeke, T., Olsen, G., Leo, P., & Guskiewicz, K. (2004). Unreported Concussion in High 

School Football Players. Clin J Sport Med, 14(1), 13-17. 

 

Maffey, L., & Emery, C. (2007). What are the risk factors for groin strain injury in sport?. Sports Medicine, 

37(10), 881-894. 

 

Mosler, A. B., Weir, A., Hölmich, P., & Crossley, K. M. (2015). Which factors differentiate athletes with 

hip/groin pain from those without? A systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med, 49(12), 810-810. 

 

Murphy, D. F., Connolly, D. A. J., & Beynnon, B. D. (2003). Risk factors for lower extremity injury: a review of 

the literature. British journal of sports medicine, 37(1), 13-29. 

 

Nevin, F., & Delahunt, E. (2014). Adductor squeeze test values and hip joint range of motion in Gaelic football 

athletes with longstanding groin pain. Journal of science and medicine in sport, 17(2), 155-159. 

 

Orchard, J. W. (2015). Men at higher risk of groin injuries in elite team sports: a systematic review. Br J Sports 

Med, 49(12), 798-802. 

 

Orchard, J., Best, T. M., & Verrall, G. M. (2005) Return to play following muscle strains. Clinical Journal of 

Sport Medicine, 15(6), 436-441. 

 

Petersen, J., & Hölmich, P. (2005). Evidence based prevention of hamstring injuries in sport. British journal of 

sports medicine, 39(6), 319-323. 

 



 19 

Rafn, B. S., Tang, L., Nielsen, M. P., Branci, S., Hölmich, P., & Thorborg, K. (2016). Hip strength testing of 

soccer players with long-standing hip and groin pain: what are the clinical implications of pain during testing?. 

Clinical Journal of Sport Medicine, 26(3), 210-215. 

 

Regeringskansliet. (2018). Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 2019-

05-22 från http://rkrattsbaser.gov.se/. 

 

Riksidrottsförbundet. (2017).  RF - Idrotten i siffror 2017. Hämtad 2019-04-08 från 

https://www.rf.se/Statistik/Idrottenisiffror/.  

 

Rodrigues, A. C., Lasmar, R. P., & Caramelli, P. (2016). Effects of soccer heading on brain structure and 

function. Frontiers in neurology, 7, 38. 

  

Ryan, J., DeBurca, N., & Mc Creesh, K. (2014). Risk factors for groin/hip injuries in field-based sports: a 

systematic review. Br J Sports Med, 48(14), 1089-1096. 

 

SAS Institute Inc (2019). JMP Trial (Version 14.2, Buckinghamshire, U.K). Hämtad 2019-05-15 från 

https://support.sas.com/downloads/download.htm?did=122540. 

 

Stark, T., Phillips, J. K., Fejer, R., & Beck, R. (2011). Hand-held Dynamometry Correlation With the Gold 

Standard Isokinetic Dynamometry: A Systematic Review. PM&R, 3(5). 

 

Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisløff, U. (2005). Physiology of soccer. Sports medicine, 35(6), 501-

536. 

 

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2018). Research methods in physical activity. Human kinetics. 

 

Thorborg, K., Branci, S., Nielsen, M. P., Langelund, M. T., & Hölmich, P. (2017). Copenhagen five-second 

squeeze: a valid indicator of sports-related hip and groin function. Br J Sports Med, 51.  

 

Thorborg, K., Petersen, J., Magnusson, S. P., & Hölmich, P. (2010). Clinical assessment of hip strength using a 

hand‐held dynamometer is reliable. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 20(3), 493-501. 

 

Thorborg, K., Rathleff, M. S., Petersen, P., Branci, S., & Hölmich, P. (2017). Prevalence and severity of hip and 

groin pain in sub‐elite male football: a cross‐sectional cohort study of 695 players. Scandinavian journal of 

medicine & science in sports, 27(1), 107-114. 

 
Tyler, T. F., Nicholas, S. J., Campbell, R. J., & McHugh, M. P. (2001). The association of hip strength and 

flexibility with the incidence of adductor muscle strains in professional ice hockey players. The American 

journal of sports medicine, 29(2), 124-128. 



 20 

Wagemakers, S. H., van der Velden, J. M., Gerlich, A. S., Hindriks-Keegstra, A. W., van Dijk, J. F., & Verhoeff, 

J. J. (2019). A Systematic Review of Devices and Techniques that Objectively Measure Patients' Pain. Pain 

physician, 22(1), 1-13. 
 

Waldén, M., Hägglund, M., & Ekstrand, J. (2015). The epidemiology of groin injury in senior football: a 

systematic review of prospective studies. Br J Sports Med, 49, 792-797. 

 

Werner, J., Hägglund, M., Waldén, M., & Ekstrand, J. (2009). UEFA injury study: a prospective study of hip and 

groin injuries in professional football over seven consecutive seasons. British journal of sports medicine, 43(13), 

1036-1040. 

 

Whittaker, J. L., Small, C., Maffey, L., & Emery, C. A. (2015). Risk factors for groin injury in sport: an updated 

systematic review. Br J Sports Med, 49(12), 803-809. 

 
  



 21 

Bilagor 
 
5.1 Bilaga 1. Informationsbrev till studiedeltagare 

 



 22 

 
 
 
 



 23 

5.2 Bilaga 2. Samtyckesformulär 
 

 
 



 24 

5.3 Bilaga 3. Testprotokoll 

 



 25 

 
 
 



 26 

5.4 Bilaga 4. Etikblankett 
 

 
 

 
 



 27 

 



 28 
 



 29 

 
 
 
 
 
 

 
  



 30 

5.5 Bilaga 5. Projektplan  

 


