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Abstract 
 
Decreased adductor muscle strength has been shown to be a risk factor for the 

development of future groin injury. The purpose of this study was therefore to examine 

standard values of isometric adductor muscle strength in Swedish male soccer and to 

map any differences in muscle strength between non-injured players and previously 

injured players. Twenty-one male soccer players were included in the study. A handheld 

dynamometer was used to record maximal isometric adductor muscle strength. The 

average value for isometric adductor muscle strength for all included players was 2,709 

N/kg [± 0,37 SD]. Average values for non-injured and previously injured players were 

2,716 N/kg [± 0,41 SD] and 2,537 N/kg [± 0,25 SD] respectively. The average value for 

the contralateral, non-injured side within the previously injured players was 2,86 N/kg 

[± 0,43 SD]. The difference in muscle strength between previously injured players and 

non-injured players was not statistically significant (p = .162). Conversely the difference 

between the non-injured side and the injured side in previously injured players was 

statistically significant (p = .018). Future studies should focus on including players of 

different levels to conclude whether the differences observed in this study is present 

regardless of the level of play. 

 

 
Keywords: soccer, groin injury, adductor strength, handheld dynamometer. 
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Abstrakt 
 

Nedsatt adduktormuskelstyrka har visats vara en riskfaktor för utvecklandet av 

ljumskrelaterad skada. Syftet med denna studie var således att undersöka 

standardvärden av isometrisk adduktormuskelstyrka inom svensk herrfotboll samt 

kartlägga eventuella skillnader i isometrisk adduktormuskelstyrka mellan tidigare 

ljumskadade individer och tidigare icke-ljumskskadade individer. Tjugoen manliga 

fotbollsspelare inkluderades i studien. En handhållen dynamometer användes för att 

uppmäta maximal isometrisk adduktormuskelstyrka. Medelvärdet på isometrisk 

adduktormuskelstyrka för samtliga deltagare i studien var 2,70 N/kg [± 0,37 SD]. 

Medelvärdet för icke-skadade individer och tidigare skadade individer var 2,71 N/kg [± 

0,41 SD] respektive 2,53 N/kg [± 0,25 SD]. Medelvärdet för den kontralaterala, icke-

skadade sidan hos tidigare skadade individer uppmättes till 2,86 N/kg [± 0,43 SD].  

Skillnaden på isometrisk adduktormuskelstyrka mellan tidigare ljumskskadad individ 

och aldrig tidigare ljumkskadad individ var ej statistiskt signifikant (p = .162). Skillnaden 

mellan den påverkade sidan och den icke påverkade sidan hos tidigare skadade 

individer var statistiskt signifikant (p = .018). Kommande studier bör försöka inkludera 

fotbollsspelare på både elit- och amatörnivå för att analysera och dra slutsatser kring 

huruvida de skillnader som observerats i denna studie kan påvisas inom fotbollen 

generellt och oberoende av nivå. 

 

Nyckelord: fotboll, ljumskskada, adduktormuskelstyrka, handhållen dynamometer. 
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Förord 
 
Författaren vill rikta ett stort tack till handledare Anders Raustorp för god handledning 

och kloka råd när de behövdes som mest. Dessutom en oerhörd tacksamhet till den 

berörda föreningen och de inkluderade spelarna för deras tålamod och obevekliga 

intresse under deltagandet i denna studie.   

  

Lund, den 27 maj 2017  
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Bakgrund 
 
Ljumsken är en komplex region bestående av flertalet anatomiska strukturer och 

klassificeras vanligtvis som området där bålen möter lårbenet (Moore, 1992).  

Adduktormuskelgruppen (AMG) utgör en central del i ljumskregionen och innefattar tre 

muskler; m. Adduktor longus, m. Adduktor brevis och m. Adduktor magnus  

(Moore, 1992). Den primära funktionen för AMG är adduktion av höftleden, flexion av 

höftleden samt i viss mån även extension och rotation av höftleden. Utöver AMG bidrar 

två andra muskler till liknande funktioner i ljumskregionen; m. Gracilis och m. Pectineus 

(Moore, 1992). Skador i ljumskregionen är vanligt förekommande inom den allmänna 

idrottspopulationen och än mer frekvent inom idrotter som innefattar hastiga 

riktningsförändringar såsom fotboll (Waldèn, Hägglund & Ekstrand 2007), ishockey 

[Emery, Meeuwisse & Powell 1999) och rugby (Brooks, Fuller & Kemp 2005). En av de 

primära skademekanismerna för adduktorrelaterade skador har föreslagits vara 

behovet av den kraftiga eccentriska muskelkontraktion som uppstår då AMG försöker 

kontrollera den nedre extremiteten vid pågående abduktion och externrotation. Detta är 

moment som bland annat sker vid skridskoåkning samt hastiga riktningsförändringar i 

samband med löpning (Charnock, Lewis, Garett & Queen 2009). AMG är inte enbart en 

kraftutvecklande muskelgrupp utan har även en viktig sekundär funktion då den agerar 

stabilisator för bäcken och höftled i samband med löpning, riktningsförändringar samt 

vid enbensstående moment och bidrar således till en biomekaniskt fördelaktig position 

vid idrottsutövande (Brukner 2014). Andelen specifikt adduktorrelaterade skador har 

uppmätts till 14,7 % av den totala andelen ljumskskador (Falvey, King, Kinsella & 

Franklyn-Miller 2016). I samma studie stod aponeurosen kring Os pubis samt höftleden 

för majoriteten av resterande skador, 62,8 % respektive 21.2 %. Återkomst av 

ljumskrelaterad smärta är mycket vanligt och sker i uppskattningsvis 25.1 % av fallen 

(Hrysomallis 2009). Inom fotbollsutövande har specifikt m. Adduktor longus visats vara 

särskilt utsatt för ökad skaderisk. Detta med anledning av den höga belastning som 

uppstår i samband med de sparkmoment som vanligen förekommer (Ryan, DeBurca & 

McCreesh 2014).  

I herrfotboll står ljumskrelaterade skador totalt sett för 4-21 % av alla skador under en 

säsong. Inom damfotbollen är förekomsten av dessa skador något lägre och motsvarar 

istället 2-14%. (Waldèn, Hägglund & Ekstrand 2015; Hallèn & Ekstrand 2014). Andra 
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vanliga skadeområden inom herrfotboll innefattar hamstringsskador 26 %, 

knärelaterade skador 14,8 % samt fotledsskador 11,7 % (Ekstrand, Hägglund, Waldèn 

2009). Inom manlig elitfotboll har incidensen av ljumskrelaterade skador beräknats till 

2.1/1000h av träning/match. Damfotbollen har en klart lägre incidens av ljumskskador 

och ligger endast på 0.6/1000h av träning/match  (Waldèn, Hägglund & Ekstrand 2015). 

Sannolikheten att drabbas av en ljumskrelaterad skada är således mer är tre gånger så 

hög inom herrfotboll.  

Nedsatt adduktormuskelstyrka har i flertalet studier visats vara prediktivt för 

utvecklandet av idrottsrelaterad ljumsksmärta (Charnock, Lewis, Garett & Queen 2009; 

Crow et. al. 2010; Nevin & Delahunt 2014; Thorborg et. al. 2011). Även låga värden av 

adduktorstyrka i förhållande till abduktorstyrka har kartlagts som en riskfaktor för 

utvecklandet av adduktorrelaterad ljumsksmärta (Morrissey et. al. 2012). En möjlig 

orsak till detta misstänks vara ökad muskelaktivitet hos AMG i relation till våra 

höftabduktorer (King, Ward, Small, Falvey & Franklyn-Miller 2015). Den totala 

rehabiliteringstiden för ljumskrelaterade skador är vanligtvis lång (Thorborg & Hölmich 

2013), och har således stor påverkan på den inskilde individen och dess idrottsförening 

(Nicholas & Tyler 2002).  

Låg skadefrånvaro och hög spelartillgänglighet inför match har tydligt associerats med 

högre slutposition i seriesystemet. Dessa två aspekter är också förknippade med ökad 

poängutdelning per match (Hägglund et. al. 2013). Slutligen korrelerar de även med 

UEFA Season Club Coefficient som reflekterar framgång i UEFA Champions League och 

Europa League. Det är således uppenbart att låg skadeincidens inom ett lag/klubb är av 

yttersta vikt för dess framgång (Hägglund et. al. 2013).  

 

Då nedsatt adduktormuskelstyrka är en tydlig prediktor av ökad risk för framtida skada 

är det således av stor vikt att som medicinskt ansvarig i en klubb inneha metoder för att 

undersöka och kontrollera adduktormuskelstyrka. En förutsättning för denna 

screeningprocess är att tydliga standardvärden på adduktormuskelstyrka existerar. 
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Syfte 
 
Att kartlägga standardvärden på adduktormuskelstyrka inom svensk herrfotboll samt 

undersöka skillnader i adduktormuskelstyrka mellan en tidigare ljumskskadad individ 

jämfört med en aldrig tidigare ljumskskadad individ. 

 

Frågeställning 1: Vilka nivåer av adduktormuskelstyrka kan uppmätas hos svenska 

herrfotbollsspelare? 

 

Frågeställning 2: Finns skillnader av adduktormuskelstyrka hos spelare med eller utan 

tidigare historik av ljumskrelaterad skada? 

 

Frågeställning 3: Finns skillnader av adduktormuskelstyrka mellan påverkad och icke 

påverkad sida hos spelare med tidigare historik av ljumskrelaterad skada? 
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Metod 
 

Deltagare 

 
Tjugoen manliga fotbollspelare från samma klubb (ålder, 23 ± 3,8 år [medelvärde + SD]; 

vikt, 78 ± 7,7 kg) i en medeldivision inom svensk fotboll deltog i studien. För sjutton av 

de inkluderade spelarna i studien var höger ben dominant. Samtliga spelare testades 

inför ett träningspass och enbart spelare som deltog i det efterföljande träningspasset 

inkluderades i studien. Ingen fotbollsträning/match var tillåten dagen innan testtillfället. 

Den genomsnittliga rehabiliteringstiden för återgång till fullt idrottsligt deltagande efter 

adduktorrelaterad ljumsksmärta har visats vara 16.9  veckor  (King, Ward, Small, Falvey 

& Franklyn-Miller 2015). Av denna anledning fick spelarna inför testtillfället 

självständigt fylla i ett frågeformulär angående tidigare och pågående skadehistorik. För 

att säkerställa att mätvärdena inte påverkades av tidigare ljumskrelaterad skada 

exkluderades spelare med tidigare ljumskrelaterad skada inom sex månader från 

testtillfället från deltagande i studien. 

Spelarna exkluderades även från studien om de vid testtillfället var oförmögna att delta 

på den efterföljande träningen på grund av skada/sjukdom eller om de använde sig av 

någon form av smärtstillande medicinering. Spelare som under testtillfället upplevde 

smärta någonstans inom den nedre extremiteten exkluderades också från deltagande i 

studien.  

 

Instrument 

 
En handhållen dynamometer (HDD), MicroFet2 - Hoggan Scientific Salt Lake UT, 

användes för genomförandet av styrketesterna. MicroFet2 har en uppmätt felmarginal 

på ±2% (Sisto & Dyson-Hudson 2007). HDD som instrument för att mäta muskelstyrka 

har i tidigare studier uppvisat god inter- samt intrareliabilitet (Kellin, McKeon, Gontkof 

& Hertel 2008; Thorborg, Petersen, Magnusson & Hölmich 2009; Fulcher, Hanna & Elley 

2010). Inter-tester reliabiliteten har dock visats kunna påverkas negativt om testledaren 

har för låg muskelstyrka i den övre extremiteten (Thorborg, Bandholm, Schick, Jensen, & 

Hölmich 2011). HDD har jämförts med isokinetisk dynamometer vilket anses vara 
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standardmetoden vid muskelmätning och visats ha mycket god korrelation med utmärkt 

validitet och reliabilitet (Stark, Walker, Phillips, Fejer & Beck 2011). 

Testprocedur 

 
Deltagarna testades ryggliggande i neutralposition enligt make-test metoden (bild 1), 

tidigare beskriven av Thorborg, Petersen, Magnusson & Hölmich (2009). Deltagarna fick 

muntliga instruktioner om testproceduren och fick även genomgå en provomgång inför 

starten av testet. HDD kalibrerades inför varje enskild mätning och placerades fem cm 

ovanför mediala malleolen. Utförandet av testet gjordes genom en fem sekunder lång, 

maximal isometrisk kontraktion vilket upprepades totalt fyra gånger med 30 sekunder 

vila mellan testepisoderna. Maximal kraftutveckling vid isometrisk höftadduktion 

uppmättes. Om mätvärdet vid sista testet var det högsta uppnådda värdet så upprepades 

testproceduren tills dess att värdet inte längre ökade. Efter varje avklarad testprocedur 

blev deltagarna individuellt ombedda att svara på hurvida de upplevt någon smärta i 

samband med testproceduren. Om smärta förekommit så exkluderades deltagarens 

resultat från studien. 

 

  
Bild 1. Make-test metoden. 
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Statistisk analys 

 
Efter datainsamlingen sammanfattades all data i IBM SPSS statistics v.19. Rådatan bröts 

sedan ned och omvandlades från kraftenheten Newton till N/kg kroppsvikt, detta för att 

underlätta redovisning samt minska risken för att storleken på deltagarna skulle 

påverka mätvärdet. Denna metod har använts i flertalet studier inom samma område 

och förefaller vara praxis (Thorborg et. al. 2011; Morrissey et. al. 2012; Fulcher, Hanna & 

Elley 2010). Då antalet deltagare var litet och normalfördelning inte ansågs trolig 

användes icke parametrisk statistik. För att beräkna skillnader i isometrisk 

adduktormuskelstyrka mellan skadade och och icke-skadade individer utfördes ett 

Mann Whitney U-test. För att jämföra skillnad i isometrisk adduktormuskelstyrka 

mellan påverkad och icke-påverkad sida inom den skadade gruppen utfördes ett 

Wilcoxon teckenrangtest. Signifikansnivå sattes till p< 0.05. 

 

Forskningsetik 

 
Samtliga deltagare gav skriftligt godkännande angående deltagandet i studien. Spelarna 

blev vidare informerade om att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde 

avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak. Testresultat och övrig medicinsk 

information om deltagarna var enbart tillgängligt för testledaren.  
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Resultat 
 
Av de totalt tjugoen inkluderade deltagarna i studien hade sju individer en tidigare 

historik av ljumskrelaterad skada, dock ej inom de senaste sex månaderna varpå de 

således inkluderades i studien. En individ hade en pågående ljumskskada och 

inkluderades ej. Mätvärden för samtliga inkluderade individer redo 

visas i  figur 1. Det totala medelvärdet på isometrisk adduktorstyrka för samtliga 

deltagare uppmättes till 2,70 N/kg [± 0,37 SD]. Medelvärdet för tidigare icke 

ljumskskadade individer uppmättes till 2,71 N/kg [± 0,41 SD]. Medelvärdet för de 

tidigare ljumskskadade individerna uppmättes till 2,53 N/kg [± 0,25 SD]  hos den 

påverkade sidan och 2,86N/kg  [± 0,43 SD] hos den icke påverkade sidan. 

Skillnaden på isometrisk adduktorstyrka mellan tidigare ljumskskadad individ och 

aldrig tidigare ljumkskadad individ var 7%, till de skadefria deltagarnas fördel och ej 

statistiskt signifikant (p = .162). Skillnaden mellan den påverkade sidan och den icke 

påverkade sidan hos tidigare skadade spelare var 11% (p = .018). Denna skillnad var 

således statistiskt signifikant. 

 

 

Figur 1. Skillnader i medelvärde för isometrisk adduktormuskelstyrka. *Statistisk 
signifikant (p < .05). 
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Diskussion 
 
Till författarens vetskap är detta den första studie som på något sätt kartlagt 

adduktormuskelstyrka inom svensk fotboll. De medelvärden på isometrisk 

adduktorstyrka som tidigare redovisats i denna studie överensstämmer väl med vad 

tidigare internationella studier på herrfotbollspelare funnit (Thorborg et. al. 2011; 

Morrissey et. al. 2012; Fulcher, Hanna & Elley 2010). 

Individer med tidigare ljumskrelaterad skada uppvisar i denna studie en minskad 

förmåga till kraftproduktion hos adduktormuskelgruppen. Detta är ett potentiellt 

problem eftersom minskad adduktormuskelstyrka sedan tidigare är kartlagt som en 

riskfaktor för att utveckla ljumskrelaterad skada (Charnock, Lewis, Garett & Queen 

2009; Crow et. al. 2010; Nevin & Delahunt 2014; Thorborg et. al. 2011). 

Intressant nog påvisar tidigare ljumskskadade individer i denna studie en ökad förmåga 

till kraftproduktion inom den kontralaterala, icke påverkade sidan. Orsaken till detta är 

oklar, men kan möjligen förklaras med att den icke påverkade sidan tvingas till högre 

kronisk arbetsbelastning vilket i flertalet studier kopplats samman med en ökning av 

den muskulära fysiska kapaciteten (Bowen, Gross, Gimpel & Li 2016; Gabett 2016). 

 

Som medicinskt ansvarig i en klubb på elitnivå bör det vara av stort intresse att ha god 

vetskap om spelarnas individuella mätvärden. Detta eftersom det med fördel kan 

användas som baseline värden inför återgång till fullt deltagande på träning/match för 

att på så vis säkerställa att den skadade individen är fullständigt återställd och 

rehabiliterad efter sin ljumskskada. Vidare kan god kunskap om spelarnas mätvärden 

fungera som ett screeningvärde under pågående säsong där man på ett enkelt och 

tillförlitligt sätt kan upptäcka förändringar i adduktormuskelstyrka vilket är kopplat till 

ökad risk för att utveckla framtida ljumskrelaterad skada (Crow et. al. 2010; Nevin & 

Delahunt 2014). God kunskap om dessa mätvärden kan således fungera 

skadeförbyggande där man som medicinskt ansvarig har möjlighet att sänka tränings- 

och matchbelastning på de individer som uppvisar förändringar och därigenom 

förebygga framtida skada. 

Att använda HDD som testinstrument innebär en enkel och kliniskt direkt applicerbar 

metod med god validitet och reliabilitet samt låg statistisk felmarginal (Sisto & Dyson-

Hydson 2007; Kelln, McKeon, Gontkof & Hertel 2008). Jämfört med isokinetisk 
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dynamometer är det en kostnaddseffektiv metod som majoriteten av klubblag och 

idrottskliniker har råd med. Eftersom HDD hanteras enkelt med en hand är även 

användarvänligheten klart högre i förhållande till isokinetisk dynamometer som kräver 

betydande utrymme och ytterligare teknisk utrustning. Nackdelen med HDD är dock att 

den är beroende av att testledaren har tillräcklig muskelstyrka för att kunna motverka 

kraftproduktionen i den muskel som testas vilket kan ge utrymme för viss felmarginal 

vid mättillfället ((Thorborg, Bandholm, Schick, Jensen, & Hölmich 2011). 

Historiskt sett har de flesta studier valt att testa adduktormuskelstyrka sidliggande 

(Kendall, Mccreary & Provance 1994). En metodologisk styrka med denna studie är dock 

valet att utföra testproceduren ryggliggande vilket har ett antal fördelar. En av dessa 

fördelar är att denna metod har en större tillförlitlighet genom en mindre variation av 

mätvärden och således lägre statistisk felmarginal (Thorborg, Petersen, Magnusson & 

Hölmich 2009).  Detta gör det lättare att upptäcka små, men kliniskt relevanta skillnader 

i kraftutveckling. Ytterligare en fördel är att det möjliggör att individer med låga 

mätvärden, som på grund av skada eller smärta har svårigheter att producera tillräcklig 

kraft för att motverka gravitationen och den testade extremitetens vikt, kan inkluderas i 

studien utan risk för metodologiska avvikelser (Thorborg, Petersen, Magnusson & 

Hölmich 2009). Vidare har flertalet studier inom området valt att inte redovisa hurvida 

deltagarna upplevde smärta i samband med testproceduren (Nevin & Delahunt; Hanna, 

Fulcher, Elley & Moyes 2010; Mens, Inklaar, Koes & Stam 2006). Anledningen till att 

denna studie valde att inkludera detta som ett exklusionskriterie är att smärta i 

samband med kraftmätning reducerar förmågan att producera kraft vilket således 

riskerar att påverka mätvärdenas tillförlitlighet (Ben-Yishay, Zuckerman, Gallagher & 

Cuomo 1994). 

Denna studie bör betraktas som en pilotstudie av testproceduren. En möjlig brist är det 

relativt sett begränsade antalet deltagare vilket gör att kraftfulla generaliseringar av 

studiens resultat på populationen herrfotbollspelare blir svåra att göra eftersom risken 

för typ 1 och typ 2 fel är förekommande. I detta fall är risken för typ 1 fel sannolikt störst 

(Devore, J. L., & Peck, R. (2001). Det bör dock påpekas att även i tidigare studier av 

adduktormuskelstyrka varierar antalet deltagare kraftigt och innefattar mellan 30-120 

deltagare (Nevin & Delahunt 2014; Thorborg et. al. 2011; Hanna, Fulcher, Elley & Moyes 

2010; Fulcher, Hanna & Elley 2010).  
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Liknande  studier kan med fördel utföras på damfotboll för att ytterligare bredda 

kunskapen inom området då det i rådande forskningsläge inte finns någon relevant data 

över damfotbollsspelare. Bristen på högkvalitativa forskningsstudier av kvinnlig idrott 

är dock ett generellt problem inom idrottsforskningen där enligt en systematisk översikt 

endast 39% av all forskning inkluderar kvinnor (Costello, Bieuzen & Bleakley 2014). 

Konklusion 
 
Fler studier med större antal deltagare behövs för att säkerställa att de mätvärden som 

presenterats i denna och tidigare internationella studier är korrekta och motsvarar den 

breda populationen herrfotbollsspelare. Kommande studier bör försöka inkludera 

fotbollsspelare på både elit- och amatörnivå för att analysera och dra slutsatser kring 

huruvida de skillnader som observerats i denna studie kan påvisas inom fotbollen 

generellt och oberoende av nivå. 
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