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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att jämföra om höft och/eller ljumskproblem (smärta och 

symptom) har något samband med rörlighet och/eller styrka i höftrotation hos 

ishockeymålvakter och om det finns skillnader mellan ungdoms-, junior-, eller 

seniormålvakter. Frågeställningarna söker svar om självskattade höft och/eller 

ljumskproblem, styrka och rörlighet skiljer sig mellan grupperna. 

 

Metod 

Femtioen målvakter delades upp i tre grupper beroende på ålder. De mättes i magliggande 

position i isometrisk styrka och passiv rörlighet i både inåtrotation och utåtrotation av 

höftleden. Målvakterna fick dessutom fylla i HAGOS frågeformulär om höft och 

ljumskproblem. Styrkan och rörligheten jämfördes med hur målvakterna svarat på 

frågeformulärets två första underrubriker, smärta och symtom. Dessutom jämfördes 

självskattade höftproblem, styrka och rörlighet mellan grupperna. 

 

Resultat  

Samband kunde konstateras i seniorgruppen mellan styrka i utåtrotation och både smärta och 

symtom. I juniorgruppen kunde inga samband fastställas. I ungdomsgruppen fanns samband 

mellan symtom och rörlighet både i inåt och utåtrotation, det fanns dessutom samband mellan 

symtom och styrka i utåtrotation bilateralt och styrka i inåtrotation på vänster sida. Ju äldre 

målvaktsgrupp desto mer besvär enligt HAGOS frågeformulär. Styrkan ökade och rörligheten 

minskar med högre åldersgrupp, men skillnaderna mellan de två äldsta grupperna var små. 

Seniorgruppen hade ojämn rörlighet mellan vänster och höger sida vilket de två yngre 

grupperna inte hade.  

 

Slutsats  

Nedsatt styrka i utåtrotation verkar ha samband med höft och ljumskbesvär, men fler studier 

behövs som undersöker ifall problemen påverkar styrkan eller tvärtom. Seniormålvakterna 

förefaller ha större problem med sina höfter och ljumskar i jämförelse med yngre målvakter, 

men större studier behövs som även kan jämföra med andra idrottare. 
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Abstract 
 

Aim 

The purpose of this study is to compare if hip and/or groin problems (pain and symptoms) are 

related to mobility and/or strength in hip rotation in ice hockey goalkeepers and if there are 

differences between youth, junior or senior goalkeepers. The questions ask if self-assessed hip 

and/or groin problems, strength and mobility differ between the groups. 

 

Method 

Fiftyone goalkeepers were divided into three groups depending on age. They were measured 

in prone position in isometric strength and passive mobility in both internal rotation and 

external rotation of the hip joint. Goalkeepers also had to fill out HAGOS questionnaire about 

hip and groin problems. Strength and mobility were compared to how the goalkeepers 

responded to the questionnaire's two first subheadings, pain and symptoms. In addition, self-

assessed hip problems, strength and mobility were compared between the groups. 

 

Results 

Correlations were found in the seniorgroup between strength in external rotation and both 

pain and symptoms. In the junior group no correlations were found. In the youth group there 

was a correlation between symptoms and mobility in both internal and external rotation, in 

addition, there was a correlation between symptoms and strength in external rotation 

bilaterally and strength on the left side. The older group of goalkeeper, the more problem 

according to HAGOS questionnaire. The strength increased and mobility decreased with 

higher age group, but the differences between the two oldest groups were small. The senior 

group had uneven mobility between left and right side, which the two younger groups did not 

have. 

 

Conclusions 

Reduced strength in external rotation seems to be associated with hip and groin problems, but 

more studies are needed to investigate whether problems affect strength or vice versa. Senior 

goalkeepers seem to have more problems with their hips and groins compared with younger 

goalkeepers, but larger studies are needed that can also can compare with other athletes. 
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Förord 
 
Under mina år som ishockeyspelare drabbades jag av många olika typer av skador. Den skada 

som tog längst tid att läka var en höftskada som tack vare tålmodigt arbete tillsammans 

sjukgymnaster i Luleå gav mig ytterligare några år på elitnivå. För mig blev därför höftskador 

extra intressant när jag valde att studera till fysioterapeut några år senare. En gammal 

lagkamrat frågade om jag ville göra min masteruppsats vid hans ishockeyskola för 

ishockeymålvakter. Eftersom det finns få studier gjorda bland ishockeyspelare, i synnerhet 

målvakter, kändes det som en intressant och viktig studie att genomföra.  
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Inledning 
 
Skador omkring höft och ljumskregionen är vanligt förekommande inom idrotter som består 

av rotationsrörelser. Om idrotten dessutom består av mycket fysisk kontakt med motståndaren 

ökar skaderisken ytterligare. Skada på olika strukturer omkring höft och ljumske kan orsaka 

så mycket smärta att utövaren tvingas avsluta sin idrottsliga karriär (Bahr 2015, s. 303). 

 

Höftledens anatomi 
 

Höftleden är, liksom axelleden, en kulled vilket tillåter den att röra sig i samtliga rörelseplan. 

Det vill säga att den utför böjning (flexion), sträckning (extension), utföring i sida 

(abduktion), införing i sida (adduktion), utåtrotation (UR) och inåtrotation (IR). Leden är 

mycket stabil tack vare en djup ledpanna, kraftig muskulatur och starka ligament (Bojsen-

Moller 2000, s. 260-261). Rörligheten påverkas dels av strukturella element men också 

beroende på om rörelsen utförs aktivt eller passivt (Levangie & Norkin 2011, s. 368). De 

flesta studier visar att människor är mer rörliga i utåtrotation än i inåtrotation (Brunner et al. 

2015; Verall et al. 2007; Roach et al. 2013; Roach et al. 2015) medan en studie visar att unga 

friska personer kan ha jämn rörlighet mellan utåtrotation och inåtrotation (Manning and 

Hudson 2009). Det kan finnas individuella skillnader i rotationsrörlighet bland annat beroende 

på hur ledpannan och ledhuvudet är vinklade mot varandra (Chadayammuri et al. 2016). 

Styrkan i höftledsrotation påverkas av ledens flexionsvinkel, i inåtrotation ökar styrkan med 

ökad höftflexion och i utåtrotation minskar styrkan med ökad höftflexion (Levangie & Norkin 

2011, s. 375).  

 

Skelett och brosk 
 

Ledpannan kallas acetabulum och är skålformad. Den är riktad utåt, framåt och nedåt. 

Bottendelen av skålen (fossa acetabuli) är tunn och saknar brosk men har istället en fettkudde 

som fungerar som stötdämpare mellan ledpanna och ledhuvud. Övriga skålen (facies lunata) 

är tjockare och formar sig som en halvmåne. Den är klädd med brosk och det är här kroppens 

vikt förs över till lårbenet (Bojsen-Moller 2000, s. 239; s. 261). Acetabulum har en broskläpp 

runt om utsidan som kallas labrum som gör ledpannan djupare och förbättrar kongruensen för 

höftleden (Anderson et al. 2001). Ledhuvudet kallas caput och är riktad inåt, framåt och 

uppåt. Den är till största del rund och har en broskbeklädd yta som ledar mot acetabulum. 
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Lårbenshalsen kallas collum och förbinder ledhuvudet med lårbenet, dess form är viktig för 

höftledens rörlighet (Bojsen-Moller 2000, s. 243; s. 261). En tillväxtplatta finns proximalt på 

lårbenet mellan caput och collum, denna sluter sig när individen växt färdigt, ofta innan 16 års 

ålder (Agricola et al. 2014).  

 

Ligament 
 
De huvudsakliga ligamenten som förstärker ledkapseln är det iliofemorala ligamentet som 

förhindrar översträckning (Torry et al. 2006; Anderson et al. 2001) och utåtrotation (Bojsen-

Moller 2000, s. 263), det ischiofemorala ligamentet som begränsar flexion (Anderson et al 

2001) och inåtrotation (Torry et al 2006) och det pubofemorala ligamentet som förhindrar 

överdriven abduktion (Torry et al. 2006; Anderson et al. 2001) och inåtrotation (Bojsen-

Moller 2000, s. 263). Dessa ligament är starka och anpassade till att stå emot krafterna som 

överförs från bål till ben (Anderson et al. 2001). Ett ligament som inte bidrar lika mycket till 

ledens stabilitet är ligament capitis femoris. Det är ändå viktigt eftersom att caput får sin 

blodförsörjning genom ligamentet under uppväxtåren (Bojsen-Moller 2000, s. 261). 

 

Muskler 
 
Utanför leden finns muskler som både utför rörelser och ytterligare stabiliserar höftleden. 

Musklerna har olika ursprung på bäckenet och olika fästen på lårbenet eller skenbenet och 

påverkar därför olika rörelser i höftleden.  

Rörelseriktning Muskler som utför rörelsen 
Extension Gluteus maximus, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, gluteus medius 

och minimus bakre del, adduktor longus och brevis (över 80 grader av flexion), 
piriformis. 

Flexion:  
 

Sartorius, rectus femoris, psoas major, iliacus, tensor fascia latae, pectineus, gracilis, 
adduktor longus och brevis (upp till 70 graders flexion), gluteus medius och minimus 
främre del. 

Inåtrotation:  
 

Tensor fascia latae, främre delar av gluteus medius och gluteus minimus. 

Utåtrotation:  
 

Piriformis, gluteus maximus, psoas major, iliacus, gluteus medius och minimus 
bakre delar, pectineus. 

Abduktion:  
 

Gluteus medius, gluteus minimus, tensor fascia latae, gluteus maximus övre fibrer, 
piriformis. 

Adduktion: 
 

Adduktor longus, brevis och magnus, pectineus, gracilis, gluteus maximus nedre fibrer. 

Figur 1: Höftledens muskler. (Gilroy et al. 2009, ss. 374-379 ) 
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Flera av musklerna som utför rörelser stabiliserar även höftleden. I frontala planet stabiliserar 

gluteus medius och minimus, adduktor longus, brevis och magnus, pectineus. I det sagitella 

planet stabiliserar pectineus, adduktor longus, brevis och magnus, biceps femoris, 

semimembranosus och semitendinosus (Gilroy et al. ss. 374-379). Några muskler ligger djupt 

i sätet varav piriformis redan är nämnd. Övriga är gemellus inferior och superior, obturatorius 

externus och internus. De har till uppgift att primärt utföra utåtrotation, en muskelgrupp som 

inte finns för enbart inåtrotation (Levangie & Norkin sid. 379). Möjligen kan utåtrotatorerna 

ha samma stabiliserande funktion som rotatorkuffen i axelleden, men Torry et al. (2006) 

menar att detta inte är säkerställt, eftersom att de har en kort hävarm och att höftleden inte 

behöver samma stabiliserande hjälp som axelleden. Levangie och Norkin (2011 s. 379) menar 

att utåtrotatorernas vinkel i förhållande till lårben och lårbenshals gör dem till både bra 

stabilisatorer och bra till att utföra rörelser.  

 

Ishockeyns rörelsemönster 
 
Ishockeyspelare arbetar med en liten understödsyta i och med skridskoskenans smala 

utformning. Detta innebär en instabilitet i frontalplanet som måste kompenseras genom god 

balans och nödvändig stabiliserande aktivering av muskler medialt och lateralt om höftleden 

(Chang et al. 2009). Skridskoåkning är ett moment inom ishockey som samtliga spelare 

tillämpar. Förutom skridskoåkningen har målvakterna ett annat rörelsemönster jämfört med 

backar och forwards (MacIntyre et al. 2015). Målvakters spelstil innefattar många olika typer 

av rörelser och ett antal olika grundpositioner eller grundställningar (Bell et al. 2008). Några 

av rörelserna ställer höga krav på höftledens rotationsförmåga som till exempel 

skridskoåkning och inbromsningar (Chang et al. 2009; Stull et al 2011; Whiteside et al. 2015). 

Men även de specifika målvaktsställningarna kräver god rotationsförmåga hos höftleden 

(Whiteside et al. 2015; Frayne et al. 2015). 

 

Skridskoåkning och inbromsningar 
 
Skridskoåkningen består i grunden av två faser, frånskjutsfasen och återgångsfasen. I själva 

frånskjutet hamnar höftleden i extension, abduktion och utåtrotation vilket är ett resultat av att 

sätesmusklerna utför själva rörelsen samtidigt som höftböjare och adduktorer arbetar 

excentriskt och stabiliserar höftleden (Tyler et al. 2001; Stull et al. 2011). När benet lyft 
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tillbaka till ursprungsposition hamnar höftleden i flexion och inåtrotation redo för ett nytt 

frånskjut (Stull et al. 2011). Ett moment i skridskoåkningen som skiljer mellan utespelare och 

målvakter är inbromsningar.  Målvakter bromsar ofta genom att vinkla en av skridskorna inåt 

och tvärställa skridskoskenan utan att vrida övriga kroppen åt samma håll som skridskon. 

Samtidigt är överkroppen lutad framåt vilket innebär att höftleden hamnar i inåtrotation och 

flexion (Whiteside et al. 2015). Utespelare bromsar oftast genom att göra ett så kallat 

hockeystopp. Detta utförs genom att tvärställa båda skridskorna mot isen samtidigt som 

kroppen vrids upp åt samma håll, vilket inte innebär någon rotation i höftleden (Rupke. 2010).  

 

Målvaktsspel 
 
Ishockeymålvakters spelstil kräver mycket god rörlighet av höftleden (Whiteside et al. 2015). 

Med den spelstil som målvakter idag använder hamnar höftleden ofta i lägen som överskrider 

höftledens aktiva rörelseomfång i inåtrotation. Detta sker speciellt när målvakter förflyttar sig 

snabbt i sidled under matchliknande situationer (Frayne et al. 2015). Tidigare räddade 

målvakter ofta pucken stående på båda skridskorna, men med dagens teknik, delvis beroende 

på utveckling av utrustning, sker räddningarna ofta i knästående position (Ross et al. 2015). 

Målvakterna arbetar i huvudsak i tre olika grundställningar, eller grundpositioner, som delvis 

skiljer sig från varandra men som alla innebär att målvakten kan förflytta sig effektivt och 

rädda de skott som kommer från utespelare (Svenska Ishockeyförbundet 2016-06-07). 

Ställningarna är stående ställning, butterfly position och halv butterfly position. De olika 

ställningarna/positionerna lärs ut i tidig ålder och används därför även av unga målvakter 

(Pierce et al. 2013, MacIntyre et al. 2015). Ställningarna kan ha olika namn beroende språk 

eller tränare men ofta används uttryck på engelska och denna uppsats använder de 

benämningar som är vanliga i Sverige. 

 

 

Stående grundställning 

Grundställningen, eller ”ready position”, är stående med lätt böjning i höftleden, knälederna 

ihop och jämt fördelad belastning på båda skridskoskenornas mittersta del (Bell et al 2008).  

Även fotled och knäled ska vara flekterade så att målvakten har optimal balans för att kunna 

förflytta sig snabbt. Målvakten måste dock göra en avvägning i denna ställning mellan kraft, 

balans och bekvämlighet för att kunna spela i denna position under lång tid. Målvakten måste 
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även kunna anpassa denna ställning till var spelet befinner sig. Om spelet hamnar nära målet 

försöker målvakten placera fötterna bredare och sjunka ner djupare i positionen, redo för att 

snabbt gå ner och arbeta i knästående (Svenska Ishockeyförbundet 2016-06-07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Stående grundställning 

 

Butterflyposition 

Ställningen, eller räddningstekniken, påminner om formen av en fjäril och stora delar av 

ishockeyvärlden använder det engelska namnet butterfly när man talar om denna position 

(figur 3). Detta innebär att målvakterna, när de är knästående, har fötterna så långt ifrån 

varandra som möjligt för att täcka så mycket som möjligt av målet längst isen (Ross et al. 

2015, Bell et al. 2008). I denna position är höftleden, liksom vid inbromsning under 

skridskoåkning, både flekterad och inåtroterad. Ross et al. (2015) menar att förutom 

inåtrotationen är höftleden är i 70 graders flexion och 10 graders adduktion i butterfly 

position. Denna position kan jämföras med ett FADIR-test (flexion, adduktion, inåtrotation) 

som används för att undersöka femuroracetabulär impingement (FAI) i höftleden (Lerebours 

et al. 2016). Den knästående positionen innebär dessutom en axial belastning på höftleden 

eftersom att knälederna är i kontakt med isen och höftledens ledhuvud pressas upp i 

ledpannan (Ross et al. 2015; Epstein et al 2013; Widjicks et al. 2013). Rörelsen från stående 

till butterfly position sker mycket snabbt (Pierce et al. 2013) och utövas repetitivt av 
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ishockeymålvakter (Epstein 2009, Bell et al. 2008).  Enligt Bell et al. (2008) är NHL-

målvakter i denna position ungefär 34 gånger per match men Epstein (2009) har observerat att 

målvakterna hamnar i denna position flera hundra gånger per dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3. Butterflyposition 

Halv butterfly position 

En variant av butterfly-ställningen är en halv butterfly (Bell et al. 2008). Halv butterfly kan 

delas upp i SMS (skridsko mot stolpe) och V-H (Vertikal Horisontell) position beroende på 

vilket benskydd som står upp respektive ligger längs isen (Bell et al. 2008). SMS innebär att 

den ena skridskons skena trycks mot en av stolparna samtidigt som samma sidas benskydd 

hålls nere mot isen i horisontell position. Överkroppen lutas över det horisontella benet medan 

bortre benskyddet är i mer eller mindre vertikal position (figur 4). Målvakterna kan på detta 

sätt förflytta sig snabbt till andra sidan målet genom att trycka ifrån med skridskon som ligger 

an mot stolpen (Pierce et al. 2013). Höftleden på den horisontella sidan (stolpsidan) hamnar i 

flexion, adduktion och inåtrotation.  
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Figur 4. SMS – Skridsko mot stolpe 

 

Målvakter använder även en omvänd SMS. Den kallas ibland V-H (vertikal-horisontell) 

position och innebär att det ben som har skridskon mot stolpen är vertikalt och det andra, 

bortre benet, ligger horisontellt längst isen (Hertz 2010) (figur 5). Ibland benämns denna 

ställning ”one-pad”. Hur mycket målvakterna står och rör sig i stående grundställning, 

butterfly, SMS eller V-H är både individuellt och beroende på olika spelsituationer. 

 
 

	

	

	

	

	

	

	
 
 
 
 
 

 
Figur 5. V-H position                                
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Skador höftled och ljumske 
 
Höft- och ljumskskador kan innebära att en eller flera olika strukturer i eller omkring 

höftleden blivit skadat. Antingen kan skadan uppstå akut eller komma smygande (Anderson et 

al 2001). Skadorna kan vara lokaliserade i själva höftleden (intraartikulär skada) eller utanför 

densamma (extraartikulär skada). Exempel på intraartikulära skador i höftleden är 

femuroacetabulär impingement (FAI), labrumskada, broskskada och fri kropp. Bland 

extraartikulära höftskador finns främst muskel- och senskador (Kuhn et al 2016).  I en studie 

av Agel et al. (2007) är bäcken och höftled de vanligaste områden som drabbas av 

muskelsträckningar och de muskler som oftast drabbas är höftledens inåtförare (adduktorer) 

eller böjare (iliopsoas) (Kuhn et al. 2016). Andra vanliga extraartikulära skador är 

inflammation på pubisbenet (osteitis pubis), inflammation i en eller flera bursor (bursit), 

idrottsbråck (sports hernia) och stressfrakturer (Anderson et al. 2001).  

 

Förekomst av skador på höftled och ljumske hos ishockeyspelare 
 
Höft- och ljumskskador är vanligt förekommande hos ishockeyspelare (Agel et al. 2007; 

Siebenrock et al. 2013; Emery & Meuwisse 2001; 2006; Taylor et al. 2001; Kuhn et al. 2016). 

Höftskador förekommer också frekvent inom andra idrotter men ishockeyspelare verkar vara 

mer utsatta än andra idrottare vad gäller utveckling av vissa intraartikulära höftskador, typ 

FAI (Philippon et al. 2013). Kuhn et al. (2016) menar att både intra- och extraartikulära 

höftskador är vanligare hos ishockeyspelare än andra idrottare. I en studie av Epstein et al. 

(2013) verkar intraartikulära skador vara allvarligare än andra höftledsskador hos 

ishockeyspelare. Intraartikulära skador innebar i den studien både fler missade matcher och 

fler dagars frånvaro än vad övriga ljumskskador gjorde (Epstein et al. 2013). 

 

Höftledsskador i ishockey verkar vara vanligare bland målvakter än utespelare. En studie på 

spelare från National Hockey League (NHL), som pågick under 4 säsonger, visar att 

höftskador är mer än tre gånger vanligare bland målvakter (1.84 per 1000 matcher) i 

jämförelse med utespelare (0.34-0.47 per 1000 matcher) (Epstein et al. 2013). Ross et al. 

(2015) menar att det är vanligare med inklämning (FAI) i höftleden hos målvakter jämfört 

med utespelare. 

 
Skador på höftled och ljumske är även vanligt hos unga ishockeyspelare. Nästan 10 % av alla 

skador hos unga spelare under en säsong involverade höft, ljumske eller lår (Emery & 
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Meuwisse, 2006). I en studie av Ayeni et al. (2014) ökade förekomsten rapporterade 

höftskador hos ishockeyspelare från 2005 till 2010. De flesta höftledsskadorna drabbade 

juniorspelare mellan 15-20 års ålder och vanligaste skadan var muskelsträckningar varav de 

flesta orsakade utan kroppskontakt med motståndare (Ayeni et al. 2014).  

 

Riskfaktorer  
 
Riskfaktorerna för höftleds- och ljumskskador kan vara många eftersom att olika strukturer 

kan skadas (Anderson et al. 2001). 

 
Explosiv skridskoåkning kräver en kraftfull muskelkontraktion både koncentriskt och 

excentriskt och ökad hastighet innebär också ökad risk för muskelskada. Framförallt 

adduktorerna utsätts för stor belastning under skridskoåkning när de arbetar excentriskt i 

frånskjutsfasens sista del för att sedan skifta till kraftfull koncentriskt arbete i återgångsfasen 

(Chang et al. 2009).  De flesta muskelskador är distensionsskador och beror antingen på att 

muskeln hamnat i ett större rörelseomfång än vad den är kapabel till alternativt att 

belastningen i den excentriska fasen är högre än muskeln klarar av. Skadorna uppstår vanligen 

i övergången mellan den excentriska fasen och den koncentriska fasen (Peterson & Renström 

2017, s. 169). Även höftledens skelettstrukturer, ligament och brosk utsätts för stora 

påfrestningar under skridskoåkning. Riskfyllda positioner för höftleden är 

utåtrotation/abduktion och inåtrotation/flexion och dessa kombinationer är grunderna i 

skridskoåkningens frånskjuts fas och återgångs fas (Stull et al. 2011). Yngre individer har ett 

speciellt känsligt skelett och drabbas inte lika ofta av muskelskador som vuxna. De får istället 

avulsionsfrakturer, eftersom att skelettet är omoget och svagt på vissa ställen. Bäckenet är ett 

område där många muskler som påverkar höftleden har sitt ursprung.  Här drabbas unga 

idrottare av avulsionsfrakturer vid snabba och kraftfulla muskelkontraktioner (Smith & 

Bernhardt, 2010).  

 

Ojämna styrkeförhållanden mellan olika muskelgrupper kan vara orsak till ökad skaderisk. I 

en studie av Taylor et al. (2001) framkommer att en styrkeskillnad större än 20 % mellan 

adduktion och abduktion i höftleden ökar risken 17 gånger för skada på adduktorerna. Men i 

kontrast till den visar en studie av Emery och Meuwisse (2001) att isometrisk styrka i 

adduktion inte hade något samband med ökad skaderisk. Obalans bland muskelgrupper 

mellan övre och nedre kroppshalvan kan öka risken för skada (Anderson et al. 2001, Agel et 
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al. 2007; Karlsson et al. 2007, s. 128). Ishockeyspelare har ofta starka benmuskler och om 

bålmusklerna inte kan stabilisera bäckenet vid vändningar, starter, stopp och skottmoment 

finns det risk för skador på bukvägg och andra strukturer omkring blygdbenet (Karlsson et al. 

2007 s. 128).  

 
Risken att skada sig verkar öka med ålder och högre spelnivå (Emery & Meeuwisse, 2006, 

Emery & Meuwisse, 2001). I en studie på över 1000 NHL-spelare drabbades veteraner 

(medelålder 25 år) av sträckningar i adduktorer 6 gånger mer än nykomlingar (medelålder 18 

år) (Emery & Meuwisse 2001). I studien av Emery och Meuwisse (2006) bland 

ishockeyspelande barn och ungdomar konstaterades att både antal skador och hur allvarliga 

skadorna var, ökade med högre ålder. Spelnivån verkade speciellt avgörande i åldrarna 11-14  

år, där högre spelnivå innebar klart ökad skaderisk (Emery & Meuwisse 2006). Agricola et al. 

(2012; 2014) menar att idrotter med hårda stötar (high impact) kan under tillväxtspurten störa 

benbildningen. De menar att innan tillväxtzonerna slutit sig finnas ett samband mellan 

repetitiv belastning och utveckling av FAI (Agricola et al. 2012; 2014). Även Siebenrock et 

al. (2011) menar att idrottande på hög nivå under barndomen kan leda till deformitet på 

lårbenshalsen. Denna missbildning högt upp på lårbenshalsens främre del verkar vara speciellt 

vanligt inom ishockey och kan så småningom leda till artros (Nepple et al. 2015). Manning 

och Hudson (2009) fann i sin studie sämre inåtrotation hos äldre fotbollsspelare jämfört med 

yngre och menar att det kan vara viktigt att behålla rörlighet med ålder för att undvika artros i 

höftleden. 

 
De anatomiska positioner som ishockeymålvakterna använder innebär kombinerade rörelser 

som inte är gynnsamt för höftleden. Wyss et al. (2007) menar att skelettstrukturen begränsar 

hur mycket inåtrotation en höftled kan utföra när den samtidigt är i flexion. Torry et al. (2006) 

skriver att ojämnheter i övergången mellan lårbenshalsen och lårbenshuvudet kommer att 

träffa ledläppens framsida/ovansida eller acetabulums kant vid flexion/abduktion och 

flexion/inåtrotation. Ishockeymålvakters höftleder utsätts ofta för kombinationen 

flexion/inåtrotation (Epstein et al. 2013; Whiteside et al. 2015). En studie av Widjicks et al. 

(2014) visar att benskydden kan ha betydelse för hur mycket inåtrotation ishockeymålvakter 

utsätts för. Gamla och använda benskydd innebar mer inåtrotation i höftleden än nya 

benskydd (Widjicks et al. 2014). 
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Rörlighet och styrka i rotation som riskfaktorer 
 
Vissa studier menar att rörlighet i höftleden är av betydelse då begränsad rörlighet negativt 

kan påverka omkringliggande strukturer i höftleden (Verall et al. 2007; 2005; Fricker 1997).  

 

Totalt rörelseomfång (TROM) i rotation (inåtrotation + utåtrotation) kan ha samband med 

höft- och/eller ljumskbesvär (Tak et al. 2016; 2017; Li et al. 2015; Verall et al. 2007). I en 

studie på axelleden (som också utför rotationer) menar Wilk et al. (2011) att om den totala 

rörligheten i rotation skiljer sig mer än 5 grader mellan höger och vänster sida ökar risken för 

axelskada kraftigt. Även nedsatt rörlighet i inåtrotation kan relateras till höft- och/eller 

ljumskbesvär (Kapron et al, 2012; Tak et al. 2016; Li et al. 2015; Siebenrock et al. 2013; 

Diamond et al. 2015; Verall et al. 2005). I ett par studier hade även nedsatt rörlighet i 

utåtrotation ett samband med höftskador (Diamond et al. 2016; Verall et al. 2005). En studie 

gjordes specifikt på ishockeyspelare, den visade att inåtrotationen var nedsatt på spelare med 

höftsmärta och FAI i jämförelse med friska spelare (Siebenrock et al. 2013). Men i motsats 

till den visar en studie av Brunner et al. (2016), även den specifikt på ishockeyspelare, inte 

någon skillnad mellan nedsatt inåtrotation och FAI. Tak et al. (2017) menar att nedsatt 

inåtrotation inte har samband med ljumsksmärta. 
 

Nedsatt styrka i höftrotation kan också ha samband med höft- och ljumskproblem. Några 

studier visar att nedsatt isometrisk styrka i höftrotation kan ha korrelation med intraartikulära 

höftproblem (Diamond et al. 2016; Casartelli et al. 2011). Diamond et al. (2016) fann en 

signifikant större styrkeskillnad mellan utåt och inåtrotation (starkare i utåtrotation) hos en 

grupp med FAI i jämförelse med en frisk kontrollgrupp. Casartelli et al. (2011) fann en 

styrkeskillnad i utåtrotation hos en grupp med FAI jämfört med en frisk kontrollgrupp. 

Brunner et als. (2016) studie på ishockeyspelare visade motsatsen, det vill säga ingen 

korrelation mellan isometrisk styrka i höftrotationer (inåt eller utåt) bland grupper med 

symptomatisk FAI, icke symptomatisk FAI och ingen FAI.  

Ingen tidigare studie har, enligt denna författares kännedom, undersökt rörlighet och styrka i 

höftledsrotation på ishockeymålvakter och jämfört detta med höft- och ljumskbesvär. Ingen 

studie har heller undersökt hur rörlighet och styrka förändras med ålder eller om det finns 

sidoskillnader i rörlighet mellan höger och vänster sida bland ishockeymålvakter. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att jämföra om höft och ljumskbesvär (smärta och symptom) har 

något samband med rörlighet och/eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter. 

 

Frågeställningar 
 

1. Har rörlighet i inåtrotation eller utåtrotation något samband med självskattade höft- 

och ljumskbesvär (smärta och symptom)? 

2. Har styrka i inåtrotation eller utåtrotation något samband med självskattade höft- och 

ljumskbesvär (smärta och symptom)? 

3. Hur uppskattar målvakter sina höft- och ljumskbesvär genom frågeformuläret HAGOS 

och hur skiljer det sig mellan grupperna? 

4. Finns det skillnader gällande styrka och rörlighet i höftrotation mellan 

åldersgrupperna? 

5. Finns det sidoskillnader i rörlighet (IR, UR och TROM) mellan grupperna? 
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Metod  
 
Datainsamlingen genomfördes under 2 dagar i juli månad 2016 under ett träningsläger för 

ishockeymålvakter. Samtliga deltagare fick ett informationsbrev en månad i förväg om vad 

studien avsåg att göra och vad det innebar för de som deltog i den (bilaga 1). Medverkan var 

frivillig och ett godkännande av minst en förälder krävdes för de som inte fyllt 18 år (bilaga 

2).   

 
Studien mätte isometrisk styrka och passiv rörlighet i höftleden i både UR och IR och 

mätningarna tog cirka 8 minuter att utföra per person. I efterhand räknades även TROM i 

rotation. Både rörlighetsmätningarna och styrkemätningarna gjordes magliggande på en 

behandlingsbänk med knäleden flekterad till 90 grader. Denna position använde även Van 

Dillen et al. (2008), Harris-Hayes et al. (2009), Roach et al. (2013) och Roach et al. (2015) 

vid mätningar av höftrörlighet i IR och UR. Den användes även av Thorborg et al. (2010) och 

Diamond et al. (2015) vid mätningar av isometrisk styrka i höftrotation. Enligt studien av 

Thorborg et al. (2010) har denna position bättre intraclass correlation (ICC) (IR 0,89 och UR 

0,98) än i ryggliggande position med flekterad höftled (IR 0,81 och UR 0,95).  

 

Deltagarna fyllde även i det danska frågeformuläret Copenhagen hip and groin outcome score 

(HAGOS) för att rapportera självupplevda problem från höftleden. Detta formulär passar bra 

från yngre till medelålders vuxna människor och att det innefattar även dysfunktion från 

ljumsken och inte enbart från höften (Thorborg et al. 2015).  En svensk version av HAGOS 

anpassades av Thomeé et al. (2013) där frågorna översattes, expertgranskades, testades och 

åter testades. Den svenska versionen visade både bra validitet (signifikant korrelation med 

andra frågeformulär typ EQ-5D-S, iHOT12-S och EQ-5D-S-VAS) och bra reliabilitet (ICC 

0.81-0.87) och även de svenska författarna menar att formuläret är bra att använda i forskning 

hos aktiva personer med höft- och ljumskproblem (Thomeé et al. 2013). 

 

Självrapporterade utfallsmått 
 
Frågeformuläret HAGOS består av sex delar (smärta, symptom, daglig aktivitet (ADL), sport, 

fysisk aktivitet och livskvalitet) och innefattar totalt 37 frågor. Varje fråga har 6 

svarsalternativ beroende på graden av eventuella besvär (bilaga 3). Det lämnades ut på 

svenska eller engelska enligt deltagarens önskemål.  Resultaten i HAGOS frågeformulär 

avläses som att 0 är maximala besvär och 100 är inga besvär (Thomeé et al. 2013). För de 
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yngsta deltagarna accepterades hjälp från förälder eller testledare/testassistent att fylla i 

formuläret. För en av deltagarna med utländsk födelseort godkändes översättning av landsman 

för att förstå den engelska versionen korrekt.  

 

Rörlighets- och styrkemätning 
 

Alla mätningar utfördes av en person som här kallas testledaren. Thorborg et al. (2013) menar 

att vid styrkemätningar med handhållen dynamometer är reliabiliteten bra om en och samma 

testperson utför samtliga mätningar. En assistent hjälpte till med att spänna fixeringsbälten 

(styrketest) och kontrollera icke önskade bäckenrörelser (rörelsetest). Ytterligare en assistent 

skrev ner resultaten på ett förberett protokoll för varje deltagare. Deltagarna hade ingen 

uppvärmning innan mätningarna. Deltagarna ombads ta av skor och sockor eftersom att 

mätningarna krävde precision vad gäller placering av mätinstrument. Ett märke gjordes med 

penna på tre ställen. Dessa markeringar ritades ut 5 cm proximalt om laterala respektive 

mediala malleolens mest prominenta del samt på margo anterior tibia i höjd med markeringen 

proximalt om den laterala malleolen. Detta för att standardisera testet och göra villkoren så 

likt som möjligt för samtliga deltagare. 

 

Rörligheten mättes först eftersom att den var passiv och gav deltagaren en förståelse för 

rörelseriktningen inför styrkemätningarna. Rörligheten mättes med en inklinometer (Acumar, 

Lafayette Instrument, Lafayette, IN, USA) som nollställdes mot ett vattenpass. Kolber och 

Hanney (2012) använde samma inklinometer när de mätte rotationsrörlighet i axelleden och 

tillverkaren anger en precision på +/- 1 grad. Kolber och Hanney (2012) fann en högre ICC 

med inklinometern jämfört med en goniometer (0.98 jmf med 0.94 i UR och 0.97 jmf med 

0.95 i IR). 

 

Inklinometern fixerades på margo anterior tibia med övre kanten av mätinstrumentet mot den 

redan utmärkta markeringen. Liksom Harris-Hayes et al. (2009) och Van Dillen et al. (2008) 

mättes inåtrotationen och utåtrotationen 3 gånger vardera med återgång till 0 grader mellan 

varje mätning.  Först testades höger ben i inåtrotation 3 gånger och sedan i utåtrotation 3 

gånger. Efter det utfördes samma mätningar på vänster ben. Testledarens assistent 

kontrollerade bäckenet och sade till om eller när rörelse härifrån uppstod. Vid rörelse från 

bäckenet gick testledaren tillbaka något i rörelseomfånget till bäckenet låg stilla mot bänken 
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igen och utläste resultatet därifrån. Ingen rörelse från bäckenet accepterades då mätningarna 

avsåg enbart rotation i höftleden. Testledaren såg till att lårbenet placerades rakt (varken 

adducerat eller abducerat) från bäckenet och gjorde om mätningen utifall lårbenet gled i 

sidled på bänken. Resultatet som räknades var det bästa av de tre mätningarna.  

 

Under de isometriska styrkemätningarna användes en handhållen dynamometer (Microfet 2, 

Hoggan Health Industries, West Jordan, UT, USA). Testet utfördes på liknande sätt som 

Thorborg et al. (2010) gjorde. Detta genom att spelaren trycker distala underbenet maximalt 

mot dynamometern i 5 sekunder.  Kommandot från testledaren var ”tryck, två, tre, fyra, 

stopp”. För de utlandsfödda löd kommandot ”push, two, three, four, stop”.  Dynamometern 

placerades enligt den utmärkta markeringen proximalt om den laterala eller mediala 

malleolens mest prominenta del beroende på vilken rotation som avsågs. Först testades höger 

ben i IR 3 gånger och sedan i UR 3 gånger, sedan gjordes samma sak på vänster ben. Mellan 

varje försök fick testpersonen vila 30 sekunder. För att minimera kompensationsrörelser 

fixerades både bäckenet (över rumpa) och lårbenet (ovan knävecket) med bälten, detta i 

enighet med Diamond et al. (2015).  Om rörelsen utfördes i felaktig rörelseriktning (ofta med 

extension i knäled) blev resultatet alltid sämre på grund av dynamometerns placering. Testet 

gjordes då inte om, utan deltagaren fick återigen en passiv demonstration om önskad 

rörelseriktning. Det resultat som räknades var det bästa av de tre försöken.  

 

Deltagare  
 
Målvakterna i seniorgruppen spelade samtliga på hög nivå, det säga från SHL till division 1. 

Juniormålvakterna spelade på juniorelitnivå. Ungdomsgruppen spelade i olika ungdomslag 

där nivåindelning inte existerar. Alla målvakter som önskade delta inkluderades såvida de inte 

var skadade och inte kunde genomföra testerna. Deltagarna var mellan elva och 30 år gamla 

och totalt 54 till antalet. Två av målvakterna valde att inte medverka i varken mätningarna 

eller i enkätundersökningen. En målvakt var av kvinnligt kön och togs bort eftersom att 

studien enbart avser manligt kön. Av de återstående 51 målvakterna fyllde två av dem inte i 

HAGOS-formuläret men medverkade vid rörlighets- och styrkemätningen. En målvakt kunde 

inte fullfölja alla styrkemätningarna på grund av skada.  

 

Målvakterna delades sedan in i 3 olika grupper beroende på ålder. Gruppindelningen följer 

svenska ishockeyförbundets reglemente som bestämmer när spelaren är ungdom, junior eller 
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senior (Svenska Ishockeyförbundet 2015-04-09). De som var födda år 2000 eller senare 

hamnade i ungdomsgruppen, de som var födda 1996 till och med 1999 hamnade i 

juniorgruppen och de födda 1985 till och med 1995 år blev placerad i seniorgruppen.  

 

 
Diagram 1: Deltagande målvakter fördelade i åldersgrupper.   

 

Statistisk metod 
 
För den deskriptiva statistiken och den statistiska analysen användes Statistitical Package for 

Social Science (SPSS), version 23.0 (Norusis, 1994a, 1994b). Alla variabler och mättillfällen 

sammanfattades med deskriptiv statistik som frekvens, medelvärde och standardavvikelse. 

Mätningarna av rörlighet och styrka var approximativt normalfördelade, medan vissa av 

skalorna i Hagosformuläret var negativt snett fördelade, till exempel skalorna som mätte 

självrapporterad ADL och deltagande i fysiska aktiviteter, vilket betyder en ansamling av 

mätvärden i den lägre delen av skalorna. Skillnader mellan åldersgrupperna i styrka och 

rörlighet analyserades med parametrisk envägs variansanalys (ANOVA). Post-hoc-testningen, 

dvs. analysen av vilka grupper som skiljde sig åt, gjordes med Tukeys HSD-test. Sambanden 

mellan styrka och rörlighet och HAGOS-formulärets skalor beräknades med icke- parametrisk 

rangkorrelation. Skillnader och samband ansågs statistiskt säkerställda om en signifikansnivå 

på 5 procent (två-svansad prövning) uppnåddes. 
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Resultat 
	
Tabell	1:	Smärta	och	symptom	i	korrelation	med	rörlighet	och	styrka	i	inåt-och	
utåtrotation	i	de	olika	grupperna 
 

 
Smärta 

 
Symtom 

Variabel Ungdom Junior Senior 
 

Pojk Junior Senior 

Rörlighet inåtrotation höger 0,08 0,08 0,04 
 

0,36 0,08 0,11 
 vänster 0,22 0,03 0,08 

 
0,48 0,00 0,15 

Rörlighet utåtrotation höger 0,07 0,04 0,19 
 

0,22 0,00 -0,19 
 vänster 0,05 -0,15 -0,49 

 
0,30 0,04 -0,49 

Styrka inåtrotation höger 0,00 0,20 -0,52 
 

-0,22 0,21 -0,07 
 vänster -0,15 0,11 -0,37 

 
-0,40 0,08 -0,22 

Styrka utåtrotation höger -0,24 0,02 -0,89 
 

-0,50 -0,02 -0,52 
 vänster -0,10 0,02 -0,74 

 
-0,40 -0,02 -0,67 

 
p≤ 0,05 
p≤ 0,01 
p≤ 0,001 
 
 
Tabell	2.	Målvakternas	rörlighet	och	styrka	i	inåt	och	utåtrotation	samt	resultat	från	
HAGOS	frågeformulär.		
	

 

Ungdom (U; n= 
25) 

 
Junior (J; n= 18) 

 
Senior (S; n= 8) 

p 
Post-hoc 

test Variabel M SD  M SD  M SD 

Rörlighet inåtrotation; höger, max 42,2 10,3  35,0 6,1  38,0 6,2 0,030 ns1 
Rörlighet inåtrotation; vänster, max 39,6 10,9  35,9 6,8  31,8 5,9 0,091 ns 
Rörlighet utåtrotation; höger, max 44,2 6,9  40,7 6,3  36,8 6,4 0,020 P>S 
Rörlighet utåtrotation; vänster, max 43,8 7,5  40,2 7,8  41,3 5,2 0,272 ns 
Total rörlighet, inåt- och utåtrotation, vänster 86,4 13,1  75,7 8,3  74.8 3,1 0,004 U> J, S 
Total rörlighet, inåt- och utåtrotation, höger 83,4 15,1  76,2 8,0  73,0 5,5 0,046 ns 

Styrka inåtrotation; höger, max 157,0 42,7  214,9 30,7  202,0 39,0 <0,001 U< J, S 
Styrka inåtrotation; vänster, max 151,2 32,1  180,9 37,0  177,7 49,3 0,027 ns 
Styrka utåtrotation; höger, max 165,4 49,1  222,0 36,3  229,7 27,8 <0,001 U< J, S 
Styrka utåtrotation; vänster, max 153,6 38,8  220,0 36,7  232,4 31,4 <0,001 U< J, S 

Hagos, smärta 91,0 9,9  91,0 13,5  78,8 15,7 0,043 S<J, P 
Hagos, symtom 85,1 10,5  81,7 20,6  68,3 14,5 0,033 S<P 
Hagos, ADL 95,6 9,3  92,8 14,4  83,8 18,3 0,086 ns 
Hagos, sport-funktion/fritid 86,6 15,9  88,2 17,5  73,4 22,5 0,129 ns 
Hagos, delta i fysisk aktivitet 91,0 21,5  91,7 16,0  85,9 26,3 0,793 ns 
Hagos, livskvalitet 84,8 18,6  84,4 17,3  68,8 23,3 0,103 ns 

1 ns= Icke-significant	
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Frågeställning 1 och 2. 

Samband mellan styrka/rörlighet och smärta/symptom 

 

Varken rörlighet eller styrka i inåtrotation hade någon korrelation med smärta. Detta gäller 

både vänster och höger sida och avser samtliga tre grupper.  

 

I seniorgruppen konstaterades statistiskt säkerställd korrelation mellan smärta och styrka i 

utåtrotation på både höger och vänster sida. Ju svagare seniorerna var i utåtrotation desto mer 

smärta upplevde de. Likadant samband kunde konstateras mellan symptom och styrka i 

utåtrotation där statistisk signifikans kunde fastställas på vänster sida men inte höger, även om 

det fanns tendens till samband även på denna sida.  

 

I ungdomsgruppen kunde statistisk signifikans säkerställas mellan symptom och rörlighet i 

inåtrotation på bägge sidor och rörlighet i utåtrotation på vänster sida. Ju rörligare 

målvakterna var desto mer symtom hade de. Vad gäller styrka i ungdomsgruppen fanns ett 

statistiskt säkerställt samband mellan symptom och styrka i utåtrotation på bägge sidor och 

inåtrotation på vänster sida. Ju starkare ungdomsmålvakterna var i dessa rörelser desto mindre 

symtom hade de. 

 

I juniorgruppen upptäcktes inget samband i någon av jämförelserna. 

  

Frågeställning 3 

Jämförelse mellan hur grupperna svarade på HAGOS 

 
I samtliga underrubriker i HAGOS frågeformulär skattade seniorgruppen lägst resultat, vilket 

är detsamma som mest besvär. Juniorgruppen hade i sin tur lägre resultat än ungdomsgruppen 

i samtliga underrubriker. Statistisk signifikans kunde endast fastställas mellan seniorgruppen 

och ungdomsgruppen vad gäller symtom och mellan seniorgruppen och de två yngre 

grupperna vad gäller smärta. Undergrupperna ADL och delta i fysisk aktivitet var de två 

rubriker som grupperna skattade högst, det vill säga här hade samtliga tre grupper minst 

problem.  
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Frågeställning 4. 

Jämförelse mellan åldersgrupper 

Rörlighet	
 
Ungdomsgruppen hade bäst rörligheten i inåtrotation på bägge sidor. Seniorgruppen hade 

bättre rörlighet i inåtrotation på höger sida jämfört med juniorgruppen medan det är tvärtom 

mellan de två grupperna på vänster sida. Statistisk signifikans kunde inte fastställas mellan 

någon av grupperna. Den parametriska envägs variansanalysen (ANOVA) visar förvisso en 

signifikant skillnad mellan grupperna (p= 0.030) i inåtrotation på höger sida men när en post-

hoc-testning  utförs med Tukeys HSD-test finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

på 5-procentsnivån.  

 

 
Även i utåtrotation hade ungdomsgruppen bäst rörlighet oavsett sida. Skillnaden var liten 

mellan de tre grupperna på vänster sida, men på höger sida var skillnaden större där statistisk 

signifikans påvisas mellan ungdomsgruppen och seniorgruppen. Seniorgruppen hade bättre 

rörlighet i utåtrotation på vänster sida jämfört med juniorgruppen medan det är tvärtom 

mellan de två grupperna på höger sida, skillnaderna var dock marginella och ingen statistiskt 

signifikans kunde konstateras mellan de två äldsta grupperna. 

 

Totala rörligheten försämrades med högre åldersgrupp. Ungdomsgruppen hade störst rörlighet 

och seniorgruppen minst, men skillnaden mellan seniorgruppen och juniorgruppen var liten. 

Statistisk signifikans kunde enbart fastställas på vänster sida mellan ungdomsgruppen och de 

två äldre grupperna. 

Styrka		
 
Juniorgruppen var starkast i inåtrotation på både vänster och höger sida men detta kunde bara 

statistiskt säkerställas på höger sida mot ungdomsgruppen. Styrka i inåtrotation på vänster 

sida var betydligt jämnare grupperna emellan jämfört med höger sida. Ungdomsgruppen var 

svagast i inåtrotation på bägge sidor.  

 

Styrka i utåtrotation ökar med ålder. Seniorgruppen var starkast både på vänster och höger 

sida och ungdomsgruppen svagast på bägge sidor. Detta är statistiskt säkerställt mellan de två 

äldsta grupperna och ungdomsgruppen men inte mellan senior- och juniorgruppen.  
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Frågeställning 5. 

Sidoskillnader rörlighet 

 
Ungdomsgruppen var marginellt rörligare i utåtrotation i jämförelse med inåtrotation. 

Skillnaderna i ungdomsgruppen var även små om man jämför vänster och höger sida i 

respektive rörelseriktning. Juniorgruppen var också rörligare i utåtrotation än inåtrotation men 

här är skillnaden större än i ungdomsgruppen. Sidoskillnaderna hos juniorgruppen i respektive 

rörelseriktning var mycket små. I seniorgruppen kan det konstateras att inåtrotationen var 

bättre än utåtrotationen på höger sida, medan utåtrotationen var bättre än inåtrotation på 

vänster sida.  

 

Totalt rörelseomfång var sidolikt i alla tre grupper. Ungdomsgruppen hade störst skillnad 

mellan höger och vänster sida, men skillnaden var endast tre grader. Juniorgruppen hade 

under en grads sidoskillnad och seniorgruppen hade under två graders sidoskillnad i medeltal 

i totalt rörelseomfång. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Samband mellan styrka/rörlighet och smärta/symptom 

Det faktum att statistisk signifikant samband kunde fastställas i seniorgruppen mellan nedsatt 

styrka i utåtrotation och smärta, verkar innebära att styrka i denna riktning är av betydelse för 

höft och/eller ljumske även om hänsyn ska tas till ett litet material. I samma grupp kunde även 

samband mellan symtom och styrka i utåtrotation konstateras och man undrar på vilket sätt 

musklerna som utför utåtrotation påverkar höft och/eller ljumske? Utåtrotatorerna i höftleden 

har bra vinkel från lårbenet till bäckenet och sacrum. De är vinkelräta med lårbenet och 

parallella med lårbenshalsen vilket gör dem både utmärkta kompressorer och rotatorer 

(Levangie & Norkin 2011, s. 379). Kanske dessa muskler har samma stabiliserande funktion 

som rotatorkuffen har för axelleden och kanske spelar de en viktig roll i den excentriska fasen 

i inåtrotation? De utåtroterande musklerna skulle teoretiskt sett kunna skydda leden genom att 

bromsa vissa rörelser i inåtrotation på samma sätt som adduktorer och höftflexorer gör under 

skridskoåkningens frånskjutsfas när höften hamnar i abduktion och extension (Stull et al. 

2011). Torry et al. (2006) menar att forskningen inte är överens om utåtrotatorernas roll för 

höftleden, bland annat eftersom att hävarmen hos musklerna är kort.  

 

Resultatet i denna studie överensstämmer med studien av Casartelli et al. (2011) där det 

framkom att nedsatt styrka i utåtrotation hade ett samband med FAI medan styrka i 

inåtrotation inte hade det. I kontrast till denna studie och Casartelli et al. (2011), fann Brunner 

et al. (2015) inte något samband mellan isometrisk styrka eller rörlighet i höftrotation och 

symtomatisk eller asymtomatisk FAI hos ishockeyspelare. Inte heller Diamond et al. (2015) 

kunde finna något samband mellan rörlighet och/eller styrka i höftrotationer och höftproblem. 

Studien av Diamond et al. (2016) gjorde, likt denna studie, en jämförelse mellan styrka och 

rörlighet och egenskattade höftbesvär genom HAGOS frågeformulär. Ingen underrubrik i 

studien av Diamond et al. (2016) hade statistiskt säkerställt samband med rörlighet eller 

styrka. 

 

Brunner et al. (2015) och Casartelli et al. (2011) mätte visserligen isometrisk styrka i en 

annan flexionsvinkel än denna studie (flekterad höft 90 grader), vilket kan vara av betydelse 
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för styrka i höftrotation enligt Levangie och Norkin (2011, s. 375). Men eftersom att studierna 

av Casartelli et al. (2011) och Brunner et al. (2015) mätte samtliga sina deltagare på samma 

sätt och endast jämför styrkan internt i respektive studie, så bör resultaten gå att jämföra med 

denna studie. Däremot går det i denna studie inte att bevisa om styrkan i utåtrotation påverkar 

smärta och symtom eller tvärtom.  

 

I ungdomsgruppen hittades statistiskt säkerställt samband mellan rörlighet i inåtrotation och 

symtom, men även mellan styrka i utåtrotation bilateralt och styrka i inåtrotation på vänster 

sida. Detta resultat bör beaktas med försiktighet med tanke på svårigheten att svara på 

frågeformulär för unga människor. Dock kan noteras att ju rörligare ungdomsmålvakterna var 

i inåtrotation och ju svagare de var i utåtrotation desto mer symtom hade de. Detta skulle 

kunna innebära att god rörlighet utan ett bra muskelförsvar riskerar ökade symtom. Resultatet 

skulle även kunna analyseras som att ungdomarna med god rörlighet inte hade muskelmassa 

som begränsade rörligheten. 

 

Eftersom att inget statistiskt säkerställt samband kunde fastställas mellan rörlighet och smärta 

i någon av grupperna skulle detta kunna innebära att styrka har större betydelse än rörlighet 

för att höftleden ska fungera smärtfritt. Detta kan jämföras med Brunner et al. (2015) som 

menar att rörlighet i höftrotation inte har något samband med FAI. I kontrast till denna studie 

visade Siebenrock et al. (2013) att nedsatt rörlighet i inåtrotation var associerat med hög 

förekomst av FAI hos ishockeyspelare och studien av Tak et al. (2016) visade att nedsatt 

inåtrotation hade samband med egenskattade höftbesvär oavsett FAI eller inte. Rörligheten i 

höftrotation verkar i vissa studier ha samband med höftskador men i andra studier inte. Fler 

och större studier behövs för att undersöka vilken betydelse rörlighet och styrka i inåtrotation 

och utåtrotation har för höftleden.  

 

Jämförelse åldersgrupper HAGOS 

 
Det som kunde ses med statistisk säkerhet är att seniorgruppen hade större problem med sina 

ljumskar och/eller höfter än de övriga två grupper vad gäller smärta och mer problem än 

ungdomsgruppen vad gäller symptom. Seniorgruppen skattade lägre (mer besvär) på HAGOS 

i samtliga underrubrikerna än de två yngre grupperna gjorde men tydligast skillnad kunde 

konstateras i underrubrikerna smärta och symtom. Ett resultat som kanske inte är så 

förvånande eftersom att de äldre målvakterna spelat en längre tid och på en högre nivå där 
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träningar och matcher är både fler och mer fysiskt krävande. Detta resultat överensstämmer 

med studierna av Emery och Meuwisse (2001; 2006) som visar att äldre spelare skadar sig 

oftare än yngre spelare. Dessutom har de äldre målvakterna använt sig av de olika 

grundpositionerna och riskfyllda rörelsekombinationerna under en längre tid än de yngre 

målvakterna. Det vore intressant att följa de två yngre grupperna från denna studie och se hur 

de svarar på HAGOS frågeformulär om några år. Har besvären från höft och ljumske då ökat? 

 

Om man jämför seniorgruppens resultat från HAGOS frågeformulär med fotbollsspelarna i 

studien av Thorborg et al. (2014) som fyllde i samma formulär, så tenderar 

ishockeymålvakterna ha mer besvär. Denna jämförelse ska betraktas med försiktighet. För 

även om deltagarna i studierna verkar åldersmässigt lika, så var seniorgruppen i denna studie 

endast åtta till antalet medan fotbollsspelarna i studien av Thorborg et al. (2013) hela 444 

stycken. Dessutom beräknar Thorborg et al. (2013) medianvärde och denna studie medelvärde 

på totalresultaten i HAGOS. Ändå verkar denna studies resultat på seniormålvakterna visa att 

höft- och ljumskproblem är vanligt och med tanke på detta vore en studie på samtliga 

seniormålvakter i de högsta divisionerna i Sverige önskvärd för att ta reda på förekomst av 

höft- och ljumskbesvär. 

 

Intressant är att alla grupper skattade underrubriken delta i fysisk aktivitet som minst problem 

(tillsammans med ADL). Målvakterna verkar klara av att delta i fysisk aktivitet så länge som 

de önskar och de anser sig också kunna prestera på normal nivå.  Det förefaller vara så att 

ishockeymålvakter har problem med höfter och ljumskar men att det inte stoppar dem till 

spel. 
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Jämförelse åldersgrupper rörlighet och styrka i inåt och utåtrotation 

 

Rörlighet	
 
Det resultat som kan vara anmärkningsvärt är att rörlighet i inåtrotationen mellan 

seniorgruppen och ungdomsgruppen inte skiljde mer. Det framkom ingen statistisk 

signifikans mellan grupperna i inåtrotation. Detta resultat motsäger studien av Manning och 

Hudson (2009) där yngre fotbollsspelare hade signifikant bättre rörighet i inåtrotation än 

äldre. Inåtrotation i höftleden verkar viktigt för ishockeymålvakter för att kunna spela i 

framförallt butterfly och halv butterfly (Whiteside et al. 2015; Bell et al. 2008; Frayne et al. 

2015). Kanske är det konstant idrottsutövande i dessa positioner som gör att målvakterna 

behåller god rörlighet även om man blir äldre?  

 

Utåtrotation i höftleden verkar betyda mest under skridskoåkningen frånskjuts fas (Stull et al. 

2011). Rörligheten i utåtrotation verkar spela mindre roll i ishockeymålvakters 

grundpositioner även om det fanns statistisk signifikant skillnad på höger sida mellan 

ungdomsgruppen och seniorgruppen. Kanske betyder rörlighet i utåtrotation mer för 

utespelare som åker mer skridskor än vad målvakterna gör? 

 

Styrka	
 
Att styrkan ökar med högre ålder är naturligt i och med att muskelmassan ökar. Juniorgruppen 

verkar tidigt har utvecklat en stor muskelmassa eftersom att styrkeskillnaderna mellan junior- 

och seniorgruppen var liten och där faktiskt juniorerna var starkare i inåtrotation än 

seniorgruppen. Även om denna studie bara mätte styrka i två riktningar så verkar 

juniormålvakterna tidigt skaffat sig goda fysiska förutsättningar. Kan detta betyda att de i 

framtiden minskar skaderisken eller kommer de få framtida skadeproblem på grund av för 

hård träning? Nedsatt styrka verkar i vissa studier vara korrelerat med skaderisk (Casartelli et 

al. 2011; Taylor et al. 2001) men högintensivt idrottande i unga år kan också innebära ökad 

skaderisk (Agricola et al. 2014; Siebenrock et al. 2015). Intressant vore att följa upp 

juniorgruppen under de närmaste åren för att se om de dragit fördel av sin styrka. Frågor som 

då skulle kunna ställas är hur många som drabbas av höftskador och hur allvarliga skadorna i 

så fall blir.  
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Sidoskillnader rörlighet 

 
Vad gäller rörligheten kan man se några tendenser i respektive grupp vad gäller inåtrotation 

och utåtrotation. 

 

Ungdomsgruppen hade ganska likvärdig rörlighet mellan utåtrotation och inåtrotation, men de 

var även relativt sidlika mellan höger och vänster sida. Detta överensstämmer med Manning 

och Hudson (2009) som i sin studie hade en ung kontrollgrupp med jämn rörlighet mellan inåt 

och utåtrotation. Individuella skillnader var däremot stora i ungdomsgruppen i denna studie 

och därför ska resultatet analyseras med försiktighet. 
 

Juniormålvakterna var också lika mellan vänster och höger sida men hade tydligt bättre 

rörlighet i utåtrotation än i inåtrotation på bägge sidor. Detta verkar överensstämma med flera 

andra studier som visar att rörligheten oftast är bättre i utåtrotation jämfört med inåtrotation 

(Roach et al. 2013; 2015; Verall et al. 2007; Brunner et al. 2015). Kanske detta beror på att 

det finns fler muskler som utför utåtrotation än inåtrotation? Kanske beror det på att det finns 

muskler som primärt utför utåtrotation, vilket inte finns i inåtrotation (Levangie & Norkin s. 

379)?  
 

Seniorgruppen hade mer variation i sitt resultat gällande rörlighet än de två yngre grupperna. 

Inåtrotationen var bättre på höger sida än på vänster, medan utåtrotationen var bättre på 

vänster sida jämfört med höger. Möjligtvis är så att ju längre man spelat i de olika 

grundpositionerna och utfört specifika rörelser, desto mer utvecklar man en strategi för vilket 

ben som oftare går ner i halv butterfly? Samtliga målvakter i seniorgruppen höll klubban i 

höger hand och enligt målvaktstränaren Fredrik Mikko går målvakterna ner i halv butterfly på 

klubbsidans benskydd än tvärtom. Det skulle kunna betyda att målvakterna utvecklar en 

skillnad i rörlighet mellan vänster och höger sida. I studien av Chadayammuri et al.(2016) 

menar författarna att höfter med god inåtrotation men sämre utåtrotation har en femoral 

antetorsion (ökad vinkel på collum och caput på femur i relation till femurkondylerna) och 

acetalulär anteversion (bäckenet bakåttippat). Är det möjligen något som målvakterna 

utvecklat med tiden? 

 

Vad gäller TROM så verkar sidoskillnaderna vara små i samtliga grupper. Den totala 

rörligheten i höftrotation hos de åtta seniormålvakterna uppmättes i medeltal till drygt 70 
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grader på både vänster och höger sida. Juniorgruppen var några grader rörligare än seniorerna 

medan ungdomsgruppen hade över 80 grader i medeltal bilateralt. Detta resultat betyder att 

målvakterna i denna studie har god rörlighet i TROM i jämförelse med andra studier. Studien 

av Van Dillen et al. (2008) mätte höftrotation hos idrottande vuxna individer på liknande sätt 

som denna studie (magliggande med inklinometer) fann en total höftrörlighet i rotation på 

drygt 60 grader i en skadefri grupp. I studien av Tak et al. (2017) framkommer det att ett totalt 

rörelseomfång i höftrotation under 85 grader (höger och vänster sida sammanräknat) ökar 

risken för ljumsksmärta, men målvakterna i denna studie hade betydligt större rörlighet än 

det. Svårigheten att jämföra studier med varandra, vad gäller rörlighet i antal grader, är att 

mätmetoderna kan skilja sig på flera sätt. Resultatet skulle kunna påverkas av olika individer 

som mäter, i vilken position mätningen sker eller vilket mätinstrument som används. 

 

Lättare är det att jämföra studier som mätt sidoskillnader med varandra. Det var intressant i 

denna studie att den totala rörligheten hos samtliga grupper verkar vara lika mellan höger och 

vänster sida. Det verkar inte finnas tidigare studier som fokuserar på sidoskillnader vad gäller 

den totala rörligheten i rotation i höftleden, men studien i av Wilk et al. (2011) görs denna 

jämförelse i axelleden och de fann att skaderisken ökar om den totala rörligheten har mer än 5 

graders sidoskillnad. Det skulle innebära i denna studie att ingen av grupperna hade ökad risk 

eftersom att sidoskillnaden i samtliga grupper beträffande TROM var mindre än 5 grader. 

Jämförelsen är inte optimal eftersom axelleden har större rörlighetsomfång än höftleden 

(Levangie & Norkin. 2011, s. 251; s. 369) och därför kan rörelseskillnaderna vara större i 

axelleden än i höftleden. Dock är båda av samma ledtyp (kulleder) och kanske det i framtiden 

även kommer finnas liknande riktlinjer för höftleden?   

 

Metoddiskussion 
 
Denna studie har sina begränsningar i sitt metodval, både vad gäller mätmetoder och material. 

 

Vad gäller mätning av höftrörlighet i rotationer finns några begränsningar. Den första 

begränsningen är valet att mäta rörligheten passivt. Det hade varit mer överförbart att mäta 

den med muskelkontraktion (aktivt), eftersom att musklerna och senor är strukturer som kan 

påverka rörligheten. (Peterson & Renström, sid. 196). Den passiva rörligheten kan därför vara 

missvisande för den funktionella rörligheten i höftleden. Tidigare studier har dock mätt 

passivt och funnit samband mellan nedsatt inåtrotation och höftbesvär (Siebenrock et al. 
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2013; Tak et al. 2016). Fördelen med passiv mätning är att det är lätt för den som mäter att ha 

kontroll på rörelsen och resultatet har därför goda förutsättningar att bli rättvist materialet 

emellan. 

 

Den andra begränsningen är valet av position där magliggande med neutral höftled inte är 

funktionellt för ishockeymålvakter, även om det finns tidigare studier på ishockeyspelare som 

mätt rörlighet i samma position (Philippon et al. 2013). Samtidigt hade valet att mäta i 

ryggliggande eller sittande med böjd höftled 90 grader också varit missvisande eftersom att 

ishockeymålvakter inte heller har den höftpositionen under spel. Den mest funktionella 

höftflexionen hade, enligt Ross et al. (2015), varit 70 grader och om den dessutom utförs 

knästående blir mätningen mest överförbar till målvakternas verklighet. I denna ställning är 

målvakten i sin butterfly position (Bell et al. 2008) och då hade möjligen även den axiala 

belastningen kunnat påverka rörigheten. Svårigheten med att mäta i denna position hade varit 

dels att standardisera höftflexionen så den blev exakt lika för alla men även att kontrollera att 

bäckenet inte roterar samtidigt eftersom att ingen referenspunkt finns (som bänken är vid 

magliggande och ryggliggande). Valet av magliggande position motiverades med att det är 

lättare att mäta styrka i magliggande och därför blev det enklare att ha målvakten i samma 

position vid både styrkemätningen och rörlighetsmätningen. Eftersom att alla målvakter i 

denna studie mäts på samma sätt och jämförs med samma frågeformulär kanske inte 

positionen spelar så stor roll. Problemen kan uppstå när man ska jämföra med andra studier 

som gjort mätningar på andra sätt. Styrkan i rotationer är ett moment som påverkas av höftens 

flexionsvinkel (Levangie & Norkin 2011, s. 375) och då kan en jämförelse mellan en mätning 

genomförd i magliggande med en mätning utförd i ryggliggande skilja sig åt.  

 

Inklinometern (Acumar) har en medföljande linjal. Författaren till denna studie provade innan 

att mäta både med och utan linjal och kom fram till att linjalen blev för svår att hålla i rätt 

position under hela rotationsrörelsen. Den har en konstruktion som gör att den lätt glider ur 

sin position och ger ett missvisande resultat. Det var under provmätningar mycket lättare att 

fixera enbart inklinometern med bägge händerna mot tibas anteriora kant i höjd med 

markeringen 5 cm proximalt om laterala malleolen. Testmätningarna blev mer reliabla utan 

linjal och eftersom att samtliga deltagare i studien mättes på samma sätt, med samma 

utrustning och att resultaten jämfördes inbördes så anser denna författare att mätinstrumentet 

utan linjal var ett bra val. Att mäta utan linjal gjorde även Kolber och Hanney (2012) gjort när 

de mätte rörlighet med samma instrument i axelrotationer. 
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Vad gäller styrkemätningarna har isometrisk styrka i neutral position sina nackdelar. Även om 

bälten användes kan det inte uteslutas att kompensationsrörelse från bäckenet påverkade 

resultatet. Oftast skadar sig idrottare vid maximal excentrisk kontraktion eller översträckning 

och de flesta muskelskador sker i ytterlägen i övergången mellan den excentriska och 

koncentriska fasen (Peterson & Renström 2017, sid. 169). Därför förmodas att styrka ur ett 

skadeförebyggande perspektiv är viktigt i hela ledens rörelseomfång, men kanske speciellt i 

dess ytterlägen. Överförbarheten i denna studies styrketest ska därför ifrågasättas och framtida 

studier som avser mäta koncentrisk och excentrisk styrka i hela rörelseomfånget behöver helt 

andra mätinstrument än en handhållen dynamometer. Dock kan isometrisk styrka i 

höftrotation vara en fingervisning på hur stark individen är ”längre ut” i rörelsebanan och ett 

samband mellan höftproblem och nedsatt eller ojämn (IR jmf med UR) isometrisk styrka i 

höftrotation har i tidigare studier kunnat konstateras (Diamond et al. 2016; Casartelli et al. 

2011).   

 

Frågeformuläret HAGOS är bra på många sätt hos en aktiv och yngre till medelålders 

population (Thorborg et al. 2015; Thomee et al. 2013) och har använts i liknande studier som 

denna fast i annan idrott (Tak et al. 2016, Diamond et al. 2016). En svaghet med formuläret är 

att det inte tar hänsyn till sidoskillnader. Detta gör att man inte kan veta om en individ har 

problem bilateralt eller endast på en sida, vilket skulle kunna vara av betydelse när man ska 

jämföra höftproblem med andra parametrar typ rörlighet och/eller styrka.  

Att fylla i ett frågeformulär generellt kan vara problem för en person under 15 år. De flesta 

målvakterna ur ungdomsgruppen fick hjälp av en vuxen att svara på formuläret. Detta ska ses 

som en svaghet i studien eftersom att den vuxna personen kan påverka svaren. För 

juniorgruppen och seniorgruppen var det nästan obefintliga problem att fylla i formuläret. 

Majoriteten av de utländska målvakterna i dessa grupper verkade förstå den engelskspråkiga 

versionen av HAGOS på ett bra sätt och därför bör seniorgruppen och juniorgruppens resultat 

i frågeformuläret anses pålitligt.  

 

Deltagargruppernas olika antal målvakter är också en svaghet i studien. Det önskvärda hade 

varit att de tre grupperna sett lika ut i antal men studien gjordes på en målvaktsskola och 

författaren kunde inte påverka åldern på skolans deltagare. En fördel med mätning på en 

målvaktsskola är att många målvakter går att mäta under en och samma tidpunkt.  
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Konklusion 
 
Denna studie kom framförallt fram till att styrka i utåtrotation hade samband med både smärta 

och symptom hos seniorgruppen. Större studier med fler deltagare behövs för att konstatera 

detta och kanske urskilja om svaghet orsakar problem eller tvärtom. Ålder har betydelse för 

hur målvakterna skattade sina problem från höftled eller ljumske, ju äldre målvakt desto större 

problem. Även här behövs studier med fler deltagare som inte bara jämför åldrar emellan utan 

som kan jämföra förekomst av höft och ljumskproblem i förhållande till andra idrottare. 
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Bilaga 1 
 
Förfrågan om deltagande i studie 
 
Vill du delta i studien ” Finns det samband mellan höftbesvär och rörlighet samt styrka i 
höftrotation hos ishockeymålvakter”?  
 
Jag heter Mikael Renberg och arbetar som fysioterapeut på Capio Artro Clinic i Stockholm. 
Jag skriver en masteruppsats i idrottsvetenskap på GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan). I 
studien ska jag undersöka om det finns något eller några samband mellan höftproblem och 
nedsatt styrka i höftrotation och/eller höftproblem och nedsatt rörlighet i höftrotation hos 
ishockeymålvakter. Detta är enligt mig intressant eftersom höftskador är vanligt bland 
ishockeymålvakter och jag vill gärna veta vad detta kan bero på. Resultaten av denna studie 
hoppas jag kan hjälpa fysioterapeuter att erbjuda optimal rehabilitering eller 
skadeförebyggande träning för er målvakter.   
 
Två legitimerade fysioterapeuter, jag och en kollega, kommer under två dagar vara på 
Målvaktsverkstans sommarcamp i Sunderbyn och genomföra mätningar. Väljer du att delta 
innebär det tre saker: 

1) Du får fylla i ett frågeformulär  
2) Din isometriska (statiska) styrka i höftrotation mäts med en handhållen dynamometer i 

magliggande position.  
3) Din rörlighet i höftrotation mäts med ett digitalt mätinstrument.   
 

Totalt kommer det att ta cirka 20 minuter för dig att delta i studien. Ditt deltagande i studien 
är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ange 
orsak. Alla resultat är konfidentiella, det vill säga att ingen (förutom vi som testar) kommer ha 
tillgång till resultaten och varken ditt namn eller dina personuppgifter kommer att förekomma 
i studien. Är du intresserad får du naturligtvis tillgång till dina egna resultat men för studien är 
enskilda resultat inte intressant eftersom att den ser till resultaten i sin helhet. Mätningarna har 
ingenting att göra med dina färdigheter som målvakt men din medverkan kan kanske hjälpa 
de som drabbas av en höftskada.  
 
Om du är under 18 år måste en av dina föräldrar godkänna ditt deltagande genom att skriva på 
ett godkännandebrev som medföljer.  Skriv ut detta och signera. Ta sedan med det till lägret i 
sommar.  För er 18 år och äldre finns godkännandebrev på campen som kan signeras där och 
då. 
 
Vi ses i sommar och tack på förhand. 
 
Mikael Renberg   Handledare: 
Capio Artro Clinic   Christina Mikkelsen 
070-616 4688   Rehabchef Capio Artro Clinic 
mikael.renberg@capio.se   08-406 2696 

christina.mikkelsen@capio.se 
 
Kursansvarig GIH: 
Maria Ekblom 
maria.ekblom@gih.se 



 
 

Bilaga 2 
Godkännande till medverkan i studie  
 
Jag godkänner härmed min medverkan i studien ” Finns det samband mellan höftbesvär och 
rörlighet samt styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter”? Jag har läst informationsbrevet 
och förstår vilka tester som ingår. 
 
 
Datum: 
 
 
 
Namnunderskrift: 
 
 
 
Namnförtydligande: 
 
                                               
 
Personnummer:  
 
 
 
Godkännande av förälder för målvakter under 18 år. 
 
Jag som vårdnadshavare för 

_________________________________________________________med 

personnummer___________________________________________________godkänner 

deltagande i studien ” Finns det samband mellan höftbesvär och rörlighet samt styrka i 

höftrotation hos ishockeymålvakter”? 

 
Datum: 
 
 
 
Namnunderskrift: 
 
 
 
 
Namnförtydligande: 
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Bilaga 4 

Litteratursökning 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Rotation, internal rotation, external rotation, icehockey, goaltender, injuries, groin, hip, 
range of motion, athletes, FAI, HAGOS, questionnaire, hand-held dynamometer, digital 
inclinometer 
 
 
Var har du sökt? 
PubMed 

 
Sökningar som gav relevant resultat 

- goaltender icehockey 
- hip rotation range of motion athletes 
- hip strength icehockey 
- hip groin athletes 
- hip groin icehockey 
- fai athletes 
- HAGOS questionnaire 
- hand-held dynamometer hip rotation 
- digital inclinometer hip  

 
Kommentarer 
Några artiklar hittades genom andra artiklar (similar articles) men fanns inte med efter det 
första sökresultatet. Några artiklar hittades genom andra artiklars referenser. Några artiklar 
rekommenderades av kollegor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


