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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet var att genom en tvärsnittsstudie ta reda på om det fanns 

asymmetrier mellan dominant och icke-dominant ben hos skadefria kvinnliga fotbollsspelare 

gällande sagittal knälaxitet. Frågeställningar i studien var: Hur stor är den anteriora och 

posteriora knälaxiteten i dominant respektive icke-dominant ben uppmätt med KT-1000 vid 

belastningar på 20 lb, 30 lb samt vid ett manuellt maxtest i anterior riktning? Föreligger det 

någon sidoskillnad mellan dominant och icke-dominant ben gällande knälaxitet uppmätt med 

KT-1000 vid anteriora och posteriora belastningar på 20 lb, 30 lb samt vid ett manuellt 

maxtest i anterior riktning? Hur stor andel av deltagarna uppvisar en sidoskillnad av sagittal 

knälaxitet på ≥ 2 mm respektive ≥ 3 mm uppmätt med KT-1000 och hur är frekvensen 

fördelad mellan dominant och icke-dominant ben hos dessa? 

Metod: För att besvara syfte och frågeställningar genomfördes en tvärsnittsstudie där 56 

kvinnliga fotbollsspelare inom division 1-2 deltog. Samtliga deltagare var ≥ 18 år, skadefria 

och hade spelat fotboll i minst 5 år. Mätinstrumentet KT-1000 användes för att registrera 

knälaxitet mellan dominant och icke-dominant ben. Alla mätningar utfördes av samma 

testledare och med samma mätinstrument och genomfördes i en standardiserad position inför 

träning. Statistiska beräkningar utfördes på belastningarna P-20/30 lb, A-20/30 lb, Total AP-

20/30 lb samt ett manuellt maxtest. Data för knälaxitet registrerades och analyserades utifrån 

bendominans genom ett Mann Whitney U-test. 

Resultat: Resultatet visade på en liksidig knälaxitet av dominant och icke-dominant ben vid 

anteriora och posteriora mätningar. Medelvärden varierade mellan 1,91–2,91 mm i posterior 

riktning med en spridning på 1-4 mm. Motsvarande mätvärden i anterior riktning var 4,03–

9,53 mm med en spridning på 4-19 mm. Inga signifikanta sidoskillnader framkom mellan 

dominant och icke-dominant ben men en ökad knälaxitet uppmättes i dominant ben vid 

samtliga belastningar i anterior riktning. En sidoskillnad på ≥ 2 mm visade sig hos 16,6-51,8 

% av deltagarna beroende på vilken belastning som testades. Av dessa registrerades en ökad 

anterior knälaxitet i det dominanta benet hos 62,1-81,2 %. 

Slutsats: Genomförda mätningar av sagittal knälaxitet visade inga signifikanta skillnader 

gällande asymmetrier mellan dominant och icke-dominant ben hos kvinnliga fotbollsspelare. 

Vid belastningen A-MMT uppvisade drygt hälften av deltagarna en individuell sidoskillnad 

på ≥ 2 mm. Studien belyser vikten av ytterligare forskning för att kartlägga individuella 

sidoskillnader gällande sagittal knälaxitet. 



 

 

Abstract 

 

Aim: The aim of the cross-sectional study was to find out if there were asymmetries between 

the dominant and non-dominant leg in non-injured female soccer players regarding sagittal 

knee laxity. The aims were: What´s the anterior and posterior knee laxity in the dominant and 

non-dominant leg measured with KT-1000 at loads of 20 lb, 30 lb, and a manual maximum 

test in anterior direction? Is there side-to-side differences in knee laxity between the dominant 

and non- dominant leg measured with KT-1000 at the anterior and posterior loads of 20 lb, 30 

lb and with a manual maximum test in anterior direction? How many of the participants show 

a side-to-side difference of sagittal knee laxity of ≥ 2 mm and ≥ 3 mm measured with the KT-

1000 and how is the frequency between the dominant and non-dominant leg of these 

distributed? 

Method: In order to answer the aim of the cross-sectional study 56 female soccer players 

from division 1-2 participated. All participants were ≥ 18 years old, no previous knee injury 

and had played football for at least 5 years. The KT -1000 instrument was used to measure 

knee laxity between the dominant and non-dominant leg. All measurements were performed 

by the same test leader, with the same test-instrument and in a standardized position. 

Statistical calculations were performed on loads P-20/30 lb, A-20/30 lb, Total AP-20/30 lb 

and a manual maximum test. Data for knee laxity were measured and analyzed by leg 

dominance through the Mann Whitney U-test. 

Results: The results of all participants showed an equivalent of knee laxity of dominant and 

non-dominant leg at the anterior and posterior measurements. Mean values ranged from 1.91 

to 2.91 mm in the posterior direction (range of 1-4 mm). The corresponding measured values 

in the anterior direction were 4.03 to 9.53 mm (range 4-19 mm). No significant side-to-side 

differences were revealed between the dominant and non-dominant leg but an increased knee 

laxity was documented in the dominant leg at all loads in the anterior direction. Depending on 

the load 16.6 to 51.8 % of the participated had a side-to-side difference ≥ 2 mm. 62.1 to 81.2 

% of these registered increased anterior knee laxity in the dominant leg. 

Conclusions: The measurements of sagittal knee laxity revealed no significant differences in 

the asymmetries between the dominant and non-dominant leg in non-injured female soccer 

players. At the A-MMT load over half of the participants revealed a side-to-side difference ≥ 

2 mm. The study highlights the need for further research to identify individual side-to-side 

differences regarding sagittal knee laxity.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Ruptur av det främre korsbandet (anterior cruciate ligament, ACL) är en allvarlig knäskada 

där sjukgymnaster inom primärvård och idrottsmedicin ofta är delaktiga i 

rehabiliteringsprocessen. Kvinnliga fotbollsspelare löper en ökad risk att drabbas i jämförelse 

med manliga fotbollsspelare (Waldén, Hägglund, Werner & Ekstrand 2011) och en tendens är 

att skadan drabbar stödjebenet vilket ses som icke-dominant ben (Brophy, Silvers, Gonzales 

& Mandelbaum 2010a). En ökad sagittal knälaxitet nämns som en riskfaktor för ACL-skada 

och denna struktur har en direkt påverkan på knälaxiteten genom att förhindra anteriora 

glidningar av tibia (Serpell, Scarvell, Ball & Smith 2012; Butler, Noyes & Grood 1980). I 

samband med ett bolltillslag ses en ökad sagittal belastning på icke-dominant ben (Lees, Asai, 

Andersen, Nunome & Sterzing 2010). Då fotboll kan vara en ensidig och repetitiv sport finns 

möjlighet att asymmetrier kan uppstå (Anliker, Sonderegger & Toigo 2013) vilket teoretiskt 

skulle kunna påverka den sagittala knälaxiteten mellan dominant och icke-dominant ben. 

Inom ämnesområdet idrottsvetenskap som denna magisteruppsats är skriven i är det av vikt att 

kartlägga huruvida sagittal knälaxitet skiljer sig utifrån bendominans som en del i 

preventionsmodellen beskriven av Van Mechelen, Hlobil och Kemper (1992) för att på sikt 

kunna bidra till att minska skadeincidensen för ACL-skador. 

1.2 Bakgrund 

För kvinnliga fotbollsspelare är risken att drabbas av ACL-skada två till tre gånger större i 

jämförelse med manliga fotbollsspelare (Prodromos, Han, Rogowski, Joyce & Shi 2007; 

Waldén et al. 2011). Studier visar på en varierande skadeincidens som ofta ligger mellan 

0,31–2,2/1000 timmar matchspel (Waldén, Hägglund, Magnusson & Ekstrand 2010; Faude, 

Junge, Kindermann & Dvorak 2005). Flertalet rapporterade ACL-skador sker utan kontakt av 

motståndare eller yttre föremål. Vanligtvis uppstår skadesituationen i kombination med en 

riktningsförändring och decceleration med en samtidig kroppsbelastning (Fauno & Jakobsen 

2006; Serpell et al. 2012; Silvers & Mandelbaum 2007). När Brophy et al. (2010a) studerade 

icke kontaktskador av ACL fann de att kvinnor skadade sitt icke-dominanta ben i 21 av 31 fall 

(68 %) och liknande resultat har dokumenterats i ytterligare studier (Negrete, Schick & 

Cooper 2007; Söderman, Alfredson, Pietilä & Werner 2001). Enligt dessa tre studier finns en 

tendens att kvinnliga fotbollsspelare i större utsträckning skadar ACL på icke-dominant ben. 
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Följderna av ACL skada är ofta allvarliga, Söderman, Pietilä, Alfredson och Werner (2002) 

fann att 78 % av unga fotbollstjejer som drabbas av en ACL-skada hade slutat med sin idrott 

inom en sjuårsperiod, av dessa angav 80 % kvarstående symtom från skadan som anledning. 

Förutom ett personligt lidande för individen och kostnader för samhället finns konsekvenser i 

ett längre perspektiv rapporterade. Lohmander, Östenberg, Englund och Roos (2004) visade i 

sin uppföljning tolv år efter skadetillfället för ACL att hälften av deltagarna (n = 103) i 

studien hade drabbats av knäartros och att 82 % uppvisade radiologiska förändringar. 

 

Riskfaktorer för ACL-skada som sker utan yttre kontakt kan delas upp i följande kategorier; 

miljömässiga, anatomiska, hormonella, neuromuskulära samt biomekaniska (Griffin, Albohm, 

Arendt, Bahr, Beynnon, DeMaio et al. 2006). En ökad sagittal knälaxitet hör till de 

anatomiska riskfaktorerna och nämns återkommande i litteraturen som en riskfaktor för ACL-

skada (Alentorn-Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero, Lázaro-Haro & Cugat 2009; Daniel, 

Malcom, Losse, Stone, Sachs & Burks 1985a; Serpell et al. 2012; Vergis, Hindrikis & 

Gillquist 1997). De hormonella riskfaktorerna som Griffin et al. (2006) tar upp har även en 

sekundär påverkan på sagittal knälaxitet då studier har visat att menstruationscykeln hos 

kvinnor påverkar hormonella frisättningar som kan leda till en förändrad sagittal knälaxitet 

(Heitz, Eisenman, Beck & Walker 1999; Zazulak, Paterno, Myer, Romani & Hewett 2006). 

Uhorchak, Scoville, Williams, Arciero, Pierre och Taylor (2003) genomförde en prospektiv 

studie med totalt 1198 deltagare (177 kvinnor) där data av kända riskfaktorer för ACL-skada 

testades och kartlades initialt, däribland sagittal knälaxitet. Från de deltagare som drabbades 

av ACL-skada beräknades skaderisken utifrån kartlagda riskfaktorer. Resultatet visade att de 

kvinnliga deltagarna med en ökad sagittal knälaxitet motsvarade 1 standarddeviation (SD) 

löpte 2,7 gånger ökad risk att drabbas av ACL-skada. Denna risk ökade ytterligare dramatiskt 

om den förekom ihop med andra riskfaktorer, exempelvis kroppsviktindex (BMI). Studien 

visar även att kvinnor har en generellt ökad sagittal knälaxitet i jämförelse med män i likhet 

med andra studier (Rozzi, Lephart, Gear & Fu 1999; Rosene & Fogarty 1999). 

 

Sagittal knälaxitet kan mätas med olika testinstrument, exempelvis Genucom, KT-1000/2000, 

Rolimeter, Stryker och Telos. Studier har dock visat att det är olämpligt att jämföra knälaxitet 

registrerad med olika testinstrument då sensitivitet och design skiljer sig vilket ger olika 

mätresultat trots att reliabiliteten för dem var för sig anses vara god (Anderson & Lipscomb 

1989; Anderson, Snyder, Federspiel & Lipscomb 1992; Highgenboten, Jackson & Meske 

1989). KT-1000 är det testinstrument som tillämpats mest frekvent i studier för att mäta 
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sagittal knälaxitet (Eriksson 1999; Pugh, Mascarenhas, Arneja, Chin & Leith 2009). 

Testinstrumentet har använts regelbundet från mitten av 1980-talet för mätningar av 

knälaxitet och som diagnostiskt verktyg för ACL-skada eller som ett postoperativt 

utvärderingsinstrument efter ACL-rekonstruktion (Daniel, Malcom, Losse, Stone, Sachs & 

Burks 1985a; Isberg, Faxén, Brandsson, Eriksson, Kärrholm & Karlsson 2006; Jonsson, 

Kärrholm & Elmqvist 1993). I regel presenteras data för sagittal knälaxitet uppmätt med KT-

1000 i posterior (P) och anterior (A) riktning vid olika belastningar. Data kan även 

presenteras som total anterior-posterior knälaxitet (total AP), anterior sidoskillnad (ADD), 

följsamhetsindex för sidoskillnad (CID) eller som ett manuellt maxtest (MMT) (Anderson et 

al 1992; Daniel et al. 1985a; Daniel, Stone, Sachs & Malcom 1985b). Vid mätningar kan flera 

faktorer påverka den sagittala knälaxiteten, litteraturen nämner graden av knäflexion och 

rotation, dragriktning, muskeltonus, ledkapsel, ligament, ledytor, senor, reflexaktivering och 

motstånd från mjukdelsvävnad (Daniel et al. 1985b; Markolf, Graff-Radford & Harlan 1978; 

Solomonow & Krogsgaard 2001; Torzilli, Greenberg & Insall 1981). 

 

Preventionsmodellen beskriven av Van Mechelen, Hlobil och Kemper (1992) fungerar som 

ett teoretiskt ramverk för epidemiologiska studier och ligger som grund för aktuell studie. 

Modellen bygger på fyra steg, i det första steget kartläggs allmän fakta som skadeincidens och 

allvarligheten av en viss typ av skada. I det andra steget kartläggs riskfaktorer och 

skademekanismer kring skadan. Detta ligger sedan som grund för att kunna införa preventiva 

och riktade åtgärder i steg tre för att slutligen i steg fyra kunna utvärdera dessa. Enligt denna 

modell är det av vikt att kartlägga och utreda riskfaktorer som sagittal knälaxitet kopplade till 

bendominans gällande ACL-skador. 

1.2.1 Sagittal knälaxitet och dess påverkan på ACL 

Biomekaniska belastningar som sker i sagittalplan är den grundläggande mekanismen bakom 

belastningen av ACL (Yu & Garrett, 2007). En ökad sagittal belastning i anterior riktning av 

knäet är förknippat med en ökad translatorisk rörlighet av tibia (Shultz, Shimokochi, Nguyen, 

Ambegaonkar, Schmitz, Beynnon & Perrin 2006). Då den translatoriska rörligheten sker 

genom en anterior glidning av tibia kan detta leda till ökade belastningar på ACL som är den 

struktur som står för 86 % av motståndet (Butler, Noyes & Grood 1980). Mätningar på 

kadaver genomförda efter att ACL har avlägsnas visar att den anteriora glidningen ökar med 

ett genomsnitt på 5,5–6,3 mm. (Daniel et al. 1985a; Markolf, Mensch & Amstutz 1984). 

Berns, Hull och Pattersons (1992) fann att anteriora skjuvkrafter proximalt på tibia gav en 
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signifikant ökad belastning av den anterio-mediala portionen av ACL och att denna belastning 

ökade ytterligare om ett valgusmoment kring knäet tillfördes. Likaså fann Markolf, 

Burchfield, Shapiro, Shepard, Finerman och Slauterbeck (1995) att anteriora skjuvkrafter var 

den primära faktorn för en signifikant ökad belastning på ACL och att belastningen ökade 

ytterligare i kombination med ett varus/valgusmoment eller en inåtrotation av tibia medan en 

utåtrotation minskade belastningen. De fann även att de anteriora skjuvkrafterna och därmed 

belastningen på ACL tilltog alltmer då knäextensionsvinkeln ökade. Enligt Solomonow och 

Krogsgaard (2001) kan muskulaturen ha en betydande inverkan på sagittal knälaxitet och 

belastningen på ACL genom att motverka eller förstärka translatoriska krafter av tibia. Studier 

visar att en aktivering av knäextensorerna ger en direkt ökande belastning på ACL medan 

aktiveringen av knäflexorer har en sänkande effekt (Baratta, Solomonow, Zhou, Letson 

Chuinard & Ambrosia 1988; Besier, Lloyd & Ackland 2003; Beynnon & Fleming 1998; 

More, Karras, Neiman, Fritschy, Woo & Daniel 1993). Ovanstående studier har dock utförts 

på kadaver i en kontrollerad miljö och tar inte hänsyn till hur sagittal knälaxitet och 

belastningen av ACL påverkas i en dynamisk viktbärande position. 

 

Studier har visat att manliga och kvinnliga idrottare har en minskad sagittal knälaxitet i 

jämförelse med individer som inte idrottar (Ergun, Islegen & Taskiran 2004; Huston & 

Wojtys 1996; Medrano & Smith 2003). Fleming, Renstrom, Beynnon, Engstrom, Peura, 

Badger och Johnson (2001) undersökte betydelsen av anteriora skjuvkrafter i viktbärande 

position då närliggande muskulatur var aktiverad. När en extern skjuvkraft tillfördes 

proximalt på tibia hos testpersonerna såg de även här att belastningen av ACL ökade ju mer 

den anteriora skjuvkraften stegrades. Yu, Lin och Garret (2006) undersökte också hur 

sagittala krafter verkade kring knäet vid landning och fann att en markreaktionskraft (ground 

reaction force, GRF) i posterior riktning ledde till en ökad anterior skjuvkraft vilket är kopplat 

till en ökad belastning av ACL (Markolf et al. 1995; Berns, Hull & Pattersons 1992). Detta 

förklaras av Yu och Garrett (2007) som menar att en posterior GRF leder till ökade anteriora 

skjuvkrafter och därmed den sagittala ledrörelsen genom det kraftmoment som produceras av 

m. quadriceps som fäster in proximalt på tibia. Då belastningen vid fotisättning medför en 

posterior GRF och ett flexionsmoment av knäet som stabiliseras av m. quadriceps ökar 

muskelarbetet och de anteriora skjuvkrafterna tilltar. I detta skede har knäflexorer en viktig 

funktion genom att förhindra att tibia glider ventralt och därmed sänka belastningen på ACL. 

Studier har visat att män och kvinnor aktiverar knämuskulatur olika vid landningar då kvinnor 

tenderar att landa med en ökad aktivitet i knäextensorer och en minskad aktivitet i knäflexorer 
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i motsats till män vilket troligtvis leder till en ökad risk för ACL-skada (Chappell, Creighton, 

Giuliani, Yu & Garrett 2007; Pollard, Sigward & Powers, 2010). 

 

Nyligen genomförde Schmitz, Sauret och Shultz (2013) en studie där de fann att en ökad 

anterior knälaxitet var predicerande för ökade anteriora skjuvkrafter vid bilaterala landningar 

hos kvinnor. Det är dock oklart huruvida anteriora skjuvkrafter genom mekanisk stress i sin 

tur kan påverka den sagittala knälaxiteten i form av en uttänjning i ACL. DeMorat, Weinhold, 

Blackburn, Chudik och Garrett (2004) visade att kraftmomentet från m. quadriceps 

motsvarande 4500 Newton (N) påverkade ACL genom total ruptur eller deformering. Dessa 

belastningar ligger dock klart över de belastningar och krav som ställs på knäleden inom 

fotbollen men visar ändå på att strukturella egenskaper kopplade till sagittal knälaxitet kan 

påverkas på en teoretisk nivå. 

1.2.2 Belastningar och rörelsemönster under tillslag 

En stor del av den existerande forskning och kunskap som finns kring tillslagsstudier är utförd 

på manliga deltagare, studier har ändå visat att män och kvinnor har samma rörelsemönster 

men att ledhastigheter och kraftutveckling i muskulaturen skiljer sig åt (Barfield, Kirkendall 

& Yu 2002; Orloff, Sumida, Chow, Habibi, Fujino & Kramer 2008). 

Belastningsmönstret under ett bolltillslag skiljer sig markant mellan icke-dominant ben och 

dominant ben. Brophy, Backus, Pansy, Lyman och Williams (2007) studerade muskelaktivitet 

uppmätt med elektromyografi (EMG) under ett tillslag och fann signifikanta sidoskillnader 

mellan dominant och icke-dominant ben på all muskulatur som studerades i nedre extremitet. 

Kraven på det dominanta benet är att generera höga krafter och ledhastigheter i en öppen 

rörelsekedja då proximala krafter från bålen överförs distalt till fotleden (Nunome, Lake 

Georgakis & Stergioulas 2006). Dessa belastningar är som störst i samband med bolltillslaget 

då knäextensorerna kan producera krafter på 230 Newtonmeter (Nm) inför bollkontakt för att 

snabbt övergå i knäflexion där hamstringsmuskulaturen utvecklar krafter på 280 Nm (Barfield 

1998). Det icke-dominanta benet agerar i regel stödjeben för att ge stabilitet, balans och 

kontroll inför ett tillslag vilket ger en mer komplex belastningsprofil och en mer uttalad tibial 

belastning (Seabra, Marques, Brito, Krustrup, Abreu, Oliveira, Rego, Mota & Rebelo 2012). 

Exempelvis fann Anliker, Sonderegger och Toigo (2013) benstrukturella förändringar på tibia 

där det fanns signifikanta skillnader mellan dominant och icke-dominant ben hos manliga 

fotbollsspelare. Det icke-dominanta benet uppvisade ett högre innehåll av benmineraler, en 

större total benarea samt ökad hållfastighet i benstrukturen hos deltagarna. 
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Flera faktorer har en betydande påverkan på de belastningar icke-dominant ben utsätts för i 

samband med ett tillslag. Distans, hastighet, ansatsvinkel, bäckenposition och steglängd för 

stödjebenet är några av de faktorer som nämns i litteraturen (Lees, Asai, Andersen, Nunome 

& Sterzing 2010). Vid ett tillslag fungerar stödjebenet som rotationsaxel för dominant ben 

(Orloff et al. 2008) vilket innebär att det utsätts för en stor GRF i en sluten rörelsekedja (Lees 

et al. 2010). GRF uppstår i tre olika rörelseplan som medför vertikala, mediala/laterala och 

anteriora/posteriora kraftriktningar (Kellis, Katis & Gissis 2004). Ansatsen till en 

stillaliggande boll sker ofta i en vinkel vilket leder till högre bollhastighet men också ökade 

horisontella krafter av stödjebenet (Barfield 1998). Ofta föredrar spelare en självvald vinkel 

på ca 40-45 grader (Egan, Vwerheul & Savelsbergh 2007). Konsekvenserna av detta 

studerades av Kellis, Katis och Gissis (2004) som fann att en vinklad ansats innebär att GRF 

ökar i sagittal riktning samt att rotationer och translatoriska krafter kring knäet tilltar. En ökad 

ansatsvinkel var förknippat med ökade anteriora skjuvkrafter och en tilltagande GRF i medial 

och posterior riktning. Även utåtrotationen som följdes av en snabb inåtrotation och 

valgisering av tibia ökade under stödjefasen. Dessa krafter och förändrade ledpositioner tilltog 

alltmer ju högre ansatsvinkeln var. GRF var störst i medial riktning då stödjebenet tog kontakt 

med underlaget inför tillslaget och i jämförelse med andra idrotter är dessa krafter markant 

högre och kan eventuellt leda till en ogynnsam belastning enligt författarna. Studien av Kellis, 

Katis och Gissis (2004) genomfördes på manliga deltagare, hos kvinnliga fotbollsspelare har 

det dessutom konstaterats att medial GRF är signifikant högre vid jämförande mätningar med 

manliga fotbollsspelare (Orloff et al. 2008). Rapporterade belastningar för GRF varierar, ofta 

ses en vertikal GRF på 2,07–2,42 x kroppsvikt, medial/lateral 0,56–0,83 x kroppsvikt samt 

anterior/posterior 0,59–0,93 x kroppsvikt (Kellis, Katis & Gissis 2004; Orloff et al. 2008). 

 

Muskulaturen sänker horisontella belastningar av stödjebenet genom att skapa stabilitet, vid 

fotisättning sänks ledhastigheten genom excentriskt arbete av knäets flexorer och extensorer 

vilket ger förutsättningar för ett kontrollerat tillslag (Lees et al. 2010; Barfield 1998). När 

Kellis, Katis och Gissis (2004) genomförde sin studie där de studerade betydelsen av en 

vinklad ansats fann de en föraktivitet i m. biceps femoris inför fotisättningen av stödjebenet 

och muskelaktiviteten ökade alltmer då ansatsvinkeln till bollen steg. Troligtvis fungerar 

knäflexormuskulaturen som en skyddsmekanism för ACL genom att förhindra en anterior 

glidning av tibia (Chappell et al. 2007; Kellis, Katis & Gissis 2004). Muskulaturen har även 

en indirekt påverkan genom att stabilisera och positionera omkringliggande leder i en så 

optimal position som möjligt för att minska horisontella krafter kring knäet. Kvinnliga 
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fotbollsspelare tenderar att landa med en minskad höft- och knäflexion vilket ökar anteriora 

skjuvkrafter och belastningen på ACL (Pollard, Sigward & Powers, 2010; Pflum, Shelburne, 

Torry, Decker & Pandy 2004). När Brophy, Backus, Kraszewski, Steele, Ma, Osei och 

Williams (2010b) genomförde en jämförande tillslagsstudie mellan kvinnor och män fann de 

att kvinnor hade en minskad aktivitet i m. gluteus medius och m. vastus medialis på sitt 

stödjeben. Likaså fann de en signifikant skillnad då kvinnorna föll in i en mer uttalad 

höftadduktion på stödjebenet. Detta bidrar till en mer uttalad valgisering av knäet vilket 

Hewett, Myer, Ford, Heidt, Colosimo, McLean, Bogert, Paterno och Succop (2005) fann vara 

en förutsägande riskfaktor hos individer som drabbades av ACL-skada. 

1.3 Forskningsläge 

Forskningsläget som följer innefattar studier där samtliga angivna mätvärden av sagittal 

knälaxitet uppmäts med mätinstrumentet KT-1000. Registrerade mätvärden på skadefria 

individer visar då på att det finns en stor variation av knälaxitet. Daniel et al. (1985b) samlade 

in data från 120 deltagare (60 kvinnor). De såg en genomsnittlig anterior glidning av tibia på 

7,2 ± 1,9 millimeter (mm) med en spridning mellan 3-13,5 mm vid en anterior belastning på 

20 lb (A-20 lb). Av dessa uppvisade 88 % en sidoskillnad på < 2 mm, medelvärdet av 

sidoskillnaden var 0,8 ± 0,7 mm. I en snarlik studie med 338 deltagare (150 kvinnor) 

uppmättes en genomsnittlig anterior glidning av tibia på 5,7 mm på samma belastning (A-20 

lb), vid mätningar av total AP-20 lb ökade knälaxiteten till 8,4 ± 2,2 mm. Här uppvisade 92 % 

av deltagarna en sidoskillnad på ≤ 2 mm vid belastningen A-20 lb (Daniel et al. 1985a). 

Utifrån studien av Daniel et al. (1985b) har riktvärden kring knälaxitet tagits fram. En 

sidoskillnad på 0-1,5 mm anses normalt, ≥ 3 mm betraktas som onormalt medan mätvärden i 

gränszonen av dessa (2-2,5 mm) anses vara tvetydliga. Dessa riktvärden separerar dock inte 

kön och har inte uppmätts på fotbollsspelare. 

 

Då Uhorchak et al. (2003) genomförde sin studie studerades kvinnliga atleter. Vid 

belastningen A-20 lb uppvisade deltagarna en genomsnittlig knälaxitet på 3,1 ± 1,5 mm 

medan denna var 4,6 ± 1,9 mm vid belastningen A-30 lb. Även Rozzi et al. (1999) studerade 

kvinnliga (n = 17) idrottare aktiva inom fotboll och basket, de fann en knälaxitet på 6,05 ± 

1,46 mm vid belastningen A-30. Dessa mätvärden är dock inte kopplade till bendominans och 

har inte uppmäts på en homogen population av fotbollsspelare. Ergun, Islegen och Taskiran 

(2004) studerade manliga fotbollsspelare (n = 44) och fann då en ökad laxitet i icke-dominant 
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ben vid belastningen P-20 lb (p = 0,005). Inga signifikanta sidoskillnader vid anteriora 

mätningar framkom på dessa fotbollsspelare. 

 

Vad det gäller mätningar av sagittal knälaxitet hos kvinnliga fotbollsspelare med hänsyn till 

bendominans är forskningen bristfällig. Karageanes, Blackburn och Vangelos (2000) 

genomförde en studie för att mäta sagittal knälaxitet hos kvinnliga idrottare (n = 26) under 

menstruationscykeln, fyra av dessa var kvinnliga fotbollsspelare. Vid belastningen A-20 lb 

varierade medelvärdet för knälaxitet mellan 4,43–5,24 mm. En signifikant sidoskillnad 

framkom (p < 0,05) mellan höger och vänster ben där knälaxiteten var 0,47–0,81 mm högre i 

höger ben vid alla mättillfällen, detta inkluderade dock alla deltagare och det togs ingen 

hänsyn till bendominans. Den genomsnittliga knälaxiteten för höger och vänster ben hos de 

kvinnliga fotbollsdeltagarna uppmättes till 5,3 mm, vid jämförelser mellan idrotter framkom 

inga signifikanta skillnader. Även Medrano och Smith (2003) registrerade data för knälaxitet 

av höger och vänster ben där enbart kvinnliga fotbollsspelare (n=20) deltog. Mätvärden för 

höger ben gav ett medelvärde på 4,81 mm (A-20 lb) och 5,60 mm (A-30 lb) medan mätvärden 

för vänster ben uppmättes till 4,76 mm (A-20 lb) och 5,73 mm (A-30 lb). Inga signifikanta 

sidoskillnader framkom men i studien togs ingen hänsyn till bendominans. 

 

Rosene och Fogarty (1999) studerade dock knälaxitet kopplat till bendominans hos atleter i 

collageålder (n = 60) varav fem deltagare var fotbollstjejer. Hos dem fanns en ökad knälaxitet 

i icke-dominant ben vid samtliga kraftmätningar (A-15 lb, A-20 lb, A-30 lb ), dock utan 

signifikant skillnad. Knälaxitet för dominant ben uppmättes till 4,50 ± 2,03 mm (A-20 lb) och 

5,40 ± 2,07 mm (A-30 lb). Motsvarande värden för icke-dominant ben var 5,56 ± 1,79 (A-20 

lb) samt 6,30 ± 1,72 mm (A-30 lb). I likhet med Karageanes, Blackburn och Vangelos (2000) 

framkom inga signifikanta skillnader då olika idrotter jämfördes var för sig. 

Myer, Ford, Paterno, Nick och Hewett (2008) genomförde en prospektiv studie där de 

studerade sagittal knälaxitet som en riskfaktor för ACL-skada hos unga flickor inom fotboll 

och basket. Totalt drabbades 19 av en ACL-skada, till dessa matchades en kontrollgrupp (n= 

76). Av de ACL-skadade var 79 % aktiva inom fotboll. Resultatet visade att en sidoskillnad 

av knälaxitet mellan dominant och icke-dominant ben ökade risken för ACL-skada signifikant 

och att för varje 1,3 mm som skiljde ökade risken tredubbelt. Anmärkningsvärt var dock att 

ACL-skadorna drabbade såväl knän med ökad laxitet som knän med normal laxitet i snarlik 

utsträckning. Belastningen total AP-30 lb användes och mätvärden för de ACL-skadade 

uppmättes till 9,4 ± 2,65 mm för dominant ben och 9,0 ± 2,64 mm icke-dominant ben medan 



9 

 

motsvarande mätvärden i kontrollgruppen var 8,4 ± 2,47 mm respektive 8,9 ± 2,30 mm. 

Statistiska beräkningar mellan dominant och icke-dominant ben hos de ACL-skadade 

redovisas dock inte vilket hade varit av intresse. Ovanstående studier visar ändå på att sagittal 

knälaxitet ökar i förhållande till att den anteriora belastningen på tibia stegras. 

1.3.1 Problemområde 

Utifrån dagens forskningsläge existerar således kunskapsluckor kring knälaxitet hos kvinnliga 

fotbollsspelare kopplat till bendominans. Enligt preventionsmodellen (Van Mechelen, Hlobil 

& Kemper 1992) är kunskapen kring sagittal knälaxitet en viktig del för att kartlägga 

påverkande riskfaktorer och skademekanismer för ACL-skada och Alentorn-Geli et al. (2009) 

efterlyser fler studier som studerar sagittal knälaxitet som en riskfaktor. Det finns få studier 

inom kunskapsområdet som berör kvinnliga fotbollsspelare, få deltagare medverkar i flertalet 

av dessa och ofta tas inte bendominans i beaktande. Studierna har i regel genomförts på 

elitspelare, hos spelare på en lägre klubbnivå är vanligen resurser och förutsättningar mer 

begränsade. Det kan misstänkas att det generellt läggs mindre fokus på träningsupplägg och 

fysiologiska tester som berör muskulär styrka, asymmetrier och knäkontroll. 

 

En tanke hos författaren som grundar sig på de olika belastningsprofilerna för dominant och 

icke-dominant ben samt det faktum att damspelare oftare drabbas av ACL-skada på icke-

dominant ben (Brophy et al. 2010a; Negrete, Schick & Cooper 2007; Söderman et al. 2001) är 

att en sagittal asymmetri för knälaxitet eventuellt uppstår vilket kan förklara den ökade 

skadeincidensen på icke-dominant ben. Träningsmoment inom fotboll kan innehålla repetitiva 

inslag med en ensidig belastning och teoretiskt finns en möjlighet att strukturella förändringar 

kan uppstå. Anliker, Sonderegger och Toigo (2013) fann signifikanta förändringar på tibia, 

huruvida andra strukturer som ACL kan påverkas är okänt. Forskning visar dock att 

fotbollsspel kan påverka sagittal knälaxitet hos olika populationer (Ergun, Islegen & Taskiran 

2004; Huston & Wojtys 1996; Medrano & Smith, 2003). Det är dock inte klarlagt huruvida 

detta kan orsaka asymmetrier mellan dominant och icke-dominant ben. Vid fotisättning utsätts 

det icke-dominanta benet för en posterior GRF samt anterior skjuvkraft av tibia, dessa krafter 

har båda en koppling till en ökad belastning av ACL. Teoretiskt skulle detta kunna leda till en 

uttänjning av ACL genom kraftmoment producerade av m. quadriceps (DeMorat et al. 2004). 

Det är därför relevant att genom en tvärsnittsstudie kartlägga huruvida det föreligger 

asymmetrier mellan dominant och icke-dominant ben hos skadefria kvinnliga fotbollsspelare. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att genom en tvärsnittsstudie ta reda på om det fanns asymmetrier mellan dominant 

och icke-dominant ben hos skadefria kvinnliga fotbollsspelare gällande sagittal knälaxitet. För 

att besvara detta utgick studien utifrån följande frågeställningar. 

- Hur stor är den anteriora och posteriora knälaxiteten i dominant respektive icke-

dominant ben uppmätt med KT-1000 vid belastningar på 20 lb, 30 lb samt vid ett 

manuellt maxtest i anterior riktning? 

- Föreligger det någon sidoskillnad mellan dominant och icke-dominant ben gällande 

knälaxitet uppmätt med KT-1000 vid anteriora och posteriora belastningar på 20 lb, 30 

lb samt vid ett manuellt maxtest i anterior riktning? 

- Hur stor andel av deltagarna uppvisar en sidoskillnad av sagittal knälaxitet på ≥ 2 mm 

respektive ≥ 3 mm uppmätt med KT-1000 och hur är frekvensen fördelad mellan 

dominant och icke-dominant ben hos dessa? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att besvara syfte och frågeställningar genomfördes en tvärsnittsstudie med en kvantitativ 

design. 

2.2 Population 

Deltagarna bestod av 56 kvinnliga fotbollsspelare inom Stockholms län. Samtliga var ≥ 18 år 

och utan tidigare dokumenterad skada på menisk eller korsband. Deltagarna kom från fem 

olika fotbollslag inom Stockholms fotbollsförbund (division 1-2). Datainsamlingen ägde rum 

enskilt med respektive lag i samband med en ordinarie träning under tidsperioden januari-

februari 2014. Mätningarna genomfördes inför träningsstart på alla deltagare frånsett tre som 

hade påbörjat uppvärmningen. Deltagare ombads att inte medverka i fotbollsmatch dagen 

inför datainsamlingen eller under själva testdagen. Inklusionskriterier för deltagarna var ≥ 18 

år samt att de skulle ha spelat fotboll inom klubbverksamhet i minst fem år. Deltagare med 

tidigare dokumenterad korsband- eller meniskskada exkluderades från studien. Samma 

exklusionskriterier tillämpades även av Rosene och Fogarty (1999) vid mätningar av 

knälaxitet. Totalt tillfrågades 77 deltagare om medverkan i studien, 21 av dessa exkluderades 
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då de inte motsvarade studiens inklusion- och exklusionskriterier. Största andelen 

exkluderades då de var underåriga (n = 12) eller hade drabbats av tidigare dokumenterad 

korsbandsskada (n = 8). Av deltagarna spelade 31 i lag som var tillhörde i division 1 medan 

25 spelade i division 2. 

 

Alla deltagare i studien skrev under ett informerat samtycke som inhämtades tillsammans med 

deskriptiv data över deltagaren (Bilaga 2). På samma formulär avgjordes även bendominans 

genom att deltagaren besvarade följande påstående: ”Mitt dominanta ben som jag helst 

använder för att sparka en boll är”. Således definierades detta som dominant ben hos 

deltagarna medan stödjebenet ansågs som icke-dominant ben i likhet med Rosene och Fogarty 

(1999). Av de 56 deltagare som inkluderades i studien angav 52 höger ben som sitt dominanta 

ben medan resterande fyra angav vänster som sitt dominanta ben. Ingen deltagare ansåg sig 

vara tvåfotad. Deskriptiv data över deltagarna presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1 – Deskriptiv data över deltagarna 

Deltagare (n = 56) Medelvärde Standardavvikelse (SD) 

Ålder (år) 21,8 ± 4,5 

Längd (cm) 169 ± 7,1 

Vikt (kg) 62,7 ± 6,8 

Aktiva år (antal) 14,9 ± 3,8 

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Tillvägagångssätt 

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades fotbollslag inom Stockholms 

fotbollsförbund. Rekryteringen skedde löpande, totalt tillfrågades nio lag varav fem lag 

accepterade att delta i studien. Fyra av fem klubbar lokaliserades genom att författaren 

studerade serietabeller över lag hemmahörande i division 1-2 inom Stockholms län medan en 

klubb rekryterades via personlig kontakt. Kontaktperson för respektive lag kontaktades per 

telefon och vederbörande fick muntlig information kring studien. Ofta lyfte kontaktpersonen 

frågan vidare med huvudtränare och spelare innan slutgiltigt besked kring medverkan gavs. 

Därefter bokades tid och plats för datainsamling i anknytning till en planerad träning för att 

minimera eventuella tidsförluster för deltagarna i möjligaste mån. 
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Väl på plats fick deltagarna muntlig och skriftlig information där litteraturen från Hassmén 

och Hassmén (2008, kap. 6) samt Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460) användes som grund (bilaga 3). Den muntliga informationen beskrev i korthet 

studiens syfte och tillvägagångssätt med betoning på inklusion- och exklusionskriterier samt 

att deltagandet var frivilligt och att anonymitet utlovades. I den skriftliga informationen 

framgick mer utförlig information kring studien samt kontaktuppgifter till 

forskningshuvudman. För att säkerställa att deltagarna uppfyllde studiens inklusion- och 

exklusionskriterier ingick kontrollfrågor på bilaga 2 då deskriptiv data inhämtades. Vid frågor 

kring studien eller tveksamheter kring deltagande togs frågan upp på plats med 

forskningshuvudman som beslutade huruvida spelaren kunde medverka i studien eller inte. 

Bilaga 2 lämnades in i samband med varje mätning då det även innehöll en förberedd tabell 

där data för knälaxitet registrerades separat. 

 

Alla mätningar utfördes enskilt i ett avskilt utrymme. Data för knälaxitet registrerades genom 

mätinstrumentet KT-1000 som finns beskriven på bild av Daniel et al. (1985a). Följande 

testprocedur tillämpades i studien och finns väl dokumenterad av Daniel et al. (1985b). 

Mätningar genomfördes i ryggliggande position på brits där dominant och icke-dominant ben 

placerades symmetriskt. Knän och fötter stabiliserades med externt stöd vilket medförde en 

knäflekterad position (30° ± 5°) och ett utåtroterat ben (15-25°).  Mätinstrumentet spändes 

fast runt underbenet genom två kardborreband. Från denna position lokaliserades en nollpunkt 

som datainsamlingen för anterior och posterior knälaxitet utgick från. Detta skedde genom att 

fixera de två sensorplattor som registrerar sagittal knälaxitet mot tuberositas tibia och patella. 

Därefter försköts tibia dorsalt upprepade gånger med det handtag som var lokaliserat på 

apparaturen 10 centimeter (cm) distalt om knäleden tills en reproducerbar obelastad position 

uppnåtts. Vid denna position nollställdes mätreglaget innan de förutbestämda anteriora och 

posteriora krafterna tillfördes. Vid utförandet drogs sedan handtaget i anterior eller posterior 

riktning tills en ljudsignal indikerade på att vald belastning hade uppnåtts och mätresultatet 

lästes av på en display. Varje belastning testades upprepade gånger tills tre lyckade mätningar 

med en spridning < 1 millimeter (mm) genomförts, medelvärdet av dessa där närmaste 0,5 

mm avrundades till heltal och dokumenterades som mätvärdet på bilaga 2. Vid datainsamling 

registrerades först knälaxitet i det dominanta benet i posterior och anterior riktning, därefter 

registrerades data för det icke-dominant ben med ett identiskt tillvägagångssätt. 
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De belastningar som tillämpades i studien var: P-20/30 lb och A-20/30 lb samt ett MMT i 

anterior riktning (A-MMT) och testades utifrån nämnd belastningsordning; P-20 lb, P-30 lb, 

A-20 lb, A-30 lb följt av A-MMT. Belastningar valdes från en utgångspunkt i litteraturen 

(Daniel et al. 1985a; Daniel et al. 1985b; Ergun, Islegen & Taskiran 2004; Medrano & Smith 

2003). Utifrån dessa belastningar valde även författaren att utföra beräkningar på total AP vid 

belastningen 20 lb för att kunna jämföra mätvärden från vald population med andra 

dokumenterade mätvärden. Ytterligare valdes A-MMT i likhet med ovan nämnda studier samt 

utifrån studien av Anderson et al. (1992) som fann att denna belastning förbättrade 

mätsäkerheten för bland annat KT-1000. Likaså studerades de deltagare som uppvisade en 

sidoskillnad på ≥ 2 mm då en tidigare studie har visat att en sidoskillnad på 1,3 mm ökar 

risken avsevärt för att drabbas av ACL-skada (Myer et al. 2008). 

 

För att standardisera datainsamlingen genomfördes alla mätningar med samma testinstrument 

och av samma testledare (CM). Testledaren var väl bekant med mätinstrumentet och har 

tidigare genomfört liknande studier med KT-1000 (Mikkelsen, Werner & Eriksson 2000; 

Mikkelsen, Gerulli, Lorenzini, Bergstrand & Werner 2003). Likaså har testledaren genomgått 

ett test för intrareliabilitet på oskadade testpersoner som visar på en hög samstämmighet då r 

= 0,949 för höger ben samt r = 0,984 för vänster ben (Mikkelsen 2006). För vidare 

standardisering uppmanades alla deltagare att inta en så bekväm position som möjligt på 

britsen och upplystes kring vikten av total avslappning i muskulaturen då en ökad 

muskelspänning minskar knälaxitet enligt Markolf, Graff-Radford och Harlan (1978). Inför 

varje mätning kalibrerades mätinstrumentet och testledare klargjorde återigen bendominans 

genom att tillfråga deltagaren. All insamling av data utfördes som regel i rumstemperatur 

frånsett mätvärden från nio av deltagarna, denna mätning ägde rum i ett sporttält med en 

uppskattad temperatur på 5° Celsius. 

2.3.2 Mätinstrument 

För att mäta knälaxitet användes artrometern KT-1000 (MEDmetric, San Diego, CA, USA) 

som lånades ut från Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU). Detta är ett 

mätinstrument som används regelbundet för att registrera förhållandet mellan femur och tibia 

då belastning anbringas i sagittalplan (Eriksson 1999; Pugh et al. 2009). Mätinstrumentet har 

visat sig ha en god precision vad det gäller mätningar av sidoskillnad i jämförelse med andra 

portabla mätutrustningar (Anderson et al. 1992). Den har även fördelen av att vara portabel 

och lättanvändlig vilket lämpade sig vid studien som genomförts. Flera studier som har testat 
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dess reliabilitet, bland dem fann Hanten och Pace (1987) både en hög inter- (r = 0,85) och 

intrareliabilitet (r = 0,83) när korrelationen beräknades med Pearsons produktmoment. Likaså 

fann de en god intraklass korrelation (ICC) vid mätningar av en och flera testundersökare. 

Enligt deras slutsats har KT-1000 en god reliabilitet samt objektivitet vid mätningar av 

knälaxitet. Även Ballantyne, French, Heimsoth, Kachingwe, Lee och Soderberg (1995) fann 

en god ICC som varierade mellan r = 0,77–0,88 beroende på vilken population som testades. 

Gemensamt för flera studier är att reliabiliteten ökar då en och samma undersökare med god 

erfarenhet genomför mätningarna (Ballantyne et al. 1995; Sernert, Kartus, Köhler, Ejerhed & 

Karlsson 2001). Studier har även studerat validiteten hos KT-1000 som anses vara acceptabel 

(Arneja & Leith 2009; Pugh et al. 2009) medan Isberg et al. (2006) fann den tvivelaktig. 

2.4 Etiska överväganden 

Studien utgick från Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) för att 

respektera och skydda deltagarna som medverkade i studien. Deltagarna var väl medvetna om 

att de deltog frivilligt i studien och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Både 

skriftlig och muntlig information presenterades till deltagarna som inför mätningarna lämnade 

ett informerat samtycke till deltagande. Personuppgifter hanterades enligt 13 § i 

personuppgiftslagen (1998:204) och förvarades i ett låst skåp som endast 

forskningshuvudmannen hade tillgång till. Vid bearbetning av data avkodades deltagarnas 

identitet. Själva datainsamlingen tog ca tre minuter av varje spelares tid, den ägde dock rum i 

samband med träning vilket borde medfört en obetydlig tidsförlust för deltagarna. I enstaka 

fall drog datainsamlingen ut på tiden vilket medförde att vissa deltagare kom ut senare till 

träning, detta kunde möjligtvis ha en negativ påverkan genom en förkortad uppvärmning eller 

som störningsmoment i träningen. Huvudtränare för alla lag var dock medvetna kring detta 

och hade godkänt datainsamlingen. Då det finns en koppling mellan knälaxitet och ACL-

skada kan det misstänkas att deltagarna blir påminda om traumatiska händelser som de kan ha 

upplevt i tidigare skadesammanhang. Dock ansågs vikten av studiens nytta överväga detta då 

kartläggning av skaderisker är en viktig del inom skadeprevention. 

2.5 Statistik 

Data registrerades i en excel-fil och fördes sedan in i Statistica som användes för att beräkna 

statistik. Shapiro-Wilk´s W test användes för att konstatera att data inte var normalfördelad. 

Sidoskillnader mellan dominant och icke-dominant ben beräknades på belastningarna A-20 
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lb, A-30 lb, A-MMT, total AP-20 lb samt total AP-30 lb genom Mann Whitney U-test där 

signifikansnivå p < 0,05 valdes som gräns för statistisk signifikans. 

3 Resultat 

3.1 Mätningar av anterior och posterior knälaxitet 

Resultatet från mätningarna av anterior och posterior knälaxitet visade på en stor jämlikhet 

mellan deltagarna. Gällande den posteriora knälaxiteten registrerades mindre värden mätt i 

mm i förhållande till den anteriora knälaxiteten vid motsvarande belastning. Ett tydligt 

mönster visar att knälaxiteten ökade alltmer i takt med att den tillförda belastningen med KT-

1000 stegrades (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Resultat av knälaxitet på dominant och icke-dominant ben. P = posteriort, A = 

anteriort, lb = pounds, MMT = manuellt maxtest. 

 

 

I tabell 2 redovisas värden för anterior och posterior knälaxitet vid de olika belastningarna för 

dominant respektive icke-dominant ben. På gruppnivå ses således relativt homogena grupper 

där SD inte skiljer sig anmärkningsvärt från medelvärdet. Störst SD (± 3,22 mm) registrerades 

vid mätningar av dominant ben vid det manuella maxtestet. Spridningen på de uppmätta 

värdena visar dock på att det finns stora variationer på individnivå. Även denna var som störst 
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vid det manuella maxtestet på både dominant och icke-dominant ben (4-19 mm). Detta 

innebär att det skiljde 1,5 cm på den spelaren med högst respektive lägst anterior knälaxitet. 

 

Tabell 2 – Uppmätta värden av knälaxitet. Mätvärden av knälaxitet i form av 

medelvärde, standardavvikelse och spridning (min-range) angivna i mm.  P = posteriort, 

A = anteriort, lb = pounds, MMT = manuellt maxtest. 

Belastning (lb) Dominant ben Icke-dominant ben 

 Medelvärde ± SD Spridning Medelvärde ± SD Spridning 

P-20 1,91 ± 0,39 1-3 1,94 ± 0,29 1-3 

P-30 2,91 ± 0,54 2-4 2,85 ± 0,40 2-4 

A-20 4,19 ± 1,29 2-7 4,03 ± 1,34 2-8 

A-30 6,19 ± 2,03 3-13 5,92 ± 1,85 3-13 

Total AP-20 6,10 ± 1,39 3-9 5,98 ± 1,42 4-10 

Total AP-30 9,10 ± 2,16 5-16 8,78 ± 2,01 5-16 

A-MMT 9,53 ± 3,22 4-19 8,94 ± 2,66 4-19 

 

3.2 Sidoskillnader mellan dominant och icke-dominant ben 

Vid beräkningar genom Mann Whitney U-test påträffades inga signifikanta sidoskillnader 

mellan dominant och icke-dominant ben. Dock kunde en tendens urskiljas då samtliga 

belastningar i anterior riktning gav en ökad knälaxitet i dominant ben. De statistiska 

beräkningar som genomfördes på belastningarna A-20 lb, A-30 lb, A-MMT, total AP-20 lb 

samt total AP-30 lb visade samtliga p > 0,05 (Tabell 3). 

 

Tabell 3 – P-värden för Mann Whitney U-test. Presentation av p-värden vid respektive 

belastning. 

Belastning (lb) P-värde 

A-20 0,499286 

A-30 0,599788 

Total AP-20 0,529238 

Total AP-30 0,499286 

A-MMT 0,395383 
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Mätresultat över de deltagare som uppvisade en sidoskillnad motsvarande ≥ 2 mm eller ≥ 3 

mm redovisas i tabell 4. Studerades resultaten av dessa enskilt kunde tendenser urskiljas då en 

övervägande del av deltagarna uppvisade en ökad knälaxitet på sitt dominanta ben. Hos de 

deltagarna med en uppmätt sidoskillnad på ≥ 2 mm registrerades den ökade knälaxiteten 

mellan 62,1-81,2 % i dominant ben. Av dessa siffror var fördelningen lägst (62,1 %) vid 

belastningen A-MMT medan den högsta andelen (81,2 %) registrerades vid belastningen A-

20 lb. Det var till stor del samma individer som uppvisade en sidoskillnad på ≥ 2 mm vid 

samtliga belastningar. Inga statistiska beräkningar genomfördes på dessa siffror. 

 

Tabell 4 – Sidoskillnader av knälaxitet över 2-3 mm. 

Belastning (lb) Antal deltagare (n) 

sidoskillnad ≥ 2 mm 

Antal deltagare (n) 

sidoskillnad ≥ 3 mm 

A-20 11 (19,6 %) 2 (3,6 %) 

A-30 19 (33,9 %) 6 (10,7 %) 

Total AP-20 13 (23,2 %) 3 (5,4 %) 

Total AP-30 21 (37,5 %) 8 (14,3 %) 

A-MMT 29 (51,8 %) 13 (23,2 %) 

 

 

4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

I likhet med tidigare forskning (Karageanes, Blackburn & Vangelos 2000; Medrano & Smith 

2003; Myer et al. 2008; Rosene & Fogarty 1999) visade mätningarna på att knälaxiteten 

ökade då belastningen tilltog. Inga anmärkningsvärda resultat gällande knälaxitet eller 

signifikanta sidoskillnader mellan dominant och icke-dominant ben framkom men det fanns 

en tendens till en ökad anterior knälaxitet i dominant ben. Vid belastningen A-MMT 

registrerades en sidoskillnad på ≥ 2 mm hos 51,8 % av deltagarna. Studerades enbart de 

deltagare med en uppmätt sidoskillnad kunde ytterligare en tendens urskiljas då en större 

andel uppvisade en ökad knälaxitet på sitt dominanta ben vid samtliga belastningar. 

 

Jämförs mätvärden för knälaxitet eller sidoskillnad kopplad till bendominans skiljer sig inte 

resultaten nämnvärt i förhållande till den spridda och något vacklande forskning som finns att 



18 

 

tillgå. Både Karageanes, Blackburn och Vangelos (2000) samt Rosene och Fogarty (1999) 

använde sig av belastningen A-20 lb och fann mätvärden som varierade mellan 4,43–5,56 mm 

hos kvinnliga fotbollsspelare. Motsvarande värden för aktuell studie var 4,19 mm för 

dominant ben och 4,03 mm för icke-dominant ben vilket innebär att en något lägre knälaxitet 

uppmättes hos deltagarna i studien. Studeras istället knälaxitet för A-30 lb som uppmättes till 

6,19 mm (dominant ben) och 5,92 mm (icke-dominant ben) uppvisar deltagarna istället något 

högre knälaxitet då tidigare genomsnittliga mätvärden uppmäts till 5,67 mm (Medrano & 

Smith 2003) och 5,85 mm (Rosene & Fogarty 1999). För total AP-30 lb registrerades 

mätvärden på 9,10 mm (dominant ben) och 8,78 mm (icke-dominant ben), motsvarande 

värden har tidigare registrerats till 9,4 mm och 9,0 mm (Myer et al. 2008). Enligt dessa siffror 

finns en svag tendens till en ökad knälaxitet på dominant ben i likhet med Karageanes, 

Blackburn och Vangelos (2000). Barfield, Kirkendall och Yu (2002) fann att kvinnor under 

ett tillslag hade en högre hastighet i knäextension i dominant ben i jämförelse med män. Detta 

kan enligt författarna ge en försämrad skyddsaktivitet av hamstringsmuskulaturen, då 

muskelarbete av m. quadriceps kan öka belastningen på ACL skulle detta teoretiskt kunna 

förklara den tendens som visade på en ökad anterior knälaxitet i dominant ben. 

Gällande belastningen av A-MMT har författaren inte funnit någon studie på kvinnliga 

fotbollsspelare vilket gör det svårt att relatera dessa mätvärden till tidigare forskning. A-MMT 

visar ändå på en ökad knälaxitet i dominant ben i likhet med övriga anteriora belastningar och 

stärker mätsäkerheten av resultaten kring bendominans enligt Anderson et al. (1992).  

 

Anmärkningsvärt i studien är det höga antalet spelare där en sidoskillnad på ≥ 2 mm 

registrerades. Av dessa fanns en ökad knälaxitet i dominant ben som varierade mellan 69,2 % 

(A-MMT) och 81,8 % (total AP-20 lb). När Daniel et al. (1985b) tog fram normalvärden för 

knälaxitet registrerades data från 120 deltagare, av dessa var 60 kvinnor. Hos artroskopiskt 

dokumenterade ACL-skador sågs en sidoskillnad på 5 mm vid belastningen A-20 lb. 

Författarna fann även att ≥ 3 mm sidoskillnad efter akut trauma med hemartros indikerar för 

ACL-skada medan en sidoskillnad på 2-2,5 mm medför en hög sannolikhet vid belastningen 

A-MMT eller A-20 lb. Detta kan eventuellt ifrågasättas då hela 29 (51,8 %) av deltagarna i 

aktuell studie uppvisade en sidoskillnad på ≥ 2 mm vid belastningen A-MMT. Studerades 

sidoskillnader på ≥ 3 mm minskade antalet deltagare till 13 (23,2 %). Dock hade dessa 

deltagare inte drabbats av ett akut knätrauma med hemartros där ACL-skada misstänktes men 

författaren anser ändå att det visar på en ökad osäkerhet kring tolkningar där KT-1000 

används som diagnostiskt verktyg för ACL-skada på kvinnliga fotbollsspelare. Den kliniska 
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relevansen i detta kan tyckas vara försumbar då andra diagnostiska metoder som artroskopi 

eller magnetkameraundersökning (MR) används på dagens kliniker. Dessa siffror kan dock 

vara beaktansvärda då KT-1000 ibland förekommer som ett postoperativt 

utvärderingsinstrument och där knälaxitet på motsatt icke ACL-skadad sida används som 

referensknä. Den ortoped eller sjukgymnast som utvärderar knälaxitet bör vara medveten om 

att sidoskillnader existerar trots att det postoperativt är svårt att ta hänsyn till detta. Den 

största sidoskillnaden registrerades till 9 mm inom en individ, ur ett rehabiliteringsperspektiv 

vore det intressant att veta vilken betydelse detta har för en lyckad rehabilitering.  

 

Den relativt höga sidoskillnaden på ≥ 2 mm och ≥ 3 mm som dokumenterades i studien kan 

tolkas som en medfödd eller förvärvad sidoskillnad av oklar anledning alternativt att 

knälaxiteten ändå kan påverkas av den belastning som en fotbollsspelare utsätts för trots att 

inga signifikanta skillnader mellan dominant och icke-dominant ben framkom. 

Förhoppningsvis kan framtida forskning komma svaret närmare. Spekulativa tankar hos 

författaren som grundar sig i den forskningsbakgrund som finns att tillgå kopplat till studiens 

resultat är att kvinnliga fotbollsspelare helt enkelt exponerar icke-dominant ben för ökade 

risker att drabbas av ACL-skada. Då dominant ben oftast driver eller skjuter bollen utsätts 

icke-dominant ben mer frekvent för den skadesituation beskriven för ACL-skador i 

litteraturen (Fauno & Jakobsen 2006; Silvers & Mandelbaum 2007). Kvinnliga fotbollsspelare 

har även en ökad knälaxitet och deltagarna i studien uppvisar i hög grad den sidoskillnad som 

är förenad med en ökad skaderisk enligt Myer et al. (2008). Då även Brophy et al. (2010b) 

fann att kvinnor uppvisade en minskad aktivitet i m. gluteus medius samt en ökad 

höftadduktion vilket ger en ökad ACL-belastning kanske dessa faktorer i kombination med en 

ökad exponering av icke-dominant ben kan förklara den ökade skadeincidensen för detta ben. 

 

En teoretisk förklaring till att inga sidoskillnader hittades grundar sig i studien av Besier, 

Lloyd och Ackland (2003) som fann en ökad aktivitet av knästabiliserande muskulatur vid 

planerade rörelser vilket inte uppvisades i samma utsträckning vid oplanerade rörelser. Då 

tillslaget sker som en planerad rörelse skulle detta kunna förklara att inga sidoskillnader av 

knälaxitet uppmätes genom att muskulaturen fångar upp en stor del av de krafter som knäet 

utsätts för. Möjligtvis är de krafter som uppstår av belastningen vid ett tillslag för små för att 

strukturer och främst ACL som hämmar en anterior glidning av tibia ska utsättas för 

deformering. Då KT-1000 är mindre finkänslig i jämförelse med radiologisk mätutrustning 

(RSA) enligt Isberg et al. (2006) kan även detta vara en tänkbar orsak till att ingen 
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sidoskillnad hittades. Studiens resultat klargör inte med säkerhet att ingen sidoskillnad 

existerar och ämnesområdet behöver studeras ytterligare innan det kan fastslås att 

bendominansen inte påverkar knälaxiteten hos kvinnliga fotbollsspelare. Kanske behövs helt 

enkelt en mer finkänslig utrustning för att hitta signifikanta resultat över eventuella 

sidoskillnader som kan uppstå på dominant eller icke-dominant ben. 

 

Mätresultatet utifrån denna studie och till viss del tidigare grundläggande forskning (Daniel et 

al.1985a; Daniel et al. 1985b) visar på en stor individuell variation av knälaxitet vilket belyser 

vikten av att jämförande mätningar inom individen kanske är mer relevanta än enbart 

mätningar på exempelvis det dominanta benet när populationer eller skaderisker kartläggs. 

Framförallt då kvinnliga deltagare testas då de anses ha en ökad knälaxitet i jämförelse med 

män (Rozzi et al. 1999; Rosene & Fogarty 1999). Eventuellt kan detta tänkas bidra även till 

en ökad sidoskillnad hos kvinnor. Detta är dock ett outforskat kunskapsområde, resultatet i 

studien visar ändå på en anmärkningsvärd variation av knälaxitet hos denna population. 

4.2 Metoddiskussion 

Trots att KT-1000 är en allmänt vedertagen mätutrustning vid studier som avser att mäta 

sagittal knälaxitet (Eriksson 1999; Pugh et al. 2009) och att dess reliabilitet och validitet 

testats upprepade gånger (Arneja & Leith 2009; Ballantyne et al. 1995; Hantén & pace 1987) 

kan valet av mätutrustning ifrågasättas då KT-1000 registrerar mindre sidoskillnader i 

jämförelse med RSA (Isberg et al. 2006; Jonsson, Kärrholm & Elmqvist 1993). Då syftet i 

studien var att kartlägga just sidoskillnader kan valet av testinstrument då anses ogenomtänkt. 

Isberg et al. (2006) och Jonsson, Kärrholm och Elmqvist (1993) jämförde dock ACL-skadade 

individer där intakt respektive ACL-skadat knä testats pre- och postoperativt. Studerades 

enbart mätvärden av det intakta knäet uppmätta med KT-1000 och RSA i dessa studier var 

skillnaderna klart mindre uttalade. I aktuell studie testades intakta knän på samtliga deltagare, 

KT-1000 uppvisar då en hög reliabilitet och motsvarar kraven för studiens syfte men en ökad 

finkänslighet som Isberg et al. (2006) efterfrågar i framtida portabla mätutrustningar hade 

varit önskvärt. Anderson et al. (1992) visar ändå på att KT-1000 står sig väl i jämförelse med 

andra portabla mätinstrument i avseendet att identifiera sidoskillnader hos individer. 

Alternativet hade varit att inte välja ett portabelt mätinstrument som KT-1000 och istället ta in 

deltagarna till en klinik där en mer finkänslig utrustning som RSA existerar men detta hade 

troligtvis försvårat rekryteringen av deltagare väsentligt samt medfört en ekonomisk kostnad 

över studiens budget. Utifrån studiens upplägg där knälaxitet registrerades genom 
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fältmätningar i samband med träningar anses ändå valet av KT-1000 motiverat. Dessutom är 

användningen av KT-1000 allmänt vedertagen vid knälaxitetsmätningar och har använts i 

likande studier (Ergun, Islegen & Taskiran 2004; Medrano & Smith 2003; Rosene & Fogarty 

1999; Rozzy et al. 1999). I framtida studier kan dock nya och mer finkänsliga mätutrusningar 

finnas att tillgå på marknaden och bör i så fall övervägas som mätutrustning. 

 

Isberg et al. (2006) belyser även flera felkällor vid mätningar av sagittal knälaxitet. Motstånd 

från omkringliggande strukturer och muskeltonus kan påverka knälaxiteten och bör tas i 

beaktande vid laxitetsmätningar (Daniel et al. 1985b; Markolf, Graff-Radford & Harlan 1978; 

Solomonow & Krogsgaard 2001). Den faktor som går att påverka mest av dessa är 

muskeltonusen hos deltagarna. Genom att deltagarna testades i en avslappnad ryggliggande 

position samt att testledaren (CM) verbalt betonade vikten av total avslappning minskade 

denna felkälla i möjligaste mån men det går inte utesluta att en omedveten muskeltonus 

påverkade mätresultaten till viss del då flertalet testpersoner var obekanta med testproceduren 

vilket kan ha medfört muskulära anspänningar. Då datainsamlingen ägde rum under 

vinterhalvåret går det inte utesluta att detta kan ha påverkat den muskulära anspänningen då 

deltagarna bedrev försäsongsträning. Detta innebär vanligtvis ett ökat fokus på hård fysisk 

träning under denna period med syfte att förbättra kondition och styrka vilket kan ha medfört 

en ökad muskeltonus och därmed minskat den sagittala knälaxiteten vid mätningarna. En 

ytterligare felkälla som nämns i litteraturen är knäpositionen vid laxitetsmätningar då graden 

av knäflexion och rotation påverkar mätresultatet (Daniel et al. 1985b; Torzilli, Greenberg & 

Insall 1981). Dessa positioner kontrollerades i möjligaste mån genom att låta deltagarna inta 

en utifrån litteraturen standardiserad position (Daniel et al. 1985b). Dock kan det utåtroterade 

benet som skiljer sig mellan 15-25° vara svår att kontrollera och standardisera fullt ut och kan 

betraktas som en felkälla för knälaxiteten. Som Daniel et al. (1985a) tar upp i diskussionen är 

det även svårt att begränsa den inåtrotationen som sker i samband med att tibia förskjuts 

ventralt då det finns en minskad stabilitet i den laterala menisken. Detta ger en ökad anterior 

glidning av tibia med ca 30 % i jämförelse med mätningar där rotationen är begränsad 

(Fukubayashi, Torzilli, Sherman & Warren 1982). Även Fiebert, Gresley, Hoffman och 

Kunkel (1994) belyser i sin studie vikten av rotationsgraden av tibia vid utgångsställningen då 

ett ben positionerat i en inåtrotation begränsar den anteriora glidningen. Daniel et al. (1985a) 

och Daniel el at. (1985b) menar dock att den rotation som uppstår ger en minimal effekt på 

mätresultatet. Då aktuell studie jämförde sidoskillnad av knälaxitet har detta än mindre 

betydelse då testpersonen låg symmetrisk på undersökningsbritsen och ingen av deltagarna 
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hade drabbats av meniskskada. Rotationen som uppstår borde då påverka mätvärdet i 

dominant och icke-dominant ben i samma utsträckning. Det faktum att deltagarna inte 

kontrollerades för en tidigare skada av sidoligament ses ändå som en felkälla vid mätningar då 

detta eventuellt kan ha medfört förändrade rörelser i frontalplan vilket kan ha påverkat den 

uppmätta sagittala knälaxiteten. 

 

Valet av belastningar (P-20/30 lb, A-20/30, total AP-20/30 lb) motiveras i litteraturen av 

Daniel et al. (1985a) då testpersonerna tolererar denna belastning bra samt att den lätt kan 

anbringas av testledaren. Belastningen total AP-20/30 lb har en ytterligare fördel då 

nollpunkten som knälaxietetsmätningar utgår från kan vara problematisk att säkerställa exakt. 

Detta kan främst påverka den posteriora knälaxitet som är förhållandevis liten. Genom 

beräkningar på total AP minskar denna felkälla då både anterior och posterior knälaxitet tas i 

beaktelse under ett mätvärde vilket minskar betydelsen av en korrekt utsatt nollpunkt. Således 

borde resultatet över uppmätta mätvärlden för total AP-20 lb samt total AP-30 lb vara mest 

tillförlitliga då de kan antas innehålla en ökad reliabilitet. Belastningen A-MMT valdes för att 

förbättra mätsäkerheten för KT-1000 och ansågs tydliggöra eventuella sidoskillnader med 

större säkerhet (Anderson et al. 1992). Överlag anses ändå alla mätvärden innehålla en god 

reliabilitet då kontrollen i samband med datainsamlingen var hög, testpositionen för alla 

deltagare standardiserades, deltagarna kontrollerades för tidigare skada samt att alla 

mätningar genomfördes av en och samma testledare som var väl bekant med testutrustningen 

(CM) vilket anses stärka studiens reliabilitet. 

 

Vald studiedesign innehåller vissa svagheter som minskar studiens validitet. En prospektiv 

studie med matchad kontrollgrupp hade medfört en ökad säkerhet i uppmätta resultat och 

tillåtit mer relevanta jämförelser mellan populationer för att skildra hur sagittal knälaxitet 

påverkas hos skadefria, kvinnliga fotbollsspelare. Dock var vald metod en tvärsnittsstudie där 

deltagarna inte följdes prospektivt vilket minskar betydelsen av en kontrollgrupp. 

En annan svaghet i studien är att ingen powerberäkning utfördes på grund av begränsad 

kunskap och ekonomi. Dock visar litteraturen på att antalet deltagare (n = 56) bör vara 

tillräckligt för att uppvisa signifikanta skillnader. I den litteraturöversikt som Zazulak et al. 

(2006) genomförde för att kartlägga sagittal knälaxitet under menstruationscykeln 

inkluderades nio studier där samtliga använde testinstrumentet KT-1000/2000. I dessa studier 

varierade antalet deltagare mellan 7-41 och aktuell studie motsvarar väl dessa gruppstorlekar. 

Även Ergun, Islegen och Taskiran (2004) genomförde en snarlik tvärsnittsstudie i likhet med 
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aktuell studie där fotbollsspelare (n = 44) och kontrollgrupp (n = 44) testades. Denna studie 

använde exempelvis samma belastning (P-20 lb) och fann signifikanta skillnader mellan 

dominant och icke-dominant ben (p < 0,005). Sammantaget indikerar detta på att 

deltagarantalet i aktuell borde varit tillräckligt för att hitta signifikanta skillnader och att 

risken för ett typ II-fel, det vill säga att resultatet visade ett falskt icke signifikant utfall anses 

vara liten (Vincent & Weir 2012, kap. 7). 

En ytterligare svaghet som berör studiens population är dess urval. Då ett bekvämlighetsurval 

ägde rum minskar den interna validiteten. Av de inkluderade deltagarna angav endast fyra 

vänster ben som sitt dominanta ben. Detta innebär en ökad osäkerhet i resultatet gällande 

bendominans som aktuell studie avsåg att kartlägga då det dominanta benet motsvarade höger 

ben i nära 93 % av mätningarna. Med detta i åtanke hade deltagarantalet ändå kunnat vara 

större, dels för att minimera risken för typ II-fel ytterligare samt att ett ökat antal 

vänsterfotade deltagare hade stärkt resultaten kring bendominans. 

 

Då data över knälaxitet inte var normalfördelat beräknades statistik genom en icke 

parametriskt testmetod (Mann Whitney U-test). Ser man till likande studier (Ergun, Islegen & 

Taskiran 2004; Medrano & Smith 2003; Rozzi et al. 1999) har data för knälaxitet varit 

normalfördelat eftersom parametriska testmetoder använts. Detta kan anses anmärkningsvärt 

då studiedesign, deltagarantal och valda belastningar vid knälaxitetsmätningar med KT-1000 

var likartade vilket borde frambringat samma typ av data till stor sannolikhet. 

Ett möjligt alternativ hade varit att tolka data för knälaxitet som en beroende variabel då 

denna hade kunnat ses som jämförande mätningar inom individen. Data betraktades slutligen 

som en oberoende variabel och jämfördes gruppvis mellan dominant och icke-dominant ben 

varvid ett Mann Whitney U-test genomfördes. Det är dock tveksamt om valet av 

statistikmetod har påverkat resultatet nämnvärt, provräkningar genomfördes även genom ett 

Wilcoxons teckenrangtest vilket gav snarlika p-värden och alltså ingen signifikant skillnad. 

 

Då ett antagande hos författaren var att en ökad knälaxitet skulle uppvisas i det icke-

dominanta benet hade metodvalet i sig inte kunnat visa på något orsakssamband mellan en 

ökad knälaxitet och en ökad risk för ACL-skada då en tvärsnittsstudie genomfördes. Dock 

hade vald metod kunnat ge en fingervisning och belyst vikten av vidare forskning om 

signifikanta sidoskillnader hade funnits. En intressant tanke är att i framtida studie i likhet 

med Myer et al. (2008) och Uhorchak et al. (2003) genomföra en prospektiv studie med 

kontrollgrupp där sagittal knälaxitet studeras som riskfaktor för ACL-skada för att se huruvida 
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sagittal knälaxitet med eventuell koppling till bendominans korrelerar med en ökad skaderisk 

hos kvinnliga fotbollsspelare. Parallellt med detta kunde även regelbundna laxitetsmätningar 

genomföras för att studera om knälaxiteten i både dominant och icke-dominant ben kan 

förändras över ett längre tidsperspektiv i jämförelse med kontrollgrupp. Detta kräver dock 

ökade tidsmässiga och ekonomiska resurser samt ett ökat deltagarantal. 

4.3 Konklusion 

Genomförda mätningar av sagittal knälaxitet visade inga signifikanta skillnader gällande 

asymmetrier mellan dominant och icke-dominant ben hos kvinnliga fotbollsspelare. 

Vid belastningen A-MMT uppvisade drygt hälften av deltagarna en individuell sidoskillnad 

på ≥ 2 mm. Studien belyser vikten av ytterligare forskning för att kartlägga individuella 

sidoskillnader gällande sagittal knälaxitet.  
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Bilaga 1 - Käll- och litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet var att genom en tvärsnittsstudie ta reda på om det fanns 

asymmetrier mellan dominant och icke-dominant ben hos skadefria kvinnliga fotbollsspelare 

gällande sagittal knälaxitet. För att besvara detta utgick studien utifrån följande 

frågeställningar. 

- Hur stor är den anteriora och posteriora knälaxiteten i dominant respektive icke-

dominant ben uppmätt med KT-1000 vid belastningar på 20 lb, 30 lb samt vid ett 

manuellt maxtest i anterior riktning? 

- Föreligger det någon sidoskillnad mellan dominant och icke-dominant ben gällande 

knälaxitet uppmätt med KT-1000 vid anteriora och posteriora belastningar på 20 lb, 30 

lb samt vid ett manuellt maxtest i anterior riktning? 

- Hur stor andel av deltagarna uppvisar en sidoskillnad av sagittal knälaxitet på ≥ 2 mm 

respektive ≥ 3 mm uppmätt med KT-1000 och hur är frekvensen fördelad mellan 

dominant och icke-dominant ben hos dessa? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

Soccer and anterior tibial translation (ATT)/anthropometric/anthropometry/laxity/ 

Soccer and player profile 

Soccer and asymmetry/dominant leg/leg dominance/supporting leg 

Laxity and asymmetry/dominant leg/leg dominance/supporting leg 

 

 

Var har du sökt? 

Använda artikeldatabaser var Cinahl, PEDro, PubMed och SportDiscus. 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 

Cinahl: 

Soccer and asymmetry 

Soccer and dominant leg 

Soccer and leg dominance 

 



 

PubMed: 

Soccer and laxity 

Soccer and asymmetry 

Soccer and dominant leg 

Soccer and leg dominance 

Soccer and supporting leg 

Laxity and dominant leg 

Laxity and asymmetry 

 

SportDiscus: 

Soccer and laxity 

Soccer and asymmetry 

Soccer and dominant leg 

Soccer and leg dominance 

Soccer and player profile 

Soccer and supporting leg 

Laxity and dominant leg 

Laxity and asymmetry 

 

 

Kommentarer 

Då sökområdet var specifikt begränsat genomfördes bredare sökningar och där artiklarnas 

relevans ofta var svår att bedöma utifrån titel. Av de relevanta artiklarna fanns dock mycket 

bra material i litteraturlistor samt som ”related articles” i databaserna. Många artiklar kunde 

enbart hämtas i fulltext från KI:s bibliotek. Studier kring grundläggande forskning och 

biomekanik fick ibland beställas från bibliotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Frågeformulär och informerat medgivande 

Frågeformulär 

 

Namn: ____________________________ Klubb:______________________      

Division:______ 

Ålder: _____år  Vikt:_____kg                

Längd:_____cm 

Antal år som aktiv fotbollsspelare :_____år 

Aktiv inom andra sporter:______________________________________________________ 

Jag har tidigare drabbats av en dokumenterad knäskada som berör ligament eller menisk 

□ Nej  □ Ja – Ange menisk eller ligament:_______________________ 

Mitt dominanta ben som jag helst använder för att sparka en boll är: 

□ Höger  □ Vänster  □ Kan ej ange – är tvåfotad 

Informerat medgivande 

Jag har fått och läst information kring studien och går med på att delta. Jag förstår att mitt 

deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande utan vidare frågor eller 

negativa konsekvenser. Jag förstår också att resultatet kommer att redovisas i en D-uppsats 

via GIH, men att några individuella resultat inte kommer att redovisas. 

 

Namnteckning:............................................................ Datum:……………/………. 2014. 

 

Dataprotokoll 

Knälaxitet (mm) 

Dominant ben 

Posteriort Anteriort Total 

15 lb    

20 lb    

30 lb    

A-MMT    

 

Knälaxitet (mm) 

Icke-dominant ben 

Posteriort Anteriort Total 

15 lb    

20 lb    

30 lb    

A-MMT    



 

Bilaga 3 – Skriftlig information till deltagarna 

 

Information 

 

Du inbjuds härmed att delta i en studie som genomförs av Kenny Vokbus (leg. sjukgymnast) 

vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). 

 

Syftet med studien är att mäta glidrörelser som sker mellan underben och lårben hos kvinnliga 

fotbollsspelare för att se om det finns någon sidoskillnad mellan dominant och icke dominant 

ben. För att genomföra detta kommer ett mätinstrument som kallas KT-1000 att användas. 

Mätningen görs på båda benen där vi testar olika belastningar, tar ca 3 minuter per spelare att 

genomföra och är inte förenat med några risker. 

 

För att du ska kunna delta krävs det att du är över 18 år, har spelat fotboll i minst 5 år samt 

inte har några dokumenterade skador i ditt knä gällande ligament och menisk. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande utan vidare frågor eller 

negativa konsekvenser. Anonymitet utlovas då personuppgifter och all information som 

insamlas kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att ses av mig och min 

handledare. Resultatet av studien kommer att redovisas i en D-uppsats och publiceras via 

biblioteket på GIH, inga individuella data kommer att redovisas utan enbart gruppdata. 

Efter avslutad studie kommer du att kunna ta del av studiens resultat då uppsatsen skickas till 

kontaktperson/tränare för ditt lag. 

 

Om du väljer att delta ber vi dig att skriva på med namn och datum under ”informerat 

medgivande”. 

 

Har du några ytterligare frågor om studien eller ditt deltagande, tveka inte att höra av dig till 

mig. 

  

 

Med vänlig hälsning 

 

Kenny Vokbus  

Forskningshuvudman 

Telefon: 073-xxx xx xx 

E-post: kennyvokbus@hotmail.com 


