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Abstrakt 
Introduktion: Smärta från höften har i studier visat ge nedsatt styrka. Få studier har 

testat dynamisk styrka i höftens muskulatur med hjälp av elastiska band trots att de är 

vanliga i rehabiliteringen av patienter.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka den dynamiska abduktor- och 

utåtrotationstyrkan i höften hos patienter med unilaterala besvär och jämföra med friska 

sidan. Hypotes var att patienter med höftsmärta var svagare i den affekterade sidan 

jämfört med den friska. 

Metod: 20 patienter (9 män ,11 kvinnor, medelålder 56 år) med unilaterala höftsmärtor 

som erhöll fysioterapi testades för abduktions- och utåtrotationsstyrka i höften. 

Smärtande sida jämfördes med frisk sida med en testanordning som bestod av ett 

elastiskt band som var seriekopplat med ett spännband. Ett måttband var fäst så att 

längden av utsträckningen av det elastiska bandet kunde avläsas.  

Resultat: Ingen statistisk skillnad förelåg mellan den smärtande sidan jämfört med den 

friska sidan i abduktionsstyrka. Medelvärdet på den dynamiska styrkan var 7.4 ± 2.9 kg 

för den smärtande sidan och 7.9 ± 2.3 kg för den friska sidan.  Medelvärdet på den 

dynamiska styrkan i utåtrotation var 8,4 ± 3,6 kg för den smärtande sidan och 8.8 ± 2.3 

kg för den friska sidan. Ingen signifikanta skillnader förelåg. 

Slutsats: Patienter med unilaterala smärtor från abduktor- och utåtrotations 

muskulaturen uppvisade ingen sidoskillnad i dynamisk styrka.  Orsaken till att det inte 

fanns någon sidoskillnad är oklar men kan kanske förklaras av en faktor som 

exempelvis graden av besvär hos patienterna eller minskad fysisk aktivitet som ger 

svaghet bilateralt. 

Nyckelord 

Dynamisk styrka, elastiskt band, fysioterapi, styrketest. 
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Abstract 
Introduction: Pain from the hip has in studies shown to result in reduced strength. Few 

studies have tested dynamic strength in the hip muscles using elastic bands, despite 

being common in the rehabilitation of patients.  

Purpose: The purpose of the study was to investigate dynamic abduction and external 

rotation strength of the hip in patients with unilateral disorders compare with the healthy 

side. It was hypothesised that patients with lateral hip pain would be weaker on the 

affected side compared to the healthy side. 

Method: Twenty patients with unilateral hip pain receiving physical therapy were 

tested for abduction and external rotation strength in the hip. The painful side was 

compared to unaffected side with a test device that consisted of an elastic band that was 

serially coupled with a tie strap. A tape measure was attached so that the length of the 

elastic band could be read.  

Results: No statistical difference was found between the painful side compared with the 

healthy side in abduction strength. The mean of the dynamic strength was 7.4 ± 2.9 kg 

for the painful side and 7.9 ± 2.3 kg for the healthy side. The mean of the dynamic force 

in external rotation was 8.4 ± 3.6 kg for the painful side and 8.8 ± 2.3 kg for the healthy 

side. No significant differences was found. 

Conclusion: Patients with unilateral pain from abduction and external rotation muscles 

showed no lateral disability in dynamic strength. Studies show that they have poorer 

strengths compared to painless individuals. The reason why no side difference in hip 

strength was noted is unclear but could perhaps be explained by a factor such as the 

patients hip pain levels.  

Keyword 

Dynamic strength, elastic band, physiotherapy, strength test. 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 
1.1.1 Diagnoser och symtom 

 

Smärta och stelhet från höftområdet kan komma från många olika strukturer.  

En diagnos som blivit vanlig på senare tid är FAI, (Femoroacetabulär–

impingement) som kan förklaras med att pålagringar på acetabulum och collum ger att 

strukturerna tar i varandra vid ytterlägen av höftleden (Allen, Beaulé, Ramadan, & 

Doucette, 2009), (Mimura et al., 2016). Av tendinopatier i de nedre extremiteterna 

kommer den övervägande delen från trochanter major området (Albers et al., 2016). 

Trochanter major smärtsyndrom (TMSS), definieras som ett tillstånd med lateral 

höftsmärta och smärta vid palpation av trochanter major. Termen som vanligen används 

i artiklar är ”great trochanter pain syndrome (GTPS) och som inte beskriver vilken 

vävnad som är engagerad och inte heller hur (Christmas et al., 2002). TMSS är en 

övergripande term som relaterar till smärtande senstrukturer från gluteus medius 

(Gmed) och gluteus minimus (Gmin) samt trochanter bursit (Ganderton, Semciw, Cook, 

& Pizzari, 2016). Tendinopatier är en vanlig orsak till TMSS och troligen kan även 

bursit sekundärt vara kopplat till tendinopatier (Kingzett-Taylor er al, 1999). 

Smärta från höftens utsida som utlöses av aktiviteter som är viktbärande men även 

nattsmärta vid liggande på den affekterade sidan är vanliga symtom på smärta från 

trochanter major området. Refererad smärta från höftleden och även från ländryggen 

kan ge liknande symtom (Walsh, Walton, & Walsh, 2011). TMSS ger ofta mycket 

negativ påverkan på de som drabbas. Ökad grad av sjukskrivning, dålig livskvalitet och 

mycket stark smärta har rapporterats (Fearon et al., 2014). 

TMSS är vanligast hos kvinnor som är över 50 år (Albers et al., 2016). Rapporter har 

visat att ca 20 % av kvinnor och ca 8 % av män mellan 50 och 79 år har påverkats av 

detta smärttillstånd.(Segal et al., 2007).  Av patienter med smärta från skinkan och 

höftens utsida är tendinos från Gmed och Gmin vanliga fynd på magnetröntgen, MRI. 

Orsaken till TMSS har tidigare varit kopplad till tron att smärtan kommit från bursa som 

varit inflammerad (bursit) men den största orsaken bakom symtomen anses nu inte bero 

på detta. Studier med ultraljudsscanning och MRI har stärkt denna bedömning (Silva, 

Adams, Feinstein, & Arroyo, 2008). Förändringar i Gmed- och Gmin senan samt 

symtom från iliotibiala bandet bedöms som en ofta förekommande orsak (Long, Surrey, 

& Nazarian, 2013) 



  
 

2 

Hur symtombilden ser ut för höftproblem är komplex och en korrekt diagnos är viktig 

för att kunna ge rätt behandling. En sådan ger sannolikt en förbättring av livskvaliteten 

hos äldre människor (Dawson et al., 2004). En svårighet är att särskilja symtom från 

olika smärttillstånd i höftområdet så att en effektiv behandling kan ges (Altman et al., 

1991). Relationen av styrkan mellan abduktion (ABD) och adduktion (ADD) kan 

predisponera för ljumskskador av adduktormuskulaturen. (Dallinga, Benjaminse, & 

Lemmink, 2012). Det finns stark evidens i studier för att det inte finns samband mellan 

abduktionsstyrka och sportrelaterad ljumsksmärta av skadade idrottare (Thorborg et al., 

2014); (Malliaras, Hogan, Nawrocki, Crossley, & Schache, 2009). Däremot finns det 

evidens i en studie att minskad dynamisk styrka är en riskfaktor för sportrelaterad 

ljumsksmärta (O’Connor, 2004). Yngre kvinnor med främre knäsmärta har andra 

förhållanden i styrka mellan ABD/ADD och UR/inåtrotation i höften jämfört med frisk 

kontrollgrupp.  Detta kan förklara att kvinnor med främre knäsmärta har en tendens att 

få ökad belastning på den femuropatellära leden som vid ökad knävalgus vid landning 

på ett ben, (Magalhães, Silva, Sacramento, Martin, & Fukuda, 2013). Resultaten från en 

nyligen gjord studie stärker slutsatser från andra studier att styrkan i UR i höften 

kvarstår lång tid efter att en korsbandsskada har opererats och att detta ökar risken för 

en ny skada och även påverka funktionen hur en rörelse utförs. En slutsats som dras är 

att det är viktigt att ha med övningar för kontroll och styrka av UR i höften under 

rehabiliteringen, (Kline et al., 2017). 

 

1.1.2 Höftmusklernas funktion 

 

ABD i höften är ett samspel med flera muskler men de viktigaste musklerna är Gmed, 

Gmax och TFL och dessa är starkast i en höftvinkel på ca 10 graders abduktion och som 

svagast vid 40 grader. Muskler som i huvudsak svarar för utåtrotationen i höften är 

Gmax och höftens korta utåtrotatorer.  Den största delen av Gmax agerar som 

utåtrotator upp till 90 graders höftflexion men en viss del agerar som inåtrotator över en 

höftvinkel på 60 grader,(Neumann, 2010). 

Gmed är den huvudsakliga abduktorn, (Standring, Ellis, Healy, et al, 2005). Dess 

viktigaste roll är att ge bäckenet och de nedre extremiteterna ett normalt rörelsemönster 

och att stabilisera bäckenet i frontalplanet då en aktivitet utförs på ett ben (Lee, Kim, & 

Koo, 2015).   

Sidliggande UR med höften flekterad, där fötterna hålls ihop och det övre knät 

abduceras (den så kallade Musslan-övningen) är en kombination av ABD och UR i 
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höften. Den rörelsen ger en aktivering av både Gmed och gluteus maximus (Gmax), 

särskilt om bäckenet har en neutral position (lodrät) och när höftflexionen ökar så ökar 

rekryteringen av Gmax och Gmed, (Willcox & Burden, 2013). 

Sidliggande ABD har visat sig ge stor aktivering av Gmed jämfört med utfall och 

hoppövningar. En anledning till detta är att det blir en lång hävarm och stort 

vridmoment när ett rakt ben abduceras i en sidliggande position. När höften är flekterad 

som i Musslan, blir hävarmen kortare och en del av vikten tas upp genom att det testade 

benets fot stöder mot foten på benet som inte testas.  Även Musslan aktiverar Gmed 

men ger mest aktivering av gluteus maximus (Gmax) och höftens djupa utåtrotatorer.  

(Distefano, Blackburn, Marshall, & Padua, 2009).  

Vid en jämförelse av aktiviteten av Gmed, tensor fascia latae,(TFA), höftflexorer och 

Gmax var Gmed mest aktiv vid sidliggande ABD men vid musslan så var Gmed 

aktiviteten låg. Vid en vinkel på över 40 graders flexion i höften fungerar Gmed som en 

inåtrotator och ABD utförs av den djupa utåtrotationsmuskulaturen, (McBeth, Earl-

Boehm, Cobb, & Huddleston, 2012). 

Kraften från höftens abduktorer svarar för den största delen av kompressionen i 

höftleden och stabiliserar caput femoris i acetabulum. Musklerna måste producera en 

kraft som är 2-3 gånger kroppsvikten för att stabilisera bäckenet i frontalplanet då en 

person står på ett ben. Vid löpning behöver kraften i abduktorerna vara 5-6 gånger 

kroppsvikten, (Neumann, 2010). 

 

1.2.3 Mätning av styrkan i höftmuskulaturen   

 

Styrka i höftmuskulaturen kan mätas på olika sätt. Ett sätt att mäta är att undersökaren 

håller i en dynamometer som mäter det tryck som försökspersonen maximalt kan ge i 

olika riktningar. Den mäter isometrisk styrka men har en låg inter-testar reliabilitet. 

Värdena varierar beroende på styrkan på den som håller i dynamometern i handen (K 

Thorborg, Bandholm, Schick, Jensen, & Hölmich, 2013). 

I en annan studie där isometrisk abduktion (ABD) och adduktion (ADD) testades med 

handhållen dynamometer så bedömdes intra- och intertestar reliabiliteten vara hög 

(Krause, Schlagel, Stember, Zoetewey, & Hollman, 2007).  Cybex 340 isokinetic 

dynamometer är en testapparat som ser ut som en styrketräningsmaskin och som 

kopplas ihop med en dator. Den används för att mäta dynamisk styrka i höft och 

benmuskulatur, (O’Connor, 2004). 
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Ett sätt att mäta muskelaktivitet är med elektromyografi (EMG). Vid jämförande test 

mellan isometriska styrketest och EMG på idrottsmän så bedöms att sambandet är lågt 

och att det inte rekommenderas att använda EMG för att mäta styrka i ABD, (Charlton, 

Mentiplay, Grimaldi, Pua, & Clark, 2016). För att isometriska styrketest ska ge hög 

validitet så bör styrkan i ABD testas i olika utgångsvinklar då försökspersoner kan vara 

olika stark från olika utgångspositioner (Neumann, Söderberg, & Cook, 1988). 

 

Få studier har använt ett elastiskt band för att testa muskelstyrka. I en studie testades 

styrkan i armbågsflexion hos försökspersoner över 65 år med elastiska band och 

validitet och test-retest reliabilitet mättes och jämfördes med isokinetisk dynamometer 

och med test med hantlar. För test av flexionen med band och hantlar gjordes ett 

maximalt antal repetitioner av armbågsflexion under 30 sekunder. Test av styrkan med 

elastiska band visade en hög test-retest reliabilitet och rekommenderades att användas 

för att testa styrkan hos äldre, (Manor, Topp, & Page, 2006).  Även mätning av 

muskelstyrkan i knäextension med elastiskt band gjordes och jämfördes mot test med en 

motordriven isokinetisk dynamometer. Testning med elastiskt band bedömdes som 

validerat för att mäta knäextensionen och ansågs vara ett billigt och portabelt alternativ i 

förhållande till exempelvis en isokinetisk dynamometer, (Lindström, Aronsson, 

Näslund, & Wadell, 2016) 

 

1.1.4 Problemformulering 

De undersökningsmetoder som används i forskningsstudier och i kliniskt arbete med 

patienter för att mäta muskelstyrka i höftens har svårighet att få fram vilken dynamisk 

muskelstyrka som föreligger. Muskelstyrka i höften mäts ofta genom isometriska 

styrketest men då nästan all rehabilitering bygger på dynamisk träning så ger inte dessa 

test tillräcklig information om resultatet av träningen, (Neumann, Söderberg, & Cook, 

1988).  Ofta används EMG vid mätning av muskelaktivitet och ibland tolkas att hög 

aktivitet innebär fullgod muskelfunktion. Dock kan en svag muskel uppvisa hög 

aktivitet för att kompensera en svaghet, (Charlton, Mentiplay, Grimaldi, Pua, & Clark, 

2016). 

I klinisk verksamhet behövs ett mätinstrument för att mäta dynamisk styrka och som är 

enkelt och praktiskt att hantera. För att mäta den dynamiska styrkan i höftmuskulaturen 

finns ett nytt styrketest som använder ett mätinstrument som uppfyller dessa krav. 
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Testet har visat hög test-retest reliabilitet för att mäta styrkan i dynamisk utåtrotation 

(UR) i höften, Augustssons styrketest, (Augustsson, 2016).  

Det finns fortfarande kunskapsluckor kring hur den dynamiska styrkan i abduktor- och 

utåtrotationsmuskulaturen ska mätas kliniskt, för att resultatet sen ska kunna beaktas vid 

planering av rehabilitering. 

 

2. Syfte 

 
Syfte med studien var att undersöka den dynamiska abduktor- och utåtrotationstyrkan i 

höften hos patienter med unilaterala besvär och jämföra med friska sidan. Hypotes var 

att patienter som med höftsmärta var svagare i den affekterade sidan jämfört med den 

friska. 

3. Metod 

3.1 Design 

Studien var en hypotesprövande tvärsnittsstudie där resultatet av mätningar av 

abduktions- och utåtrotationsstyrkan i höften jämfördes mellan besvärs- och frisk sida 

hos tjugo patienter med unilaterala höftbesvär.   

3.2 Urval 

Patienter som besökte en fysioterapimottagning och som hade unilaterala smärtsymtom 

från höftområdets utsida tillfrågades muntligen om de ville delta i studien. De som ville 

delta bokades in för undersökning innan testet genomfördes. En bedömning av 

patientens höftsymtom gjordes av fysioterapeut på samtliga deltagare innan testet. De 

som hade gjort höftplastik exkluderades då ett maximalt styrketest kunde ge för stor 

ledbelastning. Även patienter med utstrålande smärta från ryggen uteslöts och även de 

som enbart hade ljumsksmärta. Inklusionen av deltagare gjordes på basis av symtom 

och inte diagnos. Symtomen för inklusion i studien var lateral höftsmärta vid 

viktbärande aktiviteter såsom promenader eller löpning.  

 

3.3 Etiska överväganden 

I samband med utförandet av studien så har etiska överväganden gjorts. Deltagarna fick 

muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte samt vilka moment den 
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innefattade. Detta skedde genom ett informationsbrev (se bilaga A). Deltagarna 

informerades om deras rättighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att behöva 

ange anledning för detta. Deltagarna garanterades total konfidentialitet, att ingen 

information som publiceras i studien kan kopplas till enskild person.  

 

3.4 Datainsamling och genomförande. 

Mätning av abduktorstyrkan gjordes med ett nytt muskelfunktionstest som mäter 

muskelstyrka i höften: Augustssons styrketest, (Augustsson, 2016). Testutrustningen 

bestod av ett kort spännband som var seriekopplat med ett elastiskt band (loop, modell 

medium, färg grön av märket Refit från Sverige).  Bandet spändes runt deltagarnas ben 

precis proximalt om knäskålen. Hur långt bandet sträcktes ut vid testet lästes av på ett 

måttband som var fastsatt över det elastiska bandet. Längden på det elastiska bandet var 

ungefär 12 cm i läget där en grundspänning, ”slacken”, tagits ut men ingen förlängning 

skett. Tvärsnittsytan bestod av ett dubbelt varv av det elastiska bandet. 

Försökspersonernas styrka i ABD förhållande till bålen mättes i sidliggande med det 

undersökta övre benet rakt i förhållande till bålen och även det undre benet var rakt. Det 

övre benet var i neutralläge av rotation. (foten vågrätt i förhållande till underlaget). Fig. 

1 a och b. Först fick försökspersonen göra ett submaximal ABD för att bekanta sig med 

rörelsen och motståndet av det elastiska bandet. Därefter uppmanades försökspersonen 

att abducera benet så högt som möjligt och styrkan registrerades genom avläsning av 

måttbandet. Fig. 1 c.  

 

  

Fig 1 a                                   Fig1 b                                Fig 1 c      

Genom att ge patienten feedback på sin position av ryggen så minskar kompensationen 

av andra muskler som quadratus lumborum och maximerar aktiviteten av Gmed, (Cynn, 

Oh, Kwon, & Yi, 2006). Data noterades vid varje mättillfälle i ett dataprogram och 

bearbetades senare för att få korrelation på dynamisk abduktorstyrka mellan sida som 

har besvär och mot den som inte har besvär.  
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Vid mätning av UR i höften så låg försökspersonen på sida med övre benet i 45 graders 

flexion i höften och knäleden i 90 grader och genomgick samma procedur som vid 

testning av abduktionen. Fig. 2 a, b och c. 

                                                                       

 
Figur 2 a                                2 b                                        2 c 

 

Båda sidor av höftens abduktion och utåtrotation mättes. Även deltagarnas aktiva och 

passiva rörlighet att abducera och utåtrotera noterades så att inte en begränsning av 

rörligheten tolkades som nedsatt styrka. 

När samtliga försökspersoner var testade så beräknades samband mellan längden av 

utsträckning av bandet och dess motsvarighet i kilo (kg). Bandet hängdes upp i en 

ställning och en vikt på 2,5 kg fästes i nedre delen av bandet. Förlängningen i mm som 

motsvarade vikten på 2,5 kg lästes av och noterades. Den förlängningen var mindre än 

vad den svagaste deltagaren klarade att uppnå. Samma förfarande gjordes därefter med 

en ökning av vikten med 2,5 kg i taget till en utsträckning nåddes som var längre än vad 

den starkaste deltagaren lyckats uppnå. Sista vikten som användes var 15 kg. Samtliga 

värden noterades i ett diagram med uträckning av bandet i mm på y-axeln och vikten i 

kg på x-axeln. Plotten visade på ett starkt linjärt samband mellan kraft och utsträckning 

och genom att notera alla deltagarnas resultat gick det att få fram värden på styrkan för 

varje deltagare och jämföra frisk och smärtande sida. Detta samband stärks av resultat 

från andra studier ,(Martins et al., 2014) och (Thomas, Müller, & Busse, 2005). Hur det 

linjära sambandet ser ut kan förklaras med en matematisk formel som kallas Hooke`s 

lag som används för att det beskriva det mekaniska beteendet i ett elastiskt material. 

F=k×x (F = Elastisk kraft, k = elastisk konstant, x = utsträckningen av bandet) och där 

K är proportionell till k och x. Den elastiska konstanten k är associerad med materialet 

och tvärsnittsytan av det elastiska bandet och x relateras till hur långt bandet sträcks i 

förhållande till utgångsläget.  

 

3.5 Dataanalys 

Samtliga variabler sammanfattades med deskriptiv statistik som frekvens, medelvärde 

och spridning. Variablerna som mättes var; ålder, vikt, längd och dynamisk abduktions- 
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och utåtrotationstyrka. Hur styrkan var i förhållande till smärtande respektive frisk sida, 

analyseras och beräknas med parat T-test.  Beräkningen gjordes i dataprogrammet SPSS 

version 22 (SPSS Inc. Chicago, Il, USA). Signifikansnivån sattes till p<0,05. För att 

erhålla power 80% rekryterades 20 patienter till studien.   

 

4. Resultat 

Beskrivning av försökspersonerna presenteras i tabell 1. Det var totalt tjugo deltagare i 

studien. Elva var kvinnor och nio var män.  
 
Tabell 1.   Deskriptiv statistik 

 

                         Kvinnor                                         Män                                        Totalt 

 Antal               11                                                 9                                             20 

 Ålder (år)        56 (±18)                                       57 (±18)                                 56 (±14) 

 Vikt (Kg)        69 (±6)                                         86 (±16)                                 72 (±14) 

 Längd (cm)     163 (±7)                                       182 (±6)                                 172 (±9) 
 
 

 
Styrkan i abduktion presenteras i Tabell 2.  Medelvärdet på den dynamiska styrkan är 

7.4 ± 2.9 kg för den smärtande sidan och 7.9 ± 2.3 kg för den friska sidan. Ingen 

signifikant skillnad föreligger. p = 0.62 

 
Tabell 2. Höftens abduktionsstyrka. Smärtande sida jämfört med frisk sida uttryckt i kg Medel (±SD). (n= 

20) 

        Smärtande sida              Frisk sida                                           P-värde 

        7.4 (±2.9)                       7.9 (±2,3)                                           0.62                   

 

Styrkan i utåtrotation presenteras i Tabell 2.  Medelvärdet på den dynamiska styrkan är 

8,4 ± 3,6 kg för den smärtande sidan och 8,8 ± 2.3 kg för den friska sidan. Ingen 

signifikant skillnad föreligger. p = 0,65 

 
Tabell 3. Höftens utåtrotationsstyrka. Smärtande sida jämfört med frisk sida uttryckt i kg Medel (±SD). 

(n=20) 

        Smärtande sida               Frisk sida                                        P-värde 

        8.4 (±3,6)                        8.8 (±2,3)                                        0.65 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Denna studie undersökte abduktions- och utåtrotationsstyrka i höften hos patienter som 

hade unilateral höftsmärta med symtom från höften och jämförde smärtande sida med 
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frisk sida på samma försöksperson. Resultatet visade att ingen signifikant skillnad i 

styrka fanns mellan sidorna. Få studier har undersökt hur styrkeförhållandena varit 

mellan frisk och smärtande sida på patienter som sökt vård för smärta från höftens 

strukturer, glutealt mot eller över trochanter major och få studie har undersökt dynamisk 

höftstyrka. Studier som jämfört sidorna har fått liknande resultat som denna studie och 

inte funnit någon signifikant skillnad mellan smärtande och frisk sida i höftstyrka. 

Den isometriska styrkan i ABD jämfördes mellan en grupp som hade unilateral smärta 

från utsidan av höften med en frisk kontrollgrupp. Slutsatsen var att den grupp som hade 

höftsmärta var signifikant svagare i ABD i båda höfterna jämfört med den smärtfria 

gruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad i styrka mellan den smärtande sidan 

jämfört med den friska sidan i den grupp som hade unilateral höftsmärta,(Allison et al., 

2016). I en systematisk litteraturstudie analyserades 29 artiklar som undersökte 

höftstyrkan på de som har diagnosen femuro-acetabulum impingement. Studierna fann 

att muskelstyrkan var nedsatt hos patienter med FAI och de gällde även den sida som 

inte var skadad.  Ingen studie som mätte dynamisk muskelstyrka analyserades, (Mayne, 

Memarzadeh, Raut, Arora, & Khanduja, 2017). 

Patienter med kronisk höftsmärta uppvisade nedsatt muskelstyrka i UR och ABD i den 

smärtande sidan jämfört med frisk kontrollgrupp men den svagheten gällde även den 

sida som inte var smärtande, (Harris-Hayes et al., 2014). Resultatet i denna studie 

kanske kan förklaras av att patienter som har smärta från en sida har varit mer inaktiva 

och därför fått en generell svaghet som även drabbat den friska sidan. Minskad fysisk 

aktivitet har rapporterats hos personer med smärta från höftens utsida, (Fearon et al., 

2014). En annan orsak är att det centrala nervsystemet kan vara involverat till att även 

den sida som inte har smärta påverkas, både motoriskt och sensoriskt. (Heales, Lim, 

Hodges, & Vicenzino, 2014).  

Flera studier har dragit slutsatsen att smärtfria personer är starkare i höftmuskulaturen 

än de med smärta. 

 För medelålders före detta idrottsmän som hade achillestendinopati på en sida 

uppmättes en signifikant svaghet bilateralt av UR och ABD jämfört med en frisk 

kontrollgrupp, (Habets, Smits, Backx, Van Cingel, & Huisstede, 2016)   

Vid jämförelse av höftstyrkan i ABD hos en grupp patienter med höftartros, en grupp 

med trochanter major syndrom och en kontrollgrupp fanns en signifikant nedsatt styrka 

för de första båda grupperna, både på frisk sida och smärtande sida, (Fearon, Neeman, 

Smith, Scarvell, & Cook, 2017). Patienter med FAI uppvisade svaghet i alla 
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höftmuskler utom för inåtrotatorer och extensorer. Ingen jämförelse av styrka gjordes 

mellan deltagarnas smärtande och friska sida utan en jämförelse gjordes med en frisk 

kontrollgrupp,(Casartelli et al., 2011). 

Det är oklart huruvida muskelsvaghet kring höften är en konsekvens av smärtinhibering, 

förändrad muskelaktivering, muskelatrofi eller en kombination av dessa faktorer. En 

nedsatt muskelstyrka fanns hos personer som hade en tydlig degenerativ process i 

höften såsom FAI och labrumsskador, (Kemp et al., 2014). Nedsatt styrka mot frisk 

kontroll med mer än 20 % ansågs patologiskt, (Maffiuletti, 2010). 

Föreliggande studie visade att det inte fanns skillnad mellan höftstyrkan hos patienter då 

smärtande sida jämfördes med frisk sida och andra studier belägger detta. 

Förklaringarna till det är oklara. Flera studier har funnit att personer utan smärta i nedre 

extremiteten är starkare i höftens ABD och UR jämfört med frisk sida hos personer med 

smärta från ena höften. Kanske är det då mer relevant att bygga upp styrkan lika mycket 

i båda höfterna hos patienter med unilateral höftsmärta och inte fokusera 

rehabiliteringen på den smärtande höften. För att följa styrkeutvecklingen hos dessa 

patienter är det viktigt att bedöma den dynamiska styrkan med ett mätinstrument som är 

praktiskt, enkelt att använda. Augustssons styrketest med elastiskt band är ett sådant 

mätinstrument.  

 

5.2  Metoddiskussion 

När ett elastiskt band stäcks så är motståndet proportionellt med deformationen av den 

initiala längden och representeras som ett linjärt samband av förlängningen i förhållande 

till ökat motstånd. Desto större förlängning av bandet desto större spänningsmotstånd 

genereras. Olika band har olika färg som ska visa vilket motstånd bandet ger. Färgerna 

på banden överensstämmer inte alltid med vad tillverkaren anger som ett visst elastiskt 

motstånd. Det gör det svårare att bedöma vilket band som ska användas, (Uchida, 

Nishida, Sampaio, Moritani, & Arai, 2016). Både vid testning av styrka och av träning 

med elastisk band kan det vara lättare att använda en vanlig vikt, som en hantel, där det 

är givet vilken tyngd den har. Valet av band blir subjektivt och att det blir användarens 

beskrivning av hur han/hon upplever motståndet som avgör, (Simoneau, Bereda, 

Sobush, &  Starsky, 2001). En fördel med Augustssons styrketest är att det går att få 

fram ett objektivt mått på bandens elastiska motstånd och att träningen kan anpassas på 

ett bra sätt. Om bandets motstånd är för stort så ökar skaderisken och om det är för lätt 

så uteblir det förväntade effekten av styrkeökning hos utövaren. 
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Ett elastiskt motstånd utgörs av en elastisk koefficient (som beror på materialet x 

tvärsnittsarean (mängden material) x elongationen (utsträckningen) av bandet. 

I den här undersökningen användes samma mätutrustning som i Augustssons studie av 

höftstyrka, ett grönt elastiskt band som hade vikts till två slingor vilket ökade 

tvärsnittsarean och därmed det elastiska motståndet. Samma band användes för att testa 

alla deltagarna. Detta innebar att den svagaste deltagaren endast klarade att sträcka ut 

bandet 20 %.  Det ställde stora krav på noggrannheten av att ha bandet exakt rätt sträckt 

(slacken tagits ut) i utgångsläget av rörelsen.  

Då bandet hade två loopar som gick omlott så fanns det en risk att någon del inte hade 

rätt sträckning. Deltagaren med mest styrka fick en utsträckning av bandet med 130 %.  

För deltagarna i denna studie med så stor spridning gällande styrkan i höften så hade 

band av olika motstånd troligen varit bättre att använda. Om bandet hade haft för lite 

motstånd så fanns risk att de med mest styrka hade kommit till slutet på bandets 

töjningskapacitet och det nästan blir stumt.  

Istället för att byta till ett band med mellan olika testtillfällen så hade det varit möjligt 

att parallellkoppla flera band av samma färg för att öka motståndet och få samma effekt 

som att byta till ett band med större tvärsnittsare, (Biscarini, 2012).  

Elastiska material får med tiden efter att många utsträckningar en sämre förmåga att 

generera samma spänning i en given utsträckning vilket innebär att bandet som används 

vid test och träning behöver bytas ut ibland. Även hur långt bandet dras ut varje gång 

påverkar materialet. En utsträckning på över 200% gör att bandets egenskaper försämras 

snabbare än utsträckning på 100%, (Simoneau, Bereda, Sobush, &  Starsky, 2001). 

Regelbundenhet vid test av bandet bör utföras för att minska felkällorna vid mätning av 

styrkan. Det finns många olika band på marknaden av olika märken, pris och troligen 

kvalitet vilket innebär att det elastiska motståndet är varierande och även hållbarheten. 

Att rekommendera en patient att köpa ett band med viss färg och träna hemma enligt ett 

givet program kan då innebära att vi inte vet hur mycket belastning som han/hon får. 

Test av styrka med elastiskt band efterliknar en isokinetisk testmiljö. För att undersöka 

om test med elastiskt band uppvisade samma värden som test med isokinetisk 

dynamometer, som anses ge de mest tillförlitliga värde vid test av styrka, så mättes 

koncentrisk styrka i en maximal repetition i axelflexion. Ingen signifikant skillnad 

uppmättes mellan mätmetoderna och slutsatsen var att elastiskt band kunde användas 

för att utvärdera muskelstyrkan i axelflexion, (Nyberg et al., 2014).  Vid test med 

elastiskt band gå det inte att accelerera upp en vikt som med en hantel eller i en 
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dragapparat där rörelseenergin kan byggas upp. Egenskaperna i det elastiska bandet 

tillåter inte det och därmed så hade vinkelhastigheten i leden ingen betydande inverkan 

vid detta test vilket gav ett korrekt värde på styrkan. 

En felkälla som kan uppstå vid dynamiskt test är om rörligheten i höften begränsar 

möjligheterna till att nå den ledvinkel där ett maximalt vridmoment erhålls och till den 

ledvinkel där muskeln genererar max kraft. För att säkerställa att försökspersonerna 

hade tillräckligt rörlighet mättes deras aktiva rörlighet före testet och alla hade 

tillräcklig rörlighet. Det som begränsade graden av rörlighet var det elastiska motståndet 

som tidigt i rörelsebanan blev så stort att rörelseutslaget blev kort i de båda testade 

momenten. En orsak till det var att ett kort band användes och en procentuell 

förlängning på t.ex.100 % nåddes redan efter en kort rörelse. Banden var även i varv 

och den totala tvärsnittsytan stor vilket gjorde det svårt för de svagare deltagarna att få 

ett stort rörelseutslag. För att bedöma maximal styrka i en muskel är det viktigt att 

mätningen görs i ett läge där muskeln är som starkast. 

 I föreliggande studie mättes inte höftvinkeln vilket innebär att det inte kan styrkas om 

alla deltagarna fick testa maximal styrka i en vinkel där musklerna var som starkast. 

Testningen av styrkan genomfördes med försökspersonerna sidliggande. Deltagare med 

en brett bäcken som ligger på sidan med fötterna ihop har höften i adducerat läge och 

når kanske inte 10 graders abduktion. Detta förhållandena gällde sannolikt för vissa av 

de svagaste försökspersonerna.  Höftvinkeln vid testet av UR var 45 grader och ger 

aktivering av höftens viktigaste utåtrotatorer. Sidliggande abduktion med raka ben ger 

en stor hävarm. Den maximala momentarmen kommer direkt vid benlyftet då bandet är 

90 grader i förhållande till fästpunkten som är överför knäleden på det underliggande 

benet. Det ger ett stort vridmoment, även utan yttre motstånd som det elastiska bandet 

och påverkar i stor grad resultatet. Ett sätt att komma ifrån detta vore att ha 

försökspersonerna i ryggläge och testa abduktionen med ett föremål under benet som 

minskar friktionen mot underlaget. Vid testet av UR så var hävarmen kortare då benet 

var böjt och det gav ett mindre vridmoment vilket innebar att det inte gick att jämför 

styrkan mellan ABD och ADD. Stora personer med långa och tunga ben kan få låga 

resultat av mätningen trots att de har god styrka. Testet av höftstyrkan med Augustssons 

mätinstrument var enkelt att utföra och värdena som visade på ett linjärt samband 

mellan utsträckning av bandet och styrkan hos deltagarna styrker dess tillförlitlighet.   

Det som begränsar studiens styrka är att antalet deltagare var relativt lågt och att urvalet 

inte var slumpmässigt. 



  
 

13 

6. Slutsats 

Resultatet av studien visade att det inte fanns någon skillnad i dynamisk höftstyrka i 

abduktion och utåtrotation mellan smärtande och frisk sida hos patienter med unilateral 

höftsmärta. Orsaken till att det inte finns fanns någon sidoskillnad är oklar men kan 

kanske förklaras av en faktor som exempelvis graden av besvär hos patienterna. 

För att göra en korrekt mätning av styrkan bör ett band med lagom elastiskt motstånd 

väljas och anpassar till den patient som ska testas. Fortsatt forskning om den dynamiska 

höftstyrkan hos patienter med höftsmärta rekommenderas för att få en ökad förståelse 

till orsaken av höftbesvären och för att optimera rehabiliteringen. 
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Till dig som besöker har smärta från ena höften eller området omkring höften. 
Information och förfrågan om deltagande i en studie som mäter styrkan i din 
höftmuskulatur. 
 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie på Gävle Rehab. 
 
Det finns många studier som visar att träning är bra för de som har smärtor i och kring 
höfterna. Få studier har gjorts som jämför styrkan i höftmuskulaturen mellan smärtande 
sida och frisk sida.  
 
Jag vill genomföra en studie som kartlägger hur styrkeförhållandena ser ut och som ger 
ökad kunskap om hur träningen ska läggas upp på bästa sätt.  
 

Syftet med studien är få fram hur styrkan är i musklerna som för benet utåt sidan och 
som roterar utåt i höften, både i din smärtande sida och i din friska sida. 
 
Har du smärta från en höft eller området omkring den så får du gärna delta i min studie. 
En sida ska vara besvärsfri. Ungefär 20 personer kommer att vara med i studien.  
 
Själva testet går till så att du får ligga på sidan och lyfta det övre benet uppåt med 
motstånd av ett gummiband som har en skala som visar styrkan. Testet tar ca 15 
minuter att genomföra och görs på behandlingsrummet. Även rörligheten i höften, 
längd, vikt och ålder noteras. 
 
Det är helt frivilligt att medverka i studien. 
Materialet från testet kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 
att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 
personer eller vårdcentraler kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 
 

Jag heter Sven Danielsson och är legitimerad fysioterapeut på Gävle Rehab och 
studerar på Linneuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår det att göra ett 
magisterarbete och det är därför som jag gör den här undersökningen.  
Vill du vara med i studien så är du välkommen att kontakta mig för att boka in en tid, 
antingen på telefon eller mejl. 
 

 
 
 
 
 
Studerande:                                                                  Handledare: 
Sven Danielsson                                                           Jesper Augustsson 
026-103644                                                                    jesper.augustsson@lnu.se 
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