
EXAMENSARBETE

Vilken evidens finns för att stretching kan
förebygga skador hos idrottsaktiva?

En systematisk litteratursammanställning.

Caroline Edlund
Johanna Gustafsson

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET  

Institutionen för hälsovetenskap 

Sjukgymnastprogrammet, 180hp 

 

 

 

 

 

Vilken evidens finns för att stretching kan förebygga skador hos 

idrottsaktiva? En systematisk litteratursammanställning 

Is there evidence that stretching can prevent injuries in athletes? A 

systematic review  

 

 

Caroline Edlund 

Johanna Gustafsson 

 

 

 

 

 

Examensarbete i sjukgymnastik  

Kurs: S0001H 

Termin: HT 11 

Handledare: Universitetslektor Jenny Röding 

Examinator: Professor Lars Nyberg 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna vill rikta ett stort tack till Jenny Röding 

för all uppmuntran och handledning. 
~ 

Författarna vill också tacka examinator 

Lars Nyberg för värdefulla åsikter.   



3 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Stretching tros kunna förlänga muskelfascia, senor, ligament och öka en muskels 

tolerans för sträckning, så att muskeln kan slappna av längre in i rörelsen. Många teorier finns 

om vilken effekt stretching kan tänkas ha. Ett av dessa omdiskuterade områden är om 

stretchingen kan minska risken att drabbas av skador inom idrotten, något som i hög grad 

berör den sjukgymnastiska professionen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att ta 

reda på vilken evidens som föreligger för att stretching kan förebygga skador hos 

idrottsaktiva, samt diskutera vilket kliniskt värde detta kan tänkas ha för sjukgymnastyrket. 

Metod: Rapporten var en systematisk litteratursammanställning. Databaserna som användes 

för sökningen var AMED, CINAHL, PEDro, PubMED och Web of Science. Sökningen 

utgick ifrån tre olika kombinationer av sökord, stretching AND athletic injuries, stretching 

AND sport injuries och stretching AND prevention AND sports. Slutligen inkluderades 20 

artiklar i studien, som sedan granskades enligt PEDro och översattes till evidensstyrkan enligt 

SBU. Resultat: Evidensen visade på att stretching som enskild intervention inte hade någon 

skadepreventiv effekt men att det tillsammans med andra interventioner eventuellt skulle 

kunna verka skadeförebyggande. I dessa studier var stretching en del av interventionen och 

det var svårt att utvärdera stretchingens enskilda effekt. Sekundära resultat i enskilda studier 

visade på att stretching kunde ha viss skadeförebyggande effekt på muskel- och 

senskador. Konklusion: Stretchingens skadeförebyggande effekt kan fortfarande ifrågasättas. 

Individuellt anpassad stretching hos de idrottare som har behov av detta kan vara ett objekt för 

framtida forskning. 

 

Nyckelord: Idrottsskador, prevention, stretching,  
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Bakgrund  

Stretching är ett begrepp som står för en passiv uttöjning eller förlängning av en muskel 

(Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). Ordet stretching används i folkmun som ett 

samlingsnamn för alla typer av töjningsaktivitet. Författarna till denna studie delade in 

begreppet stretching i tre kategorier, statisk, ballistisk/dynamisk och kontraktion- 

avslappning-töjning (KAT). Statisk stretching innebär att muskeln töjs ut till sitt ytterläge där 

den hålls kvar i upp till en minut. Ballistisk/dynamisk stretching, som även kallas för 

tänjningsövningar (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2007) utförs som en 

repetitiv gungning i muskelns ytterläge (Pettersson & Renström, 2003). Denna variant tvistas 

det mycket om eftersom det finns en teori om att muskeln aldrig kommer till sitt ytterläge på 

grund av att muskelspolarna skickar varningssignaler till det centrala nervsystemet, som i sin 

tur skickar kontraktionssignaler tillbaka till den berörda muskeln för att skydda den från att 

slita sönder celler eller på annat sätt orsaka skada (Wirhed, 2007). KAT metoden innebär att 

den specifika muskeln sträcks ut passivt till smärtgränsen. Därefter utförs en maximal statisk 

kontraktion under cirka 5-10 sekunder följd av kort avslappning innan ytterligare töjning sker 

(Borg et al., 2007). KAT ställer dock höga krav på utövaren eftersom kraften i töjningen inte 

får vara för stor så att muskeln som töjs inte kan hållas avslappnad (Thomeé et al., 2011). 

Begreppet PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) förekom i många studier skrivna 

på engelska, och är ungefär samma typ av stretching som i Sverige kallas för KAT-töjning 

(Berg, 2004).  

 

Flera studier diskuterade vilken typ av stretching som hade mest effekt för att öka rörligheten. 

En studie menade på att statisk stretching skulle vara mer effektiv för detta syfte än PNF-

stretching. Teorin om detta var att den statiska långvariga töjningen inte aktiverade muskelns 

impuls att kontrahera på samma sätt som vid PNF, då antagonisten hämmade rörelsen (Davis, 

Ashby, McCale, McQuain & Wine, 2005). Även Brandy, Iron & Briggler (1998) kom fram 

till att statisk stretching vara mer effektiv för att öka rörligheten i hamstringsmuskulaturen 

jämfört med dynamisk stretching.  

 

Bandy, Irion och Briggler (1997) undersökte vilken den mest optimala durationen av statisk 

stretching var för att öka rörligheten i hamstring musklerna. Eftersom det är svårt att mäta 

muskelns verkliga längd mättes istället ROM (Range Of Motion) av knäextensionen. Skillnad 
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sågs i rörlighet mellan de grupper som stretchade och den grupp som inte gjorde det. Däremot 

fanns ingen skillnad mellan grupperna som stretchade 30 sekunder en gång per dag, fem dagar 

i veckan och de som stretchade tre gånger per dag, fem dagar i veckan under sex veckors tid. 

Dadebo, White & George (2004) kom i sin studie fram till att antalet repetitioner var mindre 

viktigt för resultatet och att fokus istället borde ligga på god teknik och att tiden då muskeln 

hölls i sträckt läge var adekvat.  

 

De exakta fysiologiska mekanismerna vid stretching är inte kända. Sträckningen i muskeln 

sker i lika delar i muskelsenan och i muskelns fasciklar (Morse, Degens, Seynnes, Maganaris 

& Jones, 2008). Ökningen i ROM tros bero på en ökning av toleransen för sträckning i 

muskeln och att smärttröskeln höjs (Weerapong, Hume & Kolt, 2004). Stretching som utförs 

regelbundet under en längre tid har effekter på flera olika strukturer, bland annat förlängs 

muskelfascian, senor och till viss del även ligament. Streckreflexen som utlöses när en muskel 

sträcks ut triggas senare när stretching pågått en tid och muskeln kan slappna av längre in i 

rörelsen och därför ge ett ökat rörelseutslag. Det fanns även en teori om att antalet sarkomer 

ökar, framför allt i ändarna på myofibrillerna, vilket då skulle kunna ge en ökad längd på 

muskeln (Alter, 2000).      

 

Idrottsskador definierades enligt Nationalencyklopedin, 2011, som en skada på kroppen som 

uppkommit i samband med motion eller idrott. Skadorna delades upp i akuta skador och 

överbelastningsskador. Akuta skador var de skador som idrottaren oftast kunde härleda till ett 

specifikt tillfälle då den inträffade, medan överbelastningsskadorna oftast kommit gradvis 

eller smygande. Den akuta skadan ledde ofta till uppehåll i träningen medan det med 

överbelastningsskador, om de upptäcks i tid, kunde räcka med att ändra på träningsupplägget. 

Woods, Bishop & Jones (2007) beskrev definitionen idrottsskador något mer detaljerat, som 

de skador som inte enbart drabbade muskler utan även leder, ledband och benstrukturer i 

samband med idrott.  

Den önskade effekten av stretching innan utövandet av en sport var att ge tillräckligt 

rörelseutslag i lederna så att aktiviteten kan utföras optimalt. Stretchingen ansågs även kunna 

minska muskelmotståndet och på så sätt minska skaderisken (McHugh & Cosgrave, 2010). I 

idrottssammanhang skiljs det på allmän och specifik stretching. Den allmänna utförs innan 

och/eller efter aktivitet för att minska muskelstelhet eftersom musklerna drar ihop sig och blir 
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kortare vid tungt belastande arbete. Specifik stretching utförs som en del av träningen i syfte 

att förbättra en rörlighet som är funktionellt viktig för den specifika aktiviteten. De allmänna 

kraven på rörlighet skiljer sig stort mellan olika idrotter. T.ex. är kraven på rörlighet extra 

påtagliga inom idrotter som dans, gymnastik och konståkning, till skillnad från t.ex. fotboll då 

det generellt inte krävs lika mycket (Alter, 2000).  

Den sjukgymnastiska professionen kommer ofta i kontakt med stretching vid rehabilitering då 

skadan redan har skett eller med syftet att öka rörligheten i en led (Thomeè el al., 2011). 

Stretching nämndes även i andra sammanhang, bland annat var en vanligt förekommande 

uppfattning att stretching hade en förmåga att minska träningsvärk efter intensiv, eller för 

kroppen ovan, träning. Herbert & Noronha (2008) konstaterade att det inte fanns något sådant 

samband, även om de diskuterade att många av studierna var bristfälliga och mer forskning 

inom området var att önska.   

 

Det har gjorts studier där syftet var att undersöka om stretching kunde förbättra 

prestationsförmågan. Nelson, Driscoll, Landin, Young & Schexnayder (2004) undersökte 16 

idrottare då de sprang 20 meter på en inomhusbana. De fick under fyra veckors tid prova att 

stretcha båda benen, ett ben samt inte stretcha alls. Varje vecka då de utfört stretchingrutinen 

gjordes ett nytt test för att se ifall det gick att urskilja någon skillnad i prestationsförmåga. Det 

visade sig att då de hade stretchat innan hade de en signifikant förbättrad tid. Däremot kunde 

det konstateras att det fanns en minskad explosivitet i musklerna som märktes av vid starten 

ifrån startblocken. Deltagarna i denna studie kände sig illa till mods innan varje spurt då de 

inte hade stretchat. Således hade den psykologiska aspekten en negativ effekt på 

prestationsförmågan. Även motsatsen, att stretching kunde sänka prestationsförmågan 

diskuterades av bland annat Cramer, Housh, Weir, Johnson, Coburn & Beck (2005). De 

förklarade kraftminskningen som uppstod med neurala faktorer, så som minskad aktivering av 

motorenheter, en minskning av nervimpulsernas avfyrningshastighet och en ändrad 

reflexkänslighet.   

Ytterligare ett omdiskuterat syfte med stretching är huruvida det kan förebygga idrotts- och 

aktivitetsrelaterade skador. Stretching förekom regelbundet som en del i uppvärmningen 

innan olika sportaktiviteter och likaså vid nedvarvning, med motiveringen att skaderisken 

minskade. Dock har senare tids forskning kommit med nya vinklar till diskussionen och man 

ifrågasätter traditionerna (Witvrouw, Mahieu, Danneels & McNair, 2004).  
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Detta berör den sjukgymnastiska professionen. Enligt LSR (2009) arbetar sjukgymnaster i 

huvudsak med rörelse för att främja hälsa och minska ohälsan när denna riskerar att begränsas 

av sjukdom eller skada, ålder eller miljöfaktorer. Därför är ämnet stretching och 

frågeställningen om det kan ha en preventiv effekt på, eller verka skadeförebyggande inom 

idrott, något som i hög grad berör professionen. Eftersom det råder delade meningar i ämnet, 

beroende på att gamla traditioner lever vidare och nya rön är dubbeltydiga, bör 

sjukgymnastyrket ha ett evidensbaserat svar att ge patienter och de idrottsaktiva människor 

professionen kommer i kontakt med. Det är också viktigt att kunna motivera och förklara 

stretchingens skadepreventiva effekt. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vilken evidens som föreligger för att 

stretching kan förebygga skador hos idrottsaktiva, samt diskutera vilket kliniskt värde detta 

kan tänkas ha för sjukgymnastyrket.  

Material och metod 

Artikelsökning 

Databaser som användes i artikelsökningen var: AMED, CINAHL, PEDro, PubMED och 

Web of Science. Sökningen utgick ifrån tre olika kombinationer av sökord, stretching AND 

athletic injuries, stretching AND sport injuries och stretching AND prevention AND sports. 

Det första sökordet var en MeSH-term för idrottsskador och de andra två kombinationerna var 

fritext. Valet av sökord grundades i att sport injuries var mer använt i dagligt tal än athletic 

injuries och prevention användes för att även få med det förebyggande perspektivet. 

Sökningarna skedde under september månad 2011. Sedan följde en genomgång av träffarna 

och med hjälp av titel och abstrakt avgjordes deras relevans för denna studie. Därefter 

beställdes de artiklar som inte fanns i fulltext och ytterligare några studier togs bort på grund 

av att de ej uppfyllde inklusionskriterierna. För att uppnå mättnad och en försäkring om att 

alla relevanta artiklar i ämnet kom med i studien granskades referenslistorna och ytterligare 

tre studier inkluderades.      

Totalt antal träffar uppmättes till 1655, varav 248 bedömdes som relevanta och av dessa var 

211 dubbletter. Slutligen inkluderades 20 artiklar i studien.  

Tabell 1. Litteraturöversikt  

Sökmotor Sökord Antal träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

AMED stretching 

AND  

athletic 

injuries 

64 17 13 0 

AMED stretching 

AND 

sports injuries 

7 4 3 0 

AMED stretching 

AND  

35 15 11 1 
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prevention 

AND  

sports 

CINAHL  stretching 

AND 

athletic 

injuries  

307 47 16 1 

CINAHL stretching 

AND 

sports injuries 

17 6 3 1 

CINAHL stretching 

AND  

prevention 

AND  

sports 

84 13 11 0 

PEDro stretching 

AND 

athletic 

injuries 

1 0 0 0 

PEDro Stretching 

AND sports 

injuries 

21 5 3 2 

PEDro stretching 

AND  

prevention 

AND  

sports 

16 4 3 1 

PubMED stretching 

AND  

athletic 

injuries 

 236 32 30 5 

PubMED  strething 

AND 

sports injuries 

298 38 31 2 

PubMED stretching 

AND 

prevention 

AND  

sports 

162 23 20 1 



11 

 

 

Inklusionskriterier 

 Studier som behandlar stretching och dess preventiva effekter i idrottssammanhang.  

 Studier som är skrivna på engelska. 

 Studier utförda på vuxna. 

Exklusionskriterier  

 Studier som behandlar stretching vid rehabilitering av idrottsskador. 

 Studier som behandlar stretching i prestationshöjande ändamål. 

 Studier som behandlar stretching och träningsvärk.  

 Reviewartiklar/ litteratursammanställningar. 

 Pilotstudier. 

 Studier utförda på djur. 

 

Web of Science stretching 

AND 

athletic 

injuries 

79 10 9 1 

Web of Science stretching 

AND 

sports injuries 

233 20 16 1 

Web of Science stretching 

AND  

prevention 

AND  

sports 

94 14 12 1 

Studier inkluderade 

via referenslista 

Studier som 

berör 

stretching och 

idrottsskador 

   3 

Totalt  1655 248 211 20 
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Kvalité 

Artiklarna som inkluderades i studien granskades enligt PEDro-scale (se bilaga 1), för att 

undersöka varje enskild artikels bevisvärde. PEDro-scale består av 11 kriterier som 

besvarades med ja eller nej och som sedan poängsattes. Ja-svar gav ett poäng och nej gav noll. 

Den maximala poängen var 10, detta på grund av att det första kriteriet inte räknas med i den 

totala poängen (Physiotherapy evidence database, PEDro, 2011).  För att validera författarnas 

poängsättning granskades först en artikel av båda författarna för att se ifall granskningen var 

likvärdig. Därefter jämfördes resultatet med hur databasen PEDro hade skattat samma studie. 

I jämförelse med den granskning som fanns i databasen PEDro så skattade författarna 

generellt ett poäng högre. Efterföljande studier granskades av författarna var för sig.  

Poängen enligt PEDro överförs till SBU:s tolkning av studiernas bevisvärde se tabell 2 

(Juhlin, Smeds-Isaksson & Tano-Nordin, 2006). Bevisvärdet visar studiens tillförlitlighet att 

besvara aktuell frågeställning (Britton, 2000). Detta görs för att nästa steg, att sammanställa 

evidensstyrkan, ska vara möjligt att ta.   

Tabell 2. Omvandling av PEDro-poäng till SBU:s bevisvärde enligt Juhlin et al., 2006. 

PEDro Scale Studiers bevisvärde enligt SBU 

8-10 Högt bevisvärde 

Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. 

Kan vara en stor, randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller 

utvärdering av en behandlingsform. För övriga områden: Uppfyller väl på 

förhand uppställda kriterier 

4-7 Medelhögt bevisvärde 

Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra 

geografiska områden, matchade grupper eller liknande. För övriga områden: 

Uppfyller delvis på förhand uppställda kriterier. 

0-3 Lågt bevisvärde 

Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade 

kontroller (retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive 

inte fått en viss behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För 

övriga områden: Uppfyller dåligt på förhand uppställda kriterier. 

Summering av evidensstyrka 

När alla inkluderade studier hade granskats individuellt så placerades de i en av fyra 

resultatgrupper. En grupp för de studier som sa att stretching har en skadepreventiv effekt, där 

det fanns en signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen i antingen 

det primära eller det sekundära resultatet. Den andra gruppen innefattade de studier som sa att 
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stretching inte hade någon skadepreventiv effekt. Dessa studier påvisade ingen signifikant 

skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen. Grupp tre innefattade de studier som sett 

till stretching i kombination med andra interventioner och där en signifikant skillnad setts men 

inte enbart kunde härledas till stretchingen. Den fjärde gruppen samlade de studier som inte 

hade någon experimentell jämförelse.      

I nästa steg gjordes en sammanställning av deras bevisvärde för att gradera evidensstyrkan 

(tabell 3) för de olika grupperna. Det anses vara viktigt för den som läser en litteraturöversikt 

att kunna se ett mått på slutsatsens tillförlitlighet. Om evidensstyrkan är stark ska inte några 

mindre studier påverka resultatet avsevärt medan om evidensstyrkan är låg kan nya enstaka 

artiklar som tillkommer i ämnet påverka resultatet (Britton, 2000).  

Tabell 3. Evidensstyrka enligt SBU, 2011. 

Evidensstyrka 1 - Starkt 

vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två 

oberoende studier med högt bevisvärde i det 

samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns 

studier som talar emot slutsatsen kan dock 

evidensstyrkan bli lägre.  

Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt 

vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en 

studie med högt bevisvärde och två studier med 

medelhögt bevisvärde i det samlade vetenskapliga 

underlaget. Om det finns studier som talar emot 

slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre.  

Evidensstyrka 3 - Begränsat 

vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två 

studier med medelhögt bevisvärde i det samlade 

vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som 

talar emot slutsatsen kan det vetenskapliga 

underlaget anses som otillräckligt eller 

motsägande.  

Otillräckligt vetenskapligt underlag När det saknas studier som uppfyller kraven på 

bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget som 

otillräckligt för att dra slutsatser.  

Motsägande vetenskapligt underlag När det finns olika studier som har samma 

bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det 

vetenskapliga underlaget som motsägande och inga 

slutsatser kan dras. 
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Etiska överväganden  

Artiklarna som användes i studien var redan etiskt granskade. Det var viktigt att författarna av 

denna studie hade en objektiv och öppen syn på ämnet så att de inte påverkade resultatet. Att 

undvika favorisering av vissa författare, ställningstaganden, databaser eller källor var också 

viktigt. Att noggrant följa inklusion- och exklusionskriterierna var en hjälp i denna process.  

I denna studie uppkom inga tveksamheter gällande de etiska faktorerna, men hade detta 

inträffat hade författarna till denna studie i förväg bestämt sig för att ändå inkludera dessa för 

att inte viktig information skulle gå förlorad.  
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Resultat 

De inkluderade artiklarna delades in i fyra resultatgrupper; 1. Stretching har en skadepreventiv effekt. 2. Stretching har ingen skadepreventiv 

effekt. 3. Stretching i kombination med andra interventioner. 4. Studier med lågt bevisvärde. Tabellerna är ordnade efter artikelförfattarnas namn 

i alfabetisk ordning.  

Resultattabellen utformades efter PICO- kriterierna för att resultatet skulle bli lättöverskådligt och för att studierna skulle kunna jämföras. PICO 

står för population, intervention, jämförelseintervention och utfallsmått (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). 

Stretching har en skadepreventiv effekt 

Fyra av studierna kom fram till att stretching har en skadepreventiv effekt. Tre av studierna fick lågt bevisvärde och en fick medelhögt 

bevisvärde.  

De positiva effekter som uppnåtts är bland annat en minskning av så kallade lågenergiskador (Amako et al., 2003) och att antalet 

muskelsträckningar minskade hos fotbollsspelare (Cross et al., 1999). I de sekundära resultaten i studien som uppnådde bevisvärdet medel 

(Jamtvedt et al., 2010) fastställdes det att stretching kunde förebygga en muskel-, ligament- och senskada per 20 personer som stretchade under 

12 veckor.   

Tabell 4 Studier som visar på att stretching har en skadepreventiv effekt.  

Författare och år Syfte Population Intervention Kontrollgrupp Utfallsmått PEDro,  

SBU 

Amako, M., Oda, T., 

Masuoka, K., Yokoi, 

H., & Campisi, P. 

Undersöka den 

statiska 

stretchingens 

skadepreventiva 

901manliga 

militärer.  

518 deltagare stretchade 

statiskt innan och efter 

träning.  

383 deltagare utförde 5 

min dynamisk stretching 

innan varje träning.  

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i den generella 

skadeförekomsten. Dock hade 

stretchgruppen signifikant mindre 

3/10 

Låg 
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(2003).  effekt. Studien 

pågick i 3 mån.  

förekomst av lågenergiskador, så 

som muskelskador och LBP
A
. 

Stretching hade ingen preventiv 

verkan högenergiskador så som led- 

och skelettskador.  

Cross, K., & Worell, 

T. (1999). 

Jämföra antalet 

muskelsträckningar 

i hamstrings, 

quadriceps, 

höftadduktorer och 

triceps surae före 

och efter utförande 

av statisk 

stretching av 

muskelgrupperna. 

Studien pågick i 

två år. 

 195 college 

fotbollsspelare.  

Under andra året fick de 

ett specifikt statisk 

stretchingprogram för de 

nämnda musklerna. De 

skulle hålla 15 s per gång 

och upprepa bilateralt 3 

gånger per muskel. 

Stretchingen var 

övervakad.   

Fick under första året 

endast utföra vanlig 

uppvärmning och 

generell stretching.   

Första året drabbades spelarna av 155 

skador varav 27,7% var 

muskelsträckningar i nedre 

extremitet jämför med andra året då 

det skedde 153 skador varav 13,7% 

var muskelsträckningar. 

2/10 

Låg 

Hartig, D., & 

Henderson, J. (1999) 

Syftet var att 

bevisa att ökad 

rörlighet i 

hamstring kan 

minska 

förekomsten av 

överbelastnings 

skador i nedre 

extremitet. Studien 

pågick i 13 veckor.  

298 militärer.  150 deltagare stretchade 

innan varje träning. 

Utöver detta stretchade 

de hamstring 3 gånger 

dagligen (före lunch, 

middag och sängdags). 

De använde sig av statisk 

stretching och stretchade 

varje extremitet fem 

gånger á 30 s.  

148 deltagare följde sitt 

normala 

träningsprogram och 

normal stretching före 

träning, inklusive 

hamstringstretch.  

Interventionsgruppen ökade sin 

rörlighet signifikant jämfört med 

kontrollgruppen. Antal skador i nedre 

extremitet var signifikant lägre hos 

interventionsgruppen (17 %) jämfört 

med kontrollgruppen (29 %).  

2/10 

Låg 

Jamtvedt, G., 

Herbert, R., Flottorp, 

S., Odgaard-Jensen, 

Undersöka den 

skadepreventiva 

effekten av 

2377 (2/3 

kvinnor, 1/3 

män). Normalt 

1220 deltagare ombads 

stretcha sju 

muskelgrupper 

1157 deltagare ombads 

att inte stretcha nedre 

extremitet under den 12 

Ingen signifikant skillnad på den 

generella skaderisken mellan de två 

olika grupperna. I det sekundära 

7/10 

Medel 
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J., Håvelsrud, K., 

Barratt, A., Mathieu, 

E., Burls, A., & 

Oxman, A. (2010) 

stretching före och 

efter fysisk 

aktivitet hos 

befolkningen. 

Studien pågick 

under 12 veckor. 

aktiva 

motionärer.  

(gastrocnemius, höft 

adduktorerna, höft 

flektorerna, hamstrings, 

rectus femoris, höftens 

utåtrotatorer samt 

bålrotatorer) bilateralt 

både före och efter fysisk 

aktivitet. Varje 

muskelgrupp stretchades 

statiskt i minst 30s. 

veckors period då 

studien pågick.  

resultatet sågs dock en statistisk 

signifikant minskning av muskel-, 

ligament- och senskador hos 

interventionsgruppen. En skada på 

muskel, ligament och sena förbyggs 

för varje 20 personer som stretchade 

i 12 veckor.  

A
LBP – Low Back Pain - Ländryggssmärta  

Stretching har ingen skadepreventiv effekt 

Sex studier påvisade ingen skadepreventiv effekt av stretching, av dessa fick fem studier bevisvärdet medel och en fick bevisvärdet lågt.  

Skillnaderna mellan interventions- och kontrollgrupperna var små eller obefintliga. Pope et al. (2000) fastställde att varje individ skulle behöva 

stretcha i 260 timmar á fem minuter för att förebygga en skada. En av studierna undersökte stretchingens funktion på skuldrans proprioception, 

eftersom de ansåg att det fanns ett samband mellan minskad proprioception och idrottsskador. Ingen skillnad i proprioceptionen kunde ses hos 

den grupp som stretchade och den som inte gjorde det (Björlund et al., 2006). Fredberg et al. (2008) utredde ifall stretching och excentrisk 

träning kunde minska risken för förändringar på achilles- och patellarsenan. De undersökte också hur befintliga förändringar på senorna 

påverkades av interventionen. Slutsatsen blev att dessa interventioner kunde minska risken för att få förändringar på patellarsenan men att detta 

inte automatiskt minskade risken för skador. Individerna som redan hade förändringar på senan, med eller utan symptom, ökade risken att skada 

sig av interventionen.    
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Tabell 5 Studier som visar på att stretching inte hade någon skadepreventiv effekt.  

Författare och år Syfte Population Intervention Kontrollgrupp Utfallsmått PEDro,  

SBU 

Arnason, A., 

Andersen, T.E., 

Holme, I., 

Engebretsen, L., & 

Bahr, R. (2008). 

Undersöka effekten 

av excentriskträning 

och rörelseträning för 

att minska 

hamstringsträckningar 

hos fotbollsspelare.  

Manliga 

fotbollsspelare 

från Isländska 

och Norska 

toppdivisionerna. 

Under de fyra 

åren studien 

pågick  

studerades 17 

isländska lag det 

första året, sedan 

15,16 och 10 lag 

de resterande 

åren. De norska 

lagen var 14 

stycken och 

studerades under 

två år.  

Uppvärmningsstretching 

med KAT -metoden av 

hamstrings, före träning 

och match för att 

förbereda inför 

skotträning och snabba 

ryck. Målet var att nå 

spelarnas maximala 

ROM. De utförde även 

rörelseträning utformad 

som en parövning efter 

träningen 2-3ggr/v, där 

spelarna hjälpte varandra 

att stretcha hamstrings 

via KAT-metoden. De 

utförde då även en 

excentrisk 

hamstringsövning, 8-12 

reps 2-3 ggr/v. 

Under de första 

säsongerna undersökte 

man enbart förekomsten 

av 

hamstringssträckningar 

utan några preventiva 

åtgärder. På så sätt 

kunde de jämföra med 

tidigare säsonger. De 

jämförde också med de 

lag som valde att inte 

delta i studien.  

De såg ingen skillnad på 

förekomsten av 

hamstringsträckning mellan de lag 

som utförde interventionen och de 

som inte gjorde det. De såg heller 

ingen skillnad mellan säsongerna 

utan och med intervention.  

Studien visar på att det föreligger 

liten eller ingen evidens att 

rörelseträning/stretching ensamt 

kan förebygga 

hamstringssträckningar. 

Slutsatsen var att excentrisk träning 

av hamstring kunde minska 

förekomsten av 

muskelsträckningarna något.  

3/10 

Låg 

Björklund, M., 

Djupsjöbacka, M., 

& Crenshaw, A. 

(2006). 

Undersöka effekten 

av stretching på 

proprioceptionen i 

skuldran. Detta 

eftersom minskad 

proprioception ansågs 

18 frivilliga 

motionärer (9 

män och 9 

kvinnor).  

Agonist-stretching: 

stretcha musklerna i 

abduktionsriktningen. 

Antagonist-streching: 

stretchade musklerna i 

Stretchade inte utan satt 

i 5 minuter med 

underarmen vilandes på 

armbågsstödet.  

Ingen skillnad mellan grupperna.  5/10 

Medel 
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vara en riskfaktor för 

idrottsskada.  

horisontal adduktion.  

Stretchingen skedde 

enligt KAT-metoden.  

Fredberg, U., 

Bolvig, L., & 

Andersen, N.T. 

(2008).  

Undersöka ifall 

stretching och 

excentrisk träning kan 

minska förekomsten 

av förändringar på 

achilles- och 

patellarsenan hos 

fotbollsspelare. De 

undersökte även de 

som redan hade 

förändringar och hur 

stretching och 

excentriskträning 

påverkade detta.  

209 

professionella 

danska 

fotbollsspelare I 

12 lag.  

Sex lag fick ett 10 

minuter långt 

träningsprogram 

innehållande excentrisk 

träning och stretching av 

både achilles- och 

patellarsenan som de 

utförde 3 gånger/vecka.  

Sex lag fick inte utföra 

någon excentrisk 

träning. De fick dock 

fortsätta med 

rörelseträning och 

stretching. 

Den preventiva excentriska 

träningen och stretchingen kunde 

minska risken för att få förändringar 

på patellarsenan men inte minska 

risken för skada. Spelare med 

förändringar på patellarsenan (utan 

symptom) ökade risken för skada av 

excentrisk träning och stretching. 

Interventionen hade ingen effekt på 

achillessenan.  

4/10 

Medel 

Pope, R., Herbert, 

R., & Kirwan, J. 

(1998) 

Att undersöka den 

preventiva inverkan 

ROM
B 

 kan ha på 

skadefrekvensen. Om 

det kan öka 

dorsalflexionen i 

foten och töjbarheten 

i vadmuskulaturen, 

samt hur detta kan 

påverka förekomsten 

av underbensskador 

hos militärer. Studien 

1093 militärer i 

åldrarna 17-35. 

549 deltagare 

instruerades att stretcha 

m.gastrocnemius och 

m.soleus statiskt i 20s två 

gånger vardera med mål 

att förlänga densamma 

innan hård träning. 

544 deltagare stretchade 

enbart vristflexorerna 

och överarm statiskt i 

20s i två omgångar. 

Inget samband mellan stretching 

och graden av dorsalflexion kunde 

urskiljas. De fann dock att 

dorsalflexionens storlek hängde 

samman med skaderisken. Minsta 

uppmätta dorsalflexion hade fem 

gånger större chans att drabbas av 

fotledsstukning. De fann inget 

samband mellan graden av 

dorsalflexion och förekomsten av 

stressfrakturer. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 

4/10 

Medel 
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pågick i 11 veckor. interventions och kontrollgruppen. 

Pope, R.P., Herbert, 

J.D., Kirwan, J.D., 

& Graham, J.B. 

(2000) 

Undersöka effekten 

av stretching under 

uppvärmning för att 

minska 

träningsrelaterade 

skador. Studien på 

gick i 12 veckor.  

1538 manliga 

militärer i 

åldrarna 17-35.  

735 deltagare stretchade 

statiskt gastrocmenius, 

soleus, hamstrings, 

quadriceps, höft 

abduktorerna och 

höftflexorerna 20 

sekunder vardera, under 

uppvärmningen inför 

varje träningstillfälle. 

Tränaren kontrollerade 

noggrant så att alla 

utförde stretchingen 

korrekt.  

803 deltagare bedrev 

endast uppvärmning 

utan stretching.  

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Stretching uppskattades 

minska skaderisken med 5 %. Varje 

individ skulle vara tvungen att 

stretcha vid 3100 träningstillfällen 

för att förebygga en skada. Eller 

eftersom varje stretch tog 5 min 

skulle de vara tvungna att stretcha i 

260h för att förebygga en skada.  

7/10 

Medel 

van Mechelen, W., 

Hlobil, H., Kemper, 

H., Voorn, W., & 

Jongh, R. (1993) 

Studera effekten av 

information som 

uppmuntrade till en 

standardiserad 

uppvärmning, 

nedvarvning och 

stretching för att 

minska skador i 

samband med 

löpning. Studien 

pågick under 16 

veckor.  Deltagarna 

rapporterade in 

löpdistans, tid och 

förekomst av skada.  

421 manliga 

motionslöpare. 

159 deltagare 

instruerades att praktisera 

uppvärmning i 6 min, 

uppmjukning i 3 min och 

10 min statisk stretching 

av nedre extremitet innan 

varje löpning. Efter varje 

löppass skedde en 

nedvarvning som liknade 

uppvärmningen.   

168 deltagare fortsatte 

sin löpträning som 

vanligt. De fyllde i en 

träningsdagbok där de 

skrev om de bedrev 

stretching, uppvärmning 

och nedvarvning och i 

vilken utsträckning.  

Ingen signifikant skillnad i 

skadefrekvensen mellan de två 

grupperna. Bortsett från 

gruppindelning så bedrev 90 % av 

löparna uppvärmning och 

nedvarvning och 58 % av löparna 

bedrev daglig stretching.  

4/10 

Medel 

B 
ROM – Range of motion. 
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Stretching i kombination med andra interventioner 

Sju av studierna kom fram till att stretching tillsammans med andra interventioner fyllde en viss skadeförebyggande funktion. Två studier fick 

högt bevisvärde, två fick medel och tre fick lågt.  

I vissa av studierna blev slutsatsen att stretchingens enskilda effekt inte kunde urskiljas. Det kunde exempelvis konstateras att stretching 

tillsammans med träning kunde förebygga anterior knäsmärta (Coppack et al., 2011), att ett multifaktoralt preventionsprogram innehållande 

bland annat stretching, träning av balans och bålstabilitet och tejpning kunde minska risken för skador hos seglare (Hadala et al., 2009) och att 

antalet hamstringssträckningar minskade efter en interventionsperiod som bestod av en förändring av uppvärmningen och uppmaning till 

spelarna att stretcha i pauserna, speciellt när de kände sig trötta i muskeln (Verall et al., 2005). I en annan av studierna delades deltagarna in i tre 

grupper, vara grupp två och tre innefattade stretching i interventionen. I grupp ett sågs inget resultat, men i grupp två konstaterades en något 

minskad skadefrekvens och i grupp tre då ytterligare ett träningsmoment las till minskade skadefrekvensen ytterligare något (Brooks et al., 2011).  

Gemensamt för de ovanstående studierna var att det inte gick att säga vad som gav den positiva effekten, stretchingen eller de andra 

interventionerna.  

Tabell 6 Studier som visar stretching i kombination med andra interventioner.  

Författare och år Syfte Population Intervention Kontrollgrupp Utfallsmått PEDro,  

SBU 

Brixler, B., & Jones, 

R.L. (1992).  

Att undersöka ifall 3 

min stretching och 

uppvärmning i 

halvtidsvilan kan 

minska risken för 

skador i tredje 

perioden.  

5 amerikanska 

fotbollslag. 

Tre lag som i halvtid 

värmde upp i 3 min, 

varav 1,5 min bestod av 

löpning/hopp och 1,5 

min av stretching.  

Två lag som fortsatte 

med sina vanliga 

halvtidsrutiner.  

Förekomsten av skador är störst i 

tredje perioden. 

Interventionsgruppen hade 

signifikant mindre sträckningar och 

stukningar i tredje perioden jämfört 

med kontrollgruppen. Ingen 

signifikant skillnad mellan grupper i 

4/10 

Medel 
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den totala skadebilden.  

Brooks, J., Fuller, 

C., Kemp, S., & 

Reddin, D. (2011).  

Att identifiera 

riskfaktorerna 

kopplade till 

hamstringsskador hos 

professionella 

rugbyspelare för att 

se ifall stretching och 

styrketräning kunde 

minska risken och 

lindra dessa skador. 

Studien pågick i 2 

säsonger.  

546 

rugbyspelare 

varav 296 

deltog under 

bägge 

säsongerna.  

Deltagarna delades in i 

tre grupper. 

1. Regelbunden 

koncentrisk och 

excentrisk träning.  

2. Statisk stretching 

minst en gång/ vecka och 

regelbunden koncentrisk 

och excentrisk träning av 

hamstrings.  

3. Statisk stretching 

minst en gång/ vecka, 

regelbunden koncentrisk 

och excentrisk träning 

och regelbunden Nordisk 

hamstring övning
C
. 

 Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna avsett skadefrekvensen på 

varken det dominanta eller det icke 

dominanta benet. Dock var 

förekomsten av skada något mindre 

hos grupp 2 och än mindre hos 

grupp 3 i jämförelse med grupp 1.  

3/10 

Låg 

Coppack, R., 

Etherington, J., & 

Wills, A. (2011) 

Undersöka effekten 

av specifik träning 

och stretching på 

förekomsten av 

anterior knäsmärta. 

Studien pågick under 

14 veckor. 

1502 unga 

militärer utan 

knäsmärta.  

759 (26,7% kvinnor) 

instruerades att under 

uppvärmningen träna 

framsida lår och 

sätesmuskulaturen. De 

stretchade (statiskt) även 

framsida och baksida lår, 

gastrocnemius och TIT-

bandet 3x20s vardera. 

Ledaren för dessa 

grupper kontrollerade att 

alla gjorde övningarna 

med kvalitet.  

743 (27,9% kvinnor) 

värmde upp med lätt 

löpning, generell 

stretching i både övre 

och nedre extremitet. De 

utförde även sit-ups och 

armhävningar.  

46 av 1502 diagnostiserades med 

anterior knäsmärta. De fann ingen 

skillnad mellan kön. 36 av dessa var 

i kontrollgruppen och 10 i 

interventionsgruppen. Risken att 

drabbas av anterior knäsmärta 

minskade med 75 % hos 

interventionsgruppen i jämförelse 

med kontrollgruppen. Inte möjligt 

att utvärdera effekten av 

stretchingens enskilda effekt på 

denna patientgrupp.  

8/10 

Hög 
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Ekstrand, J., 

Gillqvist, J., & 

Liljedahl, S-O. 

(1983). 

Att studera 

effektiviteten av 

skadeförebyggande 

interventionsprogram 

hos fotbollsspelare. 

180 manliga 

fotbollsspelare 

föredelat på 12 

lag.  

Korrigering av träning 

(bland annat med KAT-

stretching), förbättra 

utrustningen, 

förbyggande tejpning av 

fotleden, kontrollerad 

rehabilitering, 

exkludering av spelare 

med grav knäinstabilitet, 

information om vikten av 

disciplinerat spel och att 

risken av skada ökar vi 

träningsläger. Allt detta 

skedde under 

övervakning av läkare 

och sjukgymnaster.  

Ingen intervention.  75 % mindre skador i 

interventionsgruppen.  

3/10 

Låg 

Emery, C.A., & 

Meeuwisse, W.H. 

(2010).  

Undersöka effekten 

av neuromuskulär 

träning i syfte att 

minska risken för 

skador hos unga 

fotbollsspelare. 

Studien pågick under 

ett år.  

744 personer i 

60 fotbollslag.  

(åldern 13-18  

år).  

380 instruerades att 

värma upp i 5 min med 

både statisk och 

dynamisk stretching. De 

ägnade 10 min åt rörelse-

, stryke-, och 

balansträning. De fick 

också ett 15 min 

hemövningspass med 

balansträning.  

364 instruerades att 

värma upp i 15 min med 

dynamisk stretching. De 

fick även hemövningar 

med stretching. 

Skadefrekvensen hos 

träningsgruppen var 2,08 

skador/1000 h. Hos kontrollgruppen 

3,35 skador/1000 h. Enbart 

stretching och uppvärmning 

minskade inte skaderisken. 

8/10 

Hög 

Hadala, M. & 

Barrios, C. (2009) 

Analysera effekten 

av olika preventiva 

sjukgymnastiska 

interventioner för att 

minska skador under 

25 manliga 

professionella 

seglare.  

Under de två 

interventionsperioderna 

fick deltagarna ett 

program att följa som 

bestod av: 5-8 min av 

Under de två första 

perioderna fick 

deltagarna inga 

preventiva åtgärder eller 

Interventionsprogrammet gav en 

signifikant minskning av 

skaderisken. De lyckades i hög grad 

minska de vanligast förekommande 

skadorna inom sporten. Särskilt stor 

4/10 

Medel 
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America’s Cup. 

Studien pågick under 

tre säsonger. Studien 

delades upp i 4 olika 

perioder.  

PNF-stretching
D
. Varje 

stretch pågick under 20-

30s i en eller två 

omgångar. Träning i 

form av bålstabilitets- 

och balansövningar. De 

fick också prova 

kinesiotejp över olika 

muskelfästen som ofta 

drabbades av 

överbelastningsskador.  

sjukgymnastik. skillnad sågs hos de i besättningen 

som utsattes för hög fysisk 

belastning, t. ex mastmännen. Innan 

interventionsperioden hade de 2,88 

skador/tävlingsdag. Efteråt hade de 

0,35 skador/tävlingsdag. Ingen 

enskild effekt av stretchingen kunde 

redovisas.  

Verall, GM., 

Slavotinek, JP., & 

Barnes, PG. (2005) 

Undersöka effekten 

av ett specifikt 

interventionsprogram 

för att minska 

förekomsten av 

muskelsträckningar i 

hamstrings. Studien 

pågick under 4 

säsonger.  

Ett 

professionellt 

lag i 

Australiensk 

fotboll, 

bestående av 

70st män. 

2 säsonger av 

intervallträning som 

liknar matchsituation 

istället för tidigare 

långdistanslöpning. De 

uppmanades och 

instruerades att stretcha 

hamstring statiskt under 

pauser och uppehåll i 

spelet. Speciellt då de 

kände sig uttröttad i 

muskeln. Stretchen 

varade i 15s. De hade 

också löpteknikträning 

om hur de skulle öka 

farten i löpningarna.  

Instruktion om 

styrketräning av nedre 

extremitet samt att de 

skulle undvika open-

2 säsonger innan 

interventionsperioden 

hade de en 

kontrollperiod där 

spelarna inte fick några 

instruktioner om 

stretching. De sprang ca 

3-5 km på träning. 

Hamstringsskadorna 

som förekommit 

analyserades och det 

konstaterades att de ofta 

uppstod då muskeln var 

uttröttad. Många av 

sträckningarna skedde 

under accelerationsfasen 

i löpningarna.   

Skadefrekvensen på match minskade 

från 4,7 skador/1000h till 1,3 och på 

träning från 1,7/ 1000h till 0,7 efter 

interventionsperioden. Det går inte 

att undersöka stretchingens enskilda 

effekt. Hypotesen är att muskelns 

elasticitet kan förbättras och att 

muskelns resistens mot sträckningar 

därför ökar.  

3/10 

Låg 



25 

 

chain övningar.  

C
Nordisk hamstring övning – Utövaren står på sina knän medan någon håller fast underbenen mot underlaget. Utövaren fäller överkroppen mot golvet och bromsar rörelsen 

med hjälp av hamstringsmuskulaturen. Utövaren trycker sig upp till ursprungsläget med hjälp av armarna (Brooks et al., 2011). 

D
PNF-stretching (proprioceptive neuromuscular facilitation) – stretching samt kontraktion av muskeln. 

Studier med lågt bevisvärde 

Tre av studierna gjordes utifrån enkätutskick till idrottsaktiva och tränare. Två av studierna hade lågt bevisvärde medan en hade ett medelhögt 

bevisvärde.  

Shehab et al. (2006) studerade tränarnas uppfattning och användning av stretching. Av tränarna som tillfrågades i studien ansåg 93 % att 

stretching hade en skadepreventiv effekt. De flesta av tränarna ansåg att stretching var effektivt för att förebygga muskelkramper, sträckningar 

och ligamentskador. Stretching ansågs av 86 % vara bra för den mentala förberedelsen inför aktivitet. Endast 5,7 % av tränarna trodde att 

stretching ökade risken för skador. I snitt disponerade tränarna 16 minuter åt stretching innan match och träning. Judge et al. (2009) utförde en 

likande studie och konstaterade att 21 av 23 tillfrågade tränade använde sig av någon typ av stretching innan aktivitet. Newsham-West et al. 

(2009) skickade ut ett frågeformulär till närmare 200 fotbollsspelare för att undersöka deras träning, skadepreventiva åtgärder och 

skadeförekomst. Av deltagarna i studien inkluderade 78 % stretching i träningen, allra vanligast var det hos de äldre. Skadeförekomsten var högst 

hos de yngre tillfrågade där också stretchingen förekom mer sällan. 

Tabell 7 studier med lågt bevisvärde. 

Författare och år Syfte Population Intervention Kontrollgrupp Utfallsmått PEDro,  

SBU 

Judge, L.W., Craig, 

B., Baudendistal, S., 

Att undersöka hur 

vanorna ser ut hos 

24 

fotbollstränare i 

  Alla 23 tränare använde sig av 

någon typ av uppvärmning vid sina 

0/10 
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& Bodey, K.J. 

(2009). 

collage fotbollslag 

innan och efter 

träning och match. 

Studien var en 

enkätstudie. 

åldrarna 24-57. träningar. 21 påbjöd någon typ av 

stretching innan aktivitet och 16 

hade även stretching efter aktivitet. 

De yngre tränarna använde sig mest 

av PNF
D
 medan de äldre använde 

sig av statisk och dynamisk 

stretching.  

Låg 

Newsham-West, R., 

Button, C., Milburn, 

P.D., Mündermann, 

A., Sole., 

Schneiders, A.G., & 

Sullivan, S.J. (2009).  

Undersöka 

träningskomponenter, 

skadeprevention och 

skadeförekomst hos 

fotbollsspelare. Detta 

gjordes genom ett 

frågeformulär. 

199 manliga 

fotbollsspelare, 

inom både elit 

och hobbynivå.   

  78 % av de tillfrågade inkluderade 

stretching i träningen, vanligast var 

det hos männen mellan 50 och 59 

år. Skadefrekvensen var störst hos 

de yngre deltagarna (35-44 år), där 

även förekomsten av stretching var 

något mindre.  

4/10 

Medel 

Shehab, R., 

Mirabelli, M., 

Gorenflo, D., & 

Fetters, M. (2006). 

Undersöka high-

school tränares 

uppfattning och 

användning av 

stretching. Detta 

gjordes genom att 

skicka ut en enkät på 

15 frågor.   

71 huvudtränare 

på 10 high 

schools.  

  Nästan 95 % av tränarna ansåg att 

stretching var fördelaktig. 93 % 

tyckte att stretching minskade 

skaderisken. 86 % tyckte det var bra 

för den mentala förberedelsen inför 

aktivitet. Tränarna uppskattade att 

det i genomsnitt ägnade 16 minuter 

åt stretching inför träning och 

match. 16 % tyckte stretching hade 

negativa aspekter. De flesta tränarna 

tyckte att stretching var effektivt för 

att förebygga muskelkramper, 

sträckningar och ligamentskador. 

5,7 % trodde att stretching kunde 

öka skaderisken.  

0/10 

Låg 

D
PNF-stretching (proprioceptive neuromuscular facilitation) – stretching samt kontraktion av muskeln.
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Gradering av evidensstyrka 
Evidensen visar på att stretching ensamt inte hade någon skadepreventiv effekt men att det 

tillsammans med andra interventioner eventuellt skulle kunna verka skadeförebyggande. I 

dessa studier var stretching en del av interventionen och det var svårt att utvärdera 

stretchingens enskilda effekter.  

 

De fyra studier (Amako et al., 2003; Cross et al., 1999; Hartig et al., 1999; Jamtvedt et al., 

2010) som visade på att stretching hade en skadepreventiv effekt fick så pass lågt bevisvärde 

att evidensstyrkan ansågs otillräcklig för att kunna dra slutsatser.  

 

De sex studier (Arnason et al., 2008; Björklund et al., 2006; Fredberg et al., 2008; Pope et al., 

1998; Pope et al., 2000; van Mechelen et al., 1993) som visade på att stretching inte hade 

någon skadepreventiv effekt fick evidensstyrka 3 det vill säga begränsat vetenskapligt 

underlag.  

 

De sju studier (Brixler et al., 1992; Brooks et al., 2011; Coppack et al., 2011; Ekstrand et al., 

1983; Emery et al., 2010; Hadala et al., 2009; Verall et al., 2005) där stretching var en 

intervention, men inte kunde utvärderas enskilt då det kombinerades med andra 

interventioner, fick evidensstyrka 1 det vill säga starkt vetenskapligt underlag.  

 

De tre studierna (Judge et al., 2009; Newsham-West et al., 2009; Shehab et al., 2006) som 

undersökte stretchingens effekt och förekomst genom enkätutskick fick så pass lågt 

bevisvärde att evidensstyrkan ansågs otillräckligt för att kunna dra slutsatser. 

Tabell 8 Sammanfattning evidensstyrka på de olika resultatgrupperna.  

 
Vetenskapligt stöd 

Stretching har en skadepreventiv effekt.  Otillräckligt vetenskapligt underlag 

Stretching har inte någon 

skadepreventiv effekt.  

Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt 

underlag 

Stretching i kombination med andra 

interventioner. 

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 

Studier med lågt bevisvärde. Otillräckligt vetenskapligt underlag 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen utfördes i fem databaser som valdes i samråd med handledaren. Under 

sökningen påträffades många dubbletter och många artiklar rörande stretching i andra 

sammanhang. Det var svårt att hitta studier som enbart undersökte stretching och dess 

preventiva effekter. Därför inkluderades också stretching i kombination med vissa andra 

interventioner men där syftet var detsamma.  

Sökorden ansågs vara relevanta för att kunna svara på studiens syfte. De studier som 

inkluderades från referenslistor nämnde stretching som ”flexibility training”. Anledningen till 

att ”flexibility” inte var ett sökord var för att i dessa studier behandlades ofta rörelseträning 

istället för stretching. Sökningen och sorteringen av studierna hade då blivit för stort inom 

ramen för denna studies omfattning. Detta gör att författarna reserverar sig för att eventuellt 

ha missat studier som berör ämnet.  

Granskningen av de studier som inkluderats var bitvis problematisk på grund av att författarna 

hade svårt att veta hur sträng bedömningen av de olika kriterierna i PEDro- skalan skulle vara. 

Många gånger stod inte fakta utskrivet i direkta ordalag utan förklarades på ett sätt som 

lämnade utrymme för tolkning. I dessa fall diskuterades poängsättningen mellan författarna 

för att enas om en gradering.  

PEDro-formuläret är uppbyggt på ett sätt som gör att studier i ämnen med praktiska 

interventioner, så som sjukgymnastik, har svårt att uppnå en hög poäng eftersom de 

metodologiskt sett är svåra att göra helt randomiserade och mörkade. Pope et al. (1998) 

försökte uppnå detta genom att låta deltagarna i kontrollgruppen stretcha antagonister eller 

muskler i en annan extremitet, men vi ställer oss frågande till om det kan räknas som mörkat. 

En oblindad studie får ett lägre bevisvärde, då det innebär en stor risk för att subjektiva 

faktorer påverkat resultatet. Det är därför extra viktigt att studier som görs i det 

sjukgymnastiska ämnet fokuserar på att försöka uppfylla så många som möjligt av de andra 

kriterierna, för att inte förlora viktiga poäng. Om det slarvas med det kan viktig fakta gå 

förlorad då ett högt bevisvärde eftersträvas och studier med ett lågt bevisvärde exkluderas i 

många sammanhang. 
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Författarna till denna studie valde att inkludera studier där bevisvärdet var lågt, för att de 

ansågs innehålla viktigt information. Exempel på detta är enkätstudierna som författarna 

ansåg värda att ta med då de innehöll viktig subjektiv kunskap i ämnet. 

Det har varit problematiskt att analysera stretchingens enskilda effekt, något som författarna 

observerat i många studier. Bland annat Ekstrand el al. (1983) och Hadala et al. (2009) har fått 

mycket positiva resultat av sina multimodala interventionsprogram och sett en signifikant 

minskning av skador, men det är så många interventioner som ingått i studierna att de är 

omöjligt att säga vad som gett den positiva effekten. McHugh et al. (2010)  tar även upp detta 

i sin litteratursammanställning och beskriver det som enligt dem hade varit det optimala sättet 

att utforma en studie om stretchingens skadeförebyggande effekt. De hade velat dela upp 

deltagarna i fyra grupper, 1. Enbart stretching, 2. Enbart uppvärmning, 3. Stretching och 

uppvärmning tillsammans och 4. Ingen intervention alls. De beskriver även svårigheterna med 

detta upplägg och ställer sig frågande till om det hade varit etiskt möjligt att utföra en sådan 

studie i en målgrupp som innefattar idrottsaktiva och tävlande individer. Hade 

försökspersonerna varit villiga att delta, då vissa av grupperna kan anses öka skaderisken.    

För att kunna översätta PEDro-poängen till SBU:s evidensstyrka användes Juhlins 

omvandling (Juhlin et al., 2006). Detta för att det var enda sättet att överföra poängen till 

SBU. Eftersom denna omvandling uträttades av Juhlin et al. (2006)  i ett examensarbete kan 

det finnas risk för brister i överföringen av dessa två vedertagna instrument. En av bristerna 

ansåg författarna vara att det inte framgick exakt hur de gått till väga när de upprättade 

överföringsmetoden.  

Resultatdiskussion 

Nuvarande befintlig litteratur indikerar att stretching innan fysisk aktivitet inte verkar 

skadepreventivt (Kovacs, 2006). Majoriteten av studierna som inkluderats i denna 

litteraturstudie har valt att lägga stretchinginterventionen innan fysisk aktivitet. De flesta av 

studierna som kom fram till att stretching hade en skadepreventiv effekt (se tabell 4) 

stretchade både innan och efter fysisk aktivitet medan de flesta som ansåg att det inte verkade 

skadeförebyggande (se tabell 5) enbart stretchade innan träning. Kovacs (2006) kom i sin 

litteratursammanställning fram till att stretching troligen hade bäst skadepreventiv effekt efter 

fysisk aktivitet. Detta för att återskapa eller förbättra rörelseomfånget då muskeln förkortas 
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efter fysisk aktivitet. Stämmer den slutsatsen skulle detta kunna vara något som kan påverka 

resultatet av en stretchingintervention och värt att ta med i beräkningen.  

Resultatet i denna studie jämfördes med andra litteratursammanställningar som gjorts i ämnet 

(Small, et al., 2008; Mc Hugh et al., 2010; Woods et al., 2007) och deras resultat stämde väl 

överens med denna studie. Något som författarna observerade i bland annat studien av Mc 

Hugh et al. (2010) var att de studerade stretchingens skadepreventiva effekter men inte 

nämnde de andra interventionerna som stretchingen kombineras med. Än dock drar de 

slutsatser om huruvida stretching kan verka skadepreventivt bara genom att se till studiens 

sammanställda resultat. Detta kan anses som en ganska stor brist. Resultatet blir inte 

rättvisande om andra interventioner inte skiljs från stretchingen.   

Amako et al. (2003); Cross et al. (1999); Jamtvedt et al. (2010); Brixler et al. (1992) 

konstaterade alla att stretching kunde förebygga en del typer av skador så som muskel-, sen-, 

och ligamentskador. Jamtvedt et al. (2010) såg en minskning av dessa skador men ingen 

minskning av den totala mängden. De ansåg att detta var märkligt eftersom om en typ av 

skada minskas bör den totala mängden också minska. De hade dock en teori om att stretching 

kunde minska risken för en typ av skada samtidigt som det ökar risken att drabbas av annan. 

Amako et al. (2003); Brixler et al. (1992); Cross et al. (1999) diskuterade inte denna 

företeelse vidare. Författarna till denna studie tror att det här skulle kunna förklaras med att 

stretching både kan förebygga vissa skador hos en person samtidigt som samma stretching 

kan vara en riskfaktor för att drabbas av skada hos en annan.  

Stretching är vanligt förekommande i sportsammanhang, något som författarna till denna 

studie tror beror på att gamla traditioner lever kvar. Enkätstudierna i resultatet tog upp detta 

och gav ytterligare bevis på att generell stretching är vanligt förekommande. Judge et al. kom 

fram till att 21 av 23 tränare använde sig av stretching och Shehab et al. att omkring 95 % av 

tränarna ansåg att stretching var fördelaktig och 93 % trodde att det minskade skaderisken. De 

belyser verkligheten och de åsikter som många har idag gällande användning av stretching. 

De studier i vårt resultat som kom fram till att stretching kan ha en skadepreventiv verkan är 

få och de som säger att det inte har en preventiv effekt är desto fler. Det har heller inte kunnat 

bevisas att stretching minskar risken för träningsvärk (Herbert et al., 2008) eller att det ökar 

prestationen (Nelson et al., 2004), utan snarare att det ger en minska explosiviteten i 

musklerna och därmed ger en sämre prestationsförmåga (Cramer et al., 2005). Författarna till 
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denna studie tycker att med tanke på allt detta är det svårt att förstå att stretching är så vanligt 

förkommande i sportsammanhang.   

Det är vedertaget att minskad ROM hos idrottare kan öka risken att drabbas av skador 

(Thacker, Gilchrist, Stroup & Kimsey JR, 2004; Hartig et al., 1999; Stojanovic & Ostojic, 

2011; Kovacs, 2006; Bradley et al., 2007). I en studie undersöktes vilken effekt statisk 

stretching, egen stretching och PNF hade på en stram hamstrings i jämförelse med ingen 

stretching alls. Alla deltagare i interventionsgrupperna fick en mindre stram hamstrings och 

därmed en ökning i ROM. Statisk stretching gav den största effekten (Davis et al., 2005) och 

det är också överlag denna typ av stretching som använts i studierna. Även Halbertsma, 

Bolhuis & Göeken (1996) och Morse et al, (2008), kom fram till att stretching kan öka en 

muskels ROM. Eftersom stretching kan öka ROM så är vårt antagande att stretching i teorin 

borde kunna verka skadepreventivt på de idrottare som har begränsad ROM i de leder där det 

för idrotten är viktigt med god rörlighet. 

 

Även Bradley & Portas (2007) konstaterade att de fotbollsspelare som i början av säsongen 

hade begränsad ROM i nedre extremitet löpte högre risk att drabbas av muskelskador under 

säsongens gång. Bradley et al.(2007) föreslog därför att en viktig skadepreventiv åtgärd var 

att ge de individer, som under försäsongen påvisades ha ett begränsat rörelseomfång, ett 

passande flexibilitetsprogram.  

 

I en del av artiklarna som inkluderats i resultatet diskuterades eventuella sekundära effekter 

och att det verkade som om stretchingen kunde ha skadepreventiv effekt i enstaka fall. En av 

dessa var Jamtvedt et al (2010), som inte såg att stretching gjorde någon skillnad på den 

generella skaderisken men att det sekundärt kunde ge en minskad risk för vissa skador och att 

en sådan skada kunde förebyggas för varje 20 personer som stretchade. Dock såg de även att 

stretchingen kunde öka risken att drabbas av vissa andra skador. Detta lite motsägande 

resultat skulle kunna förklaras med vårt antagande. Att de skador som stretchingen kunde 

förebygga var hos de personer som var inskränkt i en rörelse de behövde ha god rörlighet i för 

att kunna utföra sin idrott eller aktivitet. Men att det kanske bara var en person av 20 som 

hade detta problem och därför svarade positivt på stretchingen. Något som också är värt att 

uppmärksamma i detta resonemang är de personer som inte behövde öka sin rörlighet eller 

kanske hade en ökad ledlaxitet, teoretiskt sett skulle de kunna öka sin risk att drabbas av 



32 

 

skador om de stretchade (Thacker et al. 2004). Denna aspekt skulle då vara viktig att vara 

observant på och ta hänsyn till i det sjukgymnastiska yrket, så att stretching som så många 

andra interventioner endast appliceras där behovet finns och att detta noggrant undersöks.   

 

Vårt antagande blev att om det hade gjorts studier där endast idrottare som hade en inskränkt 

rörlighet i en led där det för idrotten krävdes en god rörlighet inkluderats, hade fler positiva 

resultat kunnat redovisas. Kanske kan stretching hos denna grupp av idrottare och aktiva 

minska risken att skadas. För att bevisa vårt antagande behövs framtida studier där 

stretchingen anpassats till individnivå och endast de som har behov av en ökad rörlighet får 

stretching som intervention. Samt att studierna utformas på ett sätt som gör det möjligt att 

studera stretchingens enskilda effekt.  

 

Om sjukgymnaster ska kunna ge ett professionellt svar i frågan huruvida stretching bör vara 

en del av träningen eller inte behövs vetenskapligt belägg. Som det ser ut i nuläget saknas 

detta. Det är viktigt att som sjukgymnast föra vidare kunskapen till de idrottsaktiva 

personerna de kommer i kontakt med. En viktig kunskap att förmedla är vikten av en 

noggrann analys av vilken rörelse som krävs för varje specifik idrott. Stretching är inget som 

författarna till denna studie anser ska bedrivas på gruppnivå utan rekommenderar istället den 

specifika och individuellt anpassade stretchingen.  

Konklusion 

Stretching har ingen vetenskapligt bevisad effekt inom skadeprevention hos idrottsaktiva, men 

sekundära resultat i vissa av studierna visade på en eventuell skadepreventiv effekt på muskel, 

ligament och senskador. Dock finns det svårigheter att utforma studier med god kvalité inom 

detta område. Det har bevisats att stretching kan öka ROM. Det har också bevisats att en 

begränsad rörlighet, där det för idrotten krävs en god rörlighet, kan vara en riskfaktor för 

skada. Om dessa två bevis förs samman bildar de grunden för författarnas antaganden. Att 

stretching kan vara skadeförebyggande i sportsammanhang men att det då måste 

individanpassas. Författarna ser gärna att framtida forskning skulle undersöka dessa 

antaganden närmare och att resultatet då skulle bli mer kliniskt relevant i ett sjukgymnastiskt 

perspektiv.       
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