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Abstrakt 

Bakgrund: En stram muskel kan orsaka ett försämrat rörelsemönster som i sin tur kan vara 

orsaken till skada, detta kan dock motverkas genom stretching (töjning). Syfte: Syftet med 

studien var att undersöka hur och om rörelseökning i hamstringsmuskulaturen skedde genom 

töjning med KAT-metoden respektive statisk töjning under en töjningsperiod på tre veckor. 

Metod: Förloppet kring stretching av hamstringsmuskulaturen undersöktes genom töjning 

varannan dag under 10 interventionstillfällen. Studien genomfördes som en Single-Subject 

Experimental Design (SSED). Baseline och  withdrawalmätningar grundlades där inga 

töjningar utfördes. Hamstringsmuskulaturens rörlighet mättes genom ett passivt straight leg 

raise (SLR). Resultat: KAT-metoden gav en god rörelseökning medan statisk töjning inte 

visade samma effekt. Den statiska töjningen tycktes däremot bromsa en nedåtgående trend 

från baseline. Förloppet för KAT-metoden var att rörlighetsökning skedde i etapper.  Under 

interventionsfasen för den statiska töjningen var förloppet ej lika tydligt, en konstant lätt 

bromsning av en redan nedåtgående trend skedde innan rörligheten stabiliserades under 

withdrawalfasen. Benet som ej töjdes fick inget ökat rörelseomfång. Konklusion: Stretching 

som genomförs med KAT-metoden ger en ökad hamstringsrörlighet. Denna rörlighetsökning 

av hamstringsmuskulaturen tycks dock ske under olika etapper. Statisk stretching tycks inte 

ha någon rörelseökande effekt utförd efter denna metod. Någon överförbar stretchingeffekt 

kunde inte ses i det icke-töjda benet och kan därför inte rekommenderas att användas i 

rehabiliterande syfte. För bästa möjliga utfall av stretchingen kan individuellt anpassad 

stretching vara fördelaktigt.  
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Bakgrund 

Stretching även kallad töjning är en viktig metod för att minska risken för muskuloskeletala 

skador (1). Det har även visats att personer som inte har något nedsatt rörelsomfång (ROM) 

har bättre arbetseffektivitet under joggning (2). Genom ökad förståelse kring 

behandlingsförloppet bestående av stretching kan man ge bättre anvisningar för hur ett 

optimalt stretchupplägg bör se ut, när man som terapeut ska öka töjningsfrekvensen eller när 

det är läge att ligga kvar på samma nivå.  

 

Hamstringsmuskulaturen 

Muskuloskeletala skador hör till en av de vanligaste skadorna hos idrottsmän och skador 

förlagda till just hamstringsmuskulaturen är den vanligaste drabbade muskelgruppen i nedre 

extremitet (3). Hamstringsmuskulaturen består utav m. semitendinosus, m. semimembranosus 

och m. biceps femoris. M. biceps femoris består av två muskelbukar, en lång och en kort. Vid 

sprint utsätts m. biceps femoris för väldigt hög sträckning, vilket kan vara anledningen till att 

det är den muskel i hamstringsgruppen som skadas oftast vid sprint, m. biceps femoris utsätts 

då för hög belasting i sitt slutläge (4).  

 

Hamstrings går över både höft- och knäleden. I höften utför muskelgruppen en sträckande 

rörelse, medan den i knät utför en böjande rörelse (5). Muskelgrupper som är komplext 

uppbyggda och går över två leder har större risk för skada (3). Ett ökat ROM genom 

stretching av hamstringsmuskulaturen bidrar till en minskad risk för överansträngningsskador 

(6). Enligt litteraturen anses man ha nedsatt rörlighet i hamstrings vid en rörlighet på mindre 

än 80 grader (1, 4, 7). Även töjning av annan struktur som akillessenan har visat sig minska 

stelhet och således en preventivt minskad risk för muskel- och belastningsskador. En 

anledning till den minskade skaderisken kan här vara mekaniska och funktionella förändringar 

i gång- samt löpsteg med ökad rörlighet ifrån akillessenan (8). 

 

Stretching 

En stram muskel kan orsaka ett försämrat rörelsemönster som i sin tur kan vara orsaken till en 

skada, vilket kan motverkas genom stretching (1). Stretching av quadricepsmuskulaturen, 

utöver hamstringsmuskulaturen, har en preventiv effekt mot hamstringsskada (4). Stretching 

är en aktiv metod för att öka muskelns töjbarhet och har sedan länge använts efter framförallt 

idrottsutövande för att bibehålla eller öka muskelns längd och därmed även rörelseomfånget 
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över leden (8). Genom att öka vävnadsflexibiliteten med hjälp av stretching kan risken 

minskas för mjuka vävnadsskador och andra muskelskador (4, 9). Efter en skada är det av stor 

vikt att få tillbaka full rörlighet för att minska risken för att skadan skall uppstå igen (4).  

 

Stretching som utförs kontinuerligt har effekt på olika strukturer, bland annat förlängs 

muskelns senor och muskelfascian. När muskeln slappnar av kan rörelsen utökas och därmed 

uppstår ett ökat ROM under en tid (10). Om man utför stretching med liten kraft är risken att 

ingen elastisk reaktion sker i muskulaturen. Om man å andra sidan utför töjningen med 

väldigt hög kraft finns risk för att vävnaden skadas vilket kan leda till att en inflammatorisk 

process uppstår. Det är därför viktigt att ligga på en bra nivå kraftmässigt för att få ut så 

mycket som möjligt av stretchingen (11). Inom stretching finns många olika metoder att 

tillämpa, t.ex. kontraktion-avslappning-töjningsmetoden (KAT), statiskt stretching och 

dynamisk stretching.  

 

Stretchingmetoder 

KAT-metoden är i huvudsak en passiv metod som utförs utav en terapeut eller med 

hjälpmedel (t.ex. gummiband) där man under intervaller syftar till att töja ut och kontrahera 

en specifik muskel eller muskelgrupp om vartannat. Kontraktionen hjälper muskeln att 

slappna av i töjningsfasen och på så vis kan en utökad töjningen av muskeln uppstå (9). I 

engelskspråkig forskning benämns ofta KAT som PNF (proprioceptive neuromuscular 

facilitation) men består av likartade töjningsmetoder (12).  

 

Statisk töjning är en metod där muskeln töjs ut och hålls i sitt ytterläge under en tid medan 

dynamisk stretching syftar mer till att töja ut muskeln under rörelse (13). Att vävnad 

omformas när den blir stressad på olika vis är det som är grunden i all typ av stretching. 

Vävnad ommoduleras inte på några minuter utan behöver en längre period av töjning för att 

långvariga effekter skall uppstå. Viktigt för hur de långvariga effekterna av stretching blir är 

beroende på hur pass mycket man har lyckats permanent förlänga den mjuka vävnaden. För 

att en permanent förlängning av vävnaden ska uppstå är det viktigt att rätt kraft och tid 

anbringas samt hur ofta stretchingen utförs (11).  

 

Evidens för stretching 

Tidigare studier som har gjorts om stretching visar på något olika resultat när det gäller 

vinsten i form av större rörelseuttag hos studiedeltagarna. En studie av Puentedura et al 
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menade på att det inte fanns någon direkt skillnad i rörelsevinst mellan KAT-töjning eller 

statisk töjning, de såg att båda metoderna gav ungefär lika mycket rörelseökning (14). Feland 

et al kom också fram till samma slutsats där både KAT-metoden och statisk töjning gav ett 

ökat rörelseomfång. Däremot fann de även att männen i studien och de försökspersoner som 

var yngre än 65 år fick en större effekt av KAT-töjningen (15). 

 

De Weijer et al undersökte om det fanns någon bestående effekt efter 24 timmar efter ett antal 

utförda statiska stretchingar. De kom fram till att rörlighetsökningen kvarstod efter 24 timmar 

(16). I opposition till detta har DePino et al i och med sin studie kommit fram till att den 

nyvunna rörelseökningen börjar gå tillbaks redan efter omkring tre minuter, man har däremot 

kunnat se en kvarstående effekt av stretchingen även efter 24 timmar (17). Law et al (18) 

menar att en rörelseökning kan uppstå genom att patienten som stretchar blir mer tolerant mot 

smärtan som uppstår och kan därför sträcka ut muskeln ytterligare istället för att muskeln i sig 

behövt öka i längd. Halbertsma et al (19) samt Magnusson (2) har även de kommit fram till att 

det främst är toleransen för själva muskelsträckningen som ger upphov till en ökad rörlighet. 

 

Personfaktorer 

Viktiga personfaktorer som har betydelse för rörelseökning är ålder, kvalitén på vävnaden 

(elasticitet kan försämras på grund av tidigare skada t.ex.), smärttolerans (2, 18, 19) samt 

kvalitén i rörelseövningen som utförs (11). Ärrvävnad som uppstått efter tidigare skada kan 

öka risken för ytterligare skada på muskulaturen då ärrvävnaden i sig har dålig flexibilitet (4). 

Man kan minska risken för mjuka vävnadsskador och andra muskelskador genom att förbättra 

vävnadsflexibiliteten med hjälp av stretching (9). Om man väl har fått en skada är det viktigt 

att man får upp en fullgod muskellängd för att motverka att nya skador uppstår. Det är vanligt 

inom sjukgymnastiken att använda sig av stretching i rehabiliterande syfte då man vill öka 

rörelseomfånget i en led (5). Om man istället ser till personer som redan har en skada, 

exempelvis tetraplegi, kan det vara avgörande för deras förmåga att ta sig fram självständigt 

med rullstol om de skulle få minskat rörelseomfång i armbågen, det kan därför vara viktigt att 

motverka muskelstramhet genom stretching för dessa patienter (8).  

 

Riskfaktorer 

De risker som finns med töjning kan man vanligen se hos idrottare som kräver en stor 

rörlighet, t.ex. hos dansare och gymnaster, då de stretchar sin hamstringsmuskulatur extremt 

hårt vilket kan orsaka överrörlighet. På grund av det kan de vara extra utsatta för 
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muskelskadaskada då strukturerna blir känsligare för påfrestningar (4, 20). Detsamma gäller 

för personer som sparkar mot slutläget av sitt ROM, t.ex. inom dans eller kampsport, där 

individerna är extra utsatta för skada mot m. semimembranosus. Risken för hamstringsskada 

blir då stor på grund av att de sätter muskulaturen på extrem sträckning (4).  

 

Överförbarhet 

Sale et al har tidigare undersökt och konstaterat att vid styrketräning av ena benet kunde en 

överförbarhet ses hos det andra benet. Den menade på att en neurologisk adaption samt 

muskelvolymsökning hade skett hos det icke-tränade benet och således kunde en styrkeökning 

även ses där (21). Det finns däremot inga studier som har undersökt ifall denna överförbarhet 

även gäller för rörlighetsökning vid en töjningsintervention, vilket är intressant och viktig 

kunskap vid t.ex. muskelbristningar då möjlighet till att töja andra benet skulle kunna ge 

effekt för det drabbade benet. 

 

Klinisk relevans 

Det finns mycket forskning kring stretching i jämförelser med andra metoder där man har 

syftat till att ta reda på vilken metod som ger störst ökning av rörelseomfång. Det har även 

forskats mycket på om stretching i sig är skadeförebyggande. Det har däremot varit svårt att 

hitta någon studie om själva töjningsförloppet. Det finns dåligt med undersökningar som visar 

hur rörligheten ökar. Anledningen att förloppet är intressant att undersöka närmare är framför 

allt ur klinisk synvinkel då sjukgymnaster rekommenderar både töjning i behandlande och 

preventivt syfte (4, 18). Denna rekommendation till patienter sker utan några vetenskapliga 

belägg för själva töjningsförloppet, alltså när patienten kan börja förvänta sig att se effekt av 

behandlingen.  

 

Med ökad förståelse av töjningsförloppet har man bättre möjlighet att ge adekvata råd till 

kunder och patienter om det förväntade resultat av deras töjningsarbete samt hur det kan 

hjälpa patienterna preventivt mot skador (6). Möjligheten att diskutera förloppet på ett 

trovärdigt sätt kan stärka behandlingsprogressen och resultatet i slutändan av behandlingen. 

Att som patient få förklarat för sig varför rörelseökningen inte sker lika fort som i början av 

behandlingsperioden kan fungera som en hjälp för patienten att fortsätta jobba mot det 

tidigare uppsatta målet. Möjligheten att fortsätta motivera patienten med vetenskapligt stöd i 

ryggen känns då bra både för terapeut och patient. En osäkerhet i rörelseutvecklingen över tid 

kan minska patientens tillit till både terapeuten och behandlingsmetoden. Att få kunskap kring 
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hur patientupplevelsen kring varje stretchingmetod ter sig kan även det vara en viktig del i val 

av stretchingmetod ute i klinikerna.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur och om rörelseökning i hamstringsmuskulaturen 

skedde genom töjning med KAT-metoden respektive statisk töjning under en töjningsperiod 

på 3 veckor.  

 

Frågeställningar 

1. Hur påverkas rörligheten i hamstringsmuskulatur under och efter en intervention 

bestående av stretching? 

2. Finns det skillnader i eventuell rörlighetsutveckling mellan stretchingmetoderna under 

interventionen? 

3. Vad händer med rörligheten i benet som ej töjs under interventionen?  

4. Hur ser rörligheten ut tre minuter efter stretchingsessionen?  
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Material och metod 

Studiedesign 

Studien genomfördes som en Single-Subject Experimental Design (SSED) med en ABA-

design. Vilket innebär att tre faser har undersökts i följande ordning: 

 A = Baseline, ingen intervention men 10 mätningar genomfördes 

 B = Intervention, 10 stretchingtillfällen och mätningar genomfördes 

 A = Withdrawal, ingen intervention men 3 mätningar genomfördes 

 

Försökspersoner 

Försökspersonerna, tillika författarna, var två manliga sjukgymnaststudenter på 23 samt 24 år. 

Försöksperson 1 (FP1) har för omkring 5 år sedan ådragit sig en muskelbristning i vänster 

hamstringsmuskulatur. FP1 fick då stretching samt träning som behandling och har sedan dess 

varit besvärsfri. Försöksperson 2 (FP2) har varit skadefri. Båda försökspersonerna har god 

träningsvana, både FP1 och FP2 tränar på gym 4 – 5 ggr/v och fortsatte med träningen som 

vanligt under interventionen. Inget i det ordinära aktivitetsmönstret behövde förändras under 

studiens gång. Tidigare har FP1 tränat fotboll ca 3 år och innebandy 2 år. FP2 har tränat 

innebandy i cirka 10 år. Försökspersonerna har kunskap om stretching men utför det inte 

regelbundet. Ingen av försökspersonerna har heller metodiskt utfört stretching under en 

tidsperiod längre än 5 veckor. Båda försökspersonerna hade vid studiens start omkring 60 

graders rörlighet i höftflexion vid ett passivt straight leg raise (SLR). Passivt SLR är troligen 

den typen av mätning som används mest i klinik för att mäta hamstringsmuskulaturens 

rörlighet (22). 

 

Testledare 

Testledaren var en man i 23-årsåldern. Uppgiften för testledaren var att utföra mätningarna 

med stöd av författarna som utförde interventionen. Hans uppgift var dessutom att bedöma att 

det ej gjordes mätmisstag eller att det fanns partiskhet från författarnas sida. Mannen fick ej 

någon ersättning för att han var testledare. 

 

Testledaren blev utsedd genom en muntligt riktad förfrågan mot sjukgymnaststuderande i 

termin 6. Sjukgymnaststudenter i termin sex har utbildning i användandet av goniometer. Med 

den muntliga förfrågan medföljde information om vilket ansvar och ungefärlig tidsåtgång det 
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innebar att vara testledare samt att denna skulle vara opartisk och hade en kontrollerande 

uppgift.  

 

Mätmetoder 

Hamstringsmuskulaturens rörlighet mättes genom ett passivt SLR där terapeuten 

kontrollerade att knät befann sig i maximal extension samt foten i plantarflexion, motsatt ben 

var utsträckt (0°) och låg ned längs med britsen (22, 23, 24). Terapeuten tog ut rörligheten 

tills han kände ett stopp samt att försökspersonen ansåg att det började ta emot eller strama (se 

bild 1) (24). Rörligheten mättes med hjälp av en goniometer över höftleden då goniometer har 

god reliabilitet vid rörelsemätning av höftleden (25).   

 

Testledaren placerade goniometern direkt över trochanter major och använde horisontalplanet 

samt fibulahuvudet som landmärken vid genomförandet av mätningarna (se bild 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Mätning med goniometer i ett passivt SLR. 

 

Genomförande 

Interventionen bestående av stretching genomfördes, efter en stabil baseline uppnåtts, för att 

undersöka om någon förändring skett. Interventionen delades upp i två faser för att kunna 

undersöka förloppet kring rörlighetsutvecklingen. Efter avslutad intervention genomfördes 

mätningar för att kontrollera utvecklingen av rörligheten då ingen stretching utfördes. Man 

kan med hjälp av denna design tydligt undersöka vad som sker i varje fas (26).   
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Mätningarna standardiseras genom ett antal kriterier då de skulle utföras: 

 på förmiddagarna 

 på samma behandlingsbänk genom hela studien 

 av samma testledare genom hela studien 

 på ouppvärmda försökspersoner, träning på morgonen innan mätning var inte tillåtet 

 med tidtagarur, för att töjning och vila skulle ske med samma tidsintervall genom hela 

interventionen 

 

Först utfördes testmätningar som inte registrerades för att kontrollera testledarens utförande 

och teknik i mätningarna. En stabil baseline grundlades sedan genom att rörligheten i höften 

mättes varannan dag under tio mättillfällen. Mätresultatet från baseline angav höftledens 

rörlighet i ett passivt SLR. Mätningarna utfördes bilateralt för att jämförelse mot kontrollbenet 

skulle bli möjligt.  

 

Efter baseline följde interventionsfasen där FP1 fick sin hamstringsmuskulatur töjd med hjälp 

av KAT-metoden medan FP2 utförde självständig statiskt töjning av hamstringsmuskulaturen 

varannan dag. Precis innan och tre minuter efter stretchtillfället mättes höftens rörlighet. 

Interventionen genomfördes även den varannan dag med 10 genomförda mättillfällen. Efter 

genomförd intervention utfördes ytterligare tre mätningar där ingen stretching genomfördes 

för att se om någon kvarstående effekt fanns. Withdrawalperiodens mätning påbörjades en 

vecka efter interventionen var avslutad för att ha möjligheten att undersöka vad som hade hänt 

med långtidseffekten i rörlighet efter avslutad intervention. Det finns dock dåligt med studier 

som har undersökt långtidseffekten (8).  

 

Under baseline samt withdrawalfasen mättes endast höftledsrörligheten en gång per tillfälle. 

Under interventionen mättes rörligheten både innan samt tre minuter efter genomförd 

stretching för att få ett värde på mer bestående samt direkt effekt av stretchingen. DePino et al 

menar att höftledsrörligheten efter stretching börjar gå tillbaks redan efter tre minuter (17).   

 

Töjningsmetod  

Den statiska stretchingen genomfördes i enlighet med Bandy et al, det vill säga att endast en 

stretchingfas på 30 sekunder utan återupprepning genomfördes (27, 28). Den statiska 

stretchingen utfördes med stödjebenet, höger ben, rakt (0°) och med foten i marken (se bild 
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2). Vänster ben sattes upp på en pall och även det hölls helt extenderat. Överkroppen flekteras 

över det vänstra benet som stretchas och det kontrollerades att ingen rotation i höften skedde 

(27, 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Utförande av statisk stretching. 

 

Stretchingen med KAT-metoden utfördes så som Davis et al (30), lärokompendiumet Test av 

töjbarhet hos muskler och töjning enligt KAT-metoden (1) och Sölveborn (29) redovisat. 

Metoden delas huvudsakligen in i tre faser; kontraktion, avslappning och töjning. Vid 

stretchingtillfället lade sig FP1 (KAT) på rygg på behandlingsbänken (se bild 3). Därefter 

fattade terapeuten (FP2) tag om det vänstra benet och extenderade knät maximalt medan 

höftflexionen togs ut till ytterläget, det vill säga tills hamstrings sträcktes ut maximalt. 

Kommunikation mellan patient och terapeut var här viktig för att uppnå en optimal sträckning 

av muskulaturen (11). Efter rörelseuttaget släpptes sedan rörelsen tillbaka några få grader och 

patienten kontraherade därefter sin hamstringsmuskulatur i 10 sekunder. Kontraktionen 

följdes av en kort vila på 2-3 sekunder. Därefter genomfördes den första töjningen utav 

terapeuten på 30 sekunder medan patienten slappnade av. Denna process upprepades sedan 

totalt 3 gånger och avslutades med att patienten själv aktiverade antagonisten, i detta fall 

knäextensionsmuskulaturen: m. quadriceps femoris. Det räckte att försökspersonen bibehöll 

rörligheten i någon sekund, det viktiga var att aktiveringen skedde i antagonisten för att 

försöksperson självständigt sedan skall ha bättre möjlighet att ta ut samma rörelse. Högra 
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benet kom under hela proceduren att ligga avslappnat parallellt med underlaget genom att 

terapeuten fixerade det med sitt eget knä (29, 30). Töjningen utfördes med fördel för 

terapeuten genom att placera försökspersonens underben på axeln och använde sig av sin egen 

benmuskulatur för att flektera patientens höft (1, 29, 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Genomförande av KAT-töjning 

 

Stretchingen utfördes endast unilateralt för att jämförelse mot det högra kontrollbenet skulle 

bli möjligt. Mätning av både kontroll- och interventionsbenet genomfördes under hela 

interventionen, då mättes bägge benen före samt efter töjning utförts. Även mätning av 

högerbenet genomfördes för att undersöka korrelationen benen emellan för att påvisa 

eventuell överförbar effekt av töjning utförd på ena benet.  

 

Under studietiden fick endast den från början utsedda stretchingen av 

hamstringsmuskulaturen utföras under interventionen. Inte heller någon annan benmuskulatur 

fick töjas för att minimera risken för ytterligare töjning av hamstringsmuskulaturen. Inför 

stretchingen var ingen av försökspersonerna uppvärmd, däremot ansågs promenad, cykling 

eller liknande lättare ansträngande aktivitet till testplatsen okej. Detta för att det skulle vara 

minsta möjliga skillnad i metoden under intervention.  
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Under baseline var mätresultaten synliga för försökspersonerna då beslut behövde tas om när 

baseline hade uppnått stabila värden för bägge försökspersonerna, vilket möjliggjorde att 

interventionen kunde påbörjas. Försökspersonerna var sedan blindade under interventionen 

och withdrawalfasen, de visste ej något om mätvärdena eller om rörligheten utvecklades. För 

att försökspersonerna skulle förbli blindade genom hela studien användes en testledare under 

varje mättillfälle. Testledaren skrev ner alla mätvärdena i en Excel-fil på sin dator. Den datorn 

med de konfidentiella formulären hade endast testledaren tillgång till fram tills samtliga 

mätningar var genomförda.  

 

Analys av resultat 

Mätresultatet registrerades och bearbetades i Excel. Visuell analys skedde med hjälp av 

linjediagram där man kunde se hur stor förändring i graferna som förekommit (31). Tre 

variabler analyserades (trend, nivå och variation) via dessa grafer. Medelvärden räknades ut 

för respektive fas för att ytterligare tydliggöra nivåskillnader och reslutat av interventionen.  

 

De metoder som använts utöver den visuella analysen av diagrammen var two standard 

deviation band analysis (2SD-metoden) samt celeration line analysis. 

 

Two standard devation band (2SD) analysis 

2SD är baserat på standardavvikelser som ger information om när statistiskt signfikant 

förändringar skett, när signifikant förändring skett hamnar mätvärden utanför 2SD linjerna. 

2SD-banden ritades ut i graferna genom att räkna ut två standardavvikelser från medelvärde 

av baseline. Ett övre 2SD-band ritades ut genom addering av två standardavvikelser från 

medelvärdet av baseline. Ett nedre band ritades ut genom subtraktion av två 

standardavvikelser från medelvärdet av baseline. 2SD-bandet förlängdes sedan i grafform in 

över interventions- och withdrawalfasen för att  tydligt se om några mätvärden föll utanför 

2SD-banden. Om en intervention skulle vara effektiv och således giva rörelseökning skulle 

interventionens mätvärden hamna i diagrammet utanför det övre 2SD-bandet. För att en 

förbättring skulle anses statistiskt signifikant från baseline till interventionen krävdes att minst 

två mätresultat skulle hamna utanför detta intervall (26).  

 

Celeration line analysis  

Celerationslinjer är skapade för att ge information om trendförändringar. Celerationslinjer 

räknades ut för baseline samt för interventionen som delades upp i två faser för att förtydliga 



13 
 

förloppet och slutligen även en celerationslinje för withdrawalvärdena. Celerationslinjen 

räknades ut genom att medianvärdet räknades ut för första fem respektive sista fem 

mätningarna i baseline mellan dessa punkter drogs sedan en rak linje för att visa om någon 

trend kunde ses. Samma tillvägagångssätt tillämpades för intervention förutom att denne 

delades upp i totalt fyra faser för att få ut fyra medianvärden, som i sin tur gav två 

celerationslinjer för första och andra interventionsfasen i graferna (26, 31). I graferna kunde 

man således urskilja trendlinjer för varje fas; baseline, interventionsfas ett, interventionsfas 

två samt för withdrawal. Dessa jämfördes sedan visuellt för att peka på nedåtgående, 

uppåtgående eller stagnerad trend. 

 

Diagram 

Ett linjediagram per försöksperson skapades slutligen där mätvärden för baseline, intervention 

och withdrawal inkluderades. I diagramen ritades de två standarddeviationerna ut samt 

celerationslinjer för baseline, första samt andra fasen av interventionen och slutligen för 

withdrawal (26). Man måste skilja på trend-, nivå- och variationsförändringar som sker, i 

studien letade författarna efter samtliga av dessa komponenter. Trenden visar åt vilket håll en 

förändring sker; negativ, stagnerad eller positiv. Nivåförändring visar sig i medelvärdet för 

respektive fas i graferna medan variationen består av hur stor skillnad i rörlighet från varje 

mättillfälle som finns (31).  

 

Med hjälp av den visuella och statistiska analysen skrevs ett studieresultat.  

 

 

Etiska överväganden 

När författarna utförde interventionen på sig själva undveks många av de etiska problem som 

annars skulle ha uppstått. Den långa träningsvanan, stretchingkunskaperna och att författarna 

hade god kroppskännedom gjorde att riskmoment minimerades. Författarna visste vad som 

skedde och hur det skulle kännas i muskulaturen när stretching utfördes. Små risker förelåg 

dock då alla riskmoment inte gick att motverka, medvetenhet om detta fanns och 

accepterades.  Det gick även att ifrågsätta om det var etiskt att endast ett av benen med nedsatt 

rörlighet töjdes. 
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Författarna ansåg att nyttan översteg den risk som ingick i studien. Båda försökspersonerna 

var väl insatta i hur studien skulle gå till och var väl medvetna om riskerna som fanns och 

accepterade dessa. Enligt litteraturen anses man ha nedsatt rörlighet i hamstrings vid ett 

mätvärde under 80 grader i höftledsflexion (1, 4, 7). Då båda försökspersonerna endast hade 

en rörlighet på omkring 60 grader vid ett passivt SLR. Därför ansåg de inte utsattes för någon 

överhängande fara i form av att överrörlighet kunde uppstå på grund av stretchingen (1, 4, 7). 

 

Försökspersonerna minskade preventivt risken för framtida skada genom genomförd 

intervention då båda försökspersonerna hade nedsatt rörlighet under studiens start, med en 

förbättrad rörlighet minskas risken för skada. Därmed var det kontraindicerat att ej genomföra 

interventionen, då muskelstramhet i förlängingen kan leda till ökad risk för skada (1, 4, 6). 

 

Den tydligaste risken författarna såg i interventionen var framför allt för bias. En risk som 

fanns med det var därför att författarna omedvetet hade kunnat rikta sig för smalt på hur 

utfallet bör ha sett ut, alltså att man redan från starten av interventionen hade antagande att 

rörelseökning skulle ske. Ett sätt att undvika bias var att gå in väldigt neutralt och öppet för 

hur utfallet med studien skulle kunna bli. När interventionen utfördes kom författarna därför 

att vara väldigt öppna för testvärdena och för hur dessa såg ut även om de skulle vara 

oväntade. Något som minskade risken för bias var att författarna var blindade under 

intervention samt att inget värde fanns i att förvränga resultatet.  

 

Författarna tog även hjälp av testledaren under mättillfällena för att minska risken för bias då 

testledaren var med och utförde mätningen och såg till att registreringen av data skedde på ett 

korrekt sätt. Genom standardisering av mätningarna minskades även risken för förvrängning 

av resultat.   
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Resultat 

Analys 

KAT-töjning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tabell över FP1 (KAT-intervention). Mätvärden från baseline, intervention uppdelad 

i två faser samt withdrawal. 2SD-band markerade med vågräta prickar samt svarta tunna 

celerationslinjer för varje fas visas i grafen. 

 

KAT-töjning 

I den visuella analysen av baseline gick det att se att variationen var liten och att värdena låg 

relativt stabilt  vilket tydde på att endast små förändringar skedde under baseline. Det hände 

mycket med rörligheten under interventionsfaserna. Under första interventionsfasen kunde 

man se att en nivåförändring skett jämfört med baseline, en rörelseökning skedde. Under den 

andra interventionsfasen var variationen på mätresultaten så stor att det är svårt att uttala sig 

ifall nivån förändrades något. Under interventionen i stort skedde en positiv trendförändring 

och det går att se att rörligheten ökade vilket då även påverkade variabiliteten i mätningarna. 

Man kunde tydligt se att nivån för withdrawalfasen nådde högre värden än övriga faser i 

grafen. Under withdrawalfasen kunde man se att en negativ trend skett då intervention var 

avslutad.  Se figur 1. 
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2SD-analys 

Den övre 2SD-linjen för 2SD-bandet låg på 66,4 graders höjd på y-axeln medan den nedre 

linjen låg på 54,8 graders höjd på y-axeln. I grafen kan man tydligt se att totalt sex mätningar 

i interventionen befann sig över denna gräns. Man kan alltså se att interventionen hade ett 

positivt utslag på rörligheten och effekten var statistiskt signifikant. Under withdrawalfasen 

befann sig samtliga tre mätningar över 2SD-bandet och en slutsats om en kvarstående effekt 

av interventionen kunde dras som visade på statistisk signifikans. Se figur 1. 

 

Analys av celerationslinjer 

Man kan visuellt med hjälp av första celerationslinjen se att baseline ligger stabilt och varken 

hade en uppåtgående eller nedåtgående trend. Under första fasen av inteventionen blev 

celerationslinjen stigande vilket tyder på positiv trendförändring, under andra fasen av 

interventionen accelererade celerationslinjen ytterligare i positiv trendförändring vilket tyder 

på att trendförändringen stegrade i hastighet. Withdrawalfasens celerationslinje blev sedan 

sjunkande och gav en negativ trend, det kan tyda på att interventionsförändringarna gick 

tillbaka när intervention slutat. Tid fanns dock inte att utföra kontrollmätningar för att 

kontrollera om withdrawalfasen planade ut på en högre nivå än baseline. Se figur 1. 
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Statisk töjning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tabell över FP2 (statisk töjningsintervention). Mätvärden från baseline, intervention 

uppdelad i två faser samt withdrawal. 2SD-band markerade med vågräta prickar samt svarta 

tunna celerationslinjer för varje fas visas i tabellen. 

 

Statisk töjning 

Visuellt kunde man se att variabiliteten i grafen var relativit stor under baseline jämfört med 

under interventionen då variationen mellan mätvärdena minskade något. Från baseline till 

båda interventionsfaserna kunde ingen tydlig nivåförändring ses, man såg däremot att nivån 

under withdrawalfasen var något lägre än för övriga faser. En negativ rörelseutveckling 

skedde alltså i withdrawalfasen. Se figur 2. 

 

2SD-analys 

Den övre linjen för 2SD-bandet utgör en rörlighet på 68,7 grader medan det nedre visar en 

rörlighet på 44,4 grader. I denna graf kan man tydligt se att inget interventionsmätvärde 

befinner sig utanför 2SD-bandet, med andra ord kan en slutsats dras om att interventionens 

effekt inte var statistiskt signifikant. Se figur 2. 
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Analys av celerationslinjer 

Under baseline sluttade celerationslinjen nedåt vilket innebar en svagt negativ trend, en trend 

som sedan höll i sig under båda interventionsfaserna. Under withdrawalfasen kunde man dock 

se att celerationslinjen låg vågrätt vilket tyder på att trenden stabiliserades men på en något 

lägre nivå. Se figur 2. 

 

Korrelationskoefficient mellan interventions- och kontrollben 

Korrelationen i rörlighet mellan vänster samt höger ben var låg för bägge försökspersonerna. 

Korrelationskoefficienten i rörlighet för FP1 (KAT) mellan vänster och höger ben under 

intervention direkt innan töjning hade ett värde på 0,46 och tre minuter efter töjning låg värdet 

på 0,50. Det innebär att det är ett svagt positivt samband i korrelation mellan vänster samt 

höger ben. Värdet på korrelationskoefficienten för FP2 (statisk) låg under interventionen 

direkt innan töjning på -0,44 och tre minuter efter töjning låg värdet på -0,46. Det innebär att 

det var svagt negativt samband mellan vänster och höger ben. Alltsammans tyder det på att 

ischiocruralmuskulaturen ej följdes åt bilateralt i rörelsutveckling utan att töjning endast 

påverkat den vävnaden som töjs.  

 

Genomsnittlig nivåförändring 

Tabell 1: över medelvärdesförändring (m) i rörlighet av vänster ben för FP1. 

 Baseline Interventionsfas 1 Interventionsfas 2 Withdrawal 

Före töjning (m) 60,6° 66,0° 67,5° 82° 

Tre minuter  

efter töjning (m) 

 74,4° 88,0°  

 

Under båda interventionsfaserna kunde man se en tydlig rörelseökning för FP1 (KAT) efter 

töjningen. Man kunde även se att en god rörlighet kvarstod ungefär en vecka efter avslutad 

intervention. 

 

Om man tittar på den bestående effekten av töjningen, alltså mätvärdena innan töjningen, kan 

man se att en rörelseökning skedde under den första interventionsfasen. Även under andra 

interventionsfasen skedde en rörelseökning men i mindre utsträckning. Slutligen kan man se 

en stor rörelseökning under withdrawalfasen jämfört med andra interventionsfasen. Av 
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diagrammet går det att utläsa att en rörelseökning sker fort med KAT-metoden men sedan nås 

en platå där det tar lite längre tid för rörligheten att utvecklas. Rörligheten ökade markant mot 

slutet av interventionsperioden då ett väldigt högt medelvärde kan ses under withdrawalfasen. 

Se tabell 1. 

 

Tabell 2: över medelvärdesförändring (m) i rörlighet av vänster ben för FP2.  

 Baseline Interventionsfas 1 Interventionsfas 2 Withdrawal 

Före töjning (m) 59,4° 56,2° 56,8° 51,7° 

Tre minuter  

efter töjning (m) 

 55,6° 60,0°  

 

Under första interventionsfasen ses en förminskning i rörligheten med 0,6 grader i medelvärde 

efter att töjningen genomförts. Under andra interventionsfasen ses däremot en ökning på 3,2 

graders rörlighet i medelvärde efter att töjningen genomförts. 

 

Vid undersökning av den bestående effekten av interventionen även för FP2 (statisk), en 

jämförelse mellan mätvärdena utförda innan töjning, kan en tydlig försämring ses 

genomgående under studien. En försämring på 3,2 grader från medelvärde av baseline till 

interventionen tycks peka på att interventionen inte hade någon effekt på rörlighetsökning. 

Man kan däremot se att en lätt rörelseökning skett under interventionen men att effekten 

sedan avtagit under withdrawalfasen. Av denna tabell tycks rörligheten stadigt försämras från 

studiens start till slut, däremot kan man se att interventionen gav en viss effekt i form av att 

rörelseförlusten bromsades. Se tabell 2. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Målet med interventionen var att töjningarna skulle genomföras i likhet med klinisk 

verksamhet, vilket var en anledningarna till att statisk stretching genomfördes i 30 sekunder 

samt att typen av statisk stretching som användes i studien även ofta används i  klinik (27). 

KAT-metoden genomfördes i 30 sekunder i tre intervaller, även den enligt klinisk praxis (1) 

och efter andra studiers utförande (28, 29, 30). Här går det att diskutera ifall töjningarna bör 

ha genomförts med likvärdig tid mellan statisk stretching (30 sekunder) och KAT-metoden (3 
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x 30 sekunder) för att tydligare kunna jämföra metoderna. Om studien genomförts med 

likvärdig tid mellan stretchmetoderna, d.v.s. att även statisk stretching utförs 3 x 30 sekunder, 

hade det inte gett en lika god klinisk relevans då det ej hade stämt överens med den kliniska 

verkligheten.  

 

Mätningarna av hamstringsflexibilitet genomfördes på det sättet vi ansågs mest adekvat i 

förhållande till hur pass avancerat det gick att utföra mätningarna, på grund av hur mätning av 

höftleden sker ute i klinik (24). Mätning av rörligheten skulle ha kunnat utförts med en metod 

som har högre realibilitet, t.ex. en sådan metod skulle kunna vara den Hartig et al använt sig 

av, vilken har ytterst god intrarealiabilitet (6). Istället valde författarna att använda sig utav ett 

passivt SLR med foten i plantarflexion och motsatta benet utsträckt i horisontalplanet, denna 

metod används i flertalet undersökningar (23, 22, 24) och är troligen den mätmetod som 

används mest i klinik (24). Testet var det som testledaren och studiedeltagarna var mest 

förtrogna med och kände att de behärskade. Ytterligare åtgärder för att öka mätmetodens 

reliabilitet och minska variationen i mätresultaten var att en och samma testledare användes 

under hela studien. Utifrån dessa kriterier gjordes det som kundes för att skapa bästa möjliga 

reliabilitet utifrån de förutsättningar som funnits.  

 

En risk för felinställning av goniometern fanns vid mättillfällena då testledaren manuellt 

riktade in sig efter de förutbestämda referenspunkterna. Istället för en traditionell goniometer 

kunde den avancerade “Penny and Giles goniometer” användas som följer benet genom hela 

mätrörelsen, vilket medför en minskad risk för felkällor (15). Testledarens mätteknik med den 

traditionella goniometern kan ha förbättrats ytterligare allt eftersom studiens gång vilket kan 

ha medfört att mätresultaten under interventionen kan ha blivit mer stabila, speciellt för FP2 

(statisk) där man ser att variationen minskat i interventionen jämfört med baseline.  

 

Mättillfällen för baseline samt intervention genomfördes strikt varannan dag från och med 

startdagen, däremot genomfördes mätningar under withdrawalfasen en vecka efter avslutad 

interventionsfas men även de varannan dag. En positiv orsak till att genomföra studien på 

detta vis var att det gick att undersöka vad som hade hänt med rörligheten långsiktigt och på 

det sättet kontrollera om rörlighetsökningen av intervention kvarstod efter avslutad 

intervention. Den negativa aspekten med metoden är att det inte gick att dra slutsatser om en 

avtagande eller förstärkande effekt i direkt samband till avslutandet av interventionen. En 

behandlingsperiod bestående av stretchingsessioner nära inpå varandra har visat sig ge en 
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ökad rörlighet jämfört med stretching som utförs mer sällan (32). Att frekvent stretcha är 

viktigt för att få en bestående effekt av rörelseökningen vilket ledde till att vi valde att utföra 

stretchingen varannan dag (11, 32). Mätningarna för baseline och withdrawal utfördes av 

praktiska skäl med samma dygnsintervall som vid interventionen. 

 

En studie har undersökt hur länge stretching behöver utföras för att förbättra 

vävnadsflexiblitet, de jämförde då effekten av 30 sekunders statiskt stretching mot 60 

sekunders. De kontrollerade även hur resultatet blev om de stretchade tre gånger per dag 

istället för en gång per dag. Det de kom fram till var att 30 sekunders töjning per dag skulle 

räcka för förbättrad vävnadsflexibilitet under sex veckors intervention (33). Vilket tyder på att 

en utökning av stretchingens duration under vår studieintervention troligen ändå inte hade gett 

någon ytterligare effekt. Däremot kan det tyckas lämpligt att utföra töjningen under varje dag 

istället för varannan dag för att uppnå en maximal vävnadsflexibilitet. 

 

Det är ovanligt att studier som undersökt rörelseförloppet utför kontrollmätning så lång tid 

som en vecka efter avslutad intervention. Då många studier endast kontrollerat effekten av 

stretching mellan 24 - 48 timmar (33, 34, 35) eller max 7 dagar efter avslutad intervention (8, 

36) är det svårt att jämföra vårt resultat mot forskningsvärlden. 

 

Det är av vikt i denna studie att veta att det kan finnas individuella skillnader mellan 

personers möjlighet att öka i rörlighet. Åldersskillnaden var väldigt liten mellan 

försökspersonerna. FP1 (KAT) har tidigare haft en hamstringsbristning på vänster ben som är 

fullt rehabiliterad men ändå skulle kunna innebära att vävnadskvalitén i vänster 

hamstringsmuskulatur är försämrad (4). Tidigare muskelskador mot hamstringsmuskulaturen 

har visats påverka vävnaden även efter en fullgod rehabilitering (37). Smärttoleransen mellan 

försökspersonerna är inte något som har mätts, det kan däremot vara bra att känna till att 

skillnad i smärttolerans kan finnas. En patient som tillåter ett ökat rörelseuttag vid varje 

stretchtillfälle på grund av hög smärttolerans kan ge upphov till en längre ökning av rörlighet 

(11).   

 

Att patienten är ouppvärmd innan stretching menar De Weijer et al (17) samt O’Hora et al 

(38) inte påverkar utfallet av töjningen och de diskuterar även att det är ett vanligare 

tillvägagångssätt ute i klinikerna att patienter är ouppvärmda innan behandling vilket låg till 

grund för att studiedeltagarna inte utförde någon uppvärmning innan stretching. 
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SSED-metoden granskar på individnivå vilket kan ge ytterligare en dimension 

till  forskningen, speciellt vid undersökning av förloppet vid stretching hos en enskild individ 

(39). På grund av den individinriktade analysen gavs god möjlighet att förklara saker som 

skett under interventionens förlopp eller inverkan av personfaktorer och varför utfall blev som 

de blev (31). SSED ger klinisk relevans för hur ett förlopp kan se ut för enskilda patienter. 

Om man jämför SSED mot randomiserade kontrollerade studier ges en mer nyanserad bild 

från SSED då inte endast kvantitativ fakta stakas. SSED-metoden är dessutom en flexibel 

metod där man med enkelhet kan förlänga baseline och interventionen under studiens gång 

utan att äventyra reliabiliteten i projektet (39). 

 

Resultatdiskussion 

Töjning med KAT-metoden gav en direkt och långsiktig rörlighetsökande effekt på 

hamstringsmuskulaturen medan statisk töjning inte gav någon ökad rörlighet alls. 

Rörlighetsökning vid töjning med KAT-metoden tycks ha skett i etapper. Under 

interventionsfasen för den statiska töjningen var förloppet ej lika tydligt, en konstant lätt 

bromsning av en redan nedåtgående trend skedde innan rörligheten stabiliserades under 

withdrawalfasen. Inget ökat rörelseomfång för benet som ej töjdes kunde ses. 

 

Förlopp 

Under interventionen för FP1 (KAT) kunde man urskilja ett mönster i rörligheten mellan och 

inom de olika faserna. Först av allt såg man en stabil baseline följt av en snabb rörelseökning 

under första interventionsfasen för FP1 (KAT). Rörelseökningen stannade dock sedan av 

under ett antal mättillfällen och stabiliserades via en platåfas som sträckte sig fram till första 

delen av andra interventionsfasen. Rörelseökningen sköt sedan iväg igen under sista delen av 

andra interventionsfasen. Vid platåfasen krävdes fortsatt arbete för att ytterligare stressa 

muskulaturen för att lyckas uppnå en mer konstant förlängning av muskulaturen. En 

anledning till en tidig rörelseökning kan vara att det i vävnaden fanns en god möjlighet, som 

den ser ut från början, att öka i längd. Efter att denna elasticitet tagits ut krävs ytterligare en 

ny ommodulering för att uppnå ytterligare rörelseökning som kan ses i slutet av 

interventionen. Hookes lag säger att stram vävnad förändras mindre av externt tryck jämfört 

med elastisk vävnad och att det därmed behövs mer kraft för att en ommodulering ska kunna 

ske (2). Det kan för FP1 (KAT) ha inneburit att vävnadens stramhet var tvungen att arbetas 

med innan rörlighetsökning skulle ta fart på nytt.  
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Under fas två för FP1 (KAT) skedde en större rörelseförändring vid varje mättillfälle jämfört 

med under fas ett, trenden blev positivt brantare. Man kan i slutet av KAT-intervention, under 

fas två, se att det skedde en tydlig förändring av rörligheten vilket hade gjort det väldigt 

intressant att fortsätta interventionsperioden och undersöka för att se vad som var på väg att 

ske om tid för fler mätningar hade funnits.  

 

Det gick även att se i withdrawalfasen att trendförändringen höll i sig för FP1 (KAT) under 

alla mättillfällena, vilket gav en indikation på att töjningen gav en långvarig rörelseökande 

effekt. Under withdrawalfasen gick det däremot att se en nedåtgående trend vilket orsakades 

av att interventionen var avslutad. Denna fas hade varit intressant att följa upp under en längre 

period för att kunna dra mer omfattande slutsatser, men även för att veta när withdrawalfasen 

stabiliserades och om den hade stabiliserats på en signifikant högre nivå än vid baseline. 

 

För FP2 (statisk) var det klart att det ej skedde någon rörelseökning under interventionsfasen 

efter genomförd visuell samt 2SD- och celerationslinjeanalys. Förändring av förloppet kan 

därför inte ses och diskuteras hos FP2 (statisk). Det man därför istället ska fråga sig i det fallet 

är om det hade krävts förändring av metoden med fler antal sekunder, flera set eller längre 

interventionstid av den statiska stretchningen för att uppnå en töjningseffekt. Nelson et al 

använde dock samma teknik i sin studie men såg att statisk stretching fick en påtaglig 

rörelseökning (40). En anledning till att ingen rörelseökning kunde ses hos FP2 (statisk) kan 

bero på att dennes vävnadsuppbyggnad i sig inte var särskilt eftergivlig för stretching. Den 

kollagena vävnaden kan ha betydelse för hur stort det elastiska svaret blir, då Hookes lag även 

gäller för FP2 (statisk). Extern sträckning av vävnad motverkas av den subkutana vävnaden, 

tvärsnittsarean av muskler och vävnaden är den avgörande faktorn för hur pass mycket 

mottryck som sker. Det resulterar i den motverkande kraften beroende på arean som anbringas 

som motkraft (2). FP2 (statisk) har stora lår vilket skulle kunna vara en orsak till att han ej 

fick någon förbättring av rörligheten. FP1 (KAT) har en något mindre omkrets vilket istället 

kan ha varit en bidragande faktor till att ett större rörelseuttag kunde ses efter utförd 

stretching. Det är även beskrivet att de som är stramare också kan ha en lägre smärttolerans 

för stretching (2).  
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Det finns många åsikter om vad som tros påverka utfallet vid stretching, någon konsensus 

tycks dock inte vara uppnådd inom forskningsvärlden, vilket visar på att det är en komplex 

fråga där många faktorer spelar in. 

 

Kortsiktig samt långsiktig effekt av töjning 

Av resultatet kan man tydligt se att som behandlingsmetod gav KAT en större rörelseökning 

än vad statisk stretching gjorde. KAT-metoden hade en betydligt större direkt rörelseökande 

effekt vid analys av figur 1 respektive figur 2 vilket både Feland et al (18) samt O’Hora et al 

(38) bekräftar. Nelson et al (40) samt Puentedura et al (14) fann istället att både KAT-

metoden och statisk töjning gav en likvärdig rörelseökning. Detta i jämförelse med våra 

studieresultat där KAT gav en betydande ökning i ROM medan statisk stretching inte visade 

sig ge någon rörelseökning alls. En viktig faktor kan vara att utförandet inte skedde lika för 

metoderna då KAT utfördes 3 x 30 sekunder och statisk töjning 1 x 30 sekunder. Puentedura 

et al utförde istället den statiska töjningen under 2 x 30 sekunder och KAT-metoden i 4 x 10 

sekunder med 10 sekunders vila mellan töjningstillfällena vilket kan ha medfört en större 

rörelseökning för de som utfört statisk töjning (14). Man kunde alltså se en direkt och 

eventuellt långvarig effekt av stretchingen, där framförallt KAT-metoden uppvisat en bättre 

effekt än vad statisk stretching gjort rörlighetsmässigt.  

 

Harvey et al undersökte den långvariga effekten av stretching och kom fram till att stretching 

gav en ökning i ROM som kvarstod i minst ett par dagar (8). Av vårt studieresultat gick det att 

konstatera att den nyvunna rörlighetsökningen efter KAT-metoden kvarstod en vecka efter 

avslutad intervention. Effekten av interventionen var dock på väg att avta, en nedåtgående 

trend gick att utläsa 9 dagar efter avslutad töjningsintervention. Författarna kontrollerade 

effekten från sjunde dagen efter interventionen till elfte dagen efter interventionen, vilket 

därmed tycks höra till en av de längsta undersökningarna av kvarstående rörlighetsökning. 

Däremot har töjning av katter visat sig ha en bestående effekt fyra veckor efter avslutad 

intervention då strukturella förändringar hade skett i bland annat sarkomererna i muskulaturen 

(41). Man kan av detta dra en slutsats att det finns väldigt få studier som undersökt mer 

kvarstående effekter av stretchingen men att eftersom en kvarstående effekt kan ses i 

muskulaturen hos katter bör detsamma gälla även för människor. Om man tittar på den direkta 

effekten av stretchingen känns det rimligt att en större rörelsevinst efter varje givet 

töjningsstillfälle även borde medföra en större rörelsevinst över längre tid vilket i sådant fall 

pekar på att KAT-metoden är att föredra. 
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Överförbarhet  

I studien ställdes en hypotes om en nervadaption skulle kunna ske för benet som ej töjs för 

försökspersonerna då liknande effekter på överförbarhet har setts hos styrketränare (21). Om 

så hade varit fallet skulle det vara möjligt att det skulle kunna bli en del av rehabilteringen vid 

muskelbristningar. Korrelationskofficient var låg mellan benen redan under baseline och 

dessa klyftor ökade dessutom under interventionen, vilket innebar att det ej fanns korrelation i 

nedre extremitet och därmed tyder på att vävnaden inte följdes åt rörlighetsmässigt. Det gick 

inte att se något samband för någon av försökspersonerna vilket indikerade att någon 

överförbar effekt via nervadaption eller ökad elasticitet av vävnad på sidan som ej töjdes hade 

skett, därmed kan det i klinik ej rekommenderas att töja motsatt ben  (21). 

 

Sjukgymnastisk anknytning  

Stretching är en god behandlingsform mot nedsatt hamstringsflexibilitet (42) och vid 

muskelbristningar (37) är det viktigt att som sjukgymnast känna till och kunna använda sig av 

metoden till fullo. Att vissa preventiva stetchingprogram inte förändrar vävnad skulle kunna 

visa på varför dessa ej ger skadepreventiva effekter. Om ingen vävnadsförändring sker och 

ingen rörelseökning uppstår med ett preventivt stretchingprogram kan inte heller de goda 

preventiva effekterna uppstå (43).  

 

Individer kan ha olika vävnadsförutsättningar som kan ge upphov till en skillnad i 

eftergivlighet vid stretching, vilket är viktigt att ha med som kunskap under behandling. Det 

kan vara så att stretching skall individanpassas mer än det sker i dagens läge, då det är en 

generell regel att alla människor ska stretcha i 1 set gånger 30 sekunder (27). Vikten av 

individanpassning är stor för att stretchingen inte skall pågå för kort tid hos en patient då 

ingen effekt uppnås men den ska inte heller pågå för länge eller genomföras med för hårt 

tryck då det finns risk att skada uppstår (4). Vid en individanpassad behandling skulle troligen 

bättre effekt uppstå hos patienten. 

 

Det är även av vikt att förstå att rörelseökningen vid tillämpning av KAT-metoden tycks ske i 

etapper, det kan alltså vara avgörande att man fullföljer behandlingen trots utebliven effekt 

under de senaste behandlingstillfällena. Här krävs det både tålamod från både terapeuten och 

patienten. 
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Konklusion  

Rörelseökning av ischiocruralmuskulaturen vid stretching med KAT-metoden sker i olika 

etapper och en god direkt samt långvarigt ihållande effekt kunde ses med denna metod. 

Stretching som utförs statiskt tycks inte ge någon rörelseökning utefter vald metod men man 

kan se att en, redan från början, nedåtgående trend bromsades något. Statisk stretching gav 

varken någon direkt eller långvarig rörelseökning. KAT-töjningen är enligt detta studieresultat 

att föredra då den ger större rörlighetsökning. Denna studie undersökte en av de längsta 

långtidseffekterna av rörlighetsökning som för tillfället finns publicerade. 

 

I studien kunde ingen överförbar effekt av rörlighet till det ben som ej töjdes ses, det går 

därför inte att rekommendera att töja motsatt ben som åtgärd i rehabiliterande syfte.  

 

Om rörligheten inte förbättras hos en person eller att denne inte upplever någon förändring av 

rörligheten med rekommenderade doser av stretching, kan det behövas förändring av 

stretchinginterventionen med längre tid för stretching än 30 sekunder eller annan åtgärd. För 

bästa möjliga utfall av töjning är individuellt anpassad stretching fördelaktigt.  
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