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Abstrakt 

Bakgrund: Akut hamstringskada är en vanlig skada inom fotboll. Skadan utgör 12% av alla 

skador som uppkommer inom fotboll. Lag på elitnivå drabbas per år av i snitt 3,4 skador, med 

en rehabiliteringstid på i snitt 21,5 dagar. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det 

fanns en obalans i styrka mellan hamstringmuskulatur och m. quadriceps i det skadade 

jämfört med det icke skadade benet. Metod: Manliga fotbollsspelare som varit med om en 

akut hamstringsskada fick utföra styrketest där framsida- och baksida lår testades med 

dynamometer. Testpersonerna fick sitta på en brits med 90° i höft- och knäled och fick sedan 

utveckla maximal kraft. Styrkan i skadat ben jämfördes sedan med styrkan i icke skadat ben. 

Resultat: 7 personer inkluderades i studien med en ålder på 19-35 år (26,7 år ±5,34) och en 

vikt på 67-87 kg (75,7 kg ±7,34). Förhållandet i styrka mellan hamstringmuskulatur och m. 

quadriceps i det skadade benet var 0,8354 och i det icke skadade benet 0,8405, med ett p-

värde på 0,89. Konklussion: Från denna studie går det inte dra några slutsatser kring 

styrkeförhållanden i hamstringmuskulatur och m. quadriceps hos fotbollsspelare som varit 

med om en akut hamstringsskada eller om skillnaden i styrka mellan hamstringmuskulatur 

och m. quadriceps är större hos fotbollsspelare som varit med om en akut hamstringsskada. 

 

Nyckelord: Dynamometer, hamstring, sjukgymnastik, skada, styrketest. 
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Bakgrund 

Akuta hamstringsskador är en vanlig skada inom fotboll, de utgör omkring 12% av alla skador som 

uppkommer inom fotbollen och utgör därmed ett stort problem för många fotbollslag (1-3). En 

studie har visat att i snitt sker det 3,4 akuta hamstringsskador för fotbollslag på elitnivå mätt över en 

12-månaders period. Akut hamstringsskada har en rehabiliteringstid på i snitt 21,5 dagar per person, 

och deltagarna i studien fick i 25% av fallen en ny akut hamstringsskada inom de senaste 12 

månaderna, vilket visar att det även är ett problem att man får en ny akut hamstringsskada (2). En 

annan studie har visat högre siffror för hur många som drabbas av skador inom ett lag/säsong, där 

lag drar på sig i snitt 7 akuta hamstringsskador/säsong (3). 

 

En konsensus grupp som tillsats av FIFA (Fédération Internationale de Football Association) fick i 

uppgift att definiera begrepp som var centrala kring forskning om fotbollsskador. Syftet med 

uppgiften var att skapa en definition som kunde gälla under studier gällande skador och därmed 

skapa en standard som skapar möjligheten att jämföra olika studier. De definierade en skada på 

detta vis (4): 

“Any physical complaint sustained by a player that results from a football match 

or football training, irrespective of the need for medical attention or timeloss from 

football activities.” 

Definitionen innebär att alla skador som uppkommer under fotbollsmatch eller fotbollsträning, 

oavsett behov av medicinsk vård eller om man missar eller inte missar träning och/eller match 

räknas som en skada (4). 

 

Fotboll är en av världens vanligaste och mest populära sporter. 2006 fanns det 265 miljoner utövare, 

varav 239 miljoner var män (90%) och 26 miljoner var kvinnor (10%), och det var en ökning sedan 

2000 med 23 miljoner. Detta innebär att ungefär 4% av världens befolkning är inblandade i fotboll 

(5). Fotboll är en komplex idrott där momenten varierar sig mycket, vilket tex kan innebära 

maxlöpningar, accerleration, deceleration, hoppa och sparka en fotboll, vilket ställer stora krav på 

idrottaren (6). 

 

Hamstringsmuskulaturen utgör lårets baksida och består av tre muskler: m. biceps femoris, m. 

semitendinosus och m. semimembranosus. M. biceps femoris utgörs av två huvuden, det långa och 

det korta. Samtliga muskler har sitt ursprung i tuber ischiadicum, med undantag av biceps korta 

huvud som har sitt ursprung i linea aspera. M. biceps femoris fäster sedan i caput tibia, m. 
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semitendinosus fäster i pes anserinus och m. semimembranosus fäster medialt på tibias baksida. 

Samtliga muskler, med undantag från m. biceps femoris korta huvud, är därmed tvåledsmuskulatur. 

Hamstringsmuskulaturen extenderar i höftleden och flekterar i knäleden, vilket praktiskt vid gång 

och löpning innebär ett eccentriskt arbete när benet ska deceleras i dess framåtrörelse och 

koncentriskt arbete när det ska acceleras i bakåtrörelsen (7). M. quadriceps är ett samlingsnamn på 

fyra musker, m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedium och m. rectus femoris, 

och de utför tillsammans muskulaturen på lårets framsida. M. rectus femoris är en tvåledsmuskel 

som har sitt ursprung i spina iliaca anterior inferior, de andra tre musklerna har sitt ursprung på 

lårbenets, os femur, framsida, insida och utsida och samtliga fyra muskler fäster sedan i 

patellasenan. M quadriceps extenderar främst i knäleden, men kan även flektera i höftleden. Vid 

gång innebär det att m. quadriceps arbetar koncentriskt i knäleden vid acceleration av benet och och 

eccentriskt i bakåtrörelsen för att bromsa benet (7). 

 

Hamstringsskador delas upp i skador som sker i sprintmoment, tex vid decellerationsfasen av benets 

framåtsvingning, och skador som sker i moment där muskeln blir uttöjd, tex vid en glidtackling. 

Skador som uppkommer vid sprintmoment (72%), är den vanligaste och den som tar kortast tid att 

rehabilitera (8). En annan indelning är att indela skadan genom hur stor skadan är i dels utbredning 

och även hur många muskler som är inblandade genom att använda MRI, där indelningen brukar 

vara 3-gradig och de tre graderna motsvarar: 1) Muskelsträckning med mindre ruptur 2) partiell 

ruptur av muskelfibrer 3) total ruptur av muskelfibrer. Större skada genom såväl muskler som 

utbredning i muskler tar längre tid att rehabilitera (9). Vid skador i hamstringmuskulaturen är m. 

biceps femoris inblandad i nästan ¾ av fallen (69%), och i ungefär hälften av dessa fall (48%) var 

antingen m. semitendinosus respektive m. semimembranosus inblandade tillsammans med m. 

biceps femoris (80% respektive 20%). Vid skador som uppkom i samband med sprintmoment var 

det vanligast med skador i m. biceps femoris (94%) och vid skador som uppkom vid uttöjning är det 

vanligast med skada i m. semimembranosus (76%) (8). 

 

I tidigare studier har det framkommit att vanliga riskfaktorer för akuta hamstringsskador är: ålder 

(10), funktion i hamstring genom test av rörlighet i knä- och höftled och test av palpationsömhet 

(11), muskelrörlighet i hamstrings (12), tidigare akut skada i hamstringmuskulatur (2,10,11,13) och 

obalans i styrka (14,15) . Dessa faktorer har i en litteraturrsammanställning visat sig påverka risken 

för att råka ut för en akut hamstringsskada i varierande grad (13). I många studier framställs tidigare 

akut skada i hamstrings som den främsta risken för att drabbas av en ny akut hamstringsskada 

(2,10,11,13). Det finns studier som visar en trend mot att risken ökar gradvis ju fler 

hamstringsskador man har, och att risken minskar gradvis ju mer tid det har gått sen senaste 
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hamstringsskadan (11). 

 

För att förebygga akuta hamstringsskador har det visat sig att eccentrisk träning av 

hamstringsmuskulatur med hjälp av övningen ’nordic hamstring’ har enskilt visat sig minska risken 

för akut hamstringsskada om man utför den progressivt under 10 veckor för att sedan fortsätta med 

träningen en gång/vecka (16), men även i kombination med stretching visat sig minska risken för att 

drabbas av en akut hamstringsskada i jämförelse med enbart rörelseträning (17). En 

litteratursammanställning rekommenderar att stretcha de muskelgrupper som är en riskgrupp, dvs 

hamstringsmuskulatur i fotboll, före aktivitet följt av en dynamiskt rörelseuttag före aktivitet för att 

minska skaderisken (18). En studie har också visat att det icke dominanta benet hos fotbollsspelare 

har en lägre styrka och mindre rörelseomfång i baksida lår jämfört med dominant ben, och att det 

skulle kunna vara en skaderisk som man bör träna för att jämna ut (19). En annan studie har visat att 

träning för att normalisera förhållandet mellan m. quadriceps och hamstrings, med tester som visar 

att man uppnått ett jämlikt styrkeförhållande mellan framsida-/baksida lår minskar risken för att 

råka ut för en akut hamstringsskada. Om ingen träning sker för att normalisera förhållandet, eller 

om gruppen som tränar för att normalisera förhållandet inte testar av så de uppnått det förhållande 

de vill minskar inte risken (15). 

 

I vissa studier har personer som drabbats av akuta hamstringsskador visat sig ha en större obalans i 

muskulatur mellan hamstring och m. quadriceps, framförallt om man jämför hamstring eccentriskt 

och m. quadriceps koncentriskt, där hamstring är ännu svagare hos de som haft akuta 

hamstringskador än de som inte haft det i förhållande till m. quadriceps. Det har även framförts som 

en urskiljande indikator på återkommande problem hos de som haft en akut hamstringsskada 

(14,15,20). I en studie har de kommit fram till förhållanden mellan hamstringmuskulatur och m. 

quadriceps, som innebar att man hade en ökad risk för att råka ut för en akut hamstringsskada om 

man har ett lägre värde än detta, som var satta till: koncentriskt hamstring/m. quadriceps 0.45-0.47 

och en med hamstring eccentriskt och m. quadriceps koncentriskt till 0.80-0.89 vid test av 

isokinetisk styrka med hastigheter av: koncentriskt 60°/sek eller 240°/sek, eccentrisk: 30°/sek eller 

120°/sek (21). I en annan studie utgick de från tidigare nämnda värden för förhållande mellan 

hamstringmuskulatur och m. quadriceps. De delade upp dem i en grupp som hade obalans och en 

grupp som inte hade obalans mellan hamstringmuskulatur och m. quadriceps och då fann de att 

skadeincidensen över en säsong var 16.5 respektive 4.1 om gruppen med obalans i styrka inte 

gjorde någoting åt obalansen (15). Det finns även en studie som visar att test av förhållandet i 

isokinetisk styrka mellan hamstringmuskulatur och m. quadriceps inte ger någon indikation på 

akuta hamstringsskador (22). Förhållandet mellan styrka hamstringmuskulatur eller m. quadriceps 
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bilateralt mellan benen anges i vissa studier med en avvikelse på max 15% för att inte vara i en 

riskgrupp för akut hamstringsskada (15,21). 

 

Att använda dynamometer för test av styrka har visat sig vara en billig metod som 

undersökningsledare lätt kan lära sig (23). Dynamometer för mätning av styrka på nedre extremitet 

har tidigare använts på sjukdomstillstånd som ALS, spinal muskelatrofi samt motorisk och 

sensorisk neuropati (24-26). Man har även korrelerat styrka genom test med dynamometer mot 

parametrar som ålder, kön, vikt och längd för att se hur stark kopplingen mellan dessa var. Man 

fann då att kön, vikt och längd, var för sig, hade ett måttligt till starkt samband med styrka hos 

friska patienter 50-79 år (27). Två andra studier har testat reliabiliteten och validiteten hos styrketest 

med dynamometer. I dessa två studier kom man fram till att om försöksledaren inte har styrka nog 

att hålla emot deltagarnas kraft blir resultat missvisande, men om försöksledaren har styrka nog att 

hålla emot deltagarnas kraft är såväl intra- som interreliabiliteten god (28,29). Författaren till denna 

studie har inte kunnat finna några siffror på hur stor skaderisken är vid test av maxstyrka genom 

isometrisk kontraktion men skaderisken vid styrketräning ligger i en studie på 0.0018/100 

träningstimmar (30). Obalans i styrka mellan m. quadriceps och hamstringmuskualtur mätt genom 

dynamometer och isometrisk kontraktion hos personer som drabbats av en akut hamstringsskada har 

inte tidigare mätts, vad författaren kunnat finna. 

 

Det har visat sig finnas ett samband mellan skadeprevalens och hur framgångsrika fotbollslag är, 

vilket visar hur viktigt det är med skadeprevention för medicinskt ansvariga i fotbollslag, där de har 

en aktiv roll för såväl individ- som lagprestation (31). Sjukgymnaster har en god uppfattning om 

hur kroppen fungerar och hur man genom träning kan arbeta preventivt mot skador. Att undersöka 

spelare för att finna riskfaktorer för skador och motarbeta detta kan innebära en del av jobbet som 

sjukgymnast inom idrotten. 

 

Akuta hamstringsskador är vanligt hos fotbollsspelare (1-3) och risken att drabbas av en ny akut 

hamstringsskada är stor (1). Samtidigt är obalans i styrka en riskfaktor (14,15) och att försöka 

minska styrkeskillnaden mellan hamstringmuskulatur och m. quadriceps kan minska risken att 

drabbas av en akut hamstringsskada (15). Att använda dynamometer är en billig testmetod som man 

lätt kan lära sig (23), vilket kan ge möjligheten för fotbollslag med ganska små resurser att testa 

styrkan hos sina spelare och kunna utvärdera om vissa spelare har en ökad skaderisk. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det hos fotbollsspelare som drabbats av en akut 

hamstringsskada fanns en obalans i styrka mellan hamstringmuskulatur och m. quadriceps i det 

skadade jämfört med det icke skadade benet. 

 

Frågeställningar 

- Är fotbollsspelare i Norrbotten som drabbats av en akut hamstringsskada svagare i  

hamstringmuskulatur i det skadade benet jämfört med det icke skadade? 

- Är fotbollsspelare i Norrbotten som drabbats av en akut hamstringsskada svagare i m. 

quadriceps i det skadade benet jämfört med det icke skadade? 

- Har fotbollsspelare i Norrbotten som drabbats av en akut hamstringsskada större skillnad i 

styrka mellan m. quadriceps och hamstringmuskulatur i det skadade benet jämfört med det 

icke skadade? 
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Metod 

Ledare för åtta fotbollslag i Norrbotten kontaktades med en förfrågan om de hade någon person i 

laget som inom de senaste 12 månaderna varit med om en akut hamstringsskada. Först fick tränaren 

för lagen muntlig information om vad studien kommer innebära och vad det praktiskt kommer 

innebära för spelarna i laget med de tester som skulle göras, samt vad det formulär spelarna fick 

svara på innehöll för frågor. Tränaren fick sedan information om de positiva aspekter som 

medföljde med att testa spelarna genom att de kan få en uppfattning om styrkeskillnader men även 

om den skaderisk som finns vid maxtest av styrka. Om tränaren valde att tacka ja till erbjudandet 

fick spelarna i laget skriftlig (bilaga 1) mailad och muntlig information per telefon där författaren 

beskrev studiens syfte, vad studien innebar för dem med de tester som gjordes, samt vad formuläret 

som de fick besvara innehöll för frågor. De fick även information om de positiva aspekter som 

medföljde med testet genom att få en uppfattning om styrkeskillnader i m. quadriceps och 

hamstringsmuskulatur men även om den skaderisk det innebar med maxtest av styrka. Alla spelare 

fick vid den muntliga informationen även möjligheten att ställa frågor. Samtliga spelare fick sedan 

svara skriftligen om de ville delta i studien. Valde man att inte delta accepterades detta utan 

ytterligare frågor. För komplettering av information kring vilket ben som var dominant hos 

deltagarna kontaktades de i efterhand. 

 

De test som genomfördes var kraftutveckling i m. quadriceps och hamstringsmuskulatur genom 

isometrisk kontraktion. Den testutrustning man använde var handhållen dynamometer, vilket har 

visat sig ge pålitliga testsvar, oavsett hur stor erfarenhet testledaren har så länge han har kraft nog 

att stå emot testpersonerna muskelkraft. Såväl intra- som interreliabilitet var god vid test av unga, 

friska individer vid 11 olika rörelser i nedre extremitet, där såväl styrka av hamstringmuskulatur 

som m. quadriceps innefattades (28). Styrkan i m. quadriceps och hamstringsmuskulatur i det 

skadade benet jämfördes sedan med styrkan i m. quadriceps och hamstringsmuskulatur i det icke 

skadade benet, och förhållandet mellan m. quadriceps och hamstringmuskulatur i det skadade benet 

jämfördes med det icke skadade benet.  

 

Inklusion 

- Endast personer som är över 18 år. 

- Endast fotbollsspelare. 

- Endast män. 

- Endast personer som inom de senaste 12 månaderna varit om en akut hamstringsskada. 
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Exklusion 

- Personer med tidigare skada som kunde påverka resultat genom att testperson inte kunde 

utföra styrketest utan att skadan kunde påverka styrkan. 

- Personer som ej av någon annan orsak kunde genomföra testet. 

- Personer med sjukdomar som påverkar muskelstyrka. 

 

Formulär 

Samtliga spelare som tackade ja till erbjudandet fick svara på en enkät där de fick uppge basfakta 

om sig själv: namn, ålder och vikt. De fick även svara på om de under de senaste 12 månaderna 

blivit drabbad av en akut hamstringsskada, vilket har visat sig vara pålitligt vid frågor om 

idrottskador som uppkommit under de senaster 12 månaderna, så länge testpersonerna bara behöver 

uppge om de haft eller inte haft en skada (32). Definitionen på skada var den definition som en 

grupp tillsatt av FIFA har satt, dvs en smärta som uppkommit i baksida lår som uppkommit under 

fotbollsträning eller fotbollsmatch, oberoende av om det krävts medicinsk vård eller om det orsakat 

frånvaro från träning eller match (4). För frågeformulär se bilaga 2. 

 

Testprocedur 

Maximal isometrisk kontraktion testades med en handhållen dynamometer. Testen utfördes på både 

m. quadriceps och hamstringmuskulatur i båda benen för att testa om obalans i muskulatur mellan 

m. quadriceps och hamstringmuskulatur fanns och om det fanns någon skillnad mellan styrka i 

respektive muskelgrupp mellan det skadade och det icke skadade benet. Den testprocedur 

författaren valde att använda vid test av m. quadriceps och hamstringsmuskulatur är den samma 

som används som metod av flertalet tidigare författare (24-27,29). Testpersonerna fick börja med att 

värma upp genom att cykla eller springa i 5 minuter. Upplevde de sig inte tillräckligt varma efter 

detta fick de cykla eller springa ytterligare 2 minuter. Detta upprepades till de upplevde sig varma. 

De fick sedan sitta ned på en brits utan ryggstöd med 90° i höft- och knäled och stabilisera sin 

kropp mot britsen genom att hålla sig fast med händerna, för att stabilisera testpersonen mot 

underlaget och på så sätt minska kompensatoriska rörelser som skulle kunna ge missvisande 

resultat. Denna testposition innebar också att rörelsen i testet utfördes i en position som inte 

påverkades av gravitationen. Testledaren gav instruktioner om att de skulle sitta still med 

överkroppen under testproceduren. Testpersonerna fick vid testet utveckla maximal kraft progressivt 

över 2 sekunder, för att göra det lättare för testledaren att hålla emot, och sedan hålla maximal kraft 

i 3-5 sekunder till testledaren sa att de kunde sluta pressa. I testet använde man sig av ”make-test”, 
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vilket innebar att testledaren höll emot kraften under hela testet, vilket har visat sig ha god 

reliabilitet (33). Testpersonerna fick börja med att utföra en testomgång, enbart för att lära känna 

utrustningen och hur de skulle trycka. Testpersonerna fick sedan vila i 1 minut och sedan 

upprepades testproceduren tre gånger och det högsta värdet valdes ut. Ordningen på ben och 

muskelgrupp som testades slumpades. Efter den ena muskelgruppen var testad och man skulle testa 

den andra användes en viloperiod på 3 minuter. Vid test av m. quadriceps placerades dynamometern 

på den distala delen av tibia, precis ovanför vristen. Vid test av hamstringmuskulatur placerades 

dynamometern på den distala delen av achillessenan, precis ovanför os calcaneus. 

 

 

Statistisk analys 

Microsoft Office Excel 2013 användes för den statistiska analysen, genom uträkning av 

medelvärde, standardavvikelse och statistisk signifikans (P-värde) vid styrketest för de två 

grupperna. P-värdet sattes till <0.05 för att resultatet skulle tolkas som statistiskt signifikant (34). 

Medelvärdet av styrkan i hamstringmuskulatur och m. quadriceps i det skadade benet jämfördes 

med medelvärdet för motsvarande muskulatur i det icke skadade benet. Kvoten mellan 

hamstringmuskulatur/m. quadriceps jämfördes mellan det skadade och det icke skadade benet. P-

värde räknades ut genom Student t-test för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

grupperna avseende styrka i m. quadriceps eller hamstringmuskulatur samt kvoten 

hamstringmuskulatur/m. quadriceps. 
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Etiska överväganden och utgångspunkter för informationsbrev 

Alla personer i laget fick skriftlig (bilaga 1) och muntlig information om vad det innebar att ingå i 

studien och de tester som skulle utföras. Samtliga fick möjlighet att tacka ja eller nej till deltagande 

och hade möjligheten att utgå från studien vid önskemål utan ytterligare frågor. Studien innebar test 

av isometrisk styrka i hamstringsmuskulatur och m. quadriceps vilket innebar en väldigt liten 

skaderisk för deltagarna i studien. En fördel för deltagarna var att de får veta hur deras styrka i m. 

quadriceps och hamstringsmuskulatur var och de kunde bli medvetna om de tillhör en grupp som 

har större risk att drabbas av en akut hamstringskada. Samtliga deltagare var anonyma i 

framställningen av uppgifter och de fick enbart veta sitt eget resultat ifall de önskade. Efter 

deltagarna fått information skriftligt och muntligt om studien fick de skriva på ett ’medgivande till 

deltagande’ (bilaga 3) där det framgick att de godkände deltagande. I den skriftliga informationen 

som deltagarna fick, framgick det tydligt att deltagande var frivilligt. Det framgick också tydligt att 

man kunde avbryta sin medverkan när som helst utan ytterligare frågor. Författaren till denna 

rapport ansåg att fördelarna genom riktlinjer inför framtida studier övervägde nackdelarna. 

 

Den risk som fanns med studien var den lilla skaderisk som fanns vid test av styrka genom 

isometrisk kontraktion. Isometrisk kontraktion är någonting som ofta används vid sjukgymnastisk 

undersökning. Vid studier har man sett att lag i snitt drabbas av 3,4 akuta hamstringsskador/år (2), 

och det berör då lag på elivnivå. Det finns studier som visar att nivån man spelar på inte påverkar 

skaderisken (35), men däremot blir tiden man spelar fotboll betydligt lägre hos lag som inte spelar 

på elitnivå och därmed blir det färre skador. Detta kan göra att det blir svårigheter att finna nog 

många deltagare till studien och därmed att man inte kan dra några stora slutsatser av studien. 

Därmed kunde man anse att nyttan med studien minskar genom att deltagarna får utstå en skaderisk 

utan att det finns någon vinning. Det finns ändå ett värde i studien genom vägledning inför framtida 

studier kring användning av dynamometer kring utvärdering av styrkeförhållanden hos personer 

som varit med om en akut hamstringsskada. Genom inklusion- och exklusionkriterier försökte 

författaren av denna rapport göra den mer etiskt försvarbar genom att exkludera personer under 18 

år. 
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Att jag sedan tidigare haft kontakt med laget ger ett etiskt dilemma där ledare och spelare kunde 

känna sig tvungna att delta. Att ledaren för laget i första hand fick ta beslut om laget, och att 

spelarna sedan fick ta beslut för sig själv, med vetskapen om att de kunde tacka nej utan ytterligare 

frågor, minimerade risken att de ska känna sig tvungna att delta. Samtliga spelare fick även 

infomation om den skaderisk som fanns vid test av styrka genom maxtest av isometrisk kontraktion. 

Författaren uppskattade risken som ytterst liten att någon som upplevde osäkerhet kring testerna 

inte vågade tacka nej till deltagande.
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Resultat 

Sju personer inkluderades i studien, samtliga män som hade haft en akut hamstringsskada. De hade 

en ålder mellan 19-35 år, en vikt mellan 67-87 kg och av dessa sju hade fyra skadat höger ben och 

tre skadat vänster ben. Samtliga hade höger som dominant ben. För basvärden se tabell 1. 

 

Tabell 1. Basdata om deltagare. 

Ålder, år (SD) 26,9 år (±5,34) 

Vikt, kg (SD) 75,7 kg (±7,34) 

Skadat ben, höger/vänster 4/3 

Dominant ben, höger/vänster 7/0 
(kg = kilogram, SD = standardavvikelse) 

 

 

Enskilda värden i styrka i hamstringmuskulatur hos deltagarna skiljde sig mellan 16 kg i skadat ben 

respektive 18 kg i icke skadat ben som minimum. Maxvärden i styrka uppgick till 23 kg i skadat 

ben och 22 i icke skadat ben för hamstringmuskulatur. Minimunvärde i styrka för m. quadriceps 

uppgick till 18 kg i såväl skadad som icke skadad ben. Maxvärden i styrka för m. quadriceps 

uppgick till 28 kg för såväl skadat som icke skadat ben. För enskilda värden i styrka för deltagarna i 

hamstringmuskulatur se tabell 2, för styrka i m. quadriceps se tabell 3. 

 

Tabell 2. Styrka i hamstringmuskulatur hos samtliga deltagare. 

Deltagare Styrka i skadat ben, 

kg 

Styrka i icke skadat 

ben, kg 

1 23 19 

2 18 18 

3 16 20 

4 18 22 

5 18 18 

6 22 20 

7 17 20 
(kg = kilogram) 
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Tabell 3. Styrka i m. quadriceps hos samtliga deltagare. 

Deltagare Styrka i skadat ben, 

kg 

Styrka i icke skadat 

ben, kg 

1 23 22 

2 24 26 

3 18 20 

4 28 28 

5 19 18 

6 26 27 

7 20 22 
(kg = kilogram) 

 

 

Vid test av styrka hade deltagarna en styrka i hamstringmuskulatur på i snitt 18,86kg (±2,61) 

respektive 19,57kg (±1,40) i sitt skadade respektive icke skadade ben. I m. quadriceps hade 

deltagarna en styrka på i snitt 22,57kg (±3,74) respektive 23,29kg (±3,77) i sitt skadade respektive 

icke skadade ben. Deltagarna var 3,8% respektive 3,1% starkare i sitt icke skadade ben jämfört med 

sitt skadade ben i hamstringmuskulatur respektive m. quadriceps. Skillnaden i styrka i 

hamstringmuskulatur och m. quadriceps mellan det skadade och det icke skadade benet var inte 

signifikant. För medelvärde för deltagarna se tabell 4 och figur 1. 

 

Tabell 4. Styrka i medelvärde i hamstringmuskulatur och m. quadriceps hos samtliga deltagare. Signifikansnivå för 

skillnad mellan styrka i hamstringmuskulatur och m. quadriceps mellan skadade och icke skadade ben. 

 Skadat ben Icke skadat ben p-värde 

Hamstringsstyrka, kg 

(SD) 

18,86 (±2,61) 19,57 (±1,40) 0,54 

m. quadricepsstyrka, kg 

(SD) 

22,57 (±3,74) 23,29 (±3,77) 0,73 

(kg = kilogram, SD = standardavvikelse) 
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Figur 1. Styrka i medelvärde i hamstringmuskulatur och m. quadriceps hos deltagare i kilogram. (H = 

hamstringmuskulatur, Q = m. quadriceps) 

 

 

 

Förhållandet mellan hamstringmuskulatur och m. quadriceps (styrka i hamstringmuskulatur/styrka i 

m. quadriceps) i det skadade benet var 0,8354 och i det icke skadade benet 0,8405, vilket inte var 

någon signifikant skillnad. Se tabell 5. 

 

Tabell 5. Förhållande hamstringmuskulatur/m. quadriceps i det skadade och icke skadade benet. 

H/Q i skadat ben H/Q i icke skadat ben p-värde 

0,8354 0,8405 0,89 
(H = hamstringmuskulatur, Q = m. quadriceps) 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Resultatet i denna studie presenterades genom att använda medelvärde och standardavvikelse. 

Medelvärde är en bra metod att använda då spridningen i resultaten inte är så stor och 

standardavvikelse ger en god uppfattning om hur stor den är (36). Presentationen av medelvärde 

och standardavvikelse gjordes eftersom man ska kunna få en tydlig uppfattning om vad gruppens 

genomsnittliga resultat är och kunna jämföra gruppens resultat mellan skadat och icke skadat ben. 

Presentationen av individuella resultat från deltagarna ger en möjlighet som läsare att avläsa 

enskilda resultat och se om det finns något avvikande hos någon individ. Presentationen av 

individuella resultat ger också en möjlighet att som läsare räkna på riktigheten i de uppgifter som 

presenterats. 

 

Det resultat som presenteras tillhör olika datanivåer. Ålder, vikt och styrka tillhör kvotskala, 

eftersom de har en absolut nollpunkt och en kontinuerligt variation mellan de olika värdena. Skadat 

ben och vilket ben som är dominant tillhör nominalskala, eftersom det inte går klassificera någon 

storleksordning mellan den datan. Vid lägre datanivåer än intervallskala bör man ange median eller 

typvärde (37). Eftersom datanivåerna på ålder, vikt och styrka är kvotskala, och därmed högre än 

intervallskala, anser författaren att medelvärde var den presentation som passade bäst. 

 

Den testmetod författaren använt är en testmetod som använts vid flertalet tidigare studier (24-

27,29). Valet att använda samma procedur som de använt vid tidigare studier är för att metoden ska 

vara så standardiserad som möjligt. Samtliga deltagare har suttit på samma brits, på samma sätt och 

testats av samma person vid alla test som utförts. Författaren till studien, och den som utfört testen, 

har ingen tidigare erfarenhet av att testa styrka med hjälp av en dynamometer. Forskning har 

tidigare visat att intrareliabiliteten är god även om man inte har någon tidigare erfarenhet av test 

med dynamometer, så länge testledaren har kraften att hålla emot deltagarnas styrka (28). 

Författaren anser att han haft kraft nog att hålla emot deltagarnas styrka. Att testen varit 

standardiserade och att tidigare forskning visat att intrareliabiliteten är god vid test av maxstyrka 

med dynamometer gör att författaren anser att testproceduren som använts varit god. Dynamometer 

framförs också som en metod som är enkel och billig (23), vilket hade kunnat innebära att 

möjligheten att finna fotbollsspelare som är i en riskgrupp att drabbas av akut hamstringsskada hade 

blivit enklare, även för lag som inte har så stora ekonomiska förutsättningar. 
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Inkluderingen av personer som haft en akut hamstringskada inom de senaste 12 månaderna blev 

svår, och de blev relativt få som inkluderades. Detta gör att det blir svårt att dra några slutsatser från 

studien. Eftersom skaderisken är 8.0 ± 4.9 vs 3.7 ± 2.3 per 1000h, under träning under försäsong 

respektive träning under säsong (38), samtidigt som risken att skada sig inte förändras beroende på 

vilken nivå man spelar på (35), så blir det ändå färre faktiskt tal av skador i lag som spelare på lägre 

nivå eftersom exponeringstiden för spelare på lägre nivå blir lägre. En möjlighet hade varit att 

försöka kontakta lag på högre nivå i södra Sverige. Då hade möjligheten att finna spelare med akut 

hamstringsskada ökat. Problemet hade varit den ekonomiska biten där man måste resa till den 

platsen för att utföra testen. En annan möjlighet hade varit att inkludera andra sporter eller/och 

kvinnor. Författaren ansåg att akuta hamstringsskador är vanliga hos fotbollspelare och gjorde ett 

aktivt val att enbart rikta sig mot fotbollspelare av den anledningen. Författaren valde att inte 

inkludera kvinnor eftersom ingen forskning kring förhållandet hamstringmuskulatur/m. quadriceps 

hos kvinnor respektive män har funnits och att det därmed finns en möjlighet att gruppen blivit 

mindre homogen. Valet att inte inkludera andra sporter och/eller kvinnor blev därmed en 

kompromiss mellan svårigheterna att finna deltagare och risken att det blir svårt att dra slutsatser av 

den anledningen gentemot risken attt gruppen blivit mindre homogen där författaren valde att rikta 

in sig fotbollspelare och enbart män. Det är möjligt att det varit bättre att inkludera fler sporter 

och/eller kvinnor och fått ett större antal deltagare, vilket hade gjort att det hade varit större chans 

att man fått ett tydligare svar. 

 

Det formulär spelare fått svara på innefattade: namn, ålder, vikt och om de varit skadade inom de 

senaste 12 månaderna samt vilket ben det var som var skadades. Formuläret i sig har ingen grund i 

tidigare forskning. Frågan om de varit skadade inom de senaste 12 månaderna finns det forskning 

kring, som stödjer att så länge frågan bara berör om man varit skadad eller inte skadad inom de 

senaste 12 månaderna så är svaret pålitligt (32). Frågan om namn och personnummer är svar som är 

statiska och som deltagaren kan svara på definitivt. Vikt är ett dynamiskt mått som kan förändras, 

där möjligheten finns att de inte angett precis rätt svar. För att säkerställa uppgiften om vikt hade 

man kunnat använda sig av en våg vid testtillfället. Då hade man fått ett säkert svar och undvikit 

felkällor såsom chansningar eller uppskattningar av sin egen vikt.  

 

Att kunna koppla samman resultat i styrketest tillsammans med en ålder hade kunnat vara en 

intressant aspekt att undersöka, genom att då se om det finns några möjligheter att finna individuella 

skillnader påverkade av ålder. Denna koppling hade däremot varit etiskt oförsvarbar eftersom det 

hade ökat risken betydligt att kunna koppla ihop resultat med person. Anonymitet är viktigt och 
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författaren till denna studie ansåg därmed att denna koppling inte var värt att utföra med den risk 

det innebär. Samma aspekt gäller kopplingen mellan styrka och vikt på individnivå. 

 

Man har i tidigare forskning funnit ett måttligt till starkt samband mellan styrka – vikt, längd och 

kön (27). Detta var dock hos personer som var 50-79 år gamla, till skillnad från denna studie då de 

var 19-35 år. Presentationen av ålder och vikt sker eftersom man vid framtida studier ska ha 

möjlighet att jämföra sin population med hur populationen i tidigare studier sett ut. Om variationen i 

studierna blir stor i ålder eller vikt kan det möjligen ha en påverkan på resultatet. Författaren anser 

därmed att presentationen av ålder och vikt har ett värde inför framtida studier. 

 

Dynamometer som testmetod hos fotbollsspelare som drabbats av en akut hamstringsskada har inte 

tidigare använts, vad författaren kunnat finna. I tidigare studier har man använts sig av isokinetiska 

testmetoder (14,15,20-22), och att använda sig av isokinetiska test även i denna studie hade skapat 

möjligheter att på ett bra sätt kunna jämföra med tidigare forskning. Valet att använda dynamometer 

grundade sig i svårigheten att få möjlighet att använda sig av isokinetiska test, samt en begränsad 

ekonomi som gjorde att det inte gick att hyra/köpa maskiner att använda. Om dynamometer visat 

sig vara en testmetod som är användbar vid fotbollsspelare som drabbats av en akut 

hamstringsskada skulle det även skapa möjligheter för lag med små resurser att testa spelare, då 

dynamometer visat sig vara en såväl billig som lättanvänd testmetod (23).  

 

Resultatdiskussion 

I denna studie var det två stycken som vid test av hamstringmuskulatur var starkare i skadat ben än i 

icke skadat ben (deltagare 1 och 6), och vid test av m. quadriceps var det två som var starkare i 

skadat ben än i icke skadat ben (deltagare 1 och 5). Dessa tre deltagare var skadade i höger, 

samtidigt som deras dominanta ben var höger. En studie har påvisat att det finns en starkare 

muskulatur i det dominanta benet än det icke dominanta (19). Det skulle kunna vara möjligt att det i 

dessa fall påverkar resultatet så att det skadade benet, trots skadan, blir starkare. Av de fyra som 

hade skadat höger ben, så var tre av dessa starkare i antingen hamstringmuskulatur eller m. 

quadriceps i det skadade benet än det icke skadade benet. Av de tre som var skadade i vänster ben, 

så var ingen starkare i det skadade benet än i det icke skadade benet. Eftersom urvalet är så liten i 

denna studie går det inte dra någar slutsatser från den här informationen, men det finns en möjlighet 

att den generellt sett starkare muskulatur som finns i det dominanta benet har påverkat resultatet. 

 

Det förhållande mellan hamstringmuskulatur och m. quadriceps som visades upp i denna rapport 
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genom test av isometrisk kontraktion var inte en signifikant skillnad. Ser man på tidigare forskning 

så fanns det ett rekommenderat förhållandet mellan hamstringmuskulatur och m. quadriceps 0,45-

0,47 vid koncentriskt arbete och 0,80-0,89 vid en mixratio mellan hamstringmuskulatur eccentriskt 

och m. quadriceps koncentriskt, där det innebar en risk att ha ett styrkeförhållande mellan 

hamstringmuskulatur och m. quadriceps som var större än detta (21). De tester som utfördes i denna 

studie var av isometrisk styrka och i den tidigare forskningen så var testen som utfördes 

isokinetiskt. De siffror som uppvisas i denna rapport skiljer sig ganska mycket jämfört med siffror 

som uppvisas i tidigare forskning kring vilket styrkeförhållande mellan hamstringmuskulatur/m. 

quadriceps som bör undvikas (21). Förhållandet mellan hamstringsmuskulatur/m. quadriceps blev 

betydligt mindre i denna rapport då de testades isometriskt jämfört då de tidigare testats 

isokinetiskt, i alla fall om man ser på test med enbart koncentrisk fas, ser man på test med mixratio 

hamstringmuskulatur eccentrisk och m. quadriceps koncentriskt så blir siffrorna liknande. Att det 

blev små skillnader mellan det icke skadade benet och det skadade benet kan tyda på flera saker: att 

personerna som skadar sig generellt sett har en skillnad som ser ut på detta sätt, att det för 

personerna som ingick i denna studie inte uppkommit någon skillnad i förhållandet 

hamstringmuskulatur/m. quadriceps efter skadan eller att de hunnit återställa den styrkeskillnad som 

uppkommit efter skadan, det är också möjligt att styrketest genom isometrisk kontraktion är en 

mätmetod som inte är tillförlitlig för att påvisa styrkeskillnader vid akuta hamstringsskador. Att dra 

någar slutsatser utifrån skillnaden i denna studie i jämförelse med andra studier går inte, eftersom 

styrkan har testats med olika metoder och att urvalet var för litet i denna studie. Av resultaten i 

denna studie kring förhållandet mellan styrkan i hamstringmuskulatur/m. quadriceps genom test av 

isometrisk kontraktion går det inte dra några slutsatser. 

 

Styrkan i hamstringmuskulatur i det skadade benet jämfört med det icke skadade benet hos personer 

som varit med om en akut hamstringsskada har i tidigare forskning undersökts. Där testades styrkan 

genom isokinetisk koncentrisk kontraktion med hastigheter av 60 och 240°/sek. Det skadade benet 

visade sig vara 11% svagare (60°/sek) respektive 10% svagare (240°/sek) beroende på hastigheten i 

det isokinetiska testet. Vid test av isokinetisk eccentisk kontraktion så blev skillnaden 21% 

(30°/sek) respektive 24% (120°/sek). Då man undersökte en bilateral skillnad på minst 15% mellan 

benen så hade 4 av 15 en skillnad större än detta i eccentrisk fas, medan ingen hade så stor skillnad i 

koncentrisk fas (20). I en annan studie fann man en ingen skillnad i styrka i hamstringmuskulatur 

vid en hastighet av 60°/sek i isokinetisk koncentrisk kontraktion och vid en hastighet av 180°/sek 

fann man en skillnad 2,5%, där det icke skadade benet var starkare, och den skillnaden var inte 

statisktisk signifikant. Vid isokinetisk eccentrisk kontraktion med en hastighet av 60°/sek var det 

icke skadade benet 4,5% svagare, och vid en hastighet på 180°/sek var det icke skadade benet 4% 
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svagare. Ingen av dessa resultat var statistiskt signifikanta (22). Skillnaden i denna rapport, genom 

test av isometrisk styrka, visade att det icke skadade benet var 3,8% starkare i hamstringmuskulatur 

än i det skadade benet. Vilket inte var en signifikant skillnad, vilket innebär att man inte kan 

utesluta att det är slumpen som orsakat den skillnad man funnit. I den första studien (20) fann man 

en större skillnad i styrka i hamstringmuskulatur till skillnad från den senare jag nämner (22) samt 

denna rapport. Resultaten i denna studie är mest lika resultaten i den senare nämnda studien (22), 

där skillnaderna är små och resultaten inte går säkerställa att de inte beror på slumpen. Att jämföra 

studierna är dock svårt, eftersom testmetoderna är olika, den andra studien isokinetisk och denna 

isometrisk.  

 

Konklusion 

Utifrån denna studie går det inte dra några slutsatser kring om manliga fotbollsspelare som varit 

med om en akut hamstringsskada är svagare i hamstringsmuskulatur eller m. quadriceps jämfört 

med spelare som inte varit med om en akut hamstringsskada. Det går inte heller dra några slutsatser 

om hamstringmuskulatur är svagare i förhållande till m. quadriceps hos manliga fotbollsspelare som 

varit med om en akut hamstringsskada. Det påvisades inga signifikanta skillnader mellan skadat och 

icke skadat ben i denna studie och resultatet är svårt att jämföra med andra studier eftersom 

testmetoderna skiljer sig mellan denna studie och andra studier. Som sjukgymnast i fotbollslag bör 

man inte använda dynamometer som testmetod för att undersöka obalans hos fotbollsspelare som 

drabbats av en akut hamstringsskada. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till deltagare 

Finns det obalans i muskulatur efter hamstringsskada? 

 

Denna information vänder sig till dig som haft problem med baksida lår inom de senaste 12 månaderna. Jag 

vill med denna information tillfråga dig om du vill delta i en studie om skador i baksida lår. 

 

Skador i baksida lår är en vanlig fotbollsskada och risken att återfå en ny skada i baksida lår är stor. 

Författaren till studien är Alexander Rönnqvist som är sjukgymnaststudent och som ska skriva om detta som 

sin C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka om det finns en större obalans i muskulatur mellan 

framsida- och baksida lår hos det skadade benet jämfört med den icke skadade benet hos personer som inom 

de senaste 12 månaderna varit med om en akut hamstringsskada. 

 

Du som väljer att delta kommer få svara på ett formulär där du får ange namn, ålder, vikt och om du haft 

problem med baksida lår inom de senaste 12 månaderna, vilket uppskattas ta ca 1 minut att fylla i. Studien 

kommer innebära att din maxstyrka i framsida- och baksida lår kommer testas genom en statisk kontraktion, 

vilket innebär en liten skaderisk. Styrketestet beräknas ta ca 15min att genomföra. 

 

Författaren och handledaren till studien kommer vara de enda som har tillgång till den information om er 

själva som ni uppger. Resultaten kommer i studien presenteras utan namn eller andra uppgifter så att det inte 

går att koppla resultat till person. Då studien är klar kommer sedan uppgifterna att raderas. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan tacka nej till deltagande eller avbryta din medverkan när som 

helst under studiens gång utan att ange skäl.  

 

Studien kommer vara klar i mitten av januari och gå att finna på: 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta författen eller handledaren för denna C-uppsats. 

 

Med vänliga hälsningar 

Författare:     Handledare: 

Alexander Rönnqvist    Stina Rutberg, handledare 

Sjukgymnastprogrammet, S0001H   Universitetslektor 

alernn-1@student.ltu.se    stina.rutberg@ltu.se 

073-03 28 999     0920 – 49 32 25 



 

 

 

Bilaga 2 

Frågeformulär deltagare 
 

Namn:  

 

Personnummer:  

 

Vikt:  

 

Har du inom de senaste 12 månderna haft problem med baksida lår?  

Ja (  ) 

Nej (  ) 

 

Det ben som drabbats av problem med baksida lår var: 

Höger (  ) 

Vänster (  ) 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete/forskningsprojekt 

 

Svarstalong 

 

[  ] Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt 

 

 

Namn:……………………………………………………………………………… 

Adress:……………………………………………………………………………… 

Telefonnummer:……………………………………………………………………. 

 


