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Abstrakt 
Bakgrund: Stretching är en metod innehållande specifika rörelser med syfte att tänja ut 

muskelfascia, ligament och senor. Det finns olika varianter av stretching med gemensamma 

karaktärsdrag. Stretching har visats ha en positiv inverkan på rörelseuttag, både på kort och 

lång sikt. Inom idrott utsätts deltagarna för biomekaniska påfrestningar vilket kan resultera i 

skador. För att reducera antalet skador har stretching och träning blivit en vanligt 

förekommande intervention, trots att tidigare forskning har påvisat ett varierat resultat. 

Syfte: Syftet med studien var att sammanställa litteratur som undersöker stretching som 

enskild skadepreventiv intervention eller i kombination med träning hos idrottare. 
Metod: En litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl, AMED, Pubmed, 

SPORTDiscus, Web of science och PEDro för att sammanställa vetenskap inom ämnet. För 

att öka specificitet i sökträffarna användes kontrollerade ämnesord i de olika databaserna. 

Efter urvalsprocessen inkluderades 10 artiklar i studien. 
Resultat: Åtta artiklar påvisade ett minskat antal skador hos deltagarna som utförde 

stretching enskilt eller i kombination med träning, varav sju av dessa med statistisk signifikant 

skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. I fem av artiklarna genomförs stretching 

tillsammans med träning och i två artiklar utförs enbart stretching. Tre artiklar är av 

tvärsnittsdesign och det var därmed svårt att utläsa hur interventionerna utfördes. Den 

metodologiska kvalitetsgranskningen enligt PEDro-skalan gav ett genomsnittligt värde av 

4,4/10. 
Konklusion: Resultatet i denna studie påvisade att stretching enskilt eller i kombination med 

träning kan vara en skadepreventiv intervention hos idrottare. Studiernas varierande design 

och låga kvalitetspoäng medför att evidensgraden inte kan bedömas. Vidare forskning krävs 

med fler undersökande RCT-studier med en mer standardiserad utformning. 

 

 
Nyckelord: Idrottare, skadeprevention, stretching, träning.  
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Bakgrund   
“Increased participation in sports has led to more sports injuries. Evidence-based methods to 

prevent sports injuries are needed” - Aaltonen S et al. (1) 

  

Hos idrottare är en uppvärmningsrutin en självklar praxis innan aktivitet då det har visats ha 

flera fördelar bland annat att öka flexibiliteten i muskulaturen. Som en del i denna rutin har 

även stretching blivit en vedertagen intervention (2). Trots den utbredda användningen av 

stretching innan träning för att förebygga skador är det vetenskapliga stödet från tidigare 

studier mindre klarlagt. En tidigare litteraturöversikt har konkluderat att det inte finns 

tillräckligt med vetenskapligt stöd för att rekommendera stretching, samtidigt som det inte bör 

upphöra som skadeförebyggande intervention för den idrottande populationen (3).  

 

En idrottare definieras som en individ som utövar eller medverkar i någon form av fysisk 

aktivitet som utvecklar färdighet, uthållighet eller styrka, oberoende av motiv (4). Den fysiska 

aktiviteten exponerar idrottare för biomekaniska påfrestningar som kan generera i skador (5). 

I en kvantitativ studie som undersökte skadeincidensen hos idrottare under en sjuårsperiod 

påvisade att den vanligaste typen av skada var distorsion och muskelsträckning (5). För att 

motverka dessa skador används olika interventioner, bl.a. skoinlägg, stretching och ortoser. 

Skadepreventiva träningsprogram, framtagna av fysioterapeuter, har i studier visats ha en 

skyddande effekt för idrottare och reducerat risken för skada med �30% (1). Dessa 

träningsprogram anpassas vanligtvis efter individens krav och kan därmed variera mellan 

olika träningsformer med olika syften och kan exempelvis innehålla styrke-, spänst-, balans- 

och rörlighetsträning (6). Kontinuerlig träning och belastning kan orsaka förkortad 

muskulatur som i sin tur kan påverka en individs rörelseomfång. Förkortade muskler och 

inskränkt rörlighet ökar risken för ogynnsam belastning av muskler och leder vilket kan 

resultera i skador (7).  

 

Tvärstrimmig skelettmuskulatur är den viljemässigt styrda muskulaturen som genererar 

rörelser och oftast drabbas av skador. En muskel består av muskelfasciklar sammansatta av 

tvärstrimmiga muskelfibrer innehållande myofibriller som omges av bindväv. Myofibriller är 

uppbyggda av sarkomer i serie som avgränsas av ett Z-band. Sarkomerna består av två typer 
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av proteinfilament, aktin och myosin. Dessa proteinfilament är proteiner som skapar 

kontraktion av muskeln. Det finns omgivande kollagenlager i en muskel och dessa är 

epimysium som omger muskelnbuken, perimysium som omger muskelfascikeln samt 

endomysium som omger varje muskelfiber. (8) 

 

Antalet sarkomer och dess sammansättning påverkar styvheten men den största bidragande 

faktorn till styvhet är bindväven. De kort- och långvariga minskningarna av muskelstyvhet 

beror troligtvis mest på förändringar i bindväven. Denna plastiska förändring beror på 

fibroblastens proteolytiska egenskap att sänka bindvävens styvhet. Töjning av muskulatur 

genererar en förlängning av bindväven. Muskeln omges av kollagenlager som innehåller 

fibroblaster. Genom att förlänga muskelvävnaden sträcks alla de olika elementen av bindväv 

där fibroblasten är mekanoreceptorn som reagerar på det mekaniska stimulit. (9)  

 

Stretching definieras som en metod innehållande specifika rörelser med syfte att ha en 

förlängande verkan på muskelfascia, ligament och senor (10). De kortsiktiga effekterna av 

stretching innefattar en rörelseökning som varar i 60-90 minuter (11). Stora delar av den 

kortsiktiga rörlighetsökningen tros bero på en ökad tolerans av stretching, en analgetisk effekt 

uppnås som leder till att smärta upplevs senare i rörelsen (12). En annan anledning till akut 

ökad rörlighet förmodas vara genom ökad avslappning och reducering av stress i de 

mjukdelar som stretchas (13). Det finns även vetenskapligt stöd för att stretching har en mer 

långsiktig påverkan. I en litteratursammanställning av Harvey et al. (14) påvisas det en 

ihållande rörelseökning i mer än en dag efter utförd stretching. Det finns olika varianter av 

stretching med gemensamma karaktärsdrag. Vilken typ av stretching och vilken varaktighet 

som är mest effektiv är ett omdiskuterat ämne (15).  

 

 

 

 

 

 

Stretching

Statisk 
stretching

PNF-
stretching

Dynamisk 
stretching

Figur 1, Typer av stretching 
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Statisk stretching innebär att man separerar muskelns ursprung och fäste till ett ytterläge och 

vidhåller positionen i ungefär 15-30 s. Proceduren upprepas 2–4 gånger. Dynamisk stretching 

innebär aktivt upprepade rörelser i fullt rörelseomfång vilket försätter muskeln i ytterläge. 

Flertalet studier har jämfört effekten av statisk och dynamisk stretching i förhållande till 

rörelseomfång och dragit slutsatsen att effekten är jämlik, både i det akuta skedet men även 

över tid. (16) 

 

En annan typ av vanlig stretching är Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) (17). 

Det finns olika varianter av PNF men det gemensamma karaktärsdraget innefattar en 

submaximal isometrisk kontraktion innan det utförs en passiv sträckning av muskeln (17). 

Denna typ av stretching har i många studier påvisats resultera i en större rörelseökning än den 

statiska varianten (16). 

 

Stretching är en vanligt förekommande intervention i kliniska sammanhang för att optimera 

rörelseomfång. Fysioterapeuter använder stretching i behandling för en rad olika 

muskuloskeletala besvär i bland annat skuldra, rygg och nedre extremitet (16). Det har varit 

svårt för författare att dra definitiva slutsatser om stretchingens effekt i systematiska 

översikter då många studier inom ämnet är av bristande kvalité (18). Det har visats att 

rutinmässig statisk stretching inte påverkar det totala antalet skador, men kan ha en positiv 

effekt på att reducera mängden muskel- och senskador (19). Denna konklusion korrelerar med 

studien av Behm et al. (20) där både statisk stretching och PNF gav indikationer om att 

potentiellt kunna minskat antal akuta muskelskador inom bland annat löpning. 

 

Vilket rörelseomfång som är det optimala för att förhindra skador är omdebatterat. Tidigare 

studier har påvisat att inskränkt rörlighet ökar risken för överbelastningsskador samtidigt som 

överrörliga individer oftare drabbas av akuta skador (18, 20). Det ger upphov till frågan, hur 

påverkar stretching en idrottande individ? Frågor som denna är viktiga att besvara inom 

fysioterapiprofessionen för att patienterna ska få en så adekvat behandling som möjligt. 

Genom en översikt av befintlig forskning om stretching och träning som skadepreventiv 

intervention utreder studien hur detta implementeras gynnsamt och patientsäkert.  
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Syfte  
Syftet med studien var att sammanställa litteratur som undersöker stretching som enskild 

skadepreventiv intervention eller i kombination med träning hos idrottare. 

Material och metod  

Design 
För att sammanställa aktuell vetenskap inom området och besvara syftet designades denna 

studie som en litteraturstudie (22) .   

 

Sökstrategier 

Artikelsökningen genomfördes i oktober 2019. Valet av databaser gjordes via ämnesguiden 

för medicin och hälsa på bibliotekets hemsida vid Luleå tekniska universitet (23). De 

databaser som ansågs relevanta och användes i studien var Cinahl, AMED, Pubmed, 

SPORTDiscus, Web of science och PEDro.  

 

För att öka specificitet i sökträffarna användes kontrollerade ämnesord som beskriver 

innehållet i artiklar där alla inom samma ämne taggas med samma sökord för att precisera 

sökningen (22). I AMED och Pubmed användes MeSH-termer, i Sportdiscus användes 

Thesaurus och i Cinahl tillämpades Cinahl Headings för fler relevanta sökträffar (22). För att 

möjliggöra en omfattande sökning användes ingen avgränsning gällande publiceringsdatum. 

 

Sökningen i Pubmed genomfördes 2019-10-12 genom en sammansättning av MeSH-termer 

och fritextsökning. Sökorden som användes var “(((("Muscle Stretching Exercises"[Mesh]) 

OR stretching)) AND ((injury prevention) OR "Accident Prevention"[Mesh])) AND 

"Athletes"[Mesh]”, vilket resulterade i 19 träffar. Efter granskning av titel och abstrakt 

inkluderades två artiklar i studien. 

 

Sökningen i Cinahl genomfördes 2019-10-15 genom en sammansättning av termer som 

erhölls från Cinahl Headings. Sökorden som användes var “((MH "Athletic Injuries+") OR 

injury prevention ) AND ((MH "Stretching") AND (MH "Athletes+") )”, vilket resulterade i 
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48 träffar varav en dubblett. Efter granskning av titel och abstrakt inkluderades sju artiklar i 

studien. 

 

Sökningen i AMED genomfördes 2019-10-16 genom en sammansättning av MESH-termer 

och fritextsökning. Sökorden som användes var “athletes AND "accident prevention" OR 

"Injury prevention" AND stretching OR "muscle stretching exercise"”, vilket resulterade i 18 

träffar varav en dubblett. Efter granskning av titel och abstrakt inkluderades inga artiklar i 

studien.  

 

Sökningen i SPORTDiscus genomfördes 2019-10-18 genom en sammansättning av termer 

som erhölls från Theasurus. Sökorden som användes var “((DE "STRETCH (Physiology)" 

AND (DE "SPORTS injury prevention")) AND (DE "ATHLETES")”, vilket resulterade i 16 

träffar. Efter granskning av titel och abstrakt inkluderades inga artiklar i studien. 

 

Sökningen i Web of Science Core Collection database genomfördes 2019-10-19 genom en 

fritextsökning med trunkering innehållande sökorden “(*stretch*) AND (*athlete*) AND 

(injury NEAR/5 *prevent*)”, med “article” som avgränsning under “Document Type”. Det 

resulterade i 70 träffar, varav tre dubbletter. Efter granskning av titel och abstrakt 

inkluderades en artikel i studien. 

 

Sökningen i PEDro genomfördes 2019-10-20 genom fritextsökning med trunkering 

innehållande sökorden “Injury prevent* Athlet* stretch*”, vilket resulterade i 32 träffar varav 

en dubblett. Efter granskning av titel och abstrakt inkluderades inga artiklar i studien. 

 

Modell för avgränsning av frågeställning 
För att avgränsa frågeställningen används PICO-modellen (22).  

Tabell 1. PICO-modellen 
Population Intervention  Kontroll Effektmått 

Friska 
idrottare 

Stretching som enskild 
intervention eller i kombination 
med träning i skadepreventivt 
syfte. 

Alla andra 
interventioner med 
skadepreventivt syfte. 

Interventionens 
påverkan på 
skadeförekomst. 
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 Inklusionskriterier 
•  Studier skrivna på svenska eller engelska. 

•  Studier utförda på friska idrottare. 

• Studier med skadeincidens som utfallsmått. 

 

Exklusionskriterier 
• Studier med review design 

 
Urvalsprocessen 
Urvalet av artiklar efter genomförd artikelsökning gick till enligt urvalsprocessen som finns 

beskriven i Carter & Lubinsky (22). Granskningen genomfördes stegvis i ordningen relevant 

enligt titel, abstrakt och därefter fulltext för att se om artikeln matchade studiens syfte, pico-

avgränsning och inklusionskriterier. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes 

via Luleå tekniska universitetsbibliotek. Se tabell 2 för inkluderade artiklar. 
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Artikelsökning 
Tabell 2. Artikelsökning  
 

Databas Sökord Antal träffar 
  

Dubbletter 
  

Relevanta 
enligt titel 
  

Relevanta 
enligt abstrakt 
  

Relevanta 
enligt fulltext 
  

Inkluderade 
artiklar 
  

Pubmed (((("Muscle Stretching Exercises"[Mesh]) OR 
stretching)) AND ((injury prevention) OR 
"Accident Prevention"[Mesh])) AND 
"Athletes"[Mesh]  

19 - 4 2 2 2 

Cinahl  
  

((MH "Athletic Injuries+") OR  
injury prevention) AND ((MH 
"Stretching") AND  
(MH "Athletes+")) 

48 1 15 7 7 7 

AMED athletes AND "accident prevention" OR 
"Injury prevention" AND stretching OR 
"muscle stretching exercise" 

18 1 3 2 0 0 

Sportdiscus ((DE "STRETCH (Physiology)" AND (DE 
"SPORTS injury prevention")) AND (DE 
"ATHLETES") 

16 0 7 3 0 0 

Web of science 
Avgräsning: article  

TOPIC: 
(*stretch*) AND (*athlete*) AND (injury 
NEAR/5 *prevent*) 

70 3 14 3 1 1 

PEDro Injury prevent* Athlet* stretch*  32 1 5 1 0 0 

Totalt antal inkluderade artiklar: 10 st  
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Kvalitetsgranskning 
Granskning av inkluderade artiklar gjordes enligt PEDro-scale (se bilaga 2). Verktyget är 

ursprungligen framtaget för att granska RCT/CCT-artiklar. Inspiration till att använda PEDro-

scale till granskning av artiklar med annan studiedesign hämtades från Ownsworth och 

Haslam (24). PEDro-scale består av 11 olika kriterier som besvaras med ja eller nej beroende 

på om kriteriet uppfylls eller inte. Om kriteriet uppfylls resulterar det i en poäng, i annat fall 

uteblir poängen. Sedan sammanställdes den totala poängen, där 10 är det högsta möjliga 

värdet då det första kriteriet inte används i den totala beräkningen. Desto högre poäng en 

artikel får innebär en högre vetenskaplig kvalité. En analys från 2019 fastställde att 

medelvärdet av samtliga studier från PEDros databas var 5,1 poäng med en standard deviation 

på 1,5 poäng (25). PEDro-scale anses ha hög reliabilitet och är ett effektivt verktyg i 

granskning av artiklars kvalité (26).  

Etiska överväganden 
Etiska överväganden som är viktiga att beakta vid en systematisk litteraturstudie innefattar att 

redovisa samtliga resultat och inte enbart de som stödjer författarnas hypotes. Det innebär 

även att enbart inkludera studier som blivit granskade och godkända av en etisk kommitté. 

Författaren har ett ansvar att redovisa de resultat som de granskade studierna kommit fram till 

på ett korrekt och sanningsenligt sätt.  
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Resultat  
Sökningarna i de olika databaserna resulterade i att 10 artiklar inkluderades i studien och 

presenteras i tabell 3 och 4. De inkluderade studierna undersökte skadeförekomst hos idrottare 

inom olika idrotter: fotboll (27–29), basket (30,31), rugby (32), amerikansk fotboll (33), 

baseboll (34,35) och löpning (36). I fem av studiens inkluderade artiklar genomfördes 

stretching tillsammans med träning som intervention (27,28,32,34,35) och i två artiklar 

utfördes stretching som enskild skadepreventiv intervention (30,33). Resterande tre artiklar är 

av designen tvärsnitt och det var därmed svårt att utläsa hur interventionerna utfördes 

(29,31,36). Åtta artiklar påvisade ett minskat antal skador hos deltagarna som utförde 

stretching enskilt eller i kombination med träning, varav sju av dessa med statistisk signifikant 

skillnad mellan interventions- och kontrollgrupp. Den metodologiska kvalitetsgranskningen 

enligt PEDro- skalan gav ett genomsnittligt värde av 4,4/10, ett medianvärde av 4/10 och 

endast två av 10 artiklar hade ett värde över fem (se bilaga 1). För att presentera resultatet mer 

lättöverskådligt redovisas det genom en kategorisering efter studiedesign. Då metoden i 

tvärsnittsstudierna skiljde sig åt är tillhörande resultattext mer deskriptivt utformat.   

  
Kohortstudie (n=5) 
En majoritet av inkluderade kohortstudier påvisade en signifikant lägre skadeincidens hos 

interventionsgrupperna som utförde stretching tillsammans med olika träningsformer 

(27,33,34). I studien av Brooks et al. (32) indikerades ingen signifikant skillnad i 

skadeförekomst mellan interventionsgruppen som genomförde statisk stretching tillsammans 

med styrketräning av hamstrings, i jämförelse med kontrollgruppen som enbart utförde 

träning av samma muskelgrupp. I samma studie påvisades däremot en signifikant lägre 

skadeincidens mellan kontrollgruppen och den andra interventionsgruppen som utförde statisk 

stretching, styrketräning av hamstrings och Nordic hamstrings exercise programme.  

 

I studien av Knapik et al. (30) resulterade implementering av ett stretchingprogram för 

gastrocnemius ingen signifikant skillnad i skadeförekomst jämfört med kontrollgruppen som 

behöll sin tidigare uppvärmningsrutin.   

 

Tvärsnittsstudie (n=3) 

Resultatet visade att stretching kan ha en positiv effekt på att reducera skadeincidens 
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(29,31,36). I studien av Dos Reis Roth et al. (36) utreddes skadeincidens och riskfaktorer hos 

motionslöpare. Deltagarna delades in i två grupper; skadad och skadefri, därefter besvarades 

ett frågeformulär där träningsvanor och associerade faktorer jämfördes mellan grupperna. 

Stretching påvisades vara en statistiskt signifikant skyddande faktor (36).  

 

I studien av Dadebo et al. (29) skickades frågeformulär ut till engelska fotbollsklubbar som 

besvarades av personal i respektive klubb. Därefter kartlades spelarnas träningsvanor och 

rutiner gällande stretching. Resultatet påvisade att användandet av ett standardiserat 

stretchingprogram (SSP) genererade ett signifikant lägre antal hamstringsskador. (29) 

 

Mc Kay et al. (31) genomförde en studie där observatörer registrerade antalet fotledsskador i 

elit- och amatörbasketmatcher. Deltagarna delades i grupper; skadefri eller skadedrabbad och 

fick därefter svara på ett frågeformulär. Gruppen med skadedrabbade deltagare fick sedan 

besvara ytterligare ett frågeformulär med skadespecifika frågor. Resultatet påvisade att de 

som inte stretchade under uppvärmningen var 2,6 gånger mer benägna att skada sig, jämfört 

med deltagare som utförde ett stretchprogram som en del av uppvärmningsrutinen innan 

basketmatch. 

 

Randomized trial (n=2) 

Resultatet av inkluderade randomiserade studier påvisade ingen enhetlig slutsats.  

I studien av Zakaria et al. (28) visade resultatet ingen statistisk signifikant skillnad i 

skadeincidens mellan deltagare som genomförde dynamisk rörlighetsträning i jämförelse med 

interventionsgruppen som även utförde statisk stretching.  

 

Resultatet i studien av Sakata et al. (35) indikerade däremot på en statistiskt signifikant lägre 

skadeförekomst bland deltagarna som inkorporerade ett skadepreventivt program till sin 

ordinarie träning, i jämförelse med kontrollgruppen som behöll sedvanlig träning. 
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Resultatredovisning 
Tabell 3. Resultat av kohort och randomiserade studier.  

Författare Design Deltagare Intervention Kontroll Utfallsmått Resultat Kvalitét 
(PEDro-

score) 

Mandelbaum 
BR et al., 
2005  
(27) 
  

Kohortstudie År 2000: 
2946 st kvinnliga 
fotbollsspelare 
År 2001: 2757 st 
kvinnliga 
fotbollsspelare 
Ålder:14–18 år 

År 2000 n=1041 
År 2001 n= 844 
Skadeförebyggande och 
prestationsökande 
uppvärmningsprogram 
innehållande stretching, 
styrka, spänst och 
smidighet.  

År 2000 n=1905  
År 2001 n= 1913.  
 
Behöll sin gamla 
uppvärmningsrutin.    

Skadeförekomsten i 
främre korsband.  

År 2000 och år 2001 visade statistiskt 
signifikant mindre skadeförekomst i 
interventionsgruppen både vid 
jämförelse mellan lag och enskilda 
individer. 

4/10 

Brooks JH et 
al., 2006 
(32) 

Kohortstudie 546st män från 
engelska rugbyligan. 
Varav 296 st båda 
säsongerna.  
Ålder: 19–34 år. 

Grupp 1: n=144. Statisk 
stretching och 
styrketräning av 
hamstrings. Stretching: 
2.6 ggr/v, 2.8 set i 25 s. 
Träning: 1.8 ggr/v, 3.3 
set x 7.7 reps. 

Grupp 2: n=200. Statisk 
stretching, styrketräning 
av hamstrings och Nordic 
hamstring exercise 
programme. Stretching: 
1.8 ggr/v, 2.6 set i 28 s. 
Träning:  1.3 ggr/v, 3 set 
x 7.5 reps. Nordic 
hamstrings exercise 
progamme: 1.3 ggr/v, 2.8 
set x 6.7 reps.  

n=148. 

Styrketräning av 
hamstrings: 1.2 ggr/v, 
3.6 set x 8.2 reps.  

Antalet skador per 
1000 spelade timmar 
under träning eller 
match och skadans 
allvarlighetsgrad 
mätt i dagars 
frånvaro.  

Interventionsgrupp 2 hade statistiskt 
signifikant antal lägre skador än 
kontrollgruppen. Skillnad mellan 
interventionsgrupp 1 och 
kontrollgruppen var inte signifikant. 

4/10 
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Knapik DM 
et al., 2019 
(30) 

Kohortstudie 106 high school 
basketspelare 46 
st män och 60 st 
kvinnor.  
Ålder: 15,95 +- 1,1 år. 
 
 
 

n=51 
Stretchprogram för 
gastrocnemicus. 10 s x 
20 3 ggr/dag 

n=55 
Behöll sin gamla 
uppvärmningsrutin.  
 

Skadeförekomst i 
nedre extremitet. 

Ingen statistiskt signifikant skillnad i 
skadeförekomst i nedre extremitet 
påvisade mellan grupperna.  

5/10 

Zakaria et 
al., 2015 
(28) 

Randomiserad 
ickeblindad 
studie  

465 st fotbollsspelare 
på high school. Män  
Ålder: <19 år.  

n= 214 
Dynamisk 
rörlighetsträning och ett 
statiskt stretchprogram 
före varje träning och 
match.  

n= 251  
Dynamisk 
rörlighetsträning före 
varje träning och 
match.  

Skadeförekomst  Det fanns ingen statistiskt signifikant 
skillnad mellan dynamisk 
rörlighetsträning och statiskt 
stretchprogram jämfört med endast 
dynamisk rörlighetsträning i förekomst 
av skador i nedre extremitet, bål och 
lumbalryggen. 

3/10 

KM. Cross 
et al., 1999 
(33) 

Kohortstudie 195 st män i ett 
amerikanskt 
fotbollslag.  
Ålder: 18.6 +- 1.5 år 

Fotbollsträning med 
bilateral statisk 
stretching av nedre 
extremitet, 3x15 s innan 
träning. 

Fotbollsträning utan 
statisk stretching. 

Antalet 
muskelskador i 
nedre extremitet. 

Interventionen resulterade i en statistiskt 
signifikant minskning av antalet 
muskelskador i nedre extremitet. 

4/10 

Sakata et 
al., 2018 
(34) 

Kohortstudie 305 st 
ungdomsbaseball 
spelare,  
283 st män och 22 st 
kvinnor. 
Ålder: 8–11 år gamla. 

n= 136 
Interventionsprogram 
med 9 styrkeövningar 
och 9 stretchövningar 
(varje stretchposition 
hölls 10 s) tidsåtgång ca 
20 min minst en 
gång/vecka antingen 
under uppvärmning eller 
hemma.  

n=169  
Behöll sin ordinarie 
träning.  

Skadeförekomst i 
medial sida av 
armbågen  

Förekomsten av medial armbågsskada 
var statistiskt signifikant lägre i 
interventionsgruppen (0,8 / 1000 
exponeringar för idrottare) 
än kontrollgruppen (1,7 / 1000 
idrottsman exponeringar 

6/10 
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Sakata et 
al., 2019 
(35)  

Randomized 
controlled 
trial  

219 st basebollspelare,  
201 st män och 18 st 
kvinnor. 
Ålder: 9–11 år gamla.  

n=109 
Skadepreventivt 
program: 5 statiska 
stretchövningar, 2 
dynamiska 
rörlighetsövningar och 2 
balansövningar som 
genomfördes under 
uppvärmningen. Varje 
stretchposition hölls i 10 
s. Övningar utfördes 1 set 
x 10 reps. 

n=110 
 
Behöll sin ordinarie 
träning.  

Skadeförekomst i 
axel och armbåge.  

Skadeförekomsten var statistiskt 
signifikant lägre i interventionsgruppen i 
jämförelse med kontrollgruppen. 

8/10 
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Tabell 4. Resultat av tvärsnittsstudier. 
Författare  Design  Deltagare  Metod  Utfallsmått Resultat  Kvalité 

(Pedro 
score) 

A. Dos Reis 
Roth et al., 
2018 
(36) 

Tvärsnittsstudie 150 st motionslöpare, 78 
st män och 72 st kvinnor. 
Ålder:18–60 år. 

Frågeformulär gällande träningsvanor 
och associerade skadefaktorer jämfördes 
mellan deltagarna. 

Antal 
muskeloskeletala 
skador 

Antalet skadade deltagare var 
statistiskt signifikant lägre i 
gruppen som utförde stretching 
innan löpning. 

3/10 

B. Dadebo et 
al., 2004 
(29) 

Tvärsnittsstudie Fotbollsspelare Män från 
30 st olika engelska 
klubbar. 
Ålder: ej angivet  

Frågeformulär gällande tränings- och 
stretchvanor jämfördes mellan 
deltagarna.  

Förekomsten av 
hamstringsskada.  

Användandet av SSP bidrog till 
statistiskt signifikant mindre antal 
hamstringsskador. 

4/10 

Mckay GD 
et al., 2001 
(31) 

Tvärsnittsstudie 10 393 st basket 
deltagande, 3421 st män 
och 6972 st kvinnor.  
Ålder: Medelålder hos de 
skadade 25,2 år och hos 
kontrollgruppen 28 år. 

Observation av skadeförekomst under 
basketmatcher. Därefter besvarades 
frågeformulär med allmänna och mer 
skadespecifika frågor som jämfördes 
mellan deltagarna.   

Skadeförekomst i 
relation till stretching 

Spelare som inte genomförde ett 
stretchprogram var 2,6 ggr mer 
benägna att skada fotleden jämfört 
med de som stretchade.  

3/10 
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Diskussion  
 
Metoddiskussion 
En svårighet med studien var att lyckas med en adekvat formulering av syftet. I början av 

studien var författarnas avsikt att enbart skriva om stretching i relation till skadeprevention. 

Efter den ursprungliga litteratursökning insåg författarna emellertid att en större majoritet av 

befintliga studier inom ämnet även genomför träning som intervention och fick därför 

omformulera syftet.  

 

Författarna kom under sökprocessen till insikt om att stretching ett väl efterforskat ämne, 

interventionens effekt på skadeincidens är däremot mindre utforskat. Problematik med att 

finna passande artiklar att inkludera ledde till att sökningarna behövde anpassas efter enskilda 

databaser och vara väldigt specifika, därav användes MeSH-termer och Subject Headings. För 

att minimera bortfallet av relevanta sökträffar i artikelsökningen användes en kombination av 

ämnesord, fritext och Boolean operations (22). Ingen avgränsning beträffande 

publiceringsdatum användes, detta för att möjliggöra en så bred sökning som möjligt.  

Författarna valde att utöka antalet databaser i enlighet med Bramer et al. (37) som i sin studie 

från 2017 konkluderade att en litteratursökning bör genomföras i minst fyra databaser för att 

garantera ett adekvat underlag.  

 

Sökningen och urvalsprocessen genomfördes av båda författarna med separata datorer. Under 

processen diskuterades samtliga studier mellan författarna för att undersöka 

interbedömarreliabiliteten och för att uppnå samstämmighet kring inklusion eller exklusion av 

studier.  

 

Resultatet i studien kom troligtvis att präglas av valda inklusions- och exklusionskriterier. 

Författarna valde att enbart inkludera artiklar med skadeincidens som utfallsmått för att 

konkretisera resultatet, vilket innebar att studier med annat utfallsmått som spekulerade kring 

skadeincidens exkluderades. Om det litterära underlaget inom ämnet hade varit mer 

omfattande skulle författarna enbart inkluderat studier där dosering, frekvens och duration av 

stretching specificerats, vilket eventuellt skulle kunnat resultera i en tydligare korrelation 

mellan studierna och dess konklusion. Det faktum att artiklar som inte var skrivna på engelska 
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exkluderades kan även resulterat i att studien gått miste om relevant fakta. 

 

Den ursprungliga idén med studien var att endast inkludera studier med RCT-design då denna 

design är golden standard enligt Evidence-based medicine (22). Detta inklusionskriterium 

reviderades efter genomförd provsökning då författarna upptäckte en brist av studier med 

denna design vilket resulterade i inklusion av studier av annan design med lägre evidens, 

vilket sannolikt påverkade resultatets validitet. En granskning av befintliga reviews och dess 

referenslistor hade eventuellt kunnat generera i fler RCT studier inkluderats och ett resultat 

med ökad trovärdighet. 

 

Den metodologiska kvaliteten granskades med hjälp av PEDro-skalan. Eftersom författarna 

själva utförde denna granskning kan en eventuell avsaknad av kunskap kring skalan och dess 

användning leda till en felaktig poängsättning.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie indikerade att stretching och träning som intervention har en 

skadereducerande effekt. Sju av 10 inkluderade studier påvisade en statistiskt signifikant 

skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna. I fem av studiens inkluderade artiklar 

genomfördes stretching i kombination med träning som intervention och i två artiklar utfördes 

stretching som enskild skadepreventiv intervention. Resterande tre artiklar är av designen 

tvärsnitt och det var därmed svårt att utläsa hur interventionerna utfördes. Det är svårt att nå 

en konklusion på grund av flera anledningar, vilket även andra författare inom ämnet tidigare 

haft problem med (3,18).  En av svårigheterna med studien var att sammanställa resultatet på 

grund av skillnader i studiedesign i de inkluderade studierna. Det har påvisats att studier med 

olika design som undersöker samma sak kan få väldigt varierat resultat (38).  

En variabel som skiljde sig åt mellan studierna och togs i beaktning var upplägget av 

interventionerna. Stretchingen som genomfördes var inte konsekvent mellan studierna, 

deltagarna genomförde antingen statisk eller dynamisk töjning med varierande frekvens, 

duration och dosering. Inkluderade studier med träning som en del i interventionen var även 

de olikartade i upplägg. Träningen bestod av olika kombinationer av funktionell och 

idrottsspecifik träning innehållande balans-, styrke-, rörlighets- och plyometrisk träning. 

Dessa faktorer gjorde det komplicerat att jämföra studierna och att komma till konsensus om 
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ett övergripande resultat. Det uppstår ett dilemma vid studier med multipla interventioner, då 

det innebär en svårighet att urskilja vilken av interventionerna som påverkar deltagarnas utfall 

eller om det är kombinationen av dessa (39). Med tanke på den generellt förkortande inverkan 

träning har på muskulatur (7) borde teoretisk sett kombinationen av stretching och träning 

vara positivt att utföra parallellt för att minska skaderisk, vilket korrelerar med vår studies 

resultat och en del tidigare forskning (20). 

 

Författarna påträffade stora variationer mellan interventionernas upplägg, men även i hur 

specifik den redovisade beskrivningen av kontrollgruppens träning var. Beskrivningen av 

kontrollgruppens träningsupplägg kunde i en studie exempelvis vara; behöll sin ordinarie 

träning, jämfört med en annan studie där författarna gjorde en specifik beskrivning av den 

rörelsefas som styrketräningen genomfördes i samt förtydligande gällande dosering och 

frekvens av styrketräningen. Syntesen av att författarna beskrev kontrollgruppens intervention 

mer eller mindre omfattande i de inkluderade studierna gav upphov till ifrågasättande av 

studiernas kvalité samt viss skepsis vid jämförelsen av interventions- och kontrollgruppens 

resultat. Detta då det utelämnades viktig information om kontrollgruppens träningsupplägg 

och om det implementerades någon form av stretching även hos denna grupp. En varierande 

metodik och bristande specificering av kontrollgruppens intervention uppmärksammades av 

författarna även vid granskning av de systematiska litteraturöversikterna av Weldon et al. 

(18), Small et al. (19) & Thackers et al. (3) där dess inkluderade studier visade en stor 

variation i metodbeskrivningen för kontrollgruppen. 

 

I de inkluderade studierna där en specifik stretchingmetod implementerades tilldelades 

deltagarna någon form av instruktion av ett korrekt utförande. Denna instruktion varierade i 

sin omfattning mellan studierna och detta kan ha bidragit till att följsamheten och dess 

utförande skiljde sig åt mellan individerna. I viss litteratur genomfördes stretchingen i närvaro 

av sakkunnig person och ibland genomfördes den på egen hand. Detta i sin tur kan leda till att 

det ställs krav på den enskilda individen, att själv kunna avgöra ett felaktig utförande av 

stretchingen och sedan kunna korrigera detta på ett tillfredsställande sätt. Det ställer även krav 

på den övervakande individens kompetens att uppmärksamma ett eventuellt felaktigt 

genomförande av stretchingen och åtgärda detta. En stretchövning som till exempel utförs 

med en felaktig positionering av bäckenet vid stretching av hamstringsmuskulaturen kan 
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resultera i att den specifika muskulaturen ej får önskvärd töjning, vilket enligt Thacker et al. 

(3) är viktigt att uppmärksamma vid analys av studiernas resultat.  

 

Det måste uppmärksammas att det finns fler faktorer utöver stretching och träning som har en 

inverkan på skadeincidensen, exempelvis fysisk status, tidigare skador och ålder (3). En 

majoritet av deltagarna i denna studie var ungdomar vilket mest troligt påverkade resultatets 

utfall. Hög ålder har identifierats som en riskfaktor för skada och uppmärksammades i en 

studie från 2003 som påvisade att personer över 13 år är mer benägna att drabbas av skada i 

jämförelse med yngre personer (40). Deltagarna i denna studie utövade idrotter innehållande 

olika rörelsemönster, vilket ställer olika krav på rörlighet och dessutom utsätter deltagarna för 

en varierande typ av somatiska påfrestningar. I en studie av Kenneth et al. (5) kartlades 

skadeförekomsten inom olika idrotter. Där framgick det att skaderisken är 12 gånger högre 

inom amerikansk fotboll i jämförelse med basket, vilket mest troligt även påverkar resultatet i 

vår studie där skadeförekomsten var varierande mellan idrotterna.  

 

En annan faktor som eventuellt kan ha påverkat skadeincidensen och resultatet i denna studie 

är artiklarnas definition av skada. I sex av 10 inkluderade studier definierades skada som en 

fysisk nedsättning som förhindrade deltagaren från att delta under matcher och träning (26, 

27, 29–31, 34). Det är troligt att författarna valt denna definition då det är ett enkelt sätt att 

konkretisera innebörden av en skada. Det finns uppenbara brister med denna avgränsning då 

det mest troligt resulterar i att deltagarens upplevda smärta avgör medverkan eller bortfall. 

Smärta är en komplex och subjektiv upplevelse vilket teoretisk sett skulle kunna leda till att 

individer med samma typ av skada skulle ha olika benägenhet att delta beroende på den 

individuella smärttröskeln (41). 

 

Tre av studiens inkluderade artiklar påvisade ingen statistiskt signifikant lägre 

skadeförekomst hos deltagarna som utförde stretching och träning (28,30,31). Tidigare studier 

har uppmärksammat en individuell respons på uppvärmningsprotokoll och stretching (40, 

41) vilket eventuellt skulle kunna vara en förklaring till resultatet i dessa tre studier. Det kan 

därav vara en bra idé att interventionen anpassas efter idrottarens förmågor och efter vilka 

krav som ställs under aktivitet. Ett annat förhållande som borde beaktas innan stretching och 

rörlighetsträning ordineras är personens aktuella rörelseförmåga. Då överrörlighet är en 

predisponerande riskfaktor för akut skada vore det kontraproduktivt för en del individer att 
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sträva efter att öka sin rörlighet (18, 20).  

 

Den genomsnittliga PEDro-poängen indikerar att artiklarna i denna studie är av måttlig 

kvalité vilket eventuellt gör det sammanställda resultatet mindre pålitligt. Den låga 

studiekvalitén har tidigare uppmärksammats av författare som avhandlat samma ämne, 

däribland av Weldon et al. (18) som belyser avsaknad av studier med hög kvalité och 

homogena resultat vilket gör det problematiskt att nå en definitiv konklusion. 

Klinisk implikation 
Resultatet av denna studie indikerade att stretching som enskild skadepreventiv intervention 

och i kombination med träning kan användas kliniskt i skadepreventivt syfte då åtta av 10 

artiklar påvisade en skadereducerande effekt. Denna studien fokuserade på en idrottande 

population som fysioterapeuter kan möta i både pre- och rehabiliterande syfte och kunskap 

inom ämnet kan vara gynnsamt vid implementering av stretching och träning. Det kan vara 

fördelaktigt att utreda patientens aktuella rörelseförmåga då både inskränkt rörlighet och 

överrörlighet är associerat med ökad skaderisk. En kliniker bör även beakta andra faktorer 

som kan påverka skadeincidens innan val av behandling, som exempelvis nuvarande fysisk 

status och ålder.  

 

I de fall som en fysioterapeut tillämpar stretching eller träning i skadepreventivt syfte bör 

instruktionerna tydliggöras för att minimera risken för felaktigt utförande och involvering av 

annan muskulatur, vilket kan leda till andra och mindre gynnsamma konsekvenser. Till följd 

av den möjligt individuella responsen på stretching och uppvärmningsprotokoll bör 

uppföljningar planeras kontinuerligt för eventuella revideringar av behandlingsplanen. 

 

Konklusion 

Resultatet i denna studie påvisade att stretching enskilt eller i kombination med träning kan 

vara en skadepreventiv intervention hos idrottare. Studiernas varierande design och låga 

kvalitetspoäng medför att evidensgraden inte kan bedömas. Vidare forskning krävs med fler 

undersökande RCT-studier med en mer standardiserad utformning. 
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Bilaga 1.  

PEDro-fråga  A. Dos 
Reis 
Roth et 
al., 
2018 

Mandelbaum 
BR et al., 
2005  

Brooks 
JH et 
al., 
2006 

Knapik 
DM et 
al., 2019 

B. 
Dadebo 
et al., 
2004 

GD 
Mckay 
et al., 
2001 

Zakaria 
et al., 
2015 

KM. 
Cross 
et al., 
1999 

Sakata 
et al., 
2018 

Sakata 
et al., 
2019 

1. Eligibility 
Criteria 
specified 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

2. Random 
allocation N N N Y N N Y N N Y 

3. Concealed 
allocation N N N N N N N N N Y 

4. Groups 
comparable at 
baseline 

N N N N N N N N Y Y 

5. Blinding of 
all 
participants 

N N N N N N N N N N 

6. Blinding of 
all therapist N N N N N N N N N N 

7. Blinding of 
all assessors N N N N N N N N Y Y 

8. Adequate 
outcome 
assessment 

Y Y Y Y Y Y N Y Y Y 

9. Condition 
as allocated or 
intention-to-
treat analysis 
conducted 

N Y Y Y Y N N Y Y Y 

10. Between-
group 
comparisons 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

11. Point 
estimates and 
variability  

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Totalt (2–11): 3/10 4/10 4/10 5/11 4/10 3/10 3/10 4/10 6/10 8/10 
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