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Abstract  
The purpose of this study is to investigate if the effect of flexibility training differs between men 

and women after practising the 6 weeks stretching programme. This study also deals with the 

factors which can have an influence on men´s and women´s flexibility and how we can give 

consideration to this when planning training schedule in the future. Depending on the result I will 

also try to answer the question if there is any physiological difference in women´s and men´s 

flexibility. To investigate if there are any differences in flexibility training between the sexes, 10 

paticipants were streching during 6 weeks.  During the 6 weeks, the participants were trying to 

increase their flexibility in hamstring with help of the PNF streching method. At the first and the 

last occasion a meassuring was made of the participants  with help of a Lase´gues test and a 

goniometer. The results were compared and it turned out that women had increased their 

flexibility with 74 degree more than the men. All the partcipants also had to answer a 

questionnaire regarding their habits and knowledge about streching and also to reach a conclusion  

to the factors which can influence  women´s and men´s flexibility. The result of the questionnary 

showed that women to a greater extend had the habit of streching more 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka om effekten av rörlighetsträning skiljer sig mellan män och 

kvinnor som efter träning utfört stretching på hamstringsmuskeln under en testperiod på sex 

veckor.  Denna studie ska även undersöka vilka faktorer som kan påverka mäns och kvinnors 

rörlighet och hur vi kan ta hänsyn till detta när vi planerar träningsprogram i framtiden.  

För att undersöka om det fanns någon skillnad på rörlighetsträning mellan könen så lät jag 10 

testpersoner stretcha i 6 veckor. Testpersonerna fick under dessa 6 veckor försöka öka sin 

rörlighet i hamstring med hjälp av stretchingmetoden PNF. Vid första och sista tillfället gjordes 

en mätning på alla testpersoner med hjälp av Laségues test och en goniometer. Resultaten 

jämfördes och det visade sig att kvinnorna hade ökat sin rörlighet 74º mer än männen. Alla som 

deltog i studien fyllde även i ett frågeformulär som behandlade frågor om deras vanor och 

kunskaper om stretching för att även komma fram till de faktorer som kan påverka kvinnors och 

mäns rörlighet. Genom enkätundersökningen kom jag fram till att kvinnorna i större utsträckning 

har en vana att stretcha mer.  
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1. Inledning 
 

Med ökad kunskap om hur rörlighetsträning påverkar män respektive kvinnor kan 

träningsprogram anpassas bättre till individens förutsättningar. Denna studie ska även undersöka 

vilka faktorer som kan påverka mäns rörlighet och hur vi kan ta hänsyn till detta när vi planerar 

träningsprogram i framtiden 

 

Jag kontaktade Halmstad klätterklubb eftersom jag själv är medlem där och introducerade mitt 

testprogram. Jag lät tio testpersoner stretcha hamstring under 6 veckor för att se om det var någon 

skillnad i rörligheten mellan könen.  

 

Jag valde att göra testerna inom sporten klättring eftersom jag själv tränat det i många år. 
Sporten klättring utförs av både kvinnor och män och sporten kräver mycket stor rörlighet, 

koordination och styrka. Med ökad rörlighet kan den individuella tekniken förbättras och på så 

sätt bli en bättre klättrare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Stretching metoder 
 

De begrepp som används är töjning, stretching, rörlighet och tänjning. Stretching och töjning 

betyder samma sak och används vid olika tillfällen.  Töjning används ofta av sjukgymnaster och 

stretchning i idrottssammanhang. Detta är alltså töjning av bindväv, muskler och vävnader runt 

en led. Rörlighet är vår förmåga att röra lederna (Alter, M, J. 2003).  En tänjning är en gungning i 

ett ytterläge. Detta ger en liten längdökning då retning kan ske av muskelspolen med ökad tonus 

och ökad kontraktion (Gjerset, A. et al. 2002).  

 

Rörlighet kan delas upp i aktiv och passiv rörlighet. Aktivt utförs med utövarens egen 

muskelkraft och passivt uppnås utan muskelkraft med hjälp av en partner eller speciell utrustning 

(Gjerset, A. et al. 2002). 

 

En stretching bör ske i minst sex sekunder och max två minuter för att stretching ska ge god 

effekt och nå hela muskeln och dess kollagena bindväv. Vid stretching i ytterläget 15-20 

sekunder minskar muskelns tonus och muskeln släpper efter. Därför erhålls större effekt av 

stretching om du håller längre än 20 sekunder (Starre, J. 2002). 

 

Det finns flera olika metoder för att öka rörligheten. Dessa är, aktiv statisk träning, aktiv 

dynamisk träning, passiv statisk träning, passiv dynamisk träning, aktivt assisterande träning, 

passiv aktiv träning och PNF (proprioceptiv neuromuskulär facilitering). Det finns argument både 

för och emot alla metoder till exempel dynamisk träning är lätt att genomföra rent praktiskt och 

är effektiv när det gäller att utveckla rörligheten. I idrottsgrenar där det krävs dynamisk rörlighet 

är detta självklart den bästa träningen. Det som talar emot rör förhållanden i bindväven, 

neuromuskulära förhållanden och risken för skador. En snabb uttänjning kan utlösa en 

töjningsreflex medan en långsammare töjning tillåter en neuromuskulär anpassning  

 

 

 



Statisk rörlighetsträning strider inte emot anatomiska eller fysiologiska förutsättningar. Det finns 

svaga argument mot statisk träning om det då inte är så att idrottsgrenen kräver denna typ av 

rörlighet  

 

Under passiv träning är det en partner eller din egen kroppsvikt som är kraften. En stor fördel är 

att du kan arbeta med större kraft vilket resulterar i ett större rörelseutslag (Gjerset, A. et al. 

2002). Nedan nämns de vanligaste metoderna. 

1.1.1.1 PNF (proprioceptiv neuromuskulär facilitering) 
 
Denna metod används i min studie och kallas även KAT- metoden som står för kontraktion, 

avspänning och töjning och har samma funktion som PNF (Alter, M, J. 2003).  Metoden går ut på 

att musklerna som ska töjas utsätts för en kombination av kontraktion och töjning. Först töjs 

musklerna ut och stretchas i cirka 15- 30 sekunder sedan i denna position utförs en isometrisk 

kontraktion under cirka 10 sekunder när partnern håller emot. Efter detta slappnar muskeln av i 

cirka 2- 3 sekunder och förs i ett nytt läge med hjälp av partnern och håller i cirka 15-30 sekunder 

(Starre, J. 2002). 

  

Denna metod har visat sig ge det största rörelseomfånget jämfört med de andra metoderna (Alter, 

M, J. 2003). Den fysiologiska förklaringen till detta är att det leder till en aktivering av 

senspolarna. Muskeln hämmar sig själv vilket leder till att muskeln kan töjas ytterligare.  

En positiv verkan är att du tränar muskeln förmåga att dra sig samman i ytterlägen. Detta händer 

ofta i idrottssituationer och ger mycket bristningsskador. Metoden är bra i uppvärmnings syfte då 

muskeln förbereds på de belastningar som kommer att ske (Gjerset, A. et al.2002). 

1.1.1.2 Aktiv statisk rörlighetsträning 
 
Aktiv statisk rörlighetsträning innebär att man använder sin egen muskelkraft för att röra leden i 

den riktning där ökning av rörligheten ska ske (Gjerset, A. et al. 2002). De aktiva musklerna 

passerar samma led men har motsatt verkan på de muskler som ska stretchas. Denna metod har 

fördelen att den ökade rörligheten är ett balanserat samspel mellan smidighet och styrka (Alter, 

M, J. 2003). Aktiv rörlighetsträning bör utövas i serier om 4-8 repetitioner och rörelsen bör hållas 

i ytterpositionen i 10-30 sekunder för bästa effekt (Starre, J. 2002). 



1.1.1.3 Aktiv dynamisk rörlighetsträning 
 

I denna metod sätts en rörelse igång med hjälp av egen muskelstyrka. Muskelstyrkan är inte 

tillräckligt stor för att hålla rörelsen i ytterläget men det aktiva momentet kan ökas genom att man 

bromsar tillbakarörelsen med hjälp av excentriskt muskelarbete. Detta repeteras 8-10 gånger i 

lugnt tempo. Snabba rörelser ger ökad risk för muskel - och senskador (Gjerset, A. et al. 2002). 

1.1.1.4 Passiv statisk träning 
 
Detta utförs genom att använda yttre kraft eller sin egen kroppsvikt för att få leden i ytterläge. 

Denna metod ger ett stort ledutslag och utövaren kan själv kontrollera töjningskraften. Detta är 

den metod som vi ofta tillämpar vid träning. Stretchingen ska utföras cirka 4-8 repetitioner och 

hållas 15 sekunder till en minut i ytterläget. (Gjerset, A. et al. 2002)     

 

1.1.2 Muskelns uppbyggnad  
 
Kroppen är uppbyggd av tre muskeltyper. Glatt muskulatur, hjärtmuskulatur och 

skelettmuskulatur. Våra muskler ingår i skelettmuskulaturen och de flesta av våra muskler sitter 

fast i skelett med hjälp av senor. 

 

En muskel består av muskelceller, bindväv, blodkärl och nerver (Bjälie, J. et al. 2005). Det finns 

två typer av bindvävsfibrer, kollagena och elastiska. I musklerna dominerar den kollagena 

bindväven (Starre, J. 2002). 

 

Muskeln omges av en hinna som kallas för fascia. Varje muskel består av en bunt muskelfibrer 

som även de omsluts av en bindvävshinna. En muskelfiber eller muskelcell som det även kallas 

för innehåller flera myofibriller som ligger parallellt med varandra (Wirhed, R. 2005). 

Myofibrillerna består huvudsakligen av två typer av myofilament. Myofilamenten är tunna trådar 

som är uppbyggda av proteinerna aktin - och myosin. Myosinfilamenten är ungefär dubbelt så 

tjocka som aktinfilamenten och de är ordnade i ett mönster som upprepas och där den minsta 

enheten kallas för sarkomer. Varje sarkomer innehåller två uppsättningar av de tunna 

aktinfilamenten. Gränsen mellan varje sarkom utgörs av Z- skivor (Bjälie, J. et al. 2005). Dessa 



filament är avgörande för hur mycket sarkomerna förlängs och därigenom även hur idrottarens 

rörlighet påverkas. Den mest avgörande komponenten för rörlighet är bindväven som innefattar 

och omsluter muskeln (Alter, M, J. 2003). 

 

 

Runt varje enskild myofibrill ligger det endoplasmatiska retiklet som i muskeln kallas för det 

sarkoplasmatiska retiklet. Detta bildar ett sammanhängande system av membranklädda, 

vätskefyllda kanaler och blåsor i cellen och är den största av cellens organeller. Det har en viktig 

roll när det gäller bildningen av proteiner och lipider samt för cellens proteintransport och dess 

lagring av proteiner, lipider och Ca2+ (Bjälie, J. et al. 2005). 

 

I ytmembranet är det tunna, rörformiga inbuktningar som kallas för T-rör. T-rören ombesörjer att 

en aktionspotential från cellens yta sprider sig till cellens centrala delar. Dessa T- rör ligger runt 

varje myofibrill på båda sidorna av alla Z-skivor (Bjälie, J. et al. 2005). 

 

När en muskel stretchas glider myosin och aktinfilamenten ifrån varandra och förkortas, detta 

kallas för glidfilamentmekanismen (Alter, M, J. 2003). 

 

En muskel består alltså av buntar med muskelceller som innehåller flera muskelfibrer som i sin 

tur innehåller myofibriller. Dessa består av myofilamenten aktin och myosin som tillsammans 

bildar sarkomer (Bjälie, J. et al. 2005). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figur 1. Muskelns uppbyggnad  
 



1.1.3 Hamstring   
 
Hamstring är lårets bakre muskelgrupp och är en tvåledsmuskel, då den både passerar höftled och 

knäled. Hamstring består av 3 muskler, M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. 

semimembranosus. M. biceps femoris har 2 ursprungshuvuden, ett långt som heter caput longum 

och ett kort som heter caput breve (Bojsen- Møller, F.2005). Caput longum utgår från tuber 

ischiadicum och caput breve har sitt ursprung från labium laterale lineae aspera. Både caput 

longum och breve fäster på caput fibulae. M. semitendinosus har sitt ursprung på tuber 

ischiadicum och fäster medialt på om tuberositas tibiae. M. semimembranosus har sitt ursprung 

från tuber ischiadicum och fäster på condylus medialis tibiae och lig. popliteum obliquum. 

 

Hamstrings huvudfunktion är att göra en extension i höften och alla muskler är aktiva utan biceps 

femoris ena huvud caput breve som inte går över höften.  

 

M. semitendinosus och M. semimembranosus böjer och inåtroterar underbenet i knäleden. M. 

biceps femoris böjer och utåtroterar underbenet (Feneis, H. 2005). 

 
 

 

 

 

 

 
        Figur 2. Hamstrings uppbyggnad  
 
 
 
 
 
 



1.1.4 Vad händer vid stretching   
 

Stretching utlöser flera faktorer som gör att rörligheten ökas. De faktorer som hjälper till är: 

 

1 Sträckreflexen utlöses och muskeln dras samman 

2 Antalet sarkomer ökar 

3 Muskelfascian förlängs 

4 Det passiva rörelseomfånget och töjbareheten i hamstring ökar 

5 Produktion och bevarande av glukosamin stimuleras 

6 Rörelseomfånget ökar 

 

Vid stretching utlöses sträckreflexen (Alter, M, J. 2003). Sträckreflexen är nervsystemets sätt att 

kontrollera skelettmuskulaturens längd. Denna kontroll är viktig för vår förmåga att kunna stå 

rakt. De sensoriska nervfibrernas slutförgreningar i dessa reflexbågar tvinnar sig runt de 

ombildade muskelcellerna i muskelspolarna.  

Dessa specialiserade muskelceller utgör endast en liten del av en muskel. När muskeln sträcks så 

ändrar de sensoriska nervändsluten sin form, vilket leder till depolarisation av nervändsluten och 

en ökad frekvens av nervimpulser i de sensoriska nervfibrerna.  

 

Nervfibrerna bildar stimulerande synapser direkt på de motoriska cellerna som sänder tillbaka 

sina axoner till samma muskel. Det blir en ökad stimulering automatiskt vid sträckning av en 

muskel så att den kontraheras till sin ursprungliga längd (Bjälie, J et al. 2005). Genom träning 

kan den kritiska punkten när sträckreflexen utlöses ställas om till en högre nivå (Alter, M, J. 

2003). 

 

Antalet sarkomer ökar vid stretching under en lång tid. De nya sarkomer som bildats läggs till på 

ändarna av de myofibriller som redan finns. Det har hävdats genom forskning att en ökning av 

sarkomerna betyder en ökning av muskelns längd. Det krävs mer forskning för att bevisa vad det 

verkligen beror på (Goldspink 1968; Williams och Goldspink 1971). 

 

 



Muskelfascian som omger musklerna kan genomgå en halvpermanent förändring i längd vid 

långvarig stretching. Även senor, ligament, och ärrvävnad kan anpassa sig efter stretching (Alter, 

M, J. 2003). 

 

Stretching ökar det passiva rörelseomfånget och töjbarheten i hamstring. Stretching gör dock inte 

korta hamstring mindre stela har forskning visat, utan leder till en ökad stretchtolerans. 

(Halbertsma 1994, 1996). 

  

Stretching anses stimulera produktionen av glukosamin. Glukosamin i samverkan med vatten och 

smörjmedel i ledvätskan smörjer bindvävsfibrerna och upprätthåller det nödvändiga avståndet 

mellan dem, vilket förhindrar att fibrerna rör vid varandra och kan klistras ihop (Akeson, Amiel 

och Woo 1980).  

 

1.1.5 Rörlighetstester 
 
Det kan vara viktigt att mäta rörligheten för att se utövarens prestation, mäter effekt av 

rörlighetsträning eller uppskattar en skadas omfattning. Det finns olika metoder för att mäta 

rörlighet men vanligtvist så är utgångspunkten noll- ställningen då människan står rakt upp. 

Rörelsen kan mätas av gradavvikelser från noll- ställningen. I vissa fall kan även noll- ställningen 

vara liggandes. Mätning av ledvinklar är den mest exakta metoden. Faktorer som kan påverka 

resultatet är om det är temperaturskillnader vid de båda tillfällena eller om testpersonen inte 

värmt upp lika mycket eller på samma sett (Gjerset, A. et al.).  

 

Laségues testanvänds för att upptäcka ryggskott eller annan alvarligt ryggskada. Testet utförs 

med personen liggandes på rygg. Terapeuten lyfter långsamt upp personens ben i en flexion. Du 

bör klara av 90º. Vid huggande smärta i ländryggen, underbenet eller foten är testet positivt och 

personen bör undersökas noggrannare. Under 70º finns det risk för skada (Starre, J. 2002). 

 

 

 

 



1.1.6 Begränsad rörlighet  
 
Ledytornas förhållande till varandra är funktionellt sett en begränsning för ökad rörlighet. 

Rörelseförmågan kan även stoppas av skelett. I armbågsleden stoppas sträckningen av att den 

översta delen av underarmsbenet glider in i en fördjupning på överarmsbenet.  Det kan även vara 

en ökad mängd bensubstans efter skador eller benbrott. I en del fall är det mjukdelarna alltså 

muskler och bindväv som begränsar rörelseutslaget. Fetma kan även bidra till att mjukdelar 

kommer emellan. Huden kan vara ett problem efter operationer eller brännskador då det inte 

tillåter rörelse (Gjerset, A. et al. 2002). 

 

Vid otillräcklig rörlighet kan utvecklingen av andra egenskaper som snabbhet och styrka 

hämmas. Många övningar kräver en viss rörlighet och kan därför inte utföras. Tekniska och 

koordinationskrävande övningar kan vara ett stort problem. Risken för skador ökar om 

rörligheten inte är tillräckligt god i förhållande till de situationer som en idrottare ställs inför 

under träning och tävling. Nedsatt rörlighet i en muskelgrupp eller led kan medföra en ökad 

belastning på de angränsade muskel- och ledstrukturer (Gjerset, A. et al. 2002). 

 

1.1.7 Träningsvärk 
 

Träningsvärk kan vara en anledning till att idrottare eller motionärer stretchar. Därför beskrivs 

här de hypoteser som förklarar vad som orsakar träningsvärk. 

 

1 Brusten eller förstörd vävnad 

2 Metabolisk ansamling 

3 Mjölksyra 

 

Idrottare upplever ofta obehag, ömhet, stelhet eller smärta. Detta uppkommer under eller direkt i 

en övning eller 24-48 timmar senare. Det finns en teori om att skador på bindväven som ger 

ömhet beror på att mikrotrådarna eller bindväven har gått sönder. Detta beror vanligtvis på de 

övningar där excentriska kontraktioner används, vilket betyder en töjning av en muskel som är 

spänd under motstånd (Alter, M, J. 2003).  



 

Vid fysisk aktivitet samlas metaboliska biprodukter i muskeln som leder till att överflödigt vatten 

hålls kvar. Det uppstår då tryck på idrottarens känselnerver och skapar då smärta. Alltså den 

ökade vätskevolymen ger passiv spänning genom hela muskeln som då avger smärta, svullnad 

och stelhet (Alter, M, J. 2003). 

 

Mjölksyra är en avfallsprodukt och kan endast bildas utan syre. Mjölksyra samlas när musklerna 

inte är tillräckligt blodförsörjda. Därför kan inte mjölksyra vara en bidragande faktor vid smärta 

som följer på passiva övningar och de flesta stretchprogrammen (Alter, M, J. 2003). 

 

En viss ömhet upplevs ofta av dem som inte tränat eller stretchat tidigare. De bästa sätten att 

minimera riskerna är uppvärmning innan stretching och att använda ett program där du gradvis 

ökar hastighet och rörlighet. Att använda rätt teknik samt att utveckla andra viktiga komponenter 

som smidighet, balans, uthållighet, styrka och snabbhet minskar också riskerna 

 (Alter, M, J. 2003).  

 

Undersökningar som Starre gjort har visat att töjbarheten hos kollagena trådar ökar om 

temperaturen ligger på 39-40ºC. Vissa indikationer visar att stretching på en kall muskel ger 

snabbare rörelseökning. Det visar på att stretching ej bör ske i direkt anslutning till träning eller 

två till tre timmar senare när muskeln helt har återhämtat sig. Det finns rapporter om ökad 

skaderisk på sikt och en av anledningarna kan vara att en trött muskel har sämre reflexförsvar. 

När en muskel är varm finns det en risk att komma för långt ut i ytterlägena och därför belasta 

leden och strukturen runt omkring och istället töjs ledband och ledkapsel. I samband med 

nedvarvning bör man arbeta med rörlighetsträning och lättare stretching (Starre, J. 2002). 

 

1.1.8.Skillnader mellan mäns och kvinnors anatomi o ch fysiologi 
 

I en forskning har de sett att män generellt har en högre kapacitet för anabolisk metabolism och 

högre styrkeprestation än vad kvinnor har. Muskler under intensiv aktivitet leder till utmattning. 

Det har visat sig att kvinnliga muskler är mer motståndskraftiga mot utmattning och kan därför 

återhämta sig snabbare hos män. Varför är oklart med det beror på en konsekvens av skillnader 



på könshormoner. Några studier föreslår att östrogen ökar skelettmuskulaturens styrkeproduktion 

och variation i viljestyrd muskelstyrka och detta har observerats genom kvinnans 

menstruationscykel. Efter tester på kvinnliga råttor har det visats att kvinnor har mindre 

sjukdomshistorik efter upprepad excentrisk kontraktion än vad män har (Glenmark, B. et 

al.2004). 

 

I en annan forskning har de kommit fram till att unga kvinnor är kapabla till längre uthållighet i 

muskelsammandragningar än unga män när man utför långvarig submaximal isometrisk 

sammandragning till belastningssgränsen vid låg till medelstark intensitet. Denna könsbaserade 

uthållighetsskillnaden har det observerat i flera olika muskelgrupper. Tidsskillnaden fram till 

belastningsgränsen för uthålliga sammandragningar när unga vuxna testas har sin förklaring 

delvis i styrkeskillnaden. När män är starkare än kvinnor så har kvinnor förmåga att upprätthålla 

muskelsammandragningen under en längre tid än män innan belastningsgränsen är nådd, och 

ökningen av genomsnittligt artäriskt tryck är mindre hos kvinnor. Män och kvinnor med samma 

styrkenivå visar däremot likvärdig uthållighet fram till belastningsgränsen och deras 

blodtrycksrespons är likartade. Blodtrycksresponsen är en reflexökning av genomsnittligt 

artäriskt tryck under en isometrisk belastad sammandragning som orsakas primärt av en ökning 

av metaboliska substanser i musklerna och en ökad metabolisk återverkan (Hunter, S, K. et 

al.(2004). 

 

Dessa resultat stämmer överens med hypotesen att män, som vanligtvis är starkare än kvinnor och 

har större totalkraft när sammandragningar sker med relativ intensitet, erfar ett ökat 

intramuskulärt tryck, starkare blodflödesminskning, ökad ackumulation av metaboler, minskad 

syretillförsel till musklerna och når sin belastningsgräns tidigare än kvinnor under en uthållig 

sammandragning. I överensstämmelse med detta resultat upptäckte Hunter att könsrelaterade 

olikheterna i muskeltrötthet för maximal sammandragning eliminerades när blodtillförsel till 

muskeln begränsades (Hunter, S, K. et al.2004). 

 

 

 

 



1.2 Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka om effekten av rörlighetsträning skiljer sig mellan män och 

kvinnor som efter träning utfört stretching på hamstringsmuskeln under en testperiod på sex 

veckor.  

 

1.2.1 Frågeställning 
 
Vilka faktorer kan påverka kvinnor och mäns rörlighet och hur kan vi ta hänsyn till detta när vi 

planerar träningsprogram i framtiden.? 

 

1.1 Metod 
 
Lasagués test användes för att mäta rörligheten i hamstring. Under testperioden använde 

försökspersonerna stretching metoden PNF för att öka i rörlighet. Alla som deltog i studien 

besvarade även ett frågeformulär.  

 

1.3.1 Försökspersonerna 
 
Tränaren för tävlingsgruppen i klättring i Halmstads klätterklubb samtyckte till att använda hans 

grupp på 12 personer i studien. Tyvärr blev det 2 bortfall, en kvinna och en man och därför var 

det fem män och fem kvinnor som ingick i studien. De var i åldrarna 14-24 år och tränade på 

elitnivå. Alla försökspersonerna tillfrågades om deltagande och fick fylla i sitt samtycke till att 

deltaga i studien med information om vad som gällde. 

 

1.3.2 Material 
 
För att mäta rörlighet på försökspersonerna användes en goniometer. Den visar vinklar och antal 

grader av rörlighet. Personerna som deltagit i studien har också svarat på ett frågeformulär om 

tidigare erfarenheter av stretching. 



1.3.3 Procedur  
 
Studien inleddes med att ett rörlighetstest på alla som deltog i studien för att se vilken rörlighet de 

hade i hamstring. Jag använde mig av Laségues (se figur 3) och mätningen gjordes med en 

goniometer som lades längs med golvet och utgångspunkten caput femoris och vinkeln mäts 

sedan mellan golvet och condylus lateralis vid knäet (Starre, J. 2002). Jag mätte rörligheten i 

både passivt och aktivt läge (Gjerset, A. et al. 2002). 

 

 
         Figur 3. Lasagués test  

 

Under nästkommande sex veckor utförde de stretching på baksida lår två gånger i veckan efter ett 

träningspass. För att stretcha hamstring har jag valt samma utgångsläge som på Laségues test. 

Stretchingmetoden som användes var PNF (Gjerset, A. et al. 2002).  Detta innebär att 

försöksperson 1 ska ligga på rygg med till exempel vänster benet rakt upp i luften 90°. 

Försöksperson 2 ska nu hjälpa försöksperson 1 att stretcha baksida lår genom att hålla höger hand 

under vänster vad och vänster hand på höger låret och trycka ner för att stabilisera så att benet 

inte lyfter i. Sedan ska försöksperson 2 trycka låret mot huvudet tills försöksperson 1 säger stopp 

och hålla i cirka 15- 30 sekunder. Försöksperson 1 ska nu trycka benet mot försöksperson 2 i 

cirka 10 sekunder för att sedan vila i 2-3 sekunder och stretcha i ett nytt läge i ytterligare 15- 30 

sekunder. Detta upprepas cirka 2-3 gånger per ben. 

  

Försökspersonerna fick en genomgång av hur stretchingen skulle utföras samtidigt som de skrev 

på sitt samtycke för studien.  

 

 



När sex veckor hade gått träffade jag testpersonerna igen för att se om de ökat sin rörlighet. 

Detta fick jag reda på genom att göra en ny mätning där jag jämförde denna med den första 

mätningen. Vid detta tillfälle fick även testpersonerna svara på frågeformulär om stretching , se 

bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Resultat 
 
Resultatet efter 6 veckor var att männen hade ökat totalt 191 º medan kvinnorna hade ökat 265º. 

Kvinnorna hade ökat sin rörlighet 74º mer än männen. 

 

4.1 Fysiskt test  
 
 
Tabell 1. Testpersonernas resultat från alla mätningarna. I första kolumnen står ettan för första 

mätningen och tvåan för andra mätningen. Aktivt innebar att testpersonerna med hjälp av sin 

egen muskelstyrka lyfte benet så långt bak de kunde. Passivt betyder att muskeln är avslappnad 

och en hjälpledare pressar ner benet. 

 

 
MÄTNINGAR 
MÄN 

TESTPERSONER AKTIVT 
HÖGER 

PASSIVT 
HÖGER 

AKTIVT 
VÄNSTER 

PASSIVT 
VÄNSTER 

1 Testperson 1. 45° 60° 50° 65° 
2 Testperson 1. 65° 70° 65° 70° 
1 Testperson 2. 70° 80° 70° 75° 
2 Testperson 2. 75° 82° 80° 85° 
1 Testperson 3. 70° 75° 60° 75° 
2 Testperson 3. 85° 85° 75° 82° 
1 Testperson 4. 90° 110° 85° 105° 
2 Testperson 4. 90° 115° 90° 110° 
1 Testperson 5. 70° 80° 70° 78° 
2 Testperson 5. 82° 90° 82° 88° 

MÄTNINGAR 
KVINNOR 

TESTPERSONER AKTIVT 
HÖGER 

PASSIVT 
HÖGER 

AKTIVT 
VÄNSTER 

PASSIVT 
VÄNSTER 

1 Testperson 6. 88° 110° 90° 95° 
2 Testperson 6. 92° 115° 100° 105° 
1 Testperson 7. 70° 80° 70° 75° 
2 Testperson 7. 82° 88° 80° 92° 
1 Testperson 8. 80° 90° 64° 75° 
2 Testperson 8. 80° 110° 88° 110° 
1 Testperson 9. 100° 110° 95° 130° 
2 Testperson 9. 105° 150° 105° 135° 
1 Testperson 10. 90° 110° 90° 105° 
2 Testperson 10. 100° 125° 100° 120° 
.  



Tabell 2. Testpersonernas rörlighetsökning i grader efter 6 veckor.  

              Blått representerar män och grönt representerar kvinnor. 

Testpersoner Aktiv höger Passiv höger Aktiv vänster Passiv vänster 
1. man + 20° + 20° + 15° + 5° 
2. man + 5° + 10° + 10° + 10° 
3. man + 15° + 10° + 5° + 7° 
4. man + - 0° + 5° + 5° + 5° 
5. man + 12° + 10° + 12° + 10° 
Summa + 52° + 55° + 47° + 37° 

Totalt Aktivt + 99° Passivt 92 ° Total ökning = 191° 
6. kvinna + 4° + 5° + 10° + 10° 
7. kvinna + 12° + 8° + 10° + 17° 
8. kvinna + 0° + 20° + 24° + 35° 
9. kvinna + 5° + 40° + 10° + 5° 
10. kvinna + 10° + 15° + 10° + 15° 
Summa + 31° + 88° + 64° + 82° 

Totalt Aktivt 95 ° Passivt 170° Total ökning = 265° 
 

 

I tabellen ovan kan vi se resultatet i ökning efter de båda mätningarna. Männen hade tillsammans 

ökat 191 º medan kvinnorna hade ökat var 265º. Kvinnorna hade alltså ökat sin rörlighet 74º mer 

än vad männen hade. Resultatet är räknat från båda mätningarna både aktivt och passivt, höger 

och vänster ben för att det skulle bli rättvisst. I aktivt hade männen ökat 4° mer än kvinnorna. 

 

4.2 Frågeformulär 
 

Resultatet visade att 4 av 5 kvinnor och 1 av 5 män hade stretchat tidigare 

Här kommer resultatet på frågan varför de har stretchat tidigare. 

 

1. För att bli vigare? 5 av 5 kvinnor och 2 av 5 män. 

2. För att slippa träningsvärk?  4 av 5 kvinnor och3 av 5 män. 

3. För att behålla rörlighet? 4 av 5 kvinnor och 3 av 5 män. 

4. För att det är något som ingår i träningen?  2 av 5 kvinnor och 5 av 5 män. 

 



3. Diskussion 
 

3.1 Resultat diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om effekten av rörlighetsträning skiljer sig mellan 

män och kvinnor som efter träning utfört stretching på hamstringsmuskeln under en 

testperiod på sex veckor.  

 

Testerna visade att kvinnorna hade ökat mest i rörlighet. 

En orsak till detta kan vara att 4 av 5 kvinnor hade stretchat tidigare och endast 1 av 5 män. 

Antalet sarkomer ökar vid stretching under lång tid och genom träning kan den kritiska punkten 

när sträckreflexen utlöses ställas om till en högre nivå (Alter, M, J. 2003). Detta har visat att ju 

mer vi stretchar desto lättare är det att öka sin rörlighet. 

 

Jag tror att mycket handlar om tekniken i övningen. I början handlar det om att lära sig hur 

övningen går till och under den tiden ökas inte rörligheten speciellt mycket. Något som talar emot 

detta är att vid början av styrketräning är det lätt att öka vikter snabbt och detta beror bl.a. på 

inlärning av rörelsen. Männen borde då ha ökat mer i rörlighet än vad kvinnorna gjorde eftersom 

de inte stretchat tidigare. 

 

Männen hade dock ökat 4° mer i aktiv stretching än kvinnorna. Anledningen till detta kan vara att 

vid aktiv stretching så aktiveras musklerna för att pressa benet i ytterläget. Jag tror att männen var 

starkare i benen än kvinnorna och kunde därför med hjälp av sin egen muskelstyrka hålla benet i 

deras ytterläge medan kvinnorna inte kunde pressa lika mycket. I tabell 1 syns det att männen 

överlag inte har lika stor skillnad på aktiv och passiv stretching till skillnad mot kvinnorna som 

ibland hade en ökning på 45° från aktiv till passiv. Kvinnorna var alltså vigare men på grund av 

att de var svagare i benen kunde de inte hålla benet i ytterläget. 

 

 

 

 



 

1. Vilka faktorer kan påverka kvinnor och mäns rörlighet och hur kan vi ta hänsyn till 

detta när vi planerar träningsprogram i framtiden? 

 

Anledningen till att fler kvinnor stretchar är om jag utgår från min studie, att kvinnor stretchar för 

att öka sin rörlighet medan männen om de nu stretchat, gjort det för att undvika träningsvärk eller 

för att det har varit ett moment som ingått i träningen. 

 

Mina egna funderingar kring detta är även att män idag mest tränar styrka på gymmet medan 

kvinnorna går mycket på pass där det ingår stretching. Jag tror att många män har för dålig 

kunskap om stretching.  En uppfattning som är vanlig bland många män är att när muskeln 

sträcks ut så tror de att muskeln minskar i volym. 

 

En fysiologisk förklaring till skillnaderna mellan kvinnorna och männen kan vara skillnaden på 

våra könshormoner. Det kvinnliga hormonet östrogen ökar bland annat skelettmuskulaturens 

styrkeproduktion. Detta har observerats genom kvinnans menstruationscykel (Glenmark, B. et al. 

2004). Därför borde vi ta hänsyn till var kvinnorna är i sin menstruationscykel under 

träningsplaneringen. 

 

Om jag utgår från min studie skulle jag rekommendera, speciellt för männen, att det läggs in mer 

stretching både i uppvärmningen och efter avslutat träningspass. Vissa muskelgrupper borde vara 

mer prioriterade i stretchingprogrammen, till exempel hamstring. En rörlighetsanalys borde göras 

på både män och kvinnor för att utforma ett träningsprogram som är specialiserat utefter varje 

individ och deras målsättningar. 

 
 

3.2 Metod diskussion 
 
En svaghet i min studie kan vara att 2 personer ej deltog under hela studien och fick därför tas 

bort. En annan kan vara att personerna inte var lika uppvärmda vid de olika mätningarna som kan 

påverka eventuellt stelhet i musklerna. Nollställningen kan ha påverkats av underlaget och 



kläderna. Ett annat problem kan vara att linjen mellan caput femoris och condylus lateralis inte 

var exakt de båda gångerna.  

 

Från början var frågeformuläret inte en del av min uppsats utan en hjälp för att få veta mer om 

tespersonerna och om de deltagit i hela studien. Efterhand visade det sig att resultatet jag fick 

fram var intressant för min studie och därför beslöt jag att ta med det som en del i metoden. 

Därför är frågorna inte välformulerade och inte direkt anpassade efter min studie.  

 

Skulle jag gjort om testerna idag skulle jag rekommendera att fotodokumentera under 

mätningarna och göra mätningarna med hjälp av analysprogrammet Dartfisch. Jag skulle även 

använda mig av flera deltagare och i flera ålderskategorier. Testpersonerna skulle ha samma 

bakgrund eller vara slumpvist plockade från olika grupper. Mer tid skulle läggas på 

frågeformuläret som är en viktig del för att få fram viktigt information om försökspersonerna.  

 

För att se om det var någon skillnad på hur mycket de ökade sin rörlighet under de sex veckorna 

så skulle jag ha lagt in mätningar varje vecka. I denna studie fanns det tyvärr inte möjlighet då 

hela gruppen inte samlades samtidig. 

 

3.5 Slutsats 
 
En slutsats som man kan dra är att det är skillnad på mäns och kvinnors uppbyggnad anatomiskt 

och hur vi fungerar fysiologiskt. Hur detta kan kopplas ihop med hur kvinnor och män påverkas 

olika av stretching har jag inte kommit fram till. En annan slutsats är att kvinnor har mer kunskap 

om stretching. Detta kan bero på att kvinnor stretchar oftare än män, eftersom  de går på 

gruppträning mer, där stretching är ett moment i passet.  

 I min undersökningsgrupp kom jag fram till att kvinnorna är mer rörliga än männen. 
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5. Bilagor 

5.1 Frågeformulär   
 
 
Namn:___________________________ 
Mejl:__________________________ 
Ålder:____ 
 
 
Resultat Höger aktiv Höger passiv Vänster aktiv Vänster passiv 
Vecka 1.     
Vecka 6.     
Ökning      
 
 
Har du deltagit under hela studien? JA__  NEJ __ 
Om NEJ . Varför? (sjukdom, skada, missat pass i så fall när?) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Känner du någon skillnad mot andra stretchingmetoden som du använt tidigare? 
______________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
 
Kan du tänka dig att fortsätta med denna metod? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Har det gjort ont någonstans? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ 
 
 
 
Har du haft några skador i benen tidigare som kan ha påverkat resultaten? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Hur mycket tid har du ägnat åt stretching tidigare? 
(svara per vecka, hur lång tid under passet) 
 
 
 
Varför har du stretchat tidigare? 
 

1. För att bli vigare 
2. För att slippa träningsvärk 
3. För att behålla rörlighet 
4. För att det är något som ingår i träningen 
5. Annat?______________________________________________ 

 
 

 
Tack för dina svar!! 

 


