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Sammanfattning 
Bakgrund: Stretching är en vanlig metod för ökad rörlighet. Vilken mekanism som 

ligger bakom rörlighetsförändringen är oklart och omdiskuterat. En relativt ny metod 

för ökad rörlighet och behandling av restriktioner är myofasciell egenbehandling 

(MEB). MEB kan utföras på olika sätt och med en mängd olika redskap. Det tros vara 

ett effektivt komplement till massage, stretch och triggerpunktsbehandling. Mer 

forskning behövs inom området. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka effekten på hamstringsmuskulaturens 

rörlighet med två olika metoder, statisk stretch och MEB (med hjälp av The Grid). 

Testpersoner: Fjorton friska män och kvinnor (26,5 8 år). 

Metod: Testpersonerna lottades in i två grupper och utförde antingen statisk stretch 

eller MEB under fem veckors tid. De utförde övningen fem gånger per vecka. En träff 

per vecka var obligatorisk tillsammans med testledarna, resterande fyra utfördes på 

egen hand. Alla testpersoner testades (One Leg Raise-test) innan och efter 

studieperioden. Två förtest utfördes på separata dagar, med en dag emellan. Tre 

mätningar utfördes per ben och dag, medelvärdet av de sex mätningarna per ben 

användes som förtests-resultat. Samma procedur genomfördes vid eftertesten och 

medelvärdena analyserades och jämfördes. 

Resultat: Båda grupperna visade en förbättring av hamstringsrörligheten efter fem 

veckors intervention. Förbättringen var signifikant i stretchgruppen (p= 0,018 höger 

ben, p= 0,028 vänster ben). Det fanns ingen statistisk signifikans i jämförelse mellan 

grupperna (p= 0,848 höger ben och p= 0,949 vänster ben). Signifikansnivån var alfa-

nivå (p < 0,05) 

Slutsats: MEB, med hjälp av The Grid, och Statisk stretch är lika bra metoder i syftet 

att förbättra hamstringsmuskulaturens rörlighet bland 14 friska testpersoner efter fem 

veckors intervention. 

 

 



Helena Lindström  Examensarbete 15 Hp 
Karolina Persson  Biomedicin inriktning Fysisk träning 
2013-05-29  Maria Andersson 

 3 

A Comparasion between static stretch and self-

myofascial release in order to improve the range 

of motion in the hamstrings 

A five-week intervention study 

Summary  
Context: Stretch is a common method for flexibility training in sports. It is still 

unknown what mechanism causes the flexibility. A relatively new method to increase 

range of motion and restriction is Self-myofascial release (SMR). SMR could be 

performed in many ways and with plenty of different tools. It is claimed to be an 

effective complement to massage, stretch and triggerpoint-treatments. More research 

is needed to reveal the effects. 

Purpose: To determine whether static stretch or SMR, using The Grid (foam roller), 

were most effective to improve range of motion in the hamstrings. 

Participants: Fourteen healthy men and women (26,5 8 years). 

Methods: Participants were divided into two groups, performed either static stretch or 

SMR during five weeks. The participants performed five trials per week, one 

compulsory with the testleaders and remaining trials by themselves. All subjects were 

tested (One Leg Raise-test) before and after the study period. Pre-test were performed 

two separate times, with one day in between. Three tests were measured per leg and 

day, the average value of the six measurements on each leg were calculated and used 

as pre-test result. Same procedure during post-test and the average results were 

compared and analysed.  

Results: Both groups showed an improvement in range of motion (ROM) over five 

weeks intervention, however this improvement was only significant in the stretch 

group (p= 0,018 right leg, p= 0,028 left leg). There was no significant difference in 

mean difference of improvement between the two groups (p= 0,848 right leg and p= 

0,949 left leg). The significant level was set at alfa-level (p <0,05).  

Conclusion: There was no significant different between the methods in improving 

ROMs in the hamstrings after five weeks intervention.  
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1. Introduktion 
En vanlig orsak till nedsatt fysisk förmåga är stelhet. Denna studie berör ämnet och 

undersöker metoder för att förbättra rörligheten i hamstringsmuskulaturen. De 

metoder som undersökts närmre är statisk stretch och myofasciell egenbehandling 

(MEB).  

Vid statisk stretch sträcks muskeln ut och hålls i ett utmanande läge under ett visst 

tidsintervall. Metoden är enkel och inga hjälpmedel behövs. Vid MEB behandlas 

muskeln och kringliggande bindväv, fascia, med en djupare behandling genom 

massage, stretch och tryck. Ett vanligt hjälpmedel är foam rollers, en typ av rulle, som 

med hjälp av kroppstyngden masserar (”rullar”) muskeln samt skapar ett tryck mellan 

rullen och den behandlade muskeln. I denna studie användes The Grid, en hård 

plastcylinder omslagen av en mjukare skumyta (av materialet EVA). Rullen är 

speciellt utformad för att efterlikna en terapeuts hand och komma åt fascian kring 

muskeln samt ge en masserande effekt (se bild 6).  

En del MEB- hjälpmedel kan även komma åt triggerpunkter (TrP) i muskulaturen. En 

djupare diskussion om dessa återkommer i diskussionsdelen då The Grid inte har en 

vetenskaplig grund att behandla dessa, samt att andra MEB- hjälpmedel når en mer 

djup och punktlig behandling av TrP.  

Statisk Stretch och MEB kan ur ekonomisk synpunkt vara ett bra alternativ till 

behandling av stelhet och restriktioner då behandlingar utförda av terapeut kan vara 

mycket kostsamma.  

Rörligheten har i denna studie mätts med hjälp av en goniometer. Detta är den mest 

frekvent förekommande mätmetoden i tidigare studier. Andra mer komplicerade 

metoder som använts i ett fåtal studier kräver avancerad specialutformad och dyr 

apparatur. Med goniometern kan vinklar enkelt mätas och rörligheten anges i grader.  

2. Bakgrund 
Kroppen är en komplex enhet där vår förmåga och funktion beror på många olika 

system som var och ett måste fungera optimalt för att helheten ska fungera.  

Vid rörelse sker en kedja av reaktioner där hjärnan, muskler, fascian, senor, ligament, 

nervsystemet samt våra leder involveras för att skapa den tänkta rörelsen. Även 

andning och energitillförsel måste fungera optimalt. Det är ett system där alla delar 

påverkar varandra. Skulle en del ha nedsatt funktion försöker andra delar kompensera 

för den svagare länken vilket påverkar resultatet och kan leda till obalans och nedsatt 

förmåga (Baechle & Earle, 2008). En vanlig orsak till nedsatt fysisk förmåga är 

stelhet. 

 

Hamstrings  

Hamstrings är ett samlingsnamn för tre muskler på baksidan av låret; Musculus 

Biceps femoris, M. Semitendinosus samt M. Semimembranosus (se bild 1.). 

Musklerna är två-ledsmuskler och verkar i höftleden (art. coxae) samt knäleden (art. 

genu). M. Biceps femoris är en tvehövdad muskel med ursprung från lårbenet (linea 

aspera) samt bäckenet (tuber ischiadicum) och fäster vid fibulas huvud (caput 

fibulae). Muskelns funktion är att extendera i höftleden samt flektera och utåtrotera i 

knäleden. M. Semimembranosus samt M. Semitendinosus har ursprung vid bäckenet 
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(tuber ischiadicum) och fäster vid tibias laterala epikondyl. De har som funktion att 

extendera höftleden samt flektera och inåtrotera i knäleden. 

M. Semimembranosus fäster även i Lig. Popliteum 

obliquum och spänner kapseln i knäleden. Hamstrings 

innerveras av n. tibialis (Feneis & Wolfgang, 2006).  

Muskel-sen-övergångarna mellan musklerna och dess fäste 

är långa i hamstringsmuskulaturen vilket gör den relativt 

känslig för hårt arbete. Muskel-sen-övergångar är ofta en 

svag länk vid hårt arbete och troligtvis kan en stram muskel 

med tillkommande rörelsenedsättning förvärra detta och 

öka risken för skador i området (Bahr & Mӕhlum, 2004).   

Då hamstrings är en tvåledsmuskel som verkar i höftleden 

(art. coxae) samt knäleden (art. genu) (Feneis & Wolfgang, 

2006) kan den påverka flera leder och strukturer om den är 

stram. Hamstrings har en rik blodtillförsel då kärlnätverket 

kring musklerna är tätt (Bahr & Mӕhlum, 2004).  

 

Olika sporter och aktiviteter kräver mer eller mindre rörlighet. Att vara överrörlig 

eller att vara för stel i muskulaturen kan öka risken för skador. Det finns flera olika 

anatomiska och träningsrelaterade faktorer som påverkar rörligheten. Till exempel 

aktivitetsnivå, vilken typ av aktivitet och hur ofta man stretchar. Andra faktorer är typ 

av led, bindväv, ålder och kön (Baechle & Earle, 2008). I en studie som gjordes på 

298 tränande militärer studerades om ökad hamstringsrörlighet minskar 

överansträngningsskador i nedre extremiteten. Kontrollgruppen bestod av 148 

testpersoner och interventionsgruppen bestod av 150 testpersoner. Skador som 

inkluderades var stressfrakturer, patellofemoralt smärtsyndrom, muskelsträckningar, 

tendinit, plantar fasciit, benhinneinflammation och compartment syndrom. Det 

visades att hamstringsrörligheten ökade signifikant och att antalet skador var 

signifikant lägre i förhållande till kontrollgruppen (Hartig & Henderson, 1999). I en 

annan studie visades en signifikant skillnad i hamstringsrörlighet där friska och 

skadade sprintlöpare jämfördes. De skadade individerna hade mindre rörlighet i 

hamstringsmuskulaturen än de friska individerna. Om det är den nedsatta rörligheten 

som orsakar skadan eller om det är skadan som orsakar den nedsatta rörligheten är 

oklart (Jonhagen, Nemeth & Eriksson, 1994). Esola, et al. (1996) har analyserat 

rörelsemönstret i ländrygg och höft vid framåtböjning hos individer med och utan 

tidigare ländryggssmärtor. Gruppen med tidigare ländryggsmärtor hade ett annat 

rörelsemönster än gruppen utan smärtor. De tenderade att röra ländryggen mer i den 

tidiga fasen av framåtböjningen och hade signifikant lägre förhållande mellan rörelsen 

i ländrygg och höftled i mittfasen av rörelsen. Hamstringsrörligheten var starkt 

korrelerad till rörelsen hos de individer med tidigare ländryggssmärtor men inte hos 

de friska individerna. 

 

 

Muskelns anatomi  

Skelettmuskulaturen består av muskelfibrer, bindväv, blodkärl och nerver. 

Muskelfibrerna är långsträckta och har flera cellkärnor. Varje muskelfiber är omsluten 

av en tunn bindvävshinna, även kallad fascia. Muskeln är uppbyggd av grupper av 

muskelfibrer som är omgivna av en något tjockare hinna. Dessa grupper är i sin tur 

omgivna av en grov bindvävshinna (se bild 2.). Varje muskelfiber är direkt kopplad 

Bild 1. Sand, et al., 2006, s 264 
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till senan genom att kollagenfibrerna i alla muskelns hinnor 

övergår direkt i senorna i muskelns ändar. Då kraftutveckling 

sker i muskelfibrerna skapas ett drag i senan. På så sätt kan 

rörelse skapas då senorna fäster i skelettet och dess 

fästpunkter dras mot varandra vid en kontraktion av muskeln. 

I bindvävshinnorna finns blodkärl och nerver (Sand, et al., 

2006).  

2.1 Fascia  
Fascian är en tredimensionell elastisk vävnad som finns i hela 

kroppen vilken förenar och täcker muskler, ben och organ 

och fungerar som ett stöd för strukturerna vilken håller dessa 

på plats (Schleip, 2003; Boehme, 1991; Myers, 2008; 

Greenman, 2003). Den gör att varje cell får kontakt med de närliggande cellerna 

runtomkring samt förenar dessa till en mekanisk enhet som påverkar hela kroppen vid 

rörelse. Fascian är elastisk och består av kollagen- och elastinfibrer och tidigt i 

utvecklingsstadiet hos embryon även av reticulin, vilket senare ombildas till kollagen 

(Myers, 2008). Kollagenet gör vävnaden stark och bidrar till dess form medan 

elastinet gör den elastisk samt ger den ”minne” hur den ska vara (Boehme, 1991). 

Detta minne och elasticitet gör att den kan behålla sin form efter kontraktioner men 

även förändras av långvarig förvrängning och svara på behandling och anpassa sig 

efter den stress den utsätts för (Greenman, 2003). Vävnaden omges av grundsubstans, 

en vattnig gel, vilket tillåter cellulär cirkulation samt fibermobilitet (Boehme, 1991). I 

aktiva områden förändras substansen konstant för att tillgodose de krav som ställs, 

medan mer avslappnande områden får en torrare och mer trögflytande grundsubstans 

(Myers, 2008). 

Fascian är en kontinuerlig enhet som går genom hela kroppen men har olika kvalitéer 

beroende på var i kroppen den finns och har därför olika benämningar (Greenman, 

2003; Boehme, 1991). Den ytliga superficiella fascian finns direkt under huden. 

Strukturen är lös och väldigt flexibel för mycket god rörlighet. I den superficiella 

fascian finns utrymme där vätska och metaboliter ansamlas vid inflammation. När 

avvikelser i fascians struktur uppstår är det ofta i den superficiella fascian de kan 

kännas via palpering. I denna fascia finns även mekanoreceptorer som behandlar 

afferenta signaler från viktiga komplexa reflexer i det neuromuskulära systemet 

(Greenman, 2003).  

Det är den djupa fascian som omger muskler och bildar senor och ligament. Denna 

har en mer kompakt sammansättning medan strukturen kring musklerna är stark men 

med lösare sammankoppling för att tillåta mer rörlighet så musklerna kan kontrahera 

och slappna av på ett effektivt sätt (Boehme, 1991). Denna omger och separerar även 

de vicerala organen i kroppen och utgör en stor betydelse för kroppens konturer samt 

funktion. Den starka strukturen kan skapa problem vid inre skador och blödningar 

som leder till svullnad (Greenman, 2003).  

Ligament och senor har särskilda egenskaper för att på ett säkert sätt kunna överföra 

information från muskler till ryggmärgen och hjärnan. De delar elastin- och 

kollagenfibrer samt grundsubstans och cellulära element med den generella fascian. 

Men har också förmågan att via speciella mekanoreceptorer och proprioceptiva 

receptorer meddela hjärnan via ryggmärgen vilka rörelser som sker i kroppen samt 

vilken position vi befinner oss i (Greenman, 2003).  

Den tredje typen är subserös fascia vilken omger blodkärl, organ och nerver. Denna 

Bild 2. Sand, et al., 2006, s 237 
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bildar skyddet och stödet kring det centrala nervsystemet (CNS) (Boehme, 1991). 

Fascian har många små kanaler som tillåter bra cirkulation samt vätska som smörjer 

de inre organen (Greenman, 2003).  

Inflammationer, stress och skador kan göra att fascian drar ihop sig och blir extra tight 

(Boehme, 1991). Beroende på vilken stress den utsätts för samt hur länge stressen 

varar påverkar hur den svarar. Då fascian har olika sammansättning beroende på olika 

krav av kvalitéer har också antalet kollagen- och elastinfibrer i det utsatta området 

inverkan på skadan. Även vad för typ av stress, hur receptorerna i området kan 

hantera informationen samt hur CNS klarar av att svara på signalerna påverkar hur 

skadan blir (Greenman, 2003). Responsen kan göra att inflammation uppstår och 

muskler inte tillåts vara lika rörliga längre, vilket de är skapta att vara. Detta påverkar 

i sin tur muskelns förmåga till kraftutveckling. Det kan även påverka 

kroppshållningen, rörelseförmågan och leda till smärta (Boehme, 1991; Barnes, 

1997). Även kemisk- och immunolog respons, via grundsubstansen, kan göra att 

fascians funktioner påverkas. Detta kan synas i områden som inte är i närheten av den 

initiala skadan och leda till att rörelse, tillförsel av näring samt stöd försämras 

(Greenman, 2003). 

2.2 Metoder för ökad rörlighet - Stretching 
När en kropp utsätts för yttre påfrestning eller stress svarar den genom att förändras, 

om än akut, för att klara den nya påfrestningen. Styvheten är beroende av kroppens 

sträckning och stressen den utsätts för. Enligt Hook’s lag (Magnusson, 1998) är 

ökningen i sträckning proportionell med stressen den utsätts för. Ett stramt och stelt 

material sträcks mindre vid en given stress jämfört med ett mer flexibelt och elastiskt 

material (Magnusson, 1998). Att applicera teorin till människokroppen är inte lika 

enkelt. Kroppen består av biologiskt material som är väldigt komplext sammansatt 

och svarar på olika sätt. En leds rörelseomfång kan förbättras genom att muskler kring 

lede sträcks ut, stretchas. Vilka mekanismer som gör att stretching förbättrar en leds 

rörelseomfång (eng. Range of Motion, ROM) är omdiskuterade och inte helt 

bevisade. Studier visar på en akut ökad ROM men som inom en timme har avtagit, 

detta kan troligtvis förklaras med en akut ökad avslappning i muskeln, men inte en 

förlängning i de passiva strukturerna då resultatet helt avtagit efter en tid (Magnusson, 

1998; 1996). Magnusson & Renström (2006) menar på att det kan ske akuta 

förändringar i muskelns passiva mekaniska delar under själva stretchövningen med 

muskulär avslappning som följd. Men förändringen avtar inom några minuter, och en 

eventuell förbättrad flexibilitet beror därför på ökad stretchtolerans.  

Med ökad stretchtolerans menas att en större spänning av muskeln kan ske utan att 

tidigare upplevd smärta uppstår, som kan förhindra sträckningen. Detta gör att 

muskeln kan sträckas längre utan att smärtan hindrar och då uppnå ett större 

rörelseomfång.  

Flera undersökningar tyder på att det är en ökad stretchtolerans som ger en ökad 

rörlighet (Magnusson & Renström, 2006; Magnusson, 1998; 1996) och inte en 

förändring i muskelns längd, spänning eller elastiska delar; muskelns mekaniska 

motstånd (Magnusson & Renström, 2006; Magnusson, 1998). Det är svårt att dra en 

slutsats om effekterna då muskel-sen-komplexets sammansättning är komplext. Det är 

svårt att mäta kroppens inre processer och många komponenter kan spela in. En 

muskels uppträdande kan bero på muskel-senkomplexet, reflexer, elasticiteten, antal 

korsbryggor, den neuromuskulära kontakten, etc. (Magnusson, 1998).  
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Oavsett bakomliggande faktor så har regelbunden statisk stretching visats leda till, om 

än akut, ökad rörlighet i hamstringsmuskulaturen. Men det är oklart hur långvariga 

effekterna är (Decoster, et al., 2005).  

 

Det finns många olika stretchövningar samt metoder för hur de ska utövas. Fasen, et 

al. (2009) jämförde program med fyra olika stretchmetoder under åtta veckor. 

Metoderna var uppdelade i två passiva- och två aktiva övningar. De två passiva 

övningarna var statisk stretch och statisk stretch med externt tryck, medan de två 

aktiva metoderna var PNF (proprioceptive neuromusculare facciliation) samt 

kontraktion- relaxion stretch. Vid en aktiv stretchövning utförs en eller flera 

viljestyrda kontraktioner av musklerna vilket kan leda till att efterföljande 

avslappning leder till ett större rörelseomfång. Medan passiv stretch hålls i ett 

utmanande läge med avslappnad muskel. Resultatet i studien visade att den statiska 

stretchen fick bäst resultat på hamstringsmuskulaturens rörlighet, PNF -stretch ledde 

till näst bästa resultat. Även Davis, et al. (2005) visar fördelar med statisk stretch 

medan Chow & Ng (2010) menar att statisk stretch vid enskilda mätningar ibland kan 

få sämre resultat. Men att det i det långa loppet ofta jämnar ut sig, och val av 

stretchmetod inte har någon större betydelse. Decoster, et al. (2005) har sammanställt 

och granskat artiklar som berört stretch av hamstringsmuskulaturen för att redogöra 

vilken metod, position, teknik och tid som var den mest effektiva. Resultat visade att 

det inte gick att utse någon optimal kombination, utan att stretch av 

hamstringsmuskulaturen ledde till en statistisk signifikant ökad flexibilitet i 

majoriteten studier oavsett hur stretchen utfördes. Den ökade flexibiliteten varade 

mellan studiens gång och utvärdering, men hur långvariga resultaten var framgick 

inte. Magnusson (1998) menar att olika stretchtekniker inte påverkar muskelns 

komponenter olika men PNF stretch kan leda till en större akut effekt på ROM 

beroende på en större ökning i stretchtolerans. 

Någon optimal tid för hur länge stretchingen skall utföras för bästa resultat verkar inte 

finnas. Bandy, Irion & Brigglers (1997) undersökning visade att både stretching med 

30-sekundersintervaller som upprepades tre gånger per övning och lika många 

repetitioner som hölls i 60 sekunder resulterade i signifikant förbättring av rörligheten 

i hamstringsmuskulaturen, vilket menar på att 30 sekunder med tre repetitioner var det 

mest effektiva av de två. Davis, et al. (2005) menar på att en repetition med 30 

sekunders statisk stretch tre gånger i veckan under en fyraveckorsperiod räcker för 

statistiskt signifikant förbättring jämfört med kontrollgruppen. Andra resultat visar att 

det inte fanns någon signifikant skillnad i resultat mellan stretching som utfördes sex 

gånger tio sekunder och samma stretchövning som utfördes fyra gånger 30 sekunder. 

Testperioden var sex veckor och stretchen utfördes två gånger per dag. Båda 

metoderna fick en signifikant förbättring av hamstringsmuskulaturens rörlighet. Detta 

menar på att det är den totala tiden stretchen utförs per dag som är avgörande för 

resultatet och inte den enskilda stretchsessionen (Cipriani, Abel & Pirriwitz, 2003). 

Många av de studier som gjorts har baserat sina resultat på undersökningar där 

goniometriska mätmetoder använts på människor och metoder för att undersöka 

eventuella muskulära förändringar gjorts på djur. Allt fler studier utförs nu där de 

muskolosketelatal delarna och passiva förändringarna undersöks på människor 

(Magnusson & Rehnström, 2006) vilket eventuellt kan leda till framsteg inom 

forskningen kring stretching. 
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2.3 Metoder för ökad rörlighet - Myofasciell behandling (MB) 
En annan modell för att förbättra rörligheten är myofasciell behandling (MB) där det 

är fascian kring muskeln och triggerpunkterna (TrP) i muskelfibrerna som behandlas. 

En TrP är en ”knuta” i muskeln som kan orsaka smärta och stelhet. Det är inte helt 

klart hur de uppstår men troligtvis beror det på neuromuskulära störningar som kan 

gör att kontraktionsenheterna, sakomen, i muskelfibrer förblir kontraherade även hos 

en avslappnad muskel (McPartland & Simons, 2006).  

Myofasciell behandling (MB) sker antingen av en terapeut, som för hand trycker ut, 

stretchar och behandlar spända områden, men kan också utföras som egenbehandling, 

myofaciell egenbehandling (MEB). Målet med MB är att frigöra strama områden i 

fascian som begränsar funktionen och gör den mer avslappnad samt troligtvis även 

längre. 

Det finns flera olika tekniker att genomföra behandlingen på, oftast genom tryck eller 

stretch som då frigör de fibrösa delarna av bindväven eller fascian. Effekterna sägs 

även kunna bidra till ökad neuromuskulär kontakt samt överföring och förbättrad 

blodcirkulation, vilket kan leda till att det naturliga återuppbyggandet av vävnaden i 

kroppen förbättras. Studier har visat att långvarig behandling med myofasciell 

lösgörning kan förbättra kroppens rörlighet och flexibilitet samt minska eventuell 

smärta (Shah & Bhalara, 2012). 

Det finns, i stora drag, fyra koncept att använda vid MB, men som alltid finns flera 

varianter av dessa. Tight – loose, palpation, neuroreflexiv förändring, samt lösgöring 

(release) är de fyra olika. Vid tight-loose aktiveras en agonist via ökad stimulation 

vilket gör att antagonisten svarar genom att slappna av i samma takt. Detta sker via 

biomekaniska och neurala reflexer som svarar genom reciprokal inhibering. Fascian 

som omger den aktiverade muskeln svarar genom att bli stram kring den aktiverade 

muskeln och slappna av i motsatta riktning (Greenman, 2003; Shah & Bhalara, 2012). 

Den andra metoden är att via palpering söka igenom områden med myofasciella 

smärtsymtom efter förändringar och via perifer stimulation med tekniker som 

akupunktur, akupressur och TrP etc. frigöra de drabbade områdena. Ofta upplevs en 

brännande känsla vid och runtomkring punkterna. Då det sympatiska nervsystemet är 

ensamt om den myoskeletala innerveringen kan detta ofta spegla och signalera många 

symptom inom de myofasciella områdena (Greenman, 2003; Shah & Bhalara, 2012). 

Det tredje konceptet är neuroreflexiv förändring. Här applicerar behandlaren manuellt 

tryck och stretch vilket skickar afferenta signaler till CNS som ofta svarar med 

efferent inhibering. Hur de myofasciella strukturerna reagerar och svarar beror till stor 

del på patientens upplevda smärta och hälsotillstånd med mera (Greenman, 2003; 

Shah & Bhalara, 2012).  

Det sista konceptet är lösgöring/ release, där önskad mängd kraft appliceras på 

områden med symptom vilket kan leda till avslappning i fascian samt musklerna. Att 

lösa upp spända områden tros öka funktionen och symmetrin. Vävnaden kan svara på 

olika sätt och lösas upp i flera riktningar samt olika nivåer beroende på i vilken grad 

patienten svarar på behandlingen. Behandlingen styrs av hur vävnaden svarar och 

guidar därför utövaren. Lösgöringen beror på neurala reflexer som inhiberar efferenta 

signaler och även påverkar biomekanisk hysteres (ett systems tillstånd beroende på 

dess historia) i vävnaderna (Greenman, 2003; Shah & Bhalara, 2012). Vad som 

förklarar en permanent effekt vid beröring på bara några minuter är inte helt klarlagt 

och kan inte förklaras enbart med fascians mekaniska egenskaper menar Schleip 

(2003). Det finns fyra olika intrafasciala mekanoreceptorer i fascian vilka reagerar på 

olika signaler och tryck. Dessa tros kunna påverka den lokala vätskans dynamik, 
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metabolism samt även den globala muskeltonusen (se bild 3.). Schleip menar, i 

enighet med Greenman, att en terapeuts beröring vid en behandling kan aktivera 

någon av dessa receptorer som är mekaniskt kopplade till motorenheterna vilket kan 

leda till avslappning. Troligtvis kan även motsatt effekt uppstå. Detta kan vara orsak 

till fascians eventuella direkta förändring i plasticitet. 

Andra forskare delar tron att elastiska komponenterna av fascian stretchas och töjs 

vilket även påverkar viskociteten, men de förespråkar också att korsbryggorna i 

musklerna påverkas (Shah & Bhalara, 2012).   

 
Bild 3. Hur eventuell reaktion ser ut då mekanoreceptorer i fascian påverkas och reagerar av 

en terapeuts beröring (bild publicerad av Schleip, 2003, s.8).  

 

2.4 Metoder för ökad rörlighet - Myofasciell egenbehandling (MEB) 
När behandlingen utförs på egen hand kan hjälpmedel som till exempel foam rollers 

och bollar användas. En foam roller är en typ av rulle, som nämnts i introduktionen, 

där vald muskel behandlas genom att ”rullas” med foam rollern. Med hjälp av 

kroppsvikten skapas ett tryck som masserar och behandlar muskeln samt fascian. 

Vid MEB skapas en mekanisk belastning, friktion, mellan foam rollern och muskelns 

fascia vilket kan bidra till att grundsubstansen blir mer flytande vilket kan förbättra 

fascians smidighet kring muskeln och den blir mjukare. Detta kan göra att en större 

ROM tillåts (Barnes, 1997). Schleip (2003) diskuterar teorin att det genom mekaniskt 

tryck kan skapas elektrisk laddning vilket skulle kunna påverka fibroblasterna att 

tillverka mer kollagen som ger fascian en ökad smidighet. Han menar dock att dessa 

förlopp är väldigt långsamma och några minuters behandling är för kort för att 

förklara en akut förändring. 

Forskningen är begränsad kring foam rollers. En studie som nyligen publicerades 

visade att behandling av M. Quadriceps med en hård foam roller resulterade i 

statistiskt signifikant akut förbättring av rörligheten. Muskeln behandlades i två 

stycken repetitioner, en minut vardera, med 30 sekunders vila mellan. Mätningar 

gjordes efter två, respektive tio minuter och förbättringen blev tio-
 
respektive åtta 

grader
 
(McDonald, et al., 2013). I en annan studie jämfördes myofasciell 

egenbehandling med hjälp av en foam roller och statiska liknande positioner så som 

plankan för att se den akuta effekten på prestation. Det visade sig att användandet av 

en foam roller inte förbättrar den akuta effekten av prestation men en signifikant 

minskad känsla av trötthet kunde ses efter prestation (Healey, et al., 2013).   
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2.5 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka effekten på hamstringsmuskulaturens rörlighet 

med två olika metoder, statisk stretch och myofasciell egenbehandling (MEB). 

Förhoppningsvis kan en slutsats dras om vilken metod som är mest effektiv i hänsyn 

till förbättrad rörlighet. 

2.6 Frågeställning 
- Är myofasciell egenbehandling mer effektiv för rörligheten i 

hamstringsmuskulaturen jämfört med traditionell statisk stretch? 

2.7 Hypotes 
Det förväntade resultatet var att den myofasciella egenbehandlingen skulle vara mer 

effektiv för rörligheten i hamstringsmuskulaturen jämfört med traditionell statisk 

stretch. Detta beroende på att fascian, som ofta kan vara den betydande faktorn till 

stelheten, får en djupare behandling jämfört med statisk stretch och därför leda till 

ökad rörlighet (Shah & Bharan, 2012). 

 

3. Material och Metod 

3.1 Sökord och referensinsamling 
Artiklar har sökts på databaserna PubMed, ScienceDirect samt Google Scholar. 

Sökord var myofascial self release, stretch Hamstring, myofascial therapy, increased 

hamstrings flexibility samt selftreatment. Begränsad sökning till titel, abstract och 

keywords.  

Materialet har sedan utökats via andrahandsreferenser och kompletterats med böcker.  

3.2 Demografi 
Testpersoner (TP) tillfrågades om deltagande via sociala medier samt mailutskick till 

anställda inom Sektionen för Ekonomi och Teknik på Högskolan i Halmstad. Totalt 

inkluderades 17 friska deltagare (n=17, 26,5 8 år, längd:174,3 10,6 cm, 

vikt:70,7 12,9 kg). 

TP träffade testledarna (TL) på ett informationsmöte innan studiens start där de fick 

läsa igenom en sammanställning vad studien gick ut på, vad som förväntades av dem 

samt skriva under att de förstod innebörden av studien, ett så kallat informerat 

samtycke. Studien var helt frivillig och testpersonerna kunde när som helst välja att 

avsluta. Resultaten behandlades konfidentiellt.  

Exklusionskriterier var att TP inte fick vara överrörlig (<90
0 

höftflexion med helt 

extenderat knä, i förtestet) eller regelbundet delta i yoga och annan idrott som 

gymnastik och konståkning där stora delar av träningen består av stretching. Även TP 

med nuvarande eller tidigare ruptur eller skada på hamstringsmuskulaturen eller 

lumbalryggen uteslöts. 

 

Avhopp 

Tre TP avslutade under studiens gång (TP nummer 1, 12 och 17). Den första  

På grund av tidsbrist och avslutade efter förtesterna, innan studiens start. Den andra 

på grund av medveten kommande frånvaro vid sluttesterna, personen exkluderades i 

mitten på vecka ett. Den tredje ansåg sig inte göra studien rättvisa då denne inte 
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genomförde sessioner och inte kunde närvara på de sista obligatoriska träffarna. 

Avhoppet skedde i studievecka tre (n=14 inkluderades i resultatet). 

3.3 Mätning 
Rörligheten har i denna studie mätts med hjälp av en goniometer. Detta är den 

vanligaste förekommande mätmetoden i tidigare studier. Andra mer komplicerade 

metoder som använts i ett fåtal studier kräver avancerad, specialutformad och dyr 

apparatur. Med goniometern kan vinklar enkelt mätas och rörligheten anges i grader. 

Rörligheten i hamstringsmuskulaturen definieras därför i denna studie som hur långt 

benet kan sträckas vid mätningarna i det valda testet.   

 

I början av studien utfördes ett förtest vid två separata tillfällen och efter fem veckor 

utfördes samma test igen, också det vid två separata tillfällen. Testet var ett passivt 

”One Leg Raise” test (OLR)/ Knee extension test (Chow & Ng, 2010; Davis, et al., 

2005) Testet utfördes vid de två tillfällena för att minska eventuella mätfel. 

Mätningarna utfördes med hjälp av en goniometer där knäledens vinkel angavs i 

grader. Desto mindre gradtal, desto rörligare var TP. Noll grader
 
tyder på helt rakt ben 

(se bild 4 för hur mätningen gick till). Vid varje test utfördes tre mätningar på varje 

ben och medelvärdet av de tre resultaten användes som värde för förtestet. Detta gav 

sex mätningar per ben och är därför personligt kontrollerat för varje testperson. 

Davis, et al. (2005) använde förutom goniometern, även en inlclinometer som på ett 

säkrare sätt kunde säkerhetsställt 90
0 

höftflexion testet igenom. En sådan fanns inte att 

tillgå i denna studie. 

 

Testets genomförande 

TP låg på rygg på en brits och med hjälp av spännband fixerades höft och det ben som 

vid testet var extenderat horisontellt. Placering av spännband var strax över Patella 

och över Spina iliaca anterior superior. Landmärken så som Trochanter major, laterala 

Femur epicondylen och den laterala Malleolen palperades fram på bägge benen och 

märktes med klistermärken för att underlätta användandet av goniometern (se bild 4.) 

Höften var i anatomisk grundposition. Testledare 1 (TL1) bad TP att slappna av i 

benen och endast fokusera på att hålla ländryggen neutral/ i samma position genom 

hela testet. TL1 lyfte TPs högra ben till 90
0 

flexion i höftleden. Vänster ben var 

extenderat och låg kvar mot underlaget genom hela testet och detta med hjälp av 

spännbandet. TL1 förde sedan höger underben uppåt i en knäextension och stannade 

då testpersonen kände obehag, stramhet eller att TL1 kände motstånd (90
0
 höftflexion 

bevarades under hela testet). Testledare 2 (TL2) mätte knäflexionen med en 

goniometer. 0
0 

tyder på full knäextension och högst möjliga rörlighet i detta test, det 

vill säga ju lägre gradtal, desto rörligare led (se bild 5.). Goniometern som användes 

var genomskinlig och av märket Medema. På goniometerns två armar tejpades en 

linjal i vardera arm för att förlänga denna och då förenkla en mer exakt position vid 

de markerade landmärkena. 

OLR utfördes på samtliga deltagare för att mäta hamstrings dåvarande rörlighet på 

båda benen.  
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Bild 4. TP:s position vid OLR test. Markerade landmärken för underlättad 

goniometermätning. 

 

 
Bild 5. Goniometermätning av full knäextension vid OLR test. 

 

Efter fem veckors träning utfördes två eftertest där OLR-testet utfördes igen på 

samtliga deltagare. Tre mätningar gjordes per ben, vid varje test och medelvärdet 

användes som slutdata. Resultatet analyserades och jämfördes med förtestets resultat. 

Tidpunkten vid eftertestet var till majoriteten exakt samma som vid förtesterna. Det 

var ett fåtal TP som inte kunde vara med på exakt samma tid. Två TP var inom 30 

minuters skillnad och en TP behövdes testats på eftermiddagen vid första eftertestet 

och på morgonen vid det andra eftertestet. 

3.4 Övning 
Efter de två förtesten lottades TP slumpvis in i två grupper: Grid 

(grupp 1) och Statisk stretch (grupp 2) med åtta deltagare i varje 

grupp. Deltagarna fick dra lott, och blev på så vis indelade i de 

två grupperna.  

Grupp 1 utförde under fem veckors tid myofasciell 

egenbehandling av hamstringsmuskulaturen med hjälp av The 

Grid. The Grid är, som nämnts tidigare, en hård plastcylinder 

omslagen av en mjukare skumyta (av materialet EVA). Den är 

speciellt utformad för att efterlikna en terapeuts hand och 

komma åt fascian kring muskeln samt ge en masserande effekt 

(se bild 6). De mindre, utstående rutorna ska efterlikna 

fingertoppar, de avlånga rundade ytorna fingrarna medan de 

större och lägre ytorna ska vara handloven eller underarmen.  

The Grid finns i olika längder, i denna studie användes en med måtten 12,5 cm i 

diameter, 5”, och 33 cm, 13”, lång. Behandlingen utfördes i totalt tre minuter (1,5 

minut per ben) fem gånger per vecka.  

Bild 6. The Grid 
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Grupp 2 utförde under fem veckors tid statisk stretch av hamstringsmuskulaturen fem 

gånger per vecka. Stretchövningen utfördes totalt i tre minuter med upplägget 30 

sekunder, tre omgångar per ben.  

Hur behandlingen skulle utföras instruerades av TL med en genomgång av tekniken 

vid studiens första obligatoriska träff som var starten på femveckorsperioden. TP fick 

även tillgång till en inspelad video i den gemensamma konversationsgruppen på 

Facebook, med informationen hur övningen gick till. De som inte hade tillgång till 

Facebook fick filmen via en länk till YouTube på mail. 

Grupperna träffade TL en gång i veckan för kontroll av stretch- och Gridteknik. 

Resterande fyra tillfällen utfördes på egen hand. TP registrerade även utförda 

sessioner samt upplevd rörlighetsförmåga i ett förtryckt formulär, fungerande som 

dagbok (se bilaga 1), som varje vecka skickades till TL via Facebook och mail.  

3.4.1 Instruktioner The Grid 
TP fick instruktioner om att starta behandlingen vid sittbensknölen (Tuber 

ischiadicum) och sedan arbeta sig nedåt mot knävecket. Bålens position skulle vara så 

upprätt som möjligt och TP skulle sträva efter att hålla bäckenets position som om de 

satt på golvet och sittbensknölarna var i kontakt med golvet. Det ben som 

behandlades skulle vara extenderat i knäleden och tårna peka upp mot taket med en 

avslappnad fot. Det andra benet var abducerat och inåtroterat i höftleden och flekterat 

i knäleden (se bild 7 & 8). TP ombads slappna av i det ben som behandlades och 

andas som vanligt genom hela behandlingen. Med hjälp av kroppens vikt skapades ett 

tryck på den yta av benet som var i kontakt med The Grid. Genom fördelning av 

vikten på de båda benen valde varje individ hur stort trycket skulle bli vid 

behandlingen. Med hjälp av händerna rullades The Grid fram och tillbaka. Varje 

rullning behandlade ett område på cirka två centimeter åt gången. Då TP upplevde 

mer smärta eller stelhet ombads de att behandla den punkten extra genom att stanna 

på den ömma punkten och plantar- och dorsalflektera foten i fyra omgångar. Samma 

behandling upprepades på det andra benet.  

Då det inte finns tidigare studier på The Grid, valdes övningen i samråd med en 

utbildningsansvarig på ett företag som är återförsäljare av den. 

 

 
Bild 7. Användning av The Grid sett ovanifrån. 
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Bild 8. Användning av The Grid sett från sidan. 

 

3.4.2 Instruktioner Statisk stretch 
TP fick instruktioner om att sitta ner på golvet. Benet som stretchades hade flekterad 

höftled, extenderad knäled och tårna pekade mot taket med en avslappnad fot. Det 

passiva benet hade flekterad höftled och flekterad knäled. TP använde en hopvikt 

handduk som stöd under det flekterade knät. Armar hölls flekterade i ett horisontellt 

läge och armbågslederna var extenderade. Sett ovanifrån var det benet som skulle 

stretchas mitt emellan armarna (se bild 9 & 10). TP skulle sträva efter att rulla framåt 

på sittbensknölarna, hålla samma ländryggsposition och armarna fortsatt sträckta 

framåt samtidigt som bålens tyngdpunkt förflyttades framåt. Samma procedur 

upprepades på det andra benet.  

Denna stretchövning valdes för att vara så lik Gridövningen som möjligt. Då tidigare 

forskning visat att det är den totala stretchtiden som är det viktiga, och inte exakta 

tekniken, valdes övningen utan specifik referens. 

 

 
Bild 9. Statisk stretch av Hamstrings sett ovanifrån. 

 

 
Bild 10. Statisk stretch av Hamstrings sett från sidan. 
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3.5 Statistisk analys 
Alla resultat rapporteras som median. De statistiska analyserna gjordes i 

dataprogrammet IBM SPSS statistics version 19. Vid jämförelsen av höger och 

vänster ben inom grupperna användes Wilcoxon Signed Rank Test. Vid jämförelsen 

av förändringen mellan grupperna och gruppernas totalvärden vid för- och eftertest 

användes Mann-Whitney U Test. Likaså vid åldersfördelningen mellan grupperna. 

Chi2-värdet för könsfördelningen gavs av Fisher´s Exact Test. Data ansågs statistiskt 

signifikant om p <0,05. 

4. Resultat 
I Gridgruppen var medianåldern 22 år. Den yngsta testpersonen var 21 år och den 

äldsta var 37 år. Medianåldern i stretchgruppen var 25 år. Den yngsta testpersonen var 

22 år och den äldsta 52 år. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad 

gäller ålder- och könsfördelning. Totalt ingick 43 procent män och 57 procent kvinnor 

i studien.  

4.1 Individnivå 
Tabell 1 (bilaga 2) visar median-, minimum- och maximalvärden för höger och 

vänster ben. Värden för för- och eftertester samt den totala förändringen för höger och 

vänster ben kan avläsas (angett i grader). Gridgruppens medianvärde (range) vid 

förtestet för höger ben var 31,6 (16,8-42,1) respektive 32,0 (18,3-46,2) för vänster 

ben. För eftertesterna var medianvärdet (range) för höger ben 26,8 (20,7-33,5) 

respektive 23,3 (19,2-34,3) för vänster ben. Den totala medianförändringen (range) 

för höger ben var 5,6 (-7,3-14,5) respektive 7,2 (-1,7-15,6) för vänster ben. Det kunde 

inte ses någon signifikant förändring på höger (p = 0,237) respektive vänster (p = 

0,063) ben inom Gridgruppen. Stretchgruppens medianvärde (range) vid förtestet för 

höger ben var 44,0 (30,1-48,1) respektive 45,3 (31,0-50,3) för vänster ben. För 

eftertesterna var medianvärdet (range) för höger ben 31,0 (29,3-41,8) respektive 35,5 

(31,3-41,7) för vänster ben. Den totala medianförändringen (range) för höger ben var 

3,3 (0,8-14,0) respektive 3,7 (-0,4-14,0) för vänster ben. Inom stretchgruppen kunde 

en signifikant förbättrad förändring ses på höger (p = 0,018) respektive vänster (p = 

0,028) ben. För TP:s upplevda rörlighet, se figur 2, bilaga 2. 

4.2 Gruppnivå 
Jämförelse mellan grupperna gav ingen signifikant förändring då värdet för höger ben 

(p = 0,848) respektive vänster ben (p = 0,949) låg över signifikansnivån (p < 0,05). 

För förändring av ROM (angett i grader) från start till slut av interventionen se figur 

1. Vid jämförelse mellan gruppernas totalvärden vid för- och eftertester hittades ett 

signifikant lägre totalvärde för Gridgruppen (p = 0,009 höger, p = 0,006 vänster) vid 

eftertesterna. Totalvärdet för rörligheten i förtesterna visade ingen signifikans (p = 

0,064 höger, p = 0,085 vänster) Se tabell 2 (bilaga 3).  
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Figur 1. Förändring (angett i grader) av ROM från start till slut av interventionen. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Hypotesen var att den myofasciella egenbehandlingen skulle leda till bättre effekt för 

rörligheten i hamstringsmuskulaturen jämfört med statisk stretch. Detta beroende på 

att fascian, som ofta kan vara den betydande faktorn till stelheten, får en djupare 

behandling jämfört med statisk stretch och därför leda till ökad rörlighet. Även 

triggerpunkterna i muskulaturen kan få en del behandling med MEB vilket också kan 

påverka effekten och leda till mer avslappning av muskulaturen (Shah & Bharan, 

2012). 

Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad i förändring mellan grupperna. 

Slutsatsen är att metoderna är lika effektiva för att under fem veckors tid förbättra 

rörligheten i hamstringsmuskulaturen hos 14 friska personer. Vilket ger svaret på, och 

förkastar vår hypotes att i denna studie var myofasciell egenbehandling inte mer 

effektiv för rörligheten i hamstringsmuskulaturen jämfört med traditionell statisk 

stretch. 

Gridgruppen hade vid starten av studien samt efter studien lägre totalvärde jämfört 

med stretchgruppen. Efter studien var dessa värden signifikant lägre vilket kan 

analyseras som att grupperna skiljer sig åt från start vad gäller rörligheten, 

Gridgruppen var rörligare före och efter studien. Förbättringen i rörlighet under dessa 

fem studieveckor skiljer sig dock inte mellan grupperna.  

Stretchgruppen visades få en statistisk signifikant förbättring under de fem veckorna. 

Den totala medianförändringen i grader tyder på att stretchmängden totalt sett var 

tillräcklig (Cipriani, Abel & Pirriwitz, 2003). Tidsintervallerna som användes då 

stretchen utfördes gav resultat i enighet med tidigare studier (Bandy, Irion & 

Brigglers, 1997, Decoster, et al., 2005). Medan ingen signifikant förbättring visades i 

Gridgruppen. En förklaring till det saknade signifikanta resultatet i Gridgruppen kan 

vara att två testpersoner fick sämre resultat (högre gradtal) vilket drog ner den totala 
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förbättringen. Eventuellt hade resultaten sett annorlunda ut om studien hade haft fler 

TP.  

Gridgruppens medianförbättring var högre jämfört med stretchgruppen medianvärden. 

De största förbättringarna i grupperna var likvärdiga medan det i Gridgruppen var 

större minimumvärden. Vad den försämrade rörligheten hos dessa testpersoner beror 

på går inte att fastställa. En parallell som dragits är att de från början var rörliga (låga 

testresultat) och att denna studie kan ha påverkat deras vardagliga liv och lett till att 

de fått en minskad rörlighetsträning jämfört med innan. Det har framgått att en del 

testpersoner, som arbetar som personliga tränare, fått mycket ofrivillig stretch i jobbet 

vid genomgångar av övningar etc, som under studiens gång aktivt valts bort. En annan 

förklaring kan vara att de hade svårt att slappna av vid förtestet och då utförde ett mer 

aktivt OLR. En av dessa personer berättade även att ett krävande löppass utförts innan 

eftertestet (vilket inte gjorts vid förtesterna) vilket även det kan ha påverkat resultatet. 

TP Instruerades att inte genomföra träning innan testen samt att förhållandena vid 

förtesterna och eftertesterna skulle vara så lika som möjligt. I efterhand kan det 

konstateras att dessa instruktioner skulle ha upprepats tydligare innan eftertesterna 

utfördes.  

 

Det kan diskuteras för vem, när och hur The Grid ska användas för att ge optimal 

effekt. Det råder delade meningar om vad som sker vid MEB. The Grid skulle 

eventuellt kunna användas då stretching inte är möjlig för att behålla normal 

muskellängd, funktion, öka blodcirkulation och eventuellt minska smärta (Shah & 

Bhalara, 2012). Till exempel vid rehabilitering.  

Som tidigare nämnts, är tanken med MEB att ge fascian en djupare masserande effekt. 

Kontakten gör att det skapas en mekanisk belastning, friktion, mellan foam roller och 

muskelns fascia vilket tros bidra till att grundsubstansen blir mer flytande vilket tros 

förbättra fascians smidighet kring muskeln och den blir mjukare. Detta kan göra att en 

större ROM tillåts (Barnes, 1997). Vid vissa behandlingsformer även komma åt så att 

TrP i muskulaturen behandlas, vilket inte görs under stretch. Detta var anledningen 

till hypotesen att en djupare behandling kunde genomföras med MEB och att den 

därför skulle ge bättre resultat för rörligheten.  

Triggerpunktsbehandling är idag en vanligt förekommande behandlingsform, och 

påstås vara källan till smärtan många personer upplever. Men hur TrP uppkommer 

och effekten av dem är omtalade. Det är en komplex process som inte är helt kartlagd, 

och mer forskning behövs kring området, men det finns hypoteser. En av dem är att 

huvudsakliga orsaken är att det i en -motor neuron kan uppstå dysfunktioner som 

utlöser för många signaler till synapsen. Vilket, förenklat, påverkar utsöndringen av 

acetylkolin, ACh, i synapsen som i sin tur påverkar spänningen i muskelmembranet 

som öppnar kalciumkanaler, Ca
2+

, som till slut strömmar in i muskelcellen och gör att 

sarkomen kontraheras. Upphör inte signalerna förblir sarkomen kontraherad och kan 

även trigga igång andra reaktioner som får processen att fortskrida och till slut 

eventuellt leda till ATP-förlust. Sarkomen förblir kontraherad även när muskeln är 

avslappnad (McPartland & Simons, 2006).   

Andra hypoteser är att TrP även kan uppkomma vid till exempel långvarig statisk och 

monoton belastning, stress samt akut överbelastning. Detta kan trigga igång 

smärtreceptorer och stresshormoner vilket sänker muskelspolarnas retningströskel och 

signalerar till musklerna och tidigare nämnda process sätter igång (Simons, Travell & 

Simons, 1999). Med hänsyn till detta, och som tidigare nämnts, skulle The Grid 

eventuellt kunna vara en bättre behandlingsform vid stramhet i kombination med 
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smärta framkallad av TrP och då även kombineras med andra hjälpmedel. Då det 

saknas studier på effekten av The Grid och smärta efterlyses mer forskning inom 

området. The Grid är enligt dess utformare (Trigger Point Performance Therapy) 

skapad att efterlikna en terapeuts behandling. Vid manuell terapeutisk 

triggerpunktsbehandling får varje punkt ett mer punktlig och intensiv tryck, vilket inte 

uppstår vid behandlingen av The Grid då trycket är mer jämt fördelat och det blir en 

massageliknande effekt. Curran, Fiore & Crisco (2008) jämförde just trycket 

mjukdelarna, utsidan av låret och IT-bandet i studien, utsattes för under MEB. Två 

olika foam rollers jämfördes, en traditionell Bio-foam roller helt av polystyren vilken 

ofta påverkas av kroppstyngden och då kan bli missformad, den andra var en foam 

roller med en hård ihålig cylinder med ett lager neopren utanför (lik The Grid). Deras 

hypotes var att en hårdare rulle som inte ger vika för kroppstyngden åstadkommer ett 

högre tryck och då troligtvis kommer åt djupare lager av fascian vilket eventuellt 

påverkar behandlingens effektivitet. De jämförde dock inte effekten på rörligheten i 

studien utan enbart trycket. Resultatet visade ett signifikant högre tryck (51,8±10,7 

kPa jämfört med 33,4± 6,4 kPa) av den hårdare rullen. Den hårdare rullen hade även 

en mindre behandlingsyta vilket gör att behandlingen troligtvis kan specificeras mer 

och önskade områden, som ömma delar, få en mer punktlig behandling.  

Trycket vid behandlingen i denna studie var självvalt. Beroende på om testpersonen 

kände obehag eller tyckte om behandlingen med The Grid kan detta påverkat det 

självalda trycket och såväl behandlingens resultat (Healy, et al., 2013). Även om foam 

rollers kan ge en djupare behandling av fascian kommer den inte åt Trp lika väl som 

vid manuell behandling och eventuellt då inte heller uppnår en lika avslappnande 

effekt som lösgöring av TrP visat (McPartland & Simons, 2006; Simons, Travell & 

Simons, 1999). Kanske skulle en mer optimal effekt på hamstringsrörligheten uppnås 

om rullandet kombinerades med andra former av MEB tekniker. Bollar i olika 

storlekar kunde användas som hjälpmedel för att komma åt TrP mer och uppnå en 

mer punktlig behandling. Eventuellt skulle detta kunna stimulera punkter som enligt 

Greenman (2003) kan leda till att neurala reflexer inhiberar efferenta signaler och 

eventuellt även påverka biomekanisk hysteres i vävnaderna och på så sätt uppnå 

lösgöring.  

 

Studier har visat att långvarig behandling med Myofasciell lösgörning kan förbättra 

kroppens rörlighet och flexibilitet samt minska eventuell smärta (Shah & Bhalara, 

2012). Detta kan haft en betydelse för resultatet då studien utfördes under fem veckor. 

För att se förändringen vid långvarig användning av The Grid krävs ytterligare studier 

som sträcker sig över en längre period. Det skulle även vara intressant att kombinera 

The Grid med stretching och se om resultatet blir detsamma. Schleip (2003) menar att 

förändringen i fascians struktur är långsam och det tar tid för grundsubstansen att 

varaktigt förändras genom mekaniskt tryck eller värme, och ofta uppstår förändringen 

bara under belastningen/värmens närvaro. För att uppnå direkt varaktig effekt skulle 

en väldigt stor kraft alternativt en väldigt lång behandling behövas (Schleip, 2003). 

McDonald, et al. (2013) undersökte den akuta effekten av MEB med hård foam roller 

vilket resulterade i en signifikant förbättring. Den direkt akuta effekten studeras inte i 

denna studie då eftertesterna utfördes en respektive tre dagar efter sista sessionen. 

Men resultatet som McDonald, et al. fick skulle kunna visa på en positiv effekt om 

foam rolling utförs direkt innan träning där en akut ökad rörlighet kan vara önskvärt. 

En annan positiv fördel med foam rolling innan träning skulle kunna vara den 

minskade trötthetskänslan som visats efter prestation (Healey, et al., 2013).  
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Vad som förklarar en permanent effekt vid beröring på bara några minuter är inte helt 

klarlagt och kan inte förklaras enbart med fascians mekaniska egenskaper menar 

Schleip. Att det i denna studie ändå visat resultat, dock inte signifikanta, kan 

eventuellt förklaras med att fem veckor var tillräckligt lång tid. En annan eventuell 

förklaring är Schleips teori (2003) att de olika intrafasciala mekanoreceptorerna i 

fascian som reagerar på tryck kan stimulerats av beröringen (i detta fall av The Grid) 

och signalerat CNS och resulterat i avslappning. Dessa receptorer tros kunna påverka 

den lokala vätskans dynamik, metabolism samt även den globala muskeltonusen. 

Eventuellt kan även glatta muskelceller som påvisats i fascian, vilka styrs av det 

autonoma nervsystemet kopplas till den snabba förändringen (Schleip, 2003) Effekten 

som visats i resultatet kan ha orsakats av ovan nämnd förklaring, men eventuellt var 

studien för kort för att se större förändringar i Gridgruppen och då också ett 

signifikant resultat. Många av testpersonerna som använde The Grid tyckte att 

smärtan den orsakade blev mindre ju längre studien gick. Detta kan vara orsakat av en 

ökad smärttålighet. Ett annat scenario är att fascian faktiskt blivit mer smidig och det 

hunnit bli förändring i grundsubstansens viskositet.  

 

Stretchgruppen fick en statistisk signifikant förbättring av rörligheten i 

hamstringsmuskulaturen. Vad som orsakat förändringen är svårt att veta, troligtvis är 

det stretchtoleransen som ökat hos testpersonerna, i enighet med tidigare forskning 

(Magnusson & Renström, 2006; Magnusson, 1998; 1996) men då mätmetoden enbart 

bestod av goniometermätning kan inga andra slutsatser dras. Resultatet visar, i enighet 

med tidigare forskning, att statisk stretch, som är en enkel metod, kan förbättra 

rörligheten i hamstringsmuskulaturen. I denna studie under fem veckors tid, fem 

gånger i veckan, hos 7 friska män och kvinnor. 

 

För att undvika smärta eller skador efter en längre rörlighetsbehandling, som denna 

studie, är det viktigt att styrka och koordination tränas upp i det nya rörelseomfånget. 

I detta fall kan även framsidan av låret behöva behandlas. Detta för att undvika 

muskulär obalans samt få en bra koordination (Greenman, 2003) Under studiens gång 

var det en av testpersonerna som troligtvis märkte av denna rörlighetsskillnad mellan 

framsidan och baksidan av låret. TP upplevde i slutet av studien svag smärta runt knät 

under sin fritidsaktivitet.  

 

Den upplevda rörligheten hos TP varierade (se figur 2, bilaga 3). De flesta upplevde 

sig en aning rörligare i slutet av studien än vid start. Två TP (5, 15) upplevde sig mer 

rörliga i vecka ett än i vecka fem. Resultatet av deras mätningar visade att TP 5 inte 

hade förbättrats utan var i princip detsamma medan TP 15 förbättrats ca 4
0 

per ben. 

TP 15 berättade efter studien att denne ökat löpträningsdosen markant under studien 

och nu kände sig stelare. 

TP 2 upplevde sig i princip lika rörlig genom hela studien medan resultatet visade en 

förbättring på 8
0
 respektive 10

0
. Intressant är också TP 14 som upplevde sig vara 

betydligt rörligare i slutet av studien men som faktiskt fick 4
0 

högre resultat vid 

sluttestet på ena benet och samma resultat, som vid start, på det andra benet. Där kan 

eventuellt tidigare nämnda löppass innan eftertestet orsakat försämringen. Se tabell 2 

för upplevd rörlighet (bilaga 3). 

 

När det gäller testpersonernas fritidsaktiviteter var styrketräning och löpning 

vanligast. Det var en förhållandevis jämn fördelning av dessa aktiviteter i båda 
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grupperna och oberoende av kön. Det kan därför inte dras någon slutsats av resultatet 

beroende på fritidsaktiviteter bland annat på grund av styrketräningens stora variation 

när det gäller övningsval. Av 14 TP var det åtta som hade styrketräning som sin 

fritidsaktivitet, två som hade löpning som sin fritidsaktivitet och 4 TP som ägnade sig 

åt både löpning och styrka.  

 

Ur ekonomisk synpunkt kan MEB med hjälp av The Grid och bollar vara ett bra 

alternativ jämfört med behandling utförd av terapeut som ofta är kostsam. Dock är det 

svårt att avgöra vilken behandling som är mest effektiv men en terapeut med dess 

kunskap och förmåga att punktligt behandla områden med behov ger eventuellt bättre 

effekt. Fördelen med The Grid är att den är lättanvänd. Även stretch kan vara ett bra 

och enkelt sätt att få bättre rörlighet, då resultatet visade en signifikant förbättring.  

Myofasciell egenbehandling med hjälp av foam rollers har blivit populärt och det är 

viktigt att fler studier med liknanden upplägg görs för att kunna optimera användandet 

av produkterna.  

 

Genom att studera olika metoder för att öka rörligheten skulle eventuellt flera 

samhällsvinster kunna göras. Införandet av stretch och MEB på arbetstid skulle kunna 

vara ett alternativ för att minska risken för skador som orsakas av en bristande 

rörlighet. Behandlingen skulle fungera som ett avbrott från de arbetsuppgifter som 

dagligen utförs som många gånger kan vara monotona. Detta kan resultera i ökad 

avslappning, cirkulation och ökat välbefinnande. På sikt skulle detta kunna leda till en 

mer välmående personal. 

5.2 Metoddiskussion 
Testet som använts i denna studie var som tidigare nämnts ett One Leg Raise test, 

som är i enlighet med flera tidigare gjorda studier, exempelvis Chow & Ng (2010) 

samt Davis, et al., (2005). 

Huruvida en muskels flexibilitet kan mätas med en goniometer är ifrågasatt då det inte 

mäter hur spänningen i muskeln, antal korsbryggor och elasticiteten har förändrats. 

Det ger dock en överblick av om ROM har förändrats, oavsett vad som orsakar 

förändringen, och användes därför som mätinstrument i denna studie. Mätning med 

goniometer är, som tidigare nämnts, det vanligaste sättet att mäta rörlighet på. Andra 

sätt som använts i ett fåtal studier kräver specialutformad och dyr apparatur, vilket 

inte var en möjlighet i denna studie. Totalt gjordes sex mätningar per ben och 

testperson innan studien samt sex mätningar per ben och testperson efter studien 

vilket enligt författarna gav ett realistiskt medelvärde per testperson. Det visades dock 

att tre testpersoner fick en skillnad i mätvärden på de två förtesterna och tre andra på 

eftertesterna. Hos två av dessa personer fanns skillnaden på bägge benen medan 

resterande personer hade skillnad på ett av benen. Då det var förhållandevis få 

testpersoner som fick dessa skillnader och medelvärdet av värdena användes anses 

detta inte nämnvärt påverka resultatet. 

  

Det som inte använts i denna studie, vilket Davis, et al., (2005) använde, var en 

inclinometer som på ett säkrare sätt kunde garanterat att höftflektionen bibehölls i 90
0 

testet igenom. En inclinometer fanns inte i den tillgängliga utrustningen. 

Andra metoder som diskuterades vid upplägget av studien var dokumentering med 

kamera där vinklar kunde räknats ut med hjälp av exempelvis programmet Dartfish, 

detta ansågs dock kunna ge ett missvisande resultat då personens position är oerhört 
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avgörande för vinkeln på bilden, och då även vara svårt att kopiera exakt position till 

eftertesterna. Inga mer komplexa mätinstrument fanns att tillgå samt kunskapsnivån 

för mer avancerade test saknades 

 

En svaghet med studien är det låga deltagarantalet. Resultatet skulle eventuellt vara 

annorlunda om studien haft fler deltagare. Även avsaknad av kontrollgrupp är en 

svaghet, även detta beroende på det låga deltagarantalet. Decoster, et al., (2005) 

nämner dock att det inte visats att någon kontrollgrupp som inte utfört 

hamstringsstretch fått en signifikant förbättring av resultatet i flertalet studier, men en 

kontrollgrupp stärker ändå studiernas trovärdighet och kan bevisa specifika 

fördelaktiga effekter vid signifikanta resultat, vilket denna studie inte resulterade i. 

 

Tidigare studier kring stretching har inte visat på en optimal stretchmetod som bäst 

förbättrat rörligheten i hamstringsmuskulaturen utan menar på att det är den totala 

tiden stretchen utförs per dag som är avgörande för resultatet och inte den enskilda 

stretchsessionen (Cipriani, Abel & Pirriwitz, 2003). Med detta i åtanke valdes därför 

den passiva stretchen som metod med motiveringen att passiv stretch är en vanlig 

stretchmetod i träningsprogram, den är lätt att utföra på egen hand samt kräver inga 

speciella redskap och då eventuellt minskar risken för avhopp. Den sittande 

positionen på stretchen liknande även den metod av myofasciella egenbehandlingen 

som valdes, detta med tanken att vara så likvärdiga som möjligt samt att ingen av 

övningarna skulle ge en fördelaktig position som liknar OLR testet då det kunde leda 

till en ökad vana av den rörelsen som eventuellt kunde påverka slutresultatet.  

 

Vetenskaplig forskning kring metoder med foamrollers, särskilt The Grid är i princip 

obefintlig och metoden i denna studie valdes i samråd med utbildare på företaget 

Concept, som är återförsäljare av The Grid. Då varken Concept eller Trigger Point 

Performance Therapy (skaparna av produkten) ingående förklarar vad som sker vid 

behandlingen eller varför behandlingen ser ut som den gör, mer än att det är en form 

av massage, kan bara spekulationer göras angående detta. Då testpersonen dorsal- och 

plantarflekterar foten kan liknelser dras med konceptet neuroflexiv förändring som 

används vid MB enligt Shah & Bhalara (2012) och Greenman (2003).  

Det råder delade meningar om vad som händer vid MB. Schielp menar att trycket som 

uppkommer vid behandlingen gör att de intrafasciala mekanoreceptorerna reagerar 

och på så vis påverkar den lokala vätskans dynamik, metabolism samt den globala 

muskeltonusen. Trycket uppkommer även vid MEB och det är troligt att de 

intrafasciala mekanoreceptorerna reagerar på samma sätt och detta kan leda till en 

ökad ROM. Andra forskare delar tron att de elastiska komponenterna av fascian 

stretchas och töjs vilket även påverkar viskositeten, men de förespråkar också att 

korsbryggorna i musklerna påverkas (Shah & Bhalara, 2012). Vid MEB menar Barnes 

(1997) att det är grundsubstansen som blir mer flytande och detta tros förbättra 

fascians smidighet kring muskeln och det kan leda till ökad ROM. 

MEB bygger på individens upplevelse av smärta och trycket är självvalt. Detta gör att 

behandlingen inte ser ut på samma sätt som vid MB då en terapeut sköter 

behandlingen. Vid MEB går individen miste om terapeutens kunskap och beröring.  

 

Tiden för för- och eftertesterna var i det stora hela exakt samma. Tiderna för testerna 

meddelades i god tid men visades vid tre tillfällen krocka med testpersonens egna 

aktiviteter och fick därför ändras. Resultatet av mätningarna skiljdes då med några 
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grader, men då det var en så pass liten skillnad (5
0 
som mest) och det är medelvärdet 

av testresultaten som använts valdes detta att inkluderas. 

Grupperna som lottades fram visade inga signifikanta skillnader mellan varken 

könsfördelningen (p = 0,59) eller åldersfördelningen (p = 0,16) vilket menar på att 

resultatet inte bör ha påverkats av gruppsammansättningarna. 

6. Slutsats/ konklusion 
Slutsatsen som kan dras är att MEB, med hjälp av The Grid, och Statisk stretch är lika 

bra metoder i syftet att förbättra hamstringsmuskulaturens rörlighet bland 14 friska 

testpersoner. Gruppen som utförde statisk stretch fick en statistisk signifikant 

förbättring av hamstringsrörligheten. Majoriteten av de testpersoner som utförde 

MEB uppnådde även de ökad rörlighet, men ett fåtal fick sämre rörlighet och ingen 

signifikans visades. 

Hade fler testpersoner inkluderats i studien hade eventuellt resultatet blivit säkrare 

och signifikans framgått. Även en kontrollgrupp hade varit önskvärd.  

Enligt författarna av denna studie har ingen liknande undersökning utförts där statisk 

stretch och MEB (The Grid) direkt jämförts.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
Dagbok Grid- & Stretchstudie 
 
Studien varar i fem veckor. Under dessa veckor genomför du fem pass per vecka med Griden/ 
Statisk stretch (beroende på vilken grupp du blivit inlottad i). 
 
För Dagbok över genomförda pass för att få en klar bild av att du genomfört alla pass du ska. I 
slutet av veckan skickar du bekräftelse, via ett ”message” genom Facebookgruppen ”Grid- & 
Stretchstudie”, att veckans pass är genomförda. Ange även på en skala mellan 1-10 din upplevda 
rörlighet. 
 
Du ska: 

- Genomföra 5 pass/ vecka, måndag, onsdag, torsdag, fredag och söndag. (1/v med oss, 
resterande pass på egen hand) 

- Totalt 5 veckor 
- Skicka ett facebookmessage (mail om du inte har Fb) i slutet av varje vecka när passen är 

genomförda med bekräftelse samt upplevd rörlighet 
 
 

Dagbok Grid & Stretch studie 

Vecka 
Tillfälle 1 
måndag 

Tillfälle 2 
onsdag 

Tillfälle 3 
torsdag 

Tillfälle 4 
fredag 

Tillfälle 5 
söndag 

1           

2           

3           

4           

5           

 
 
Upplev rörlighet: där 1 är dålig rörlighet och 10 är mycket bra rörlighet 
v.1   1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
v.2   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
v.3   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
v.4   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
v.5   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Lycka till och tack för Din medverkan! 
 
 
Med vänlig hälsning 
Helena Lindström & Karolina Persson 
Bmh10 
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8.2 Bilaga 2 
Tabell 1. Median-, minimum- och maximalvärden för höger och vänster ben. Värden 

för initial- och eftertester samt den totala förändringen för höger och vänster ben 

(angett i grader). 

Grupp Ålder 

Totala 
medelvärdet 
höger ben 
(förtester) 

Totala 
medelvärdet 
vänster ben 
(förtester) 

Totala 
medelvärdet 
höger ben 

(eftertester) 

Grid N Antal 7 7 7 7 

Saknas 0 0 0 0 

Median 22,0000 31,6000 31,9800 26,8100 

Minimum 21,00 16,80 18,30 20,66 

Maximum 37,00 42,13 46,17 33,49 

Stretch N Antal 7 7 7 7 

Saknas 0 0 0 0 

Median 25,0000 43,9500 45,3200 30,9900 

Minimum 22,00 30,13 30,98 29,30 

Maximum 52,00 
 

48,08 
 

50,33 
 

41,80 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Grupp 

Totala 
medelvärdet 
vänster ben 
(eftertester) 

Total 
förändring 

höger 

Total 
förändring 

vänster 

Grid N Antal 7 7 7 

Saknas 0 0 0 

Median 23,3300 5,6400 7,1700 

Minimum 19,16 -7,34 -1,73 

Maximum 34,30 14,47 15,62 

Stretch N Antal 7 7 7 

Saknas 0 0 0 

Median 35,4900 3,3300 3,6600 

Minimum 31,33 ,83 -,35 

Maximum 
 

41,66 
 

14,04 
 

14,01 
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8.3 Bilaga 3 
 
Lindström, Persson 

 
 
Figur 2. TP:s upplevda rörlighet från start till slut av interventionen. 
 
 
Tabell 2. TP:s upplevda rörlighet. 

Testperson (TP) Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Grupp 1 Grupp 2 

2 5 6 6 6 6   x 

3 3 4 3 5 4 x   

4 7 5 7 7 7 x   

5 5 6 5 5 5   x 

6 7 6 6 7 6   x 

7 3 3 3 3 4 x   

8 8 8 8 9 9 x   

9 6 6 6 7 7 x   

10 2 2 3 3 3 
 

x 

11 3 3 4 5 6   x 

13 4 4 4 5 6   x 

14 6 7 7 8 9 x   

15 3 3 3 2 2   x 

16 2 3 3 4 5 x   

 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 

hellin10
Stamp

hellin10
Stamp



HALMSTAD UNIVERSITY •  PO Box 823 • SE-301 18 Halmstad, Sweden • www.hh.se 


	framsida Lindström Persson
	C-uppsats Helena Lindström & Karolina Persson 1
	Kandidatuppsats+Baksida

	PROGRAM: Biomedicin med inriktning fysisk träning
	Ort och datum: Halmstad 2013-05-29
	TITEL PÅ ARBETET: Jämförelse mellan statisk stretch och myofasciell egenbehandling i syftet att förbättra hamstringsmuskulaturens rörlighet 
	Författare: Helena Lindström & Karolina Persson
	Ämne och omfattning: Examensarbete inom Biomedicin med inriktning fysisk träning15 Hp
	Presentation av för fattaren: Helena Lindström & Karolina Persson


