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Abstrakt 
Introduktion: Fotboll är en av de mest skadedrabbade idrotterna. 70-90% av 

skadorna är lokaliserade i nedre extremiteter. Den vanligaste skadan är 

hamstringsruptur och utgör 37% av skador i nedre extremiteter. Det finns idag 

mycket forskning gjord på hamstringsrupturer hos manliga fotbollsspelare, men 

skadefrekvensen för hamstringsrupturen minskar inte. 
Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad medvetenhet och kunskap om uppkomst, 

rehabilitering och preventiva åtgärder på hamstringsrupturer för tränare i manliga fotbollslag. 

Metod: Studien har sammanställt redan befintlig litteratur om de valda område för att besvara 

studiens syfte. Studiens valda metod är en litteraturstudie.  

Resultat: (1) Uppkomst: Höghastighetssprint & förlängning. (2) Rehabilitering: Individuell 

konservativ behandling. (3) Preventiva åtgärder: Excentriska övningar ex: Nordic hamstrings 

exercise, Asklings glider.  

Slutsats: Mer kunskap behövs inom området, både för tränare och spelare i idrottsföreningar, 

och kunskapen måste presenteras på ett användbart sätt. 

 

Nyckelord: hamstringsruptur, fotbollsspelare, rehabilitering, prevention.  
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Abstract 
Introduction: Soccer is one of the most injured sports. 70-90% of the injuries are located in 

the lower extremities. The most common injury is hamstring strain and accounts for 37% of 

lower limb damage. There is a lot of research done today on hamstring strains for male soccer 

players, but the injury rate for hamstring strains is not diminishing. 

Purpose: This study wants to contribute to increased awareness and knowledge of the origin, 

rehabilitation and prevention of hamstring strains for coaches in male football teams.  

Method: The study has complied already existing literature on the chosen areas to answer the 

purpose of the study. The chosen method on the study is a literature study.  

Result: (1) Origin: High Speed Sprint & extension. (2) Rehabilitation: Individual 

conservative treatment. (3) Preventive measures: Eccentric exercises eg: Nordic hamstrings 

training, Askling Glider.  

Conclusion: More knowledge is needed in the field, for both athletes and coaches, and the 

knowledge must be presented in a useful way. 

 

Keywords: hamstring strain, soccer players, rehabilitation, prevention. 
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Vi vill rikta ett stort tack till idrottsmedicinska enheten för all hjälp och ett extra 
stort tack till vår handledare som har lyssnat, reflekterat och hjälpt oss i vårt 

arbete. 

 
TACK, 

Lars Göran Fjellborg! 
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Introduktion 
 

“Bakom goda idrottsresultat ligger alltid omfattande träning”  

citerat av: Peterson & Renström (2017, s.36). 

 

För att nå den absoluta toppen krävs ett hårt och gediget arbete. En idrottskarriär ska vara lång 

och hållbar. Idrottaren behöver aktivt bygga och stärka sin kropp under sitt idrottande för att 

kunna prestera. Att minimera riskerna för att skada sig som idrottare är av stort värde. Som 

tränare är det viktigt att ha kunskap om idrottens specifika kravprofil dvs. fysiologiska 

kvaliteter, styrka, snabbhet, rörlighet samt en god teknik (Peterson & Renström, 2017).  

 

Statistik som sammanställts från 2010 visar att 104 000 skador inträffade under 

idrottsutövande i olika idrotter bara i Sverige och där den idrotten som rapporterat flest skador 

var fotboll (Socialstyrelsen, 2010). Manliga fotbollsspelare ådrar sig i genomsnitt omkring 

15–20 skador per 1000 match timmar mätt hos spelare äldre än 15 år och tenderar till att 

skada sig mer i ökande ålder. Fotboll är en intermittent idrott med riktningsförändringar och 

snabba omställningar. Det är en idrott som medför en rad fysiologiska kvalitéer som 

kondition, tekniska färdigheter och ökad muskelstyrka i m. quadriceps och m. hamstrings. 

Quadriceps har en viktig roll för en fotbollsspelare i situationer som sprinter, hopp och 

sparkar medans hamstrings roll är att assistera anterior cruciate ligament (främre korsbandet) 

att stå emot yttre krafter när benet sträcks ut och ska därmed begränsa knäet att översträckas. 

(Peek et al., 2018). Asymmetrier i styrka i quadriceps och hamstrings mellan höger och 

vänster ben och har identifierats som viktiga parametrar för preventiva åtgärder för knä och 

hamstringsskador hos fotbollsspelare (Peek et al., 2018). 70–90% av alla skador hos 

fotbollsspelare drabbar även de nedre extremiteterna, däribland traumatiska skador som 

fotleds-och knäleds distorsioner, kontusioner och muskelbristningar i underben och lår 

(Peterson & Renström, 2017). Den vanligaste skadan i fotboll är hamstringsskador då hela 

37% av de rapporterade muskelskadorna utgörs av hamstringsmuskulaturen (Peterson & 

Renström, 2017). En hamstringsskada är en komplex skada då den involverar flera leder 

vilket är en av anledningarna till att det är svårt att identifiera vilka riskfaktorer och vilka 

preventiva åtgärder som är mest effektiva för denna typen av skada (Peterson & Renström, 

2017). Trots all forskning och utveckling kring hamstringsskador under 20-30 år har 
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uppkomsten av hamstringsskador inte minskat (Brukner, 2015). Rehabiliteringstiden för en 

hamstringsruptur är oförutsägbar då den kan variera från spelare till spelare beroende på vilka 

anatomiska egenskaper varje spelare har exempelvis muskelfibertyp och muskelstyrka, men 

även i vilken situation skadan uppkommer i kan få betydelse för rehabiliteringstiden. Detta 

medför en lätt frustration hos spelare och tränare under säsongen (Carlsson, 2008). Den 

genomsnittliga skadefrånvaron inom fotboll för hamstringsruptur är 17–25 dagar och en 

spelare missar i genomsnitt 2–3 matcher per säsong på grund av detta (Bahr & Engebretsen, 

2010).  

 

Skadan har även en hög återfallsrisk vid för tidig återgång eller bristfällig rehabilitering 

(Peterson & Renström, 2017). Vilket kan tyda på att tränare ute i föreningsverksamheter idag 

har en bristfällig kunskap om uppkomst, rehabilitering och preventiva åtgärder för skador. 

Detta visar på att de finns ett stort behov för fotbollslag att få en djupare kunskap om det 

berörda ämnet, för att minimera riskerna till att en skada uppkommer och hur skadans 

rehabilitering ska genomföras när en skada väl skett. Studien ämnar således bidra med ökad 

medvetenhet om denna typen av skada för att tränare i manliga fotbollslag ska kunna 

förebygga och använda effektiva rehabiliteringsåtgärder.  

 

Bakgrund 
Hamstrings biomekanik 

På lårets baksida sitter en muskelgrupp som heter hamstrings. Hamstrings är en muskelgrupp 

som består av tre muskler m.biceps femoris, m. semitendinosus och m. semimembranosus 

(fig. 2) (Bahar & Engebretsen, 2010). Ursprung för hamstring som grupp är tuber ischiadicum 

och labrum lateralis linea aspera, septum intermusculare laterale och fäste för hamstrings som 

grupp är caput fibulae, pes anserinus, medialsidan av condylus medialis tibiae (tabell 3) 

(Dauber, 2011). Hamstrings huvudfunktion är extension i höftleden och flexion i knäleden. 

Caput breve som är det korta huvudet av biceps gör en flexion i knäleden. m. biceps femoris 

som utgör den laterala delen av hamstrings och agerar som en external rotator av knäleden. m. 

semimembranosus och m. semitendinosus utgör den mediala delen av hamstrings och gör en 

internal rotator av knäleden (Peterson & Renström, 2017). 
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 Fig. 2. Visar hamstringsmuskulaturen. En bild hämtad från Ernlund & Vieira (2017).  

 
 

Tabell 3. En översiktstabell för hamstringmuskulaturens ursprung, fäste och funktion. 

 

 
  

Skademekanism 

Skadan uppkommer till följd av en överbelastning vid kraftig muskelsammandragning i 

samband med knäflexion och höftextension. Överbelastningen sker under perioden vid 

maximal excentrisk sammandragning av hamstrings, när muskeln både förlänger och 

kontraherar samtidigt (Carlson, 2008). Bristningar i denna muskulatur brukar uppstå i muskel-

senaövergången, eller i musklernas fästen (Peterson & Renström, 2017) Den kliniska 

diagnosen beror på skadans egenskaper som kan vara från sträckning av muskelfibrerna till en 
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total ruptur. Oavsett om skadan är en sträckning eller en ruptur är proximala skador mycket 

vanligare än distala skador (Bahr & Engebretsen, 2010). 

 

Muskelfibersammansättningen i en muskel har en betydande roll för risken att drabbas av en 

skada. Muskler med störst andel typ-II fibrer är mer mottagliga för skador. m. biceps femoris 

som ingår i hamstrings är en sådan muskel med många typ-II fibrer (Bahr & Engebretsen, 

2010) och är även den vanligaste skadade muskeln vid hamstringsrupturer. 

M.semimembranosus anses vara den näst mest drabbade muskeln trots bristen på konsensus 

(Ernlund & Vieira, 2017). 

 

Muskelaktivering vid löpning 

I löpningens första rörelse, då benet svingas fram i ett kliv, arbetar quadriceps kontraherande 

och hamstrings arbetar maximalt excentriskt där dess huvuduppgift är att bibehålla en 

kontrollerad rörelse, som människan till vänster i figur 3. Därefter kontraherar hamstrings för 

att absorbera energin som uppstår när foten sätts ner i marken för att samtidigt föra kroppen 

framåt. Knäet flekteras och höften extenderas när benet sedan svingas bakåt, vilket är 

hamstrings primära funktion och ett utsatt läge att skadas (Peterson & Renström, 2017). 

 

            
Fig. 3. Figuren beskriver hur lårmuskulaturen arbetar under löpning (McLaurin, 2012). 
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Syfte 

Studien syfte är att bidra med kunskap för att förstå, förebygga och behandla 

hamstringsrupturer för tränare i manliga fotbollslag. 

  

Frågeställningar 

1). Vad kan orsaka en hamstringsruptur hos fotbollsspelare? 

2). Hur ser rehabiliteringen ut för en hamstringsruptur hos fotbollsspelare? 

3). Vilka preventiva åtgärder finns hos fotbollsspelare? 

 

 

Metod 
Datainsamling och urval 

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie. Sökningarna i vetenskapliga 

baser utfördes i två omgångar. De första sökningarna genomfördes för att erhålla en förståelse 

om studiens ämne samt för att hitta relevanta sökord. De vetenskapliga databaser som 

användes för litteratursökningen var Pubmed, SportDiscus och Google Scholar. Sökningarna 

utfördes under mars-maj 2018. Studien har valt att fokusera på manliga fotbollsspelare med 

anledning av att det finns mer forskning om dem. Den egentliga litteratursökningen som 

genererade artiklar till studien utfördes därefter med hjälp av PICO-modellen. PICO-modellen 

är ett sätt att framhäva en metod i kombination med MeSH (Medical Subject Headings) och 

sökord. PICO står för Population (manliga fotbollspelare), Intervention (hamstringsruptur, 

uppkomst, rehabilitering och preventiva åtgärder), Comparator (jämföra olika behandlingar av 

hamstringsruptur) och Outcomes (uppkomst av hamstringsruptur, rehabiliteringsprogram för 

hamstringsruptur samt riskfaktorer och preventiva åtgärder av hamstringsruptur) (Rogan et 

al., 2013). Sökorden som denna uppsats har utgått ifrån följande är således: soccer, men, 

hamstring injury, hamstring strain, rehabilitation, prevention, risk factors. Orden 

kombinerades på olika vis med ”AND” och/eller med ”OR” i enighet med en boolesk 

sökteknik. 
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Inklusionskriterier i urvalsprocessen var att studien; (1) publicerades mellan 2003–2018 då 

författarna ansåg att det var tillräckligt för att tillgodose relevanta studier som fortfarande kan 

vara aktuella och eventuellt se utvecklingen av de berörda områdena  (2) studerade preventiva 

åtgärder för hamstringsrupturer för fotbollsspelare, (3) studerade rehabiliteringsmetoder för 

hamstringsrupturer för fotbollsspelare, (4) studerade riskfaktorer för hamstringsrupturer och 

(5) var etiskt godkända eller framfört etiska resonemang och överväganden. Parametrar för 

exkluderande var följande; (1) population på enbart kvinnor eller barn (<15år), (2) 

inkluderade andra skador än hamstringsrupturer och (3) populationen innehöll idrotter som 

inte involverar sprinter eller löpning. Litteratursökningen genererade 85st referenser där 

studier och övrig litteratur inkluderades, sedan sorterades efter att ha läst abstrakt, metod och 

innehållsförteckning som slutade på 38st som var mest relevanta för de valda 

frågeställningarna och sökord genom PICO modellen (fig. 1). De studier som har tagits fram 

finns sammanställda i tabeller. Där tabell 1 ger en sammanställning över de studier som 

besvarar frågeställningarna om uppkomst och rehabilitering. Tabell 2 ger en sammanställning 

över de studier om preventiva åtgärder. Antalet studier som inkluderades i denna studie bör 

inte påverka tillförlitligheten då dessa studier ansågs vara de mest relevanta och användbara 

för att besvara studiens syfte och tidsåtgången för genomförandet av studien.  

 

Fig.1 Litteratursökning 

Tabell 1. Sammanfattning över använda studier på rehabilitering och uppkomst för hamstringsrupturer. 
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Tabell 2.Sammanfattning över använda studier på preventiva åtgärder. 

 

 
. 

 

Etisk reflektion 

I enighet med Helsingforsdeklarationen har detta arbete tagit hänsyn till de etiska principerna 

rörande medicinsk forskning. Inga rekryterade försökspersoner var involverade i studien. 

Studien har sammanställt studier, interventionsstudier såväl som litteraturstudier. som varit 

etiskt godkända. Forskningsetik är något som alla oberoende av nivå och krav ska ta i 

beaktande. Med de menas att forskaren ska vara öppen och ärlig i sitt arbete och de tänkbara 

problem som kan uppkomma (Hassmén & Hassmén, 2018). 
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Resultat 
Uppkomst av hamstringsruptur 

De två tydliga typerna av akuta hamstringsrupturer präglas av de olika skadesituationerna. 

Den första och vanligaste skadetypen inträffar under höghastighetssprinter och den andra 

inträffar vid rörelser som leder till omfattande förlängning av hamstrings, till exempel höga 

sparkar och glidtackling i fotboll eller sagittal split som dansare kan göra. Höghastighetstypen 

drabbar huvudsakligen m. biceps femoris och involverar den proximala muskel-

senaövergången (Askling, Malliaropoulos, & Karlsson, 2011). Muskel-senaövergången 

innebär där muskelfibrer går över till senfibrier i muskeln (fig 4.). En skada kan ske när det 

blir för stora dragkrafter på muskel/sena (Thomeé, Swärd, & Karlsson, 2011). I motsats är 

förlängningstypen ofta belägen nära tuber ossis ischii (sittbensknölen) och involverar typiskt 

senvävnad av m. semimembranosus. Skadesituationen och skadeskedet kan ge viktig 

information om skadeprognosen. De hamstringsrupturer som uppstår vid 

höghastighetssprinter genererar en mer akut funktionsnedsättning men kräver ofta en kortare 

rehabiliteringsperiod än förlängningstypen (Askling, Malliaropoulos & Karlsson, 2011). Det 

framgår däremot inte hur denna information kan användas vid rehabilitering, eller ifall dessa 

olika typer kräver olika rehabiliteringsupplägg och vad som skulle skilja dessa åt i frågan om 

rehabilitering. Vilken av situationer som skulle vara mer eller mindre utsatt för en 

fotbollsspelare har studien ej lyckats söka svar på. Men utifrån författarnas egna erfarenheter 

ifrån fotboll har de diskuterat om höghastighetstypen skulle vara mer vanlig. Detta tänker 

författarna beror till stor del av hur spelet ser ut och att många högintensiva löpningar sker 

vilket även Peek et al., (2018) beskriver i sin studie. 
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Fig. 4. Visar på övergång mellan muskel och sena. Figur hämtad från “Nya motions- och idrottsskador och 

deras rehabilitering” av (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). 

 

Riskfaktorer 

Yttre och inre faktorer 

Riskfaktorer för att ådra en skada är viktiga att identifiera för att undvika skada och långa 

perioder av rehabilitering. Riskfaktorerna kan delas in i inre och yttre faktorer. De inre 

faktorerna syftar till individen själv som ålder, kön, längd, vikt, nutrition, styrka, uthållighet 

samt anatomiska avvikelser. De yttre faktorerna syftar till omgivningen och miljön som 

individen befinner sig i och inkluderar exempelvis underlag, intensitet av aktivitet, 

väderförhållande och oschysst spel (Peterson & Renström, 2017). 

 

HQ- kvoten 

Identifiering av riskfaktorer för hamstringsruptur inom fotboll relaterar ofta till styrka i 

muskulatur, rörelsekraven i idrotten, intensitet i fysisk aktivitet och tidigare skada. 

Musklernas egenskaper har en betydande påverkan då muskelobalans ökar risken att ådra sig 

en hamstringsruptur. Hamstrings-muskelobalans definieras som en skillnad i muskelstyrka 

jämfört med motsatt sida eller en förändring i förhållandet mellan styrka i hamstrings och 

styrka i quadriceps (HQ-kvoten). Risken för skada är högre när styrkan i hamstrings på det 

ena benet är mer än 10–15% lägre jämfört med det andra benet. Risken för skada anses även 

vara högre när styrkekvoten mellan hamstrings och quadriceps (HQ-kvoten) är mindre än 0,6, 

vilket säger att hamstrings ska utgöra minst 60% av quadriceps styrka för att en individ inte 

ska vara i riskzonen för att ådra sig en skada. Det måste tas i beaktning att dessa siffror kan 

variera beroende på individ och sport (Ernlund & Vieira, 2017).  

 

Bäckenets position 

Rörelsekraven för fotboll är också en predisponeringsfaktor för hamstringsskada, däribland de 

sprinter som kan utföras vid träningar och matcher. Individer som vinklar bäckenet framåt i 

löpstegen vid acceleration ökar spänningen på hamstrings och ökar därmed risken att ådra sig 

en skada. En förkortning i iliopsoas och obalans i buk- och ländryggsmuskulatur kan också 

främja ett framåttippat bäcken och öka muskelspänning i det sista skedet vid löpning då 
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höften är extenderad och därmed placera hamstrings i ett mekaniskt ogynnsamt läge (Ernlund 

& Vieira, 2017). Muskler som bidrar med en framåttippning av bäckenet är iliopsoas, rectus 

femoris och tensor fascia latae. Muskler som arbetar med att dra bäckenet bakåt är rectus 

abdominis, gluteus och hamstrings (Thomeé, Swärd, & Karlsson, 2011). Kroppen vill hela 

tiden eftersträva jämvikt och likaså vill musklerna eftersträva jämvikt. Är det någon muskel 

som är svag eller skadad måste någon annan muskel hjälpa till (Elphinston, 2014). 

 

 
Fig. 5. (Karam, 2015) Två illustrationer som visar på hur de olika musklerna runt bäckenet påverkar dess 

position. Den bilden till vänster illustrerar det som nämns ovan som en framåttippning av bäckenet, där 

hamstrings hamnar i ett mekaniskt ogynnsamt läge då musklerna i hamstrings förlängs. Den högra bilden 

illustrerar hur magmuskulaturen och hamstrings positionerar bäckenet i ett mer gynnsamt läge för hamstrings 

då hamstrings inte förlängs.  

 

Tidigare hamstringsskada 

Tidigare hamstringsskada är en riskfaktor som ofta är korrelerad med nya skador. 

Återfallsskador efter att ha återvänt till idrotten är den största komplikationen för denna 

patologi. Återkommande skada är vanligare när rupturen involverar M. biceps femoris. 

Risken för återkommande skador är signifikant korrelerad med tidigare hamstringsruptur och 

återkommande rapporter rapporterar att intervallet för att drabbas ligger från 14% till 63% 

inom två år efter den initiala skadan (Ernlund & Vieira, 2017).  

 

I en studie av Silder et al. (2008) har muskelreformering efter en skada på hamstring 

undersökts för att bevisa om detta kan vara en risk för att ådra en ny skada. Studien bevisade 

att det fanns morfologiska skillnader mellan benen hos de tidigare skadade deltagarna som var 

väsentligt större än de naturliga variationer som uppstod hos friska idrottare som inte har 
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ådragit sig en hamstringsruptur. 75% av de tidigare skadade deltagarna hade en uppenbar 

återstående ärrbildning vid den förmodade skadade delen av muskeln, som kvarstod minst 

fem månader efter skada. Av de 13 deltagarna med skador på biceps femoris återvände 85% 

sannolikt till idrotten med kvarvarande atrofi hos caput longum av biceps femoris och/eller 

hypertrofi av caput breve biceps femoris. Det är möjligt att dessa långsiktiga förändringar i 

muskeln, och dess sena, förändrar kontraktionsmekaniken under funktionell rörelse, såsom 

löpning, och kan bidra till risk för en ny skada (Silder et al., 2008). 

 

I en studie gjord 2013 undersöktes styrkan i hamstrings efter återgång till idrott hos 25 

idrottare som drabbats av en akut hamstringsruptur. Varje deltagare fortsatte med 

rehabiliteringsprogrammet tills de fastställda kriterierna för återgång till idrott var uppfyllda, 

vilket inkluderade att de inte kände en signifikant smärta vid övningen straight leg raise, de 

hade full isometrisk styrka i hamstrings mot manuellt motstånd vid 90 grader och 15 grader 

av knäböjning, ingen ömhet vid palpation och ingen ångest under sportspecifika rörelser eller 

vid full insats. När en läkare godkänt en återgång till idrott genomgick varje deltagare en 

MRI-undersökning och ett test av isokinetisk styrka som även upprepades efter 6 månader 

(Sanfilippo et al., 2013).  

 

Studien visade att det skadade benet vid tiden för återgång till idrotten efter en skada på 

hamstring hade ett styrkeunderskott jämfört med det oskadade benet och en MRI-bevisad 

muskelskada var även närvarande. Vid sex månader efter återgång till idrotten var 

styrkeunderskott och tecken på skada helt borta. Författarna förklarar att de observerade 

styrkevinsterna vid sexmånadersuppföljningen beror på ett neuromuskulärt inflytande. De 

föreslår att med tanke på graden av skada som fortfarande framgår av MRI vid återgång till 

idrott kan en skyddande neuromuskulär hämning existera vid den tidpunkten för att begränsa 

muskelns peak torque, d.v.s. den maximalt uppmätta styrkan och minimera risk för ådra sig en 

till skada. Vid sexmånadersuppföljningen hade all indikation på skada och styrkeunderskott 

varit helt frånvarande och muskelvolymen hade även minskat. Därför föreslår författarna att 

styrkevinsterna över tid kan förklaras genom att neuromuskulär inhibering har avlägsnats 

under fullbordad muskelläkning, oberoende av förändringar i muskelvolym (Sanfilippo et al., 

2013). 
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Läkning 

Under de första 2 veckorna efter skadetillfället kan skadeområdet bestämmas av maximal 

smärta vid palpation. En allmän tumregel är ”ju närmare ischias tuberosita, desto längre 

rehabiliteringsperiod” (Askling, Malliaropoulos & Karlsson, 2011). Ämnesomsättning i senan 

är mycket långsammare än i en muskel då det är sämre blodförsörjning i senan.Vilket gör att 

anpassningen till träning sker långsammare, om tiden är tillräcklig finns det god potential hos 

senan med hjälp av träning (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). De två typerna av 

hamstringsruptur kräver även olika rehabiliteringsprogram. Vid höghastighetssprintskador är 

det vanligt att idrottaren upplever en betydande förbättring 4–6 dagar efter skadetillfället med 

särskilt avseende på smärta, styrka och flexibilitet. Eftersom läkningsprocessen fortfarande 

bara är i sitt första skede är detta emellertid en potentiellt farlig känsla då den skadade 

vävnaden inte kan absorbera energi och risken för en ny skada är uppenbar (Askling, 

Malliaropoulos, & Karlsson, 2011). 

 

Thomeé, Swärd & Karlsson (2011) beskriver den modell som används för rehabilitering av 

motions och idrottsskador. I modellen beskrivs fyra olika rehabiliteringsfasen som också tar 

hänsyn till patienten och läkningen på själva skadan (tabell 2). (1) Inflammation innebär att 

det är kroppens sätt att reagera efter en vävnadsskada eller överansträngning. Denna fas kan 

pågå från 1–2 dagar efter skadan till upp mot 6 veckor beroende på skadans omfattning. I 

denna inledande fas är det viktigt att den skadade får en förståelse för hur fortsatt 

rehabilitering ska genomföras (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). (2) Reparation innebär att 

skadan håller på att återställa sig med sekundär vävnad. Reparation stimuleras av ökad 

blodcirkulation då de bidrar till snabbare och bättre läkning av den primära skadan. För den 

skadade är det viktigt att fortsätta med cirkulationsträning flera gånger per dag, dels för att 

minska den försvagning av muskulaturen som sker när du blir inaktiv och minimera svullnad, 

stelhet och smärta. Träningen ska därför vara utmanande men ändå på en nivå som inte blir 

alltför krävande. Denna fas kan vara upp till 6 veckor (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). (3) 

Remodellering innebär att den sekundära vävnaden successivt ersätts med “riktig” vävnad. 

Denna fas kan pågå från 3–12 månader ibland längre. Här arbetar den skadade med mer 

utmanade rehabilitering och specifik. Tyngre och mer krävande övningar. Övningar som 

explosiva styrkeövningar, hopp och löpning involveras vilket blir höga belastningar på 

kroppen. Det är när styrkan närmar sig den nivå som den hade före skadan eller 90% av den 
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friska sidan som denna specifika hårdträning träder in. Ett individanpassat 

rehabiliteringsprogram som är framtaget med en idrottsmedicinsk kunnig (Thomeé, Swärd & 

Karlsson, 2011). (4) Mognad innebär att den skadade vävnaden egenskaper kommer tillbaka 

till dess fulla funktion och ibland till och med bättre. Denna fas ska den skadade vara åter till 

idrotten, vilket innebär att alla symptom ska vara borta och man ska kunna utföra utmanande 

övningar. Dock är det mycket vanligt med återfall eller att få en ny skada. Denna fas kan vara 

cirka 6 veckor (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). 

 

Slutsatsen som kan dras av detta är att muskelläkningen tar lång tid för en hamstringsruptur 

och det är viktigt att genomgå rätt rehabilitering och inte påskynda återgången till idrott. 

Remodelleringsfasen under läkningen av muskler pågår från 3–12 månader (Thomeé, Swärd 

& Karlsson, 2011) vilket även stärker antagandet om att rehabiliteringstiden för en 

hamstringsruptur är flera månader lång och pågår även efter ett genomfört 

rehabiliteringsprogram. 
 

Tabell 4. Tabellen ger en översiktsbild av de olika faserna för rehabilitering, patientens medvetenhet och 

läkning. Tabell hämtad från “Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering” av (Thomeé, Swärd & 

Karlsson, 2011) 
 

 

 

Rehabilitering av hamstringsruptur 

Akut rehabilitering 

Behandlingen är konservativ, där protokollet om tryck, vila, is, kompression och högläge 

(PRICE) är fortfarande det föredragna första hjälpen följt av användning av 

antiinflammatoriska läkemedel i den akuta fasen och ett muskelrehabiliteringsprogram 

(Ernlund & Vieira, 2017). Trycket är det första som görs vid en akut mjukdelsskada, i syfte 

att skapa ett mottryck mot den blödning som utvecklar sig i muskeln (Peterson & Renström, 
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2017). Detta medför att kroppens egna blodstillande funktioner lättare träder i kraft. Trycket 

sätts med en elastisk binda som anläggs med kraftfull åtdragning och ska sättas snarast 

möjligt när skadan skett (Peterson & Renström, 2017). För att få ett mer effektfullt tryck bör 

en skumgummikudde fixeras på de skadade området. Trycket ska inom 30 sekunder från att 

skadan inträffat sättas för att effekten ska bli maximal (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). 

Tryckförbandet bör sitta i 30 min för att stoppa den akuta blödningen. Om det ger smärta och 

obehag när trycket sitter på kan det vara för hårt åt satt och kan behövas lossas på. Eftersom 

det kan medföra negativa effekter på skadan (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). För att 

minska svullnad och smärta kan även en kylförpackning användas i samband med trycket från 

den elastiska bindan (Peterson & Renström, 2017). En yttre kylbehandling på en lårmuskel 

har visat sig sänka både temperatur och muskelblodflöde signifikant på ett djup av 2 cm först 

efter 10 minuter när skadan skett. Dock var detta inte särskilt effektivt på en akut blödning 

utan ett snabbt externt tryckförband var av störst betydelse för skadan. Ett lättare 

kompressionsförband bör läggas på de skadade området under natten och gärna ett par dagar 

efter (Peterson & Renström, 2017). Ett kompressionsförband funktion är också att motverka 

vätskeansamling och svullnad i anslutning till den skadade vävnaden (Thomeé, Swärd & 

Karlsson, 2011).  I 2–5 dagar efter skadetillfället rekommenderas immobilisering av det 

skadade benet, som inkluderar vila, kompression, kylbehandling och högläge, eftersom det 

förbättrar muskelns regenerationsförmåga. Därefter kan ett rehabiliteringsprogram med 

övningar som ämnar påskynda tiden till återkomst till idrotten inledas. I takt med avtagande 

smärta och större rörelseomfång kan programmet utökas. Tidig rörelse kan därefter säkerställa 

en god orientering av kollagenet och utfyllnad mellan rupturändarna. Den fortsatta 

rehabiliteringen är i regel konservativ och bör insättas tidigt (Peterson & Renström, 2017). 

Vid totala rupturer bör operation övervägas i ett tidigt skede eftersom dessa har visat bättre 

resultat vid kirurgisk reparation (Ernlund & Vieira, 2017). 

  

Kliniska tester 

För att avgöra var skadan är lokaliserad och vilka muskler som är drabbade bör en noggrann 

undersökning genomföras inom 1–2 dagar. Vid en klinisk undersökning inspekteras hållning 

och gångförmåga, palpation och test av muskelfunktion. Lokal ömhet vid palpation av 

muskelbuken genomförs när idrottaren står framåtböjd eller ligger på magen och bör utföras 

under muskelavslappning och under muskelkontraktion. En lucka kan ibland kännas i 
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muskulaturen även vid mindre skador trots att detta inte är typiskt för en mindre skada men 

representativ vid mer omfattande rupturer. Rörligheten är i regel signifikant nedsatt i det 

skadade benet jämfört med det friska och därför kan test av rörlighet ge värdefull information. 

Styrkan i musklerna utförs genom knäböjning och knästräckning samt höftsträckning och 

höftböjning mot motstånd där man jämför med det friska benet (Peterson & Renström, 2017). 

 

Verifiering av hamstringsskada 

Om resurser för magnetkameraundersökning (MR) och ultraljudsundersökning (UL) finns 

anses dessa vara lika värdefulla. MR kan identifiera minimala skador med mindre än 5% av 

muskeln inblandad. Ultraljud ger till skillnad från MR en bättre upplösning och möjliggör 

funktionell och dynamisk utvärdering av såväl muskler som senor. Storleken på svullnaden 

som uppstår minskar redan efter 48 timmar och en hamstringsskada anses graderas bäst efter 

48–72 timmar och därför bör undersökningen genomföras inom 1–2 dagar efter skadetillfället. 

Graderingen av muskelrupturer kan delas in i en tre grader. Grad I är en partiell muskelskada 

och mindre än 5% av muskelns omfång är involverad. Grad II är också en partiell 

muskelskada som utgörs av 5–50% av muskelomfånget medan grad III i regel är en total 

ruptur eller en avslitningsskada (Peterson & Renström, 2017). 

 

Klassificeringssystem München  

Vilken typ av skada som diagnostiseras vid undersökning korrelerar med tid till återgång till 

idrott. Nyligen introducerades ett klassificeringssystem för muskelskada i München som en 

ny terminologi och klassificeringssystem för muskelskador. Detta kliniska system 

klassificerar muskelskador i funktionella muskelstörningar och struktur-mekaniska skador, 

där funktionella muskelstörningar är trötthetsinducerade eller neurogena skador som orsakar 

muskeldysfunktion, medan struktur-mekaniska skador är slitningar av muskelfibrer (bilaga 3) 

(Ekstrand et al., 2013). 

 

München-klassificeringen har visat en positiv prognostisk giltighet för återgång till spel efter 

lårmuskelskada hos professionella manliga fotbollsspelare, där strukturskador korrelerar med 

en genomsnittlig längre tid till återgång till idrotten än funktionella muskelstörningar (fig. 6). 

Funktionella muskelstörningar hade totalt ett medelvärde på 8,6 dagar av frånvaro och 

strukturskador hade totalt ett medelvärde på 22,7 dagar av frånvaro. Flest antal dagar av 
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frånvaro från idrotten var strukturskador som var subtotala (>90% av muskeln är av) eller 

totala rupturer av muskeln med ett medelvärde på 62,4 dagar. Vidare visade studien att 

underklassificering av strukturskador sammanhänger med återgång till spel medan 

undergruppering av funktionella muskelstörningar visade på en mindre prognostisk relevans 

(Ekstrand et al., 2013). 

 

 
Fig. 6. Diagram över antal dagar av frånvaro efter olika grupper av muskelskador samt inkluderat om skadan 

är belägen på framsidan av kroppen (anterior) eller på baksidan av kroppen (posterior) (Ekstrand et al., 2013). 

 

 

Rehabiliteringsprogram 

I en randomiserad, dubbelblindad klinisk studie med parallella grupper jämfördes skillnaderna 

mellan två rehabiliteringsprogram för akut hamstringsruptur. Det ena programmet fokuserade 

på stegrande agility och bålstabilisering (bilaga 1, tabell 1) och det andra programmet 

fokuserade på stegrande löpning och excentrisk styrketräning (bilaga 1, tabell 2). Båda 

programmen var utformade att hålla på i 2-6 veckor. 31 personer inskrevs i studien varpå 29 

påbörjade rehabilitering och 25 avslutade den. Resultatet visade få kliniska och morfologiska 
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utfallsskillnader över tid och endast 4 av 29 deltagare drabbades av en återkommande skada. 

Båda rehabiliteringsprogrammen som användes i studien gav liknande resultat med avseende 

på hamstringsmuskulaturens återhämtning och funktion vid tiden för återgång till idrott. Efter 

avslutad rehabilitering uppvisade deltagarna normal fysisk styrka och funktion vid klinisk 

undersökning, men det bevisades även att muskulaturen fortfarande var i ett läkande stadie 

(Silder et al., 2013). 

  

En annan studie undersökte likartade rehabiliteringsprogram för akut hamstringsruptur. 

Studien var prospektiv och randomiserad där 24 idrottare deltog. Deltagarna blev 

slumpmässigt tilldelade 1 av 2 rehabiliteringsprogram där 11 tilldelades ett program 

bestående av statisk stretching, isolerad stegrande motståndsträning för hamstrings och 

kylbehandling. De resterande 13 tilldelades ett program bestående av stegrande agility och 

bålstabilitetsövningar och kylbehandling. Resultatet visade att rehabiliteringsprogrammet som 

bestod av stegrande agility och bålstabilitetsövningar var effektivare för att främja återgång 

till idrott och att förhindra upprepade skador hos idrottsutövare som lider av en akut 

hamstringsruptur än programmet som fokuserade på isolerad hamstrings stretching och 

styrkeövningar för hamstrings (Sherry & Best, 2004). Resultatet i Sherry & Best (2004) studie 

kan alltså blivit påverkat av externa faktorer ifall försöksledarna visste eller trodde vid 

tilldelningen av rehabiliteringsprogrammen att det ena programmet kunde vara effektivare 

och därmed omedvetet påverkat deltagarna. Hur rehabiliteringsprogrammen presenterades 

framgår inte, men enligt Self Determination Theory (SDT) påverkar känslan av kompetens 

den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). Skulle deltagarna i Sherry & Best (2004) på ett 

medvetet eller omedvetet sätt veta att det program de blev tilldelade var effektivare skulle 

detta kunna öka deras motivation och därmed även påverkat utförandet av rehabiliteringen. 

Även autonomi eller självbestämmande är en viktig del i SDT som har visat positiv effekt på 

motivation i idrott (Ryan & Deci, 2000).  

 

I en studie av Askling, Tengvar och Thorstensson (2013) undersöktes effektiviteten av två 

olika rehabiliteringsprotokoll för akut hamstringsskada. 75 fotbollsspelare med en MRI-

verifierad akut hamstringsskada deltog i studien och tilldelades slumpmässigt till ett av två 

rehabiliteringsprotokoll. Övningarna av L-protokollet syftar specifikt till att belasta 

hamstrings under omfattande förlängningar, huvudsakligen under excentriskt muskelarbete. 

C-protokollet bestod av konventionella övningar för hamstrings med mindre tonvikt på 
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förlängning. Varje rehabiliteringsprotokoll bestod av tre olika övningar där övning 1 främst 

syftade till ökad flexibilitet, övning 2 var en kombinerad övning för styrka och bål- och 

bäckenstabilisering och övning 3 var mer av en specifik styrketräning (bilaga 3). Alla 

övningar utfördes i sagittalplanet. Intensiteten och volymen av träning gjordes så lika som 

möjligt mellan de båda protokollen. Studien visade att tiden till återgång var betydligt kortare 

för spelarna som tilldelats L-protokollet. Medelvärdet för återgång till idrott var för dessa 

spelare 28 dagar, kontra 51 dagar för spelarna med C-protokollet. Dock tog förlängningstypen 

av hamstringsskada längre tid att läka oavsett rehabiliteringsprogram än höghastighetstypen, 

men oavsett skada var L-protokollet signifikant effektivare än C-protokollet (Askling, 

Tengvar & Thorstensson, 2013). 
  

En longitudinell kohortstudie undersökte om ett trefas-rehabiliteringsprogram för 

hamstringsruptur, som också betonade excentrisk styrketräning med hamstringsmuskulaturen 

i ett förlängt läge, kan minska återkommande skada. 50 idrottare med hamstringsruptur deltog 

i studien varpå fyra ådrog en ny skada mellan 3 till 12 månader efter återkomst till idrott. 

Resterande 42 deltagarna var skadefria i genomsnitt 24 månader efter återkomst till idrott. 

Åtta deltagare slutförde inte rehabiliteringen och återgick till idrotten innan de påbörjat den 

excentriska träningen med hamstrings i ett förlängt tillstånd. Alla fyra som ådrog en ny skada 

inom ett år förekom bland dessa deltagare som inte slutförde rehabiliteringen. Vid tidpunkten 

för återgång till idrott hade deltagarna som fullfört rehabiliteringsprogrammet fullständigt 

återupprättande styrka medan de deltagarna som inte fullfört rehabiliteringsprogrammet en 

signifikant svaghet i hamstringsmuskulaturen, som var gradvis sämre vid längre muskellängd 

(Tyler et al., 2017). 

  

Alternativa metoder för rehabilitering av hamstringsrupturer har även undersökts. Två studier 

har genomfört en autolog PRP-injektion (platelet-rich plasma, även trombocytrik eller 

blodplättsrik plasma på svenska) vid behandling av hamstringsruptur (A Hamid et al., 2014; 

Reurink et al., 2014). En studie hittade ingen signifikant skillnad i tid till återgång till idrott 

och risk för att skadas igen (Reurink et al., 2014). Den andra studien såg däremot att en PRP-

injektion kombinerat med ett rehabiliteringsprogram var signifikant mer effektivt för 

behandling av hamstringsruptur än att använda endast ett rehabiliteringsprogram (A Hamid et 

al., 2014). Detta är något att ta med till framtida forskning, om PRP-injektion kan utvecklas 

eller om det kan finnas alternativa metoder eller nya metoder för rehabilitering och/eller 
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preventiva åtgärder. PRP-injektion är en intressant metod med varierande resultat (Hamid et 

al., 2014; Reurink et al., 2014). Om den konservativa rehabiliteringen i dagsläget inte 

fungerar bör mer forskning om nya metoder genomföras. Idag är den mest effektiva 

rehabilitering för hamstringsruptur, som flest studier i slutändan har visat, ett program med 

fokus på excentrisk träning och att förlänga hamstrings (Ernlund & Vieira, 2017). 

 

 
 Fig. 7: En översikt över rehabilitering för hamstringsruptur: “Nya motions- och idrottsskador och deras 

rehabilitering” av (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011) 

 

Rehabiliteringstiden för en hamstringsruptur är lång och beräknas upp till i genomsnitt 50 

dagar. Trots genomfört rehabiliteringsprogram kan defekter i excentrisk och koncentrisk 

styrka i muskulaturen kvarstå efter återgång till spel (Maniar et al., 2016). Att dessa märkbara 

defekter i styrka är närvarande vid återgång till spel låter som en självklarhet efter en 

hamstringsruptur och något som en spelare borde räkna med. Men frågan är om dessa spelare 

som har kvar dessa defekter inte ens ska återgå till spel då defekterna agerar som den största 

riskfaktorn för en hamstringsruptur (Silder et al., 2008; Sanfilippo et al., 2013). Dagens 

forskning drar slutsatser om att rehabiliteringen är lång och att många idrottare återgår till spel 

med defekter i muskulaturen, vilket leder in på vikten av rehabilitering och att ta denna skada 

på största allvar. Det blir tydligt att kunskapen inte finns ute i föreningar.  
 

Preventiva åtgärder 

Det är viktigt att ta reda på orsaken till varför skadan uppkommer och hur fotbollslag kan 

minimera riskerna för att skadan ska ske (Shadle & Cacolice, 2017). I 18 år har FIFA:s 

(Fédération Internationale de Football Association) medicinska center arbetat med forskning 

på idrottare under sitt idrottsutövande för att få fram ett neuromuskulärt 
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uppvärmningsprogram FIFA 11+ (fig. 8) som förebygger skador i fotboll. Lag som har gjort 

FIFA 11+ program har 25,3% lägre risk att skada sig på träning än de som inte genomförde 

träningsprogrammet och 11,5% lägre på match (Åman, 2017). Träningsprogrammet 

involverar övningar som fokuserar på bålmuskulaturen, knä och baksida lår. Övningen nordic 

hamstrings exercise (NHE) är en central övning i programmet (Sadigursky et al., 2017). 

 

 
Fig. 8. FIFA 11+ är ett träningsprogram som syftar till att förebygga skador inom fotboll (Isokinetic,2012). 

 

Det som har undersökts och testats i flera studier är effekten av att använda excentrisk träning 

på fotbollslag (Shadle & Cacolice, 2017; Petersen et al., 2011; Brukner, 2015 & Nicholas, 

2013). I en studie har de testat 54 lag som spelar i de fem bästa divisionerna i Danmark. 

Lagen randomiserades, 26 lag i interventionsgruppen och 28 i kontrollgruppen. Båda 

grupperna fortsatte sin träning som vanligt men interventionsgruppen adderade även 27 

träningstillfällen med NHE-program (bilaga 4) under 10 veckor. 50 lag fullföljde studien. 

Spelarna genomförde 2–3 set med 5–12 repetitioner av NHE 1-3 gånger i veckan. Det som 

rapporterades var nya hamstringsrupturer och gamla som skadats igen. Spelarna fick 

rapportera efter säsongen antal skador. Resultatet visade på att färre skador uppkom i 

interventionsgruppen 15 och totalt 52 skador i kontrollgruppen. Detta resultat ger en 
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indikation på att NHE övningar i samband med övrig träning kan förebygga nya och förhindra 

att gamla hamstringsrupturer uppkommer (Schache, 2012). 

  

I en studie från 2013 har de låtit danska fotbollsspelare i fem olika fotbollslag, två 

professionella och tre amatörlag med 942 spelare totalt. Spelarna randomiserades in i två 

grupper. Spelare i interventionsgruppen fick genomföra 27 träningspass med NHE under 10 

veckor i samband med sin fotbollsträning och kontrollgruppen körde endast sin 

fotbollsträning. NHE övningen gjordes efter uppvärmningen i samband med 

fotbollsträningen. Resultatet visade att det var totalt 15 st hamstringsskador i 

interventionsgruppen vilket bidrog till 454 dagar frånvaro från fotbollen. Kontrollgruppen 

uppnådde en skadefrekvens på 51st vilket blev 1344 dagar från fotbollen (Nicholas, 2013). 

 

I en studie av Lovell et al. (2018) hade de gjort före och efter tester på ett amatörfotbollslag 

efter de genomfört 12 veckor av NHE. Testerna som genomfördes var styrka i hamstrings, 

muskelaktivitet och andra anpassningar. Laget hade randomiserats in i tre olika grupper där en 

grupp var kontrollgrupp, en grupp genomförde NHE före träningarna och en grupp som 

genomförde efter varje träning. Resultatet i studien visade att en ökning i styrka på biceps 

femoris och en viss ökning i muskelaktivering på båda grupperna som genomförde 

träningsprogrammet i anslutning till fotbollsträningen. Studiens slutsats var att det blev en 

ökad styrka i hamstringsmuskulaturen när NHE programmet utfördes i samband med 

fotbollsträningen. Det kan förutspå att hamstringsskador kan elimineras med hjälp av ett NHE 

program (Lovell et al., 2018).  

 

Brukner (2015) har i sin studie granskat tidigare forskning för att sammanställa behandling 

och preventiva åtgärder för hamstringsrupturer. Författaren kan konstatera att forskningen om 

hamstringsrupturer ökar men att skadorna inte minskar. Detta får konsekvenser för idrottaren 

och laget. Författaren diskuterar med hjälp av de studier han sammanställt vilka övningar och 

metoder som har visat sig minska uppkomsten av hamstringsruptur och därmed vara mest 

effektiva. Övningar som NHE, romanian deadlift och Asklings extender är övningar som kan 

vara gynnsamma i en rehabilitering såväl som preventivt. Slutsaten som Brukner (2015) 

beskriver i sin studie är att trots att forskning visar på signifikanta resultat krävs nya 

utvecklade metoder för att minska risken att ådra sig en hamstringsruptur.  
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I en litteraturstudie av Rogan et al. (2013) undersöktes om statisk stretching som metod kunde 

förebygga hamstringsrupturer. Deras resultat påvisade att det fanns för få kvalitativa och 

kvantitativa studier inom området för att dra någon slutsats. Det som bör göras för vidare 

forskning är att utföra interventioner och randomiserade kontrollerade studier för att få fram 

något resultat om huruvida statisk stretching fungerar eller inte (Rogan et al. 2013). I 

ytterligare två studier hade de gjorts en intervention om excentrisk träning som preventiv 

åtgärd för hamstringsrupturer. Båda studierna hade kommit fram till samma resultat, 

uppkomsten av skadan hade minskat med excentrisk träning som metod och visat på en ökad 

muskelmassa av hamstrings (Arnason, 2008 & Mjølsnes, 2004).  

 

När det kommer till de preventiva åtgärder för hamstringsrupturer vill författarna belysa 

vikten av frekvens och intensitet i de olika preventiva program som genomförs. Som på FIFA 

11+ (bilaga 4) som är ett skadeförebyggande program framtaget för fotbollsspelare i första 

hand, har de gjort tre olika nivåer i programmet (Sadigursky et al., 2017). Detta underlättar 

för tränare att arbeta efter, då man förslagsvis börjar med nivå 1 som ska vara lättare 

övningar, lägre frekvens och intensitet. I början av ett nytt program måste kroppen vänja sig 

vid övningarna och skapa en så kallad anatomisk adaption (Thomée et al., 2008). Det är 

viktigt att veta som tränare vilken intensitet och frekvens det ska vara för att inte påverka 

något annat dvs. obalans i muskulatur, bidra till överträning eller att annan skada ska uppstå 

(Thomée et al., 2008). 

 

Många studier som finns i dagsläget har använt sig av NHE och är gjorda på liknande vis. 

Mjølsnes et al. (2014) och Nichols (2013) har båda gjort studier på NHE under en 10 veckors 

period. Båda studierna visar att det sker mindre skador för den grupp som utför övningen 

NHE än för de som inte gör den övningen. Vilket Brukner (2015) också påvisar i sin studie, 

att när fotbollsspelare deltar i en interventionsstudie och utför övningar med fokus på den 

excentriska fasen som NHE sker det färre skador på hamstrings. Men ändå minskar inte 

antalet hamstringsrupturer för en fotbollsspelare trots dessa resultat (Brukner, 2015). Det som 

författarna i denna studie diskuterat är varför skadan inte minskar på fotbollsspelare när det 

finns så mycket forskning och kunskap kring skadan. Det hade varit intressant att se om det 

finns ett samband mellan tränarens kunskap och antal hamstringsrupturer, om mer kunskap 

hos tränaren skulle reducera uppkomsten av skadan eller om det hör till fotbollens fysiska 

krav att hamstringsruptur uppkommer på grund av spelet och intensiteten. Detta är något för 
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framtida forskare att kolla vidare på. Det har även spekulerats om de övningar och metoder 

som tagits fram är de optimala för fotbollsspelare på att reducera uppkomsten av 

hamstringsrupturer eller om övningarna och metoderna inte når ut till fotbollslagen och 

tränarna. Eller kanske är det brist på annan kunskap som kanske berör den psykologiska biten 

i en rehabiliteringsprocess.  

 

Denna studie valt att bifoga program och övningar från de olika studierna så att kunskapen på 

ett enkelt sätt kan spridas. Detta skapar goda förutsättningar för andra fotbollslag att efterlikna 

samma sorters övningar för att minimera skadenivån på hamstringsskador. Det som har 

observerats av författarna ute i föreningsverksamheten är att viljan att träna 

skadeförebyggande finns, men att kunskapen om hur och vad som ska göras är bristfällig. 

Därav drar författarna slutsatsen att det är viktigt att ge tränaren och laget en större möjlighet 

att bedriva den träning de vill med hjälp av en övningsbank där de själva kan välja olika 

övningar som fokuserar på preventiva åtgärder och bidrar till en större variation för spelarna. 

Författarna har själv erfarenheten som spelare från fotboll vilket har givit en större inblick och 

förståelse om vilka fysiologiska kvalitéer en fotbollsspelare bör ha. Det har bidragit till att 

förstå det betydande värdet av att utbilda tränare så väl som spelare om bakgrund, 

rehabilitering och preventiva åtgärder för hamstringsrupturer, för att kunna skapa ett större 

engagemang för hanteringen av skadan.   

 

Etiska och samhälleliga reflektioner 

Studien har valt att fokusera på manliga fotbollsspelare med anledning av att det finns mer 

forskning om dem. Men studien har inte exkluderat forskning med kvinnliga fotbollsspelare. I 

studien har det funnits ett genustänk under hela arbetsprocessen. Studien säger inget om att 

dessa metoder inte kan genomföras på kvinnor. En fotbollsspelare har inget specifikt kön 

enligt författarna därför vill de lyfta fram att denna uppsats är applicerbar till tränare i 

kvinnliga fotbollslag.  

 

Nyttan med denna uppsats kan medföra mindre kostnader för idrottsföreningar och 

sjukvården i samhället. Tanke är att med hjälp av denna studie ge mer utbildning och kunskap 

till tränare, så att färre skador uppkommer. Vilket ska bidra med mindre besök hos 

sjukgymnaster, läkare och annan utbildad person.  
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Metodologisk reflektion 

Valet av metod föll sig naturligt efter att ha gjort en screening inom området och besvara de 

valda syfte och frågeställningar. När det kommer till att sammanställa redan befintlig 

forskning gäller det för studenten att kritisk förhålla sig till de material som granskas 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Något som författarna varit medvetna om är att egna tolkningar 

av resultat i de studier som granskats och läst kan ha påverkat studiens resultat. När det 

handlar om att sammanställa redan befintlig forskning kan det vara svårt att vara helt kritisk 

och patisk till de som läses eftersom olika erfarenheter och upplevelser kan tänkas få en 

betydelse. Språket på de olika studierna är främst på engelska vilket också kan vara något som 

ska tas i beaktande. Då vissa engelska ord och begrepp inte finns i det svenska språket och 

kan ha bidragit till feltolkning av text.  

 

Något som också bör tas i beaktande är noggrannheten och pålitligheten i utförandet av de 

studier som har granskats och sammanställts. Med den valda metoden anser författarna att 

studien kunnat fullfölja arbetet på de sätt som varit tänkt för att besvara studiens syfte. Antalet 

studier som hittades vid första sökningen var 86st vilket bidrog med en större inblick i vad 

författarna tyckte saknades. De väckte en process och syfte med frågeställningar skapades. 

Efter att filtrera sökningen utifrån de sökord och den skapta PICO modellen blev 38st 

referenser kvar. En litteraturstudie bör innefatta runt 50st referenser för att kunna besvara 

arbetets syfte och frågeställningar (Hassmén & Hassmén, 2008). Utifrån denna studiens syfte, 

valda inklusions-/och exklusionskriterier ansågs de valda studier vara tillräckliga för att 

genomföra arbetet. Det som kan diskuteras är om studiens resultat kan ha påverkats av 

omfattningen av antalet studier. Hade fler studier kunnat bidra med något mer och nytt som 

inte redan nämnts i studien? Risken med för få studier är att det kan finnas områden som 

utesluts och påståenden och fakta kan uppfattas som svaga (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Författarna av denna studie ansåg däremot att det inte var nödvändigt att inkludera fler studier 

om dessa inte var av större betydelse för resultatet eller besvarade frågeställningarna. 
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Konklusion 

Slutsatsen från denna litteraturstudie är att det finns mycket forskning på hamstringsrupturer 

för fotbollsspelare och flera användbara preventiva och akuta behandlingsmetoder där 

excentrisk träning har visat sig vara mest effektiv. Ändå minskar inte uppkomsten av skadan 

bland fotbollslag. Når kunskapen ut eller är det andra faktorer som spelar in i hanteringen av 

en hamstringsruptur? Framtida forskning bör undersöka hur rehabiliteringen för en 

hamstringsruptur ser ut för fotbollspelare och identifiera faktorer som påverkar skadans 

återkomst om de ska kunna tackla fotbollsspelares svåraste motståndare - hamstringsrupturen. 
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Bilaga 1 
Tabell 1. Programmet som fokuserade på stegrande agility och bålstabilisering (Silder, 

Sherry, Sanfilippo, Tuite, Hetzel & Heiderscheit, 2013). 

 

 Exercises Sets 

Phase 1 Stationary bike 

● Low intensity 

1 × 10 min 

 10-m back-and-forth sidestep shuffle 

● Low to moderate intensity 
● Pain-free speed and stride 

5 × 30 s 

 10-m back-and-forth grapevine 

● Low to moderate intensity 
● Pain-free speed and stride 

5 × 30 s 

 Fast foot stepping in place 3 × 30 s 

 Prone body bridge (forearm plank) 5 × 10 s 

 Side body bridge (plank) 5 × 10 s on each 
side 

 Supine bent-knee bridge 10 × 5 s 

 Standing single-leg balance 

● Progressing from eyes open to eyes closed 
● Lean forward slightly 

4 × 20 s for each 
limb 
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Phase 2 Stationary bike 

● Moderate intensity 

1 × 10 min 

 10-m back-and-forth sidestep shuffle 

● Moderate to high intensity 
● Pain-free speed and stride 

6 × 30 s 

 10-m back-and-forth grapevine 

● Moderate to high intensity 
● Pain-free speed and stride 

6 × 30 s 

 10-m back-and-forth boxer shuffle 

● Low to moderate intensity 
● Pain-free speed and stride 

4 × 30 s 

 Rotating body bridge (hand plank) 

● 5-s hold on each side 

2 × 10 repetitions 
on each side 

 Supine bent-knee bridge with walk-outs 

1. Begin with knees very bent 
2. Holding hips up entire time, alternate small steps 

out with feet, decreasing knee flexion 

3 × 10 repetitions 

 Single-leg windmill touches without weight 4 × 8 repetitions 
per arm per lower 
limb 

 Lunge walk with trunk rotation, opposite-hand toe touch, 
and T lift 

● Hip flexed such that the chest and back leg are 
parallel to the ground as the toe reaches to the 
opposite foot 

2 × 10 steps per 
limb 
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 Single-leg balance with forward trunk lean and opposite-
leg hip extension 

5 × 10 s per limb 

Phase 3 Stationary bike 

● Moderate to high intensity 

1 × 10 min 

 30-m back-and-forth sideshuffle 

● Moderate to high intensity 
● Pain-free speed and stride 

6 × 30 s 

 30-m back-and-forth grapevine 

● Moderate to high intensity 
● Pain-free speed and stride 

6 × 30 s 

 10-m back-and-forth boxer shuffle 

● Moderate to high intensity 
● Pain-free speed and stride 

4 × 30 s 

 Forward/backward accelerations 

● Pain-free progression from 5 m to 10 m to 20 m 

6 × 30 s 

 Rotating body bridge with dumbbell 

● 5-s hold on each side 
● 1.4 to 3.6 kg (3-8 lb) based on individual body 

weight and ability 

2 × 10 repetitions 

 Supine single-leg chair bridge 

1. 1 leg on a high chair with hip flexed 
2. Raise hips, lower, and repeat 
● Progress from slow to fast speed 

3 × 15 repetitions 
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 Single-leg windmill touches with dumbbells 

● 2.3 to 6.8 kg (5-15 lb) based on individual body 
weight and ability 

4 × 8 repetitions 
per arm per lower 
limb 

 Lunge walk with trunk rotation, opposite-hand toe touch, 
and T lift 

● Hip flexed such that the chest and back lower 
limb are parallel to the ground as the toe reaches 
to the opposite foot 

● 2.3 to 6.8 kg (5-15 lb) based on individual body 
weight and ability 

Symptom-free individual practice of sport, avoiding 
sprinting and high-speed maneuvers 

2 × 10 steps per 
limb 

  

 

Tabell 2. Programmet som fokuserade på stegrande löpning och excentrisk styrketräning 

(Silder, Sherry, Sanfilippo, Tuite, Hetzel & Heiderscheit, 2013). 

 

 Exercises Sets 

Phase 1 Stationary bike 

● Low intensity 

1 × 10 min 

 Increasing-effort hamstring isometrics 

● Submaximal to maximal 

10 × 10 s at 3 knee 
flexion angles (30°, 60°, 
90°) 

 Bilateral supine heel slides 

1. Lie supine on slippery surface 
2. Slide heels to buttock and back out 

Progressive running program (Bilaga 2) 

15 repetitions 
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Phase 2 Stationary bike 

● Moderate intensity 

1 × 10 min 

 Prone hamstring curls 

● Prone with hip flexed at edge of a table 
(chest and stomach on the table) 

● Use ankle weights or resistance band 

3 × 12 repetitions, 
injured limb only 

 Prone hip extension off edge of bed or table through 
full range of motion (chest and stomach on the 
table) 

● Use ankle weights or resistance band 

3 × 12 repetitions, 
injured limb only 

 Prone leg lift and knee curl 

1. Lift straight leg slightly off floor (extend 
hip) 

2. Flex knee without dropping leg 
Progressive running program (Bilaga 2) 

2 × 12 repetitions, 
injured limb only 

Phase 3 Stationary bike 

● Moderate to high intensity 

1 × 10 min 

 Nordic hamstring drop-curl progression 

● Complete 2 pain-free sessions before 
progressing to next level 

● Complete all 3 sessions, drop only, then 
progress through sessions again with drop 
and curl 

3 times per week; (1) 2 
× 5 to 8 

● repetitions, drop 
only; (2) 3 × 5 to 
8 

● repetitions, drop 
only; (3) 3 × 9 to 
12 

● repetitions, drop 
only 
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 Prone foot catches with ankle weight 

1. Lie prone with hip flexed at edge of table 
2. Lift leg until parallel with table 
3. Drop leg quickly 
4. Try to slow the fall and pause just before 

foot hits the floor 

2 × 10 to 20 repetitions, 
injured limb only 

 Prone hip extension off the edge of bed or table for 
full range of motion 

● Use ankle weight 
1. Lift leg parallel to the floor 
2. Drop and catch before leg touches floor 

2 × 10 to 20 repetitions, 
injured limb only 

 Standing 1-leg foot catches 

1. Stand against the wall 
2. Repeat the swing phase of sprinting, pausing 

just prior to full hip flexion, with the knee 
extended 

Symptom-free individual practice of sport, avoiding 
sprinting and high-speed maneuvers 
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Bilaga 2 
Schema över stegrande löpning (Silder, Sherry, Sanfilippo, Tuite, Hetzel & Heiderscheit, 

2013). 

Exercises 

● 5 min of gentle stretching before and after each session 3 × 20 s each 
○ - Standing calf stretch 
○ - Standing quadriceps stretch 
○ - Half kneeling hip flexor stretch 
○ - Groin or adductor stretch 
○ - Standing hamstring stretch 

● Repeat each level 3 times, progressing to the next level when pain free 
● Maximum of 3 levels per session 
● On the following session, start at the second-highest level completed 
● Ice after each session, 20 min 

 

 Acceleration 
Distance, m 

Constant Speed (Maximum, 75% 
Speed) Distance, m 

Deceleration 
Distance, m 

Level 1 40 20 40 

Level 2 35 20 35 

Level 3 25 20 25 

Level 4 20 20 20 

Level 5 15 20 15 

Level 6 10 20 10 

 

 Acceleration 
Distance, m 

Constant Speed (Maximum, 95% 
Speed) Distance, m 

Deceleration 
Distance, m 
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Level 7 40 20 40 

Level 8 35 20 35 

Level 9 25 20 25 

Level 10 20 20 20 

Level 11 15 20 15 

Level 12 10 20 10 
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Bilaga 3 
I studien av Askling, Tengvar och Thorstensson (2013) utfördes L-protokollet med följande 

övningar. 

 
C-protokollet i samma studie utfördes med följande övningar.
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Bilaga 4 

 
 FIFA 11+ är ett träningsprogram som syftar till att förebygga skador inom fotboll (Isokinetic,2012).  



 
 

46 
 

Bilaga 5 
Nordic Hamstrings exercise (NHE) som utfördes i Schache (2012).  

 
Bild 1: Startpositionen 

Bild 2: Sänk dig sakta mot golvet, spänn baksida lår och rumpa. Håll även en neutral positionen i ryggen. 

Bild 3: Ta hjälp med händerna och tryck dig upp för att repetera bild 1 (Scott,2018). 
 

Romanian deadlift (raka marklyft) som utfördes i Schace (2012). 

 
Utförande: 

1. Andas in, böj dig ned och greppa stången ungefär axelbrett (utanför dina ben). 

2. Behåll benen nästan raka, med bara en svag vinkel i knävecket. Se till att din ryggrad i är i dess 

neutrala position. 

3. Spänn bålen, håll andan, och lyft stången i en rörelse tills du står rakt upp. 

4. Sänk kontrollerat ned stången igen, nära kroppen och med bibehållen spänd bål och rak rygg. Håll 

andan, eller andas ut lätt på vägen ned(Styrkelabbet,2014). 

  



 
 

47 
 

Bilaga 6 
München klassificeringssystem av muskelskador. 

 

Functional muscle 
disorders 

Painful muscle disorder without evidence of muscle fibre 
damage. 

Fatigue-induced 
muscle disorder 

Circumscript longitudinal increase of muscle tone due to over-
exertion, change of playing surface, or change in training patterns. 
Pain increased with activity. Increased muscle tone is noted in the 
affected muscle area with mild, dull pain. ‘Dry muscle’ changes 
without oedema formation are typical on imaging modalities. 
 

Delayed Onset 
Muscle Soreness 
(DOMS) 

More generalised muscle pain following unaccustomed, eccentric 
deceleration movements with possible associated sarcomeric 
ruptures of Z-discs. Presents as dull, aching pain in the affected 
muscle groups usually peaking within 24–72 h after initiating 
activity. Pain is present at rest and less severe or absent with 
concentric muscle activity. No or minimal signal changes are 
observed in the involved muscle on imaging. 
 

Neuromuscular 
muscle disorder—
spine related 

Circumscript longitudinal increase of muscle tone due to 
functional or structural spinal disorder (including sacroiliac joint). 
Subjective tightness and pain with intense activity, stretching and 
palpation. Sometimes associated with altered skin sensation. 
Increased muscle tone over the entire muscle length on palpation. 
Discrete ‘seam-like’ fluid accumulation between muscle and fascia 
throughout the entire length of the involved muscle on imaging. 
 

Neuromuscular 
muscle disorder—
muscle related 

Circumscript spindle-shaped area of increased muscle firmness. 
Possibly resulting from dysfunctional neuromuscular control. 
Increasing pulling and cramp-like sensation within muscle. 
Aggravated with activity and improved by rest and gentle stretch. 
Spindle-like, longitudinal induration within the affected muscle 
belly on palpation. Spindle-like muscle oedema without 
haematoma or focal muscle defect on imaging. 
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Structural muscle 
disorders 

Any acute indirect muscle disorder with macroscopic 
evidence of muscle fibre damage. 

Partial muscle 
injury—minor 

Structural muscle injury involving only Intra-Fascicle Tear. 
Acute, sharp pain often at muscle–tendon junction. Focal pain on 
palpation usually without palpable defect. No visible haematoma. 
Aggravation of pain by stretching and palpation. Intra-fascicle 
haematoma and focal muscle defect on imaging with intact 
surrounding fascia. 
 

Partial muscle 
injury—moderate 

Structural muscle injury involving Inter-Fascicle or Muscle 
Bundle Tear. Acute severe, stabbing pain often at muscle–tendon 
junction, often associated with fall from reflectory unloading. 
Palpable, defined defect in affected muscle, painful to touch and 
gentle stretch. Quickly developing, visible haematoma. Defect of 
muscle, fascia and haematoma visible on imaging. 
 

Subtotal/complete 
muscle 
injury/tendinous 
avulsion 

Structural muscle injury involving the subtotal (>90%) or 
complete muscle diameter or complete tendinous avulsion. Acute 
severe pain (‘someone kicked/hit me’) and reflectory unloading. 
Severe pain with passive motion and palpation. Immediate 
functional deficit with development of extensive haematoma. 
Large palpable defect often at the muscle–tendon junction or 
retraction of avulsed muscle. Obvious muscle defect or tendinous 
avulsion and with haematoma formation is observed on imaging. 
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