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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Fotbollsspelare, hamstring skada, hamstring test, rehabilitering, tilltro.  

Bakgrund: Det är viktigt att kliniskt kunna avgöra om idrottaren är tillräckligt rehabiliterad 

för att återgå till full träning och matchspel eftersom otillräcklig rehabilitering är den största 

riskfaktorn för återskada i hamstrings. Därför skulle ett test med enkel utrustning behöva 

komplettera den kliniska undersökningen. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilket samband som finns mellan genomförandet av 

Nordic hamstring strength test och Asklings hamstring test utifrån skattning av smärta och 

obehag i samband med testen. Huruvida deltagarnas tilltro till att prestera sitt yttersta i en 

90 min fotbollsmatch påverkas efter testerna samt att beskriva obehag och smärta efter 

testerna för spelare som varit skadad eller inte under senaste sex månaderna. 

Metod: 22 fotbollsspelare fick skatta sin tilltro till sin egen förmåga att prestera sitt yttersta i 

en 90 min fotbollsmatch samt skatta obehag och smärta med VAS i samband med testerna. 

Hamstring Outcome Score användes för att få en helhetssyn av deltagarnas funktion och 

skadehistoria kring hamstring. Spearman’s rho och Wilcoxon’s teckenrang test användes för 

att analysera resultatet. 

Resultat: Korrelationen mellan Asklings hamstring test och Nordic hamstring strength test 

var moderat (0,4-0,6) dock signifikant på <0,05. Majoriteten av spelarna sänkte sin tilltro 

efter testerna. De yngre spelarna har varit skadade senast men det är de äldsta spelarna som 

har dragit på sig flest skador. 

Slutsatser: Vidare forskning på ett större antal deltagare behövs för att avgöra om Nordic 

hamstring strength test skulle kunna användas som ett kompletterande test till den kliniska 

undersökningen. 

  



 
 

ABSTRACT 

Keywords: Hamstring injury, hamstring test, rehabilitation, self-efficacy, soccer players. 

Backgroud: It’s important to clinically determine whether the athlete is ready to return to 

full training and match play as inadequate rehabilitation are the major risk factor for reinjury 

in the hamstrings. Therefore, a test with simple equipment is needed to complement the 

clinical examination.  

Purpose: The study aims to investigate the relationship between the implementation of the 

Asklings hamstring test and the Nordic hamstring strength test based on the estimation of 

pain and discomfort during the tests. Whether the participants’ confidences to perform their 

best in a 90 minutes soccer game is affected by the tests, and describe pain and discomfort 

after the tests for those who had or had not been injured during the last six months. 

Methods: 22 football players had to rate their confidence in their own ability to perform 

their best in a 90 minutes football game, and estimate the discomfort and pain using VAS 

during the tests. Hamstring Outcome Score was used to obtain a holistic view of the 

participants’ function and injury history about hamstrings. Spearman’s Rho and Wilcoxon’s 

Rank Sum test was used to analyze the results. 

Result: There is a moderate correlation (0,4-0,6) between Askling hamstring test and 

Nordic hamstring strength test with a significance level of p<0,05. The majority of the 

players lowered their confidence after the tests. The younger players have been injured most 

recently but the oldest players have had the most injuries. 

Conclusion: Further research with a larger number of participants is needed to determine 

whether Nordic hamstring strength test could be used as a complementary test to the clinical 

examination. 
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1. INLEDNING 

Skador i muskler och senor är den vanligaste förekommande skadan inom fotboll.  Av dessa 

skador är hamstringsmuskulaturen mest drabbad hos fotbollsspelare. Orsaken till detta kan 

vara att de utsätts för hög belastning i samband med accelerering, start och stopp, men även i 

olika situationer som kan uppstå, t.ex. glidtacklingar, skott och motlägg. I de flesta lag finns 

det oftast någon sjukvårdsansvarig som ska hjälpa till att förebygga skador samt ansvara för 

rehabiliteringen efter en skada. I många fall är dessa personer utbildade sjukgymnaster. 

Det är svårt att efter en skada avgöra när en spelare är tillräckligt rehabiliterad för att återgå 

till full träning och match, vilket är av största vikt då otillräcklig rehabilitering är den största 

riskfaktorn för återskada. En anledning till att en spelare återgår för tidigt är att symtomen 

från skadan försvinner innan vävnaden har återhämtat sig och därmed tror sig spelaren att 

skadan är läkt. 

Vi har själva erfarenhet inom fotbollen och har sett skadornas negativa effekter på såväl lag- 

som individnivå.  I denna studie har vi valt att undersöka om det finns ett enkelt test som kan 

komplettera den kliniska undersökningen för att visa när en skadad spelare är tillräckligt 

rehabiliterad för att återgå till full träning och match. Även tillit till egen prestations förmåga 

kommer undersökas.  
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2. BAKGRUND 

2.1. Anatomi i hamstring 

Hamstring är ett samlingsnamn för musklerna på lårets baksida och innefattar m. biceps 

femoris, m. semitendinosus och m. semimembranosus (Coole & Gieck, 1987; Levangie & 

Norkin, 2005; Platzer 2009). Gemensamt för dessa muskler är funktionen, extension i 

höftleden, flexion och stabilisering av knäleden, samt att de urspringer från tuber 

ischiadicum utom korta muskelbuken av m. biceps femoris som urspringer från linea aspera 

på femur och därmed endast verkar över knäleden (Levangie & Norkin, 2005). Infästningen 

av musklerna skiljer sig där m. biceps femoris fäster på caput fibulae och bidrar till 

utåtrotation av benet, medan m. semitendinosus fäster anteromedialt på tibia vid pes 

anserinus tillsammans med m. gracilis och m. sartorius och bidrar därmed till inåtrotation av 

benet. M. semimembranosus fäster posteromedialt på tibia och utför inåtrotation, men även 

viss adduktion av benet (Platzer, 2009).  

 

2.2. Akut eller överbelastningsskada i hamstring 

En akut skada innebär att den uppstår plötsligt vid en tydlig tidpunkt, i form av en partiell 

eller total ruptur, utan någon som helst förvarning (Bahr & Mæhlum, 2004). 

Vid snabb acceleration och löpning måste hamstringsmuskulaturen snabbt ställa om från 

koncentriskt arbete i frånskjutet till excentriskt arbete vid stegisättningen och vise versa. 

Dessutom ger de understöd till främre korsbandet genom att producera en kraft på tibia som 

motverkar framåtglidningen av tibia samtidigt som de bromsar knäextensionen vid 

stegisättningen. (Levangie & Norkin, 2005) 

Det är vid dessa snabba omställningar, snabba accelerationer och inbromsningar, som 

musklerna utsätts för den högsta belastningen. Det är även vid dessa tillfällen som 

hamstringsmusklaturen är som mest sårbar och de flesta akuta skador uppstår (Coole & 

Gieck, 1987; Petersen & Hölmich 2005). 

Skadorna kan resultera i små eller större rupturer, i vissa fall även en total ruptur. Rupturens 

storlek är avgörande för hur länge spelaren är borta från full träning och matchspel. Det kan 

handla om alltifrån 1-2 veckor, upp till 1år eller vid eventuell operation ännu längre (Thomeé, 

Swärd & Karlsson, 2011).  

 

Överbelastningsskador uppstår över en lång tid genom upprepat arbete och otillräcklig vila, 

på så sätt hinner inte kroppen med att återhämta eller anpassa sig. Vid en 

överbelastningsskada uppstår mikrorupturer i muskelbuken, senan eller som oftast vid 

övergången mellan muskelbuken och senan. Av dessa mikrorupturer kan spelaren uppleva 
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tillfällig smärta och få eventuell nedsatt rörlighet. Orsaken till skadan är ofta diffus och 

kommer smygande (Bahr & Mæhlum, 2004; Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011).  

 

2.3. Muskelrupturer 

Rupturer i muskeln innebär att muskeln går sönder och det uppstår en blödning. Vid en total 

ruptur kan spelaren direkt efter traumat känna med handen på muskulaturen att en grop har 

bildats (Bahr & Mæhlum, 2004). Blödningen kan ske antingen intramuskulärt, vilket innebär 

att muskelhinnan fortfarande är intakt, samt intermuskulärt då även muskelhinnan brister. 

Läkningstiden är längre för en intramuskulär ruptur varför det är viktigt att följa upp skadan 

två till tre dagar senare för att kunna bedöma vilken typ av ruptur som har uppstått (Thomeé, 

Swärd & Karlsson, 2011).  

Forskningen har även visat att skadans lokalisation på muskeln har betydelse för hur lång 

rehabilitering som krävs för att idrottaren ska vara tillbaka i full träning och match. Skador i 

senan kräver längre rehabiliteringstid än skador i själva muskelbuken, antagligen på grund 

av senans sämre blodförsörjning och långsammare ämnesomsättning (Heiderscheit, Sherry, 

Silder, Chumanov & Thelen, 2010; Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011).  

 

2.4. Hamstringskadornas betydelse inom fotbollen 

Var tredje skada inom fotboll är muskulära varav upp till 37 % av dessa drabbar hamstring 

tätt följt av ligamentskador i fot- och knäled (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011; Petersen, 

Thorborg, Nielsen & Hölmich, 2009; Woods, Hawkins, Maltby, Hulse, Thomas & Hodson, 

2004). Muskelskador leder i många fall till långvarig smärta (upp till ett år), återfallsskada 

och nedsatt funktion (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). Definitionen av smärta är enligt 

Merskey & Bogduk (1994): ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with 

actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”.  

Enligt Petersen, Thorborg, Nielsen & Hölmich (2009) skadar sig tre till fyra spelare i 

hamstringsmuskulaturen per lag och år. I genomsnitt missar en skadad spelare 30 dagars 

träning och fem stycken matcher per år på grund av skadan (Woods et al, 2004). En skada i 

hamstringsmuskulaturen definierar Ekstrand, Hägglund & Waldén (2011. s. 1228) som “a 

traumatic distraction or overuse injury to the muscle leading to a player being unable to fully 

participate in training or match play”, vilket innebär att författarna inte tar upp hur skadan 

uppstått. 

De största riskfaktorerna för skador i hamstrings är tidigare skada, särskilt om 

rehabiliteringen har varit otillräcklig, samt hög ålder (Engebretsen, Myklebust, Holme, 
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Engebretsen & Bahr, 2010; Mendiguchia, Alentorn-Geli & Burghelli, 2011). Mendiguchia, 

Alentorn-Geli & Burghelli (2011) rapporterar i sin litteraturstudie att 7 av 10 studier visar på 

att muskellängden inte har någon betydelse vad gäller uppkomsten av hamstringsskador. 

En spelare som skadar sig påverkas inte enbart fysiologiskt sett utan även psykologiskt 

(Bandura, 1997; Ekstrand & Karlsson, 1998). Glazer (2009) har undersökt spelarnas 

psykologiska beredskap (tilltro) till att återgå till full träning och match efter skada. Hans 

resultat visar att spelarnas psykologiska beredskap (tilltro) var som lägst omedelbart efter 

skadetillfället. Wiese-Bjornstal, Smith, Shaffer & Morrey (1998) rapporterar om minskad 

tilltro till individens fotbollsfärdigheter hos skadade fotbollsspelare i förhållande till icke 

skadade spelare. Glazer (2009) redogör även att spelarens psykologiska beredskap ökar igen 

strax innan återgång till tävling. Bandura (1997) menar att en persons self-efficacy är tilltron 

att klara av en specifik uppgift i ett specifikt sammanhang. Han menar även att bara för att 

skadan är läkt betyder det inte att tilltron till sin egen förmåga i en specifik idrottssituation är 

återställd och påpekar även hur viktigt det är att ta små steg i taget och sätta upp kortsiktiga 

mål under rehabiliteringen för att stärka tilltron till sin egen förmåga i den aktuella 

idrottssituationen (Bandura, 1997). 

 

2.5. Rehabilitering 

Den klassiska rehabiliteringen av hamstringsskador har länge varit töjning och styrketräning 

av skadad hamstringsmuskulatur, men senare tids forskning på området har visat att träning 

av muskulaturen i bål och bäcken kan förkorta rehabiliteringsperioden och även minska 

risken för återfall av skadan (Sherry & Best, 2004). Excentrisk träning av hamstrings, t.ex. 

Nordic hamstring exercise, har visat sig fungera både i skadeförebyggande syfte och förkortat 

rehabiliteringstiden vid skador i lårets baksida (Engebretsen et al, 2010). Skador i själva 

muskelbuken provocerar ofta större smärta än skador i senan, men kräver kortare 

rehabiliteringsperiod (Heiderscheit, Sherry, Silder, Chumanov & Thelen, 2010). På grund av 

allvaret i hamstringsskador finns det ett stort intresse att hitta metoder som kan minska 

skaderisken, men även förkorta rehabiliteringstiden för att idrottaren ska komma tillbaka till 

idrott så fort som möjligt. Det är också viktigt att kliniskt kunna avgöra om idrottaren är 

tillräckligt rehabiliterad för att återgå till full träning och matchspel då otillräcklig 

rehabilitering är den största riskfaktorn för återskada (Engebretsen et al, 2010; Heiderscheit, 

Sherry, Silder, Chumanov & Thelen, 2010; Mendiguchia, Alentorn-Geli & Burghelli, 2011). 

2.6. Hamstringstester 

Efter rehabilitering av en skada i hamstringsmuskulaturen utförs en klinisk undersökning av 

musklernas töjningsförmåga och styrka, såväl statiskt som dynamiskt och palpation 
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tillsammans med funktionella tester som hopp, acceleration och snabba riktningsändringar 

(Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011).  

Generella riktlinjer, så kallad golden standard för att bestämma när en spelare är tillräckligt 

rehabiliterad, är att den skadade sidan ska ha återfått styrkan till 90 % jämfört med den 

oskadade sidan och klara idrottsspecifika moment (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). Det 

har visat sig att detta inte alltid räcker till för att bedöma om skadan är tillräckligt 

rehabiliterad och att spelaren kan återgå till full träning och match (Askling, Nilsson & 

Thorstensson 2010; Bahr & Mæhlum, 2004; Schache, Crossley, Macindoe, Fahrener & Pandy 

2011; Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). 

Ett ytterligare test för att komplettera den kliniska undersökningen behövs för att inte utsätta 

spelaren för onödig risk genom att återgå till full träning och match för tidigt (Askling, 

Nilsson & Thorstensson, 2010).  Askling, Nilsson & Thorstensson (2010) menar även att 

mentala faktorer kan ha betydelse.  Wiese-Bjornstal Smith, Shaffer & Morrey (1998) menar 

att trycket från tränare, lagkamrater och media kan påverka den skadade spelarens beslut att 

ignorera kroppens varningar och spela trots skada. Glazer (2009) har utformat ett 

psykologiskt test, Injury-Psychological Readiness to Return to Sport scale (I-PRRS) som med 

en enkät undersöker spelarens psykologiska beredskap att återgå till full träning och match. 

Spelaren får skatta sin tilltro till en individ anpassad situationen trots skadan. Glazer (2009) 

har visat hur tilliten är som lägst direkt efter skadan för att öka i takt med rehabiliteringen. I-

PRRS kan användas till alla sorters skador (Glazer 2009), medan Hamstring Outcome Score 

(HaOS) som är ett formulär på engelska som riktar sig specifikt mot hamstringsskador 

(Engebretsen et al, 2010). Hamstring Outcome Score undersöker spelarens upplevda 

funktion, symtom och skadehistoria i hamstring.  

 

Askling, Nilsson & Thorstensson kom 2010 fram med ett test som kan komplettera den 

kliniska undersökningen och visa när en idrottare är redo att återgå till sin idrott.  Testet är 

ett aktivt töjningstest som både är validerat och reliabelt. 

Engebretsen et.al gjorde 2010 en studie som skulle visa om fotbollsspelare låg i riskzonen för 

att dra på sig en hamstringsskada. Testet, Nordic hamstring strength test, var ett styrke test 

som var utformat från Nordic hamstring exercise och som skulle visa om spelaren var stark 

eller svag i sina hamstrings. Engebretsen et.al (2010) kom fram till att ett excentriskt styrke 

test inte kan säga om en fotbollsspelare ligger i riskzonen för att dra på sig några 

hamstringskador.  
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2.7. Problemformulering 

Skador i hamstringsmuskulaturen är en av de vanligaste skadorna inom fotbollen, ofta med 

lång rehabiliteringstid och långvariga symptom (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011; 

Petersen, Thorborg, Nielsen & Hölmich, 2009; Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011; Woods, 

Hawkins, Maltby, Hulse, Thomas & Hodson, 2004). Den största riskfaktorn för att skada sig 

är tidigare skada, där de två första veckorna som idrottaren är tillbaka i full träning och 

matchspel är de mest kritiska (Sherry & Best 2004), vilket oftast beror på att spelaren inte är 

tillräckligt rehabiliterad. Thomeé, Swärd & Karlsson (2011) och Bahr & Mæhlum (2004) 

beskriver hur symtomen, bl.a. smärta och stelhet, försvinner innan vävnaden är tillräckligt 

läkt efter en skada. Det är därför av viktigt att kunna undersöka när skadan är läkt för att 

undvika återskador och därmed ännu längre rehabilitering (Thomeé, Swärd & Karlsson 

2011). Bedömningen att idrottaren är redo att återgå till full träning och matchspel ligger ofta 

på lagets rehabiliteringsansvariga, exempel sjukgymnast, och är alltså av största vikt för att 

undvika återskada. Ett test som visar att spelaren är tillräckligt rehabiliterad både fysiskt och 

psykiskt och som är enkelt att använda i praktiken skulle underlätta det kliniska arbetet för 

rehabiliteringsansvariga som oftast saknar den utrustning som behövs för att användas i t.ex. 

Asklings hamstring test. Nordic hamstring strength test är ett test som inte kräver lika 

avancerad utrustning som vid Asklings hamstring test och som skulle kunna vara ett lämpligt 

test för att bedöma om spelaren är redo att återgå till full träning och matchspel. Hypotesen 

är att Nordic hamstrings strength test skulle kunna användas som ett kompletterade test, likt 

Asklings hamstrings test, vid den kliniska undersökningen. 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Studiens syfte var att undersöka vilka samband som fanns mellan genomförandet av Nordic 

hamstring strength test och Asklings hamstring test utifrån skattning av smärta och obehag 

på VAS (Visuell Analog Skala).  

Syftet var även att beskriva hamstringsmuskulaturens funktion och upplevd smärta och 

obehag från testerna hos spelare som varit skadad respektive inte skadad under de senaste 6 

månaderna, samt hur spelarens tilltro till sin egen förmåga påverkas efter att ha genomfört 

båda testerna. 

• Vilka samband finns mellan Asklings hamstring test och Nordic hamstring strength 

test, vad det gäller obehag och smärta genom skattning på VAS? 
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• Hur ser skattningen ut i upplevd smärta och obehag (VAS) hos spelare som har varit 

skadade i hamstring under de senaste 6 månaderna och de som inte har varit skadade 

under de senaste 6 månaderna? 

• Uppstår någon skillnad hos idrottaren i skattning av tilltro till sin egen förmåga att 

prestera sitt yttersta i en 90 minuters match, före respektive efter genomförandet av 

både Asklings hamstring test och Nordic hamstring strength test? 

• Hur upplever spelarna sin funktion i hamstringsmuskulaturen? 

 

4. METOD OCH MATERIAL 

4.1. Design 

Studien bygger på en kvantitativ ansats med korrelativ och komparativ design för att 

undersöka sambandet i upplevd smärta och obehag i hamstringsmuskulaturen utifrån 

skattning på VAS mellan Asklings Hamstring test och Nordic hamstring strength test 

(Domholdt 2005). 

4.2. Urval 

Studien genomfördes med ett ändamålsenligt urval av 22 aktiva manliga fotbollsspelare. 

Tränare för 4 olika herrlag i fotboll, division tre till superettan, i Mellansverige kontaktades 

för att rekrytera frivilliga deltagare till studien. Inkluderingskriterierna för deltagande i 

studien var att idrottaren inte har eller har haft en muskel- eller senskada i hamstrings under 

de senaste 14 dagarna på grund av att Asklings hamstringstest inte ska utföras förrän den 

fysiska undersökningen visar att skadan är rehabiliterad (Askling, Nilsson & Thorstensson, 

2010).  

4.3. Utrustning 

En 70cm bred behandlingsbänk, manuellt höj- och sänkbar användes vid Asklings hamstring 

test. Deltagaren spändes fast med hjälp av två stycken Kajs traktionsbälte. Ortosen Procare 

Super knee splint for immobilization of knee, storlek M, längd 20” användes för att 

immobilsera knäleden på testbenet för att undvika knäflexion.  

Vid Nordic hamstring strengh test fick deltagaren stå på knä på en Airex Cornella matta och 

en Brodin vinkelmätare, 31 cm, användes vid mätningen av knäextensionen. 
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4.4. Datainsamling och genomförandet 

Deltagarna började med att fylla i Hamstring Outcome Score (HaOS) (Engebretsen et al. 

2010), vilket bygger på Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), och användes 

för att få information om hur idrottaren t.ex. upplever funktionen i sin 

hamstringsmuskulatur (bilaga D), hur många skador de haft på respektive ben samt hur 

längesedan senaste skadan inträffade. Formuläret är uppdelat i fem kategorier: symptoms 

(symtom), soreness (ömhet), pain (smärta), function daily living and sports (funktion i daglig 

aktivitet och vid idrott) och quality of life (livskvalitet). Resultatet i Hamstring Outcome 

Score redovisas i procent för varje kategori och totalt. Varje fråga har, i den här studien, 

behandlats var för sig då A. Engebretsen (personlig meddelande, 4 oktober 2011) säger 

”Dessv er ikke skjemaet validert (ganske enkelt fordi vi utviklet det for denne studien og det 

var første gang det ble brukt). Ingen andre skjemaer er heller validert for den bruken”, alltså 

att Hamstring Outcome Score inte är validerat.  Deltagarna fick även uppge sitt namn och 

ålder för att det skulle vara lätt att sortera informationen och ge deltagaren ett identifikations 

nummer, 1-22. 

 Deltagarna i studien genomförde både Asklings hamstring test och Nordic hamstring 

strength test vid samma tillfälle utan uppvärmning. Samtliga deltagare genomförde testerna i 

samma ordningsföljd. Vilket innebar att de fick starta med Asklings hamstring test, först 

vänster ben och sedan höger ben. Där efter fick de vänta 15 minuter för att hinna återhämta 

sig innan genomförandet av Nordic hamstring strength test. 

I samband med varje test fick deltagarna skatta obehag och smärta på VAS, genom att 

markera med ett kryss på en 100mm lång linje.  0 representerade ”inget obehag” respektive 

”ingen smärta”, medan 100 representerade ”värsta tänkbara obehag” respektive ”värsta 

tänkbara smärta” (bilaga C). Obehag definieras enligt Nationalencyklopedin (2012) som en 

”känsla av irritation, olust eller missnöje vid kontakt med ngt fysiskt eller psykiskt”. 

Före och efter testen skattade deltagarna hur säkra de är på att prestera sitt yttersta i en 90 

min fotbollsmatch utifrån lårets baksida. På denna VAS, likt ovan, representerade 0 ”inte alls 

säker” och 100 ”helt säker” (bilaga C). VAS är ett validerat och reliabelt mätinstrument, 

förutsatt att personen är väl informerad och klar över hur skattningen går till (Domholdt, 

2005). Glazer (2009) menar även att 100mm-skalan är den vanligaste mätmetoden att mäta 

tilltron. Goniometer användes vid mätning av knävinkeln i Nordic hamstring strength test. 

Goniometern är ett validerat och reliabelt mätinstrument så länge samma person genomför 

samtliga mätningar (Domholdt, 2005).  
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4.4.1. Asklings hamstring test 

Deltagaren ligger på rygg på britsen med båda benen i full extension. Det ben som ska testas 

förses med en knäortos för att hålla knäleden i full extension under genomförandet av testet. 

Testpersonens överkropp spänns fast mot britsen med ett bälte och det ben som inte testas 

spänns fast mot britsen strax proximalt om knäleden med ett bälte (figur 1). Dessa åtgärder 

görs för att undvika att testpersonen förflyttar sig på britsen eller gör kompensationsrörelser. 

I denna position ska försökspersonen utföra maximal flexion i höften tre gånger i följd så fort 

som möjligt vilket ger en aktiv töjning av hamstrings. Efter genomfört test skattar personen 

på VAS sin upplevda obehag och smärta till testade benet. Asklings hamstring test är 

framtaget av Askling, Nilsson & Thorstensson (2010) för att utvärdera om spelaren är redo 

att återgå till full träning och matchspel, testet är reliabelt och validerat. I Askling, Nilsson & 

Thorstenssons (2010) studie undersöker de osäkerhet, detta var för otydligt och därför valde 

vi att istället undersöka obehag i hamstrings vid test tillfället. 

 

Figur 1: Med det fria benet ska spelaren, så fort han kan, maxflektera i höften 3 gånger i rad (Askling, 

Nilsson & Thorstensson, 2010). 

4.4.2. Nordic hamstring strength test 

Engebretsen et al (2010) har utformat Nordic hamstring strength test för att undersöka om 

testpersonen är stark eller svag i hamstrings. Startpositionen för spelaren var ståendes på 

båda knäna med knäna i 90˚ flexion, maximal plantarflexion i fotlederna och armarna längs 

med kroppen. Försökspersonernas fötter hölls fast mot golvet av en och samma testledare vid 

samtliga test tillfällen. Med bibehållen anatomisk grundposition i rygg och höft extenderade 

deltagaren i knäleden genom att fälla sig kontrollerat mot golvet så långt han orkade (figur 

2). När han upplevde att han inte orkade hålla kvar kroppen längre, föll han sedan framåt för 

att kunna ta emot sig med händerna. Fällningen mättes med goniometer av en och samma 

testledare vid samtliga test tillfällen, klarade personen 30˚ eller mer var han stark i 

hamstrings och klarade han inte 30˚ var han svag i hamstrings (Engebretsen et al., 2010). 
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Deltagaren får även skatta smärta och obehag i samband med styrketestet.  Nordic hamstring 

strength test är inte reliabelt eller validerat.  

 

Figur 2: Vid genomförande av Nordic hamstring strength test är det enligt Engebretsen et al. (2010) 

viktigt att överkroppen hålls rak och att testpersonen inte flekterar i höften under fällningen. 

Deltagarna blev utifrån en mall (Bilaga A) informerade om hur testen skulle genomföras för 

ett standardiserat tillvägagångssätt. 

4.5. Dataanalys 

All data analyserades med programmet Stastistical Package of Social Sciences version 19 

(SPSS) för att undersöka hur väl resultaten vad gäller upplevd smärta och obehag korrelerar 

mellan de båda testerna samt för att beskriva deltagarnas hamstringsfunktion och 

skadehistoria. Figurer har konstruerats i Microsoft Office Excel 2007. 

Skillnaden över tid (före och efter genomförandet av både Asklings hamstring test och Nordic 

hamstring strength test) i skattning av deltagarnas tilltro till sin förmåga att prestera sitt 

yttersta under en 90 minuters match analyserades med Wilcoxon’s teckenrang test för att 

underlaget till studien är icke-parametriskt då materialet är för litet, att det inte är 

normalfördelat samt att samma person skattar tilltro vid två olika tillfällen. En signifikans 

nivå sattes till p<0,05 (Domholdt, 2005). 

Spearman’s korrelations koefficient användes för att undersöka sambandet mellan 

genomförandet av Asklings hamstring test och Nordic hamstring strength test i upplevd 

smärta och obehag. Spearman’s korrelations koefficient valdes på grund av ett icke-

parametriskt och ett ej normal fördelat studieunderlag samt att för att undersöka sambandet 

mellan de två olika testen (Domholdt, 2005). Ett korrelationsvärde 1-0.8 betraktas som ett 

väldigt starkt samband, 0.8-0.60 ett starkt samband, 0.60-0.40 ett moderat samband, 0.40-

0.20 ett svagt samband och 0.20-0 är inget samband (Salkind 2010).  En signifikans nivå 

sattes till p <0,05 (Domholdt 2005). 
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4.6. Etiskt ställningstagande 

I studien har vi haft lag 2003:460 i beaktande som stöder den etiska prövningen vad gäller 

forskning som avser människor (SFS: 2003:460). 

Efter att ha fått tränarens godkännande att få informera spelare om studien fick spelarna 

själva välja om de ville delta i undersökningen. De som valde att delta i studien blev 

informerade att de när som helst fick avbryta testerna och att de då skulle räknas som 

bortfall. Anonymitet garanterades till alla deltagare i studien då inga personuppgifter 

presenterades. Eftersom det fanns en risk för skada vid genomförandet av testerna 

informerades samtliga spelare muntligt och skriftligt (bilaga B) om dessa risker. 

Inklusionskriterium till studien var därför att man inte ådragit sig en skada i hamstrings 

under de senaste två veckorna innan testtillfället.  

Studien genomfördes efter avslutad säsong. Dels för att det var lättare att få spelare att delta i 

studien och dels för att inte riskera att någon spelare får ev. frånvaro i match eller träning. 

 

5. RESULTAT  

Tjugofem aktiva fotbollsspelare i Mellansverige anmälde sig frivilligt till att delta i studien. 

Tre personer kom aldrig till testtillfället och betraktas som bortfall, på dessa tre finns ingen 

data. 

Tjugotvå fotbollsspelare deltog i studien, vilket betyder att 44 ben testades. Av dessa var det 9 

personer som tidigare haft en akut skada i hamstring och totalt hade det förekommit 17 

skador.  

Den grupp som hade flest antal skador var den äldsta gruppen, 26-31 år, medan de som haft 

den senaste skadan var den yngsta gruppen, 16-20 år, se tabell 1.  

Vid genomförandet av Nordic hamstring strength test var det 63 % av deltagarna som klarade 

att fälla överkroppen kontrollerat mer än 30° och är enligt Engebretsen et al. (2010) starka i 

sina hamstrings.  
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Tabell 1: Demografisk översikt av deltagarnas ålder, antal skador och tid sedan senaste skadan. En av 

de skadade i åldersgruppen 16-20år har varit skadad 2 gånger i samma ben under det senaste halvåret. 

Ålder N Antal skadade Antal skador Senaste skadan/ben 

    pers   0-6 mån > 6 mån 

16-20 8 4 6 3 2 

21-25 9 1 1 0 1 

26-31 5 4 10 0 10 

Totalt: 22 9 17 3 13 

 

5.1. Korrelation 

Skattningen i upplevd smärta och obehag vid genomförandet av testarna har visat, sig utifrån 

Spearman’s rang korrelations test, att det finns en signifikant moderat korrelation mellan 

testen, se tabell 2.   

Tabell 2: Korrelations- och signifikansvärden mellan Asklings hamstring test och Nordic hamstring 

strength test enligt skattning på VAS. 

  Spearman's rho P- värde 

Obehag vänster 0,44 0,04 

Obehag höger 0,52 0,01 

Smärta vänster 0,52 0,01 

Smärta höger 0,55 < 0,01 

 

5.2. Tidsaspekten 

Deltagare som aldrig varit skadade förut skattade 12,5 respektive 6 i obehag och smärta på 

Nordic hamstring strength test och 21 respektive 19,5 i obehag och smärta på Asklings 

hamstring test. De som varit skadade det senaste halvåret skattade 21 respektive 25 på 

Nordic hamstring strength test i obehag och smärta och skattare på Asklings hamstring test 

10 respektive 16 i obehag och smärta. Gruppen som varit skadade för mer än sex månader 

skattade 10 respektive 5 i obehag och smärta på Nordic hamstring strength test och skattade 

20 respektive 21 vid Asklings hamstring test, se tabell 3. 

  



Tabell 3: Medianen vid skattning av 

  Median [Range]

  Obehag ASK

Ej skadad 21 [0-81] 

0-6 mån 10 [0-68] 

>6 mån 20 [10-72] 

 

5.3. Tilltro 

Efter genomförandet av både Asklings hamstring test 

skattade deltagarna tilltron till sin egen förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 min

fotbollsmatch med hänsyn till lårets baksida

signifikant lägre (p≤0,01) i tilltro 

testerna. (se figur 3). Nio procent

90 minuters fotbollsmatch efter testerna 

Innan testen fick deltagarna skatta på VAS hur stor tilltro de hade att prestera sitt yttersta i 

en 90 min fotbollsmatch. Resultatet blev att det var

100, vilket innebär att de litade

Av de deltagare med ett icke skadat ben minskade 44 % sin tilltro till 

prestera sitt yttersta i en 90 minuters fotbollsmatch

haft en akut skada i hamstrings i det aktuella benet. Samtliga d

tilltro till sin förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 minuters fotbollsmatch efter testerna 

har inte haft någon akut skada i hamstrings.

 

 

Medianen vid skattning av obehag och smärta enligt VAS. 

Median [Range]       

Obehag ASK Obehag Nordic Smärta ASK Smärta Nordic

12,5 [0-68] 19,5 [1-79] 6 [0

21 [17-58] 16 [0-70] 25 [5

10 [2-61] 21 [3-74] 5 [1

Asklings hamstring test och Nordic hamstring strength test 

skattade deltagarna tilltron till sin egen förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 min

med hänsyn till lårets baksida. Majoriteten, 55 %, av deltagarna

i tilltro på VAS efter båda testerna än vad de skattade innan 

Nio procent ökade tilltron till sin förmåga att prestera sitt yttersta i en 

efter testerna och 36 % hade oförändrad tilltro.

Innan testen fick deltagarna skatta på VAS hur stor tilltro de hade att prestera sitt yttersta i 

match. Resultatet blev att det var 20 % av deltagarna som skattade 

litade fullständigt på sina hamstrings.  

Av de deltagare med ett icke skadat ben minskade 44 % sin tilltro till det oskadade benet att 

prestera sitt yttersta i en 90 minuters fotbollsmatch. Hälften av de som ökade sin tilltro har 

haft en akut skada i hamstrings i det aktuella benet. Samtliga deltagare som hade oförändrad 

tilltro till sin förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 minuters fotbollsmatch efter testerna 

har inte haft någon akut skada i hamstrings.  

Ökad tilltro
9%

Minskad 
tilltro
55%

Samma 
tilltro
36%
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Smärta Nordic Antal ben 

6 [0-39] 32 

25 [5-49] 3 

5 [1-63] 9 

och Nordic hamstring strength test 

skattade deltagarna tilltron till sin egen förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 minuters 

av deltagarna skattade 

på VAS efter båda testerna än vad de skattade innan 

n till sin förmåga att prestera sitt yttersta i en 

. 

Innan testen fick deltagarna skatta på VAS hur stor tilltro de hade att prestera sitt yttersta i 

som skattade 99 eller 

oskadade benet att 

. Hälften av de som ökade sin tilltro har 

eltagare som hade oförändrad 

tilltro till sin förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 minuters fotbollsmatch efter testerna 

 



Figur 3: Tilltro till sin egen förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 min 

skattning av tilltro på VAS ±2 kategoriserades i gruppen som hade samma tilltro

I figur 4 presenteras varje deltagares differe

gäller tilltron till sin egen förmåga att prestera sitt yttersta 

Det är 4 personer som har ökat sin tilltro till ett av sina ben. 

ben) minskat sin tilltro till minst ett

sitt yttersta i en 90 minuters fotbolls match. 

gruppen som hade samma tilltro.

deltagare 10, 20 och 21 hade varit skadade i höger ben medan 

varit skadade i båda benen.  

Deltagare 22 hade både ökat och minskat sin tilltro mest av alla, före testet skattade han 88 

av 100 i tilltro till sitt vänstra ben och 7

skada i hamstrings. 

Figur 4: Differensen i tilltro efter testen.

vänster respektive höger ben. Pos

yttersta i en 90 minuters fotbollsmatch

VAS vänster ben.  

 

5.4. Upplevd funktion i hamstrings

Enligt Hamstring Outcome Score 

upplevde måttlig till betydande smärta vid töjning av hamstring. 

som upplevde lite eller ingen smärta alls under töjning av hamstring.

1 2 3 4

Vänster ben 10 8 6 0

Höger ben -5 1 -12 0
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Tilltro till sin egen förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 min match efter testen.

±2 kategoriserades i gruppen som hade samma tilltro

testerna. Signifikans nivån ≤0,01. 

 

varje deltagares differens vid skattning före respektive efter testerna vad 

gäller tilltron till sin egen förmåga att prestera sitt yttersta vid en 90 min match.

ökat sin tilltro till ett av sina ben. Däremot har 1

minst ett av sina ben, med ett spann på -3 till -27

sitt yttersta i en 90 minuters fotbolls match. Differens i skattning på VAS ±2 kategoriserades i 

som hade samma tilltro. Deltagare 1 och 2 hade varit skadade i vänster ben; 

varit skadade i höger ben medan deltagare 12, 14 och 19 

både ökat och minskat sin tilltro mest av alla, före testet skattade han 88 

av 100 i tilltro till sitt vänstra ben och 71 på höger. Noterbart är att han aldrig haft 

Differensen i tilltro efter testen.  Individuell differens vid skattaning av tilltro enligt VAS för 

Positivt tal innebär att personen har ökat tilltron till

yttersta i en 90 minuters fotbollsmatch efter testen. Tabellen är sorterad utifrån skattning

Upplevd funktion i hamstrings 

Hamstring Outcome Score uppgav var tredje person, som aldrig varit skadad, att d

måttlig till betydande smärta vid töjning av hamstring. Av de skadade var det 83 % 

som upplevde lite eller ingen smärta alls under töjning av hamstring. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 0 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -6 -6 -7 -10 -11

0 0 -1 -1 -3 -3 -4 -3 -3 -5 1 -11 0

14 

match efter testen. Differens i 

±2 kategoriserades i gruppen som hade samma tilltro före som efter 

vid skattning före respektive efter testerna vad 

90 min match. 

16 personer (24 

27, till att prestera 

±2 kategoriserades i 

varit skadade i vänster ben; 

12, 14 och 19 hade 

både ökat och minskat sin tilltro mest av alla, före testet skattade han 88 

1 på höger. Noterbart är att han aldrig haft någon akut 

 

vid skattaning av tilltro enligt VAS för 

till att prestera sitt 

Tabellen är sorterad utifrån skattning av tilltro på 

person, som aldrig varit skadad, att de 

v de skadade var det 83 % 

18 19 20 21 22

11 -11 -13 -14 -15 -27

-11 -11 -15 -10 18
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Vid riktningsförändringar var det 9 % som upplevde någon typ av smärta men som aldrig 

varit skadade, medan de som varit skadade inte kände någon smärta. 

 Trettiosex procent av alla deltagare upplevde lite upp till betydande smärta vid acceleration 

och av dessa var det 75 % som tidigare aldrig haft en akut hamstrings skada. Funktionen av 

hamstrings vid acceleration upplevdes som besvärlig av 62 % av de icke skadade medan 

endast 37 % av de skadade upplevde besvär. 

Under den senaste veckan var det 27 % av deltagarna, varav 67 % icke skadade, som hade 

upplevt lite till måttlig smärta i hamstrings och besvär med funktionen av hamstrings vid 

inbromsning. 

Sjuttioåtta procent av deltagarna med tidigare akuta hamstringsskador tvingades att avstå 

minst en veckas full träning. En tredje del av de skadade deltagarna tvingades avstå mer än 4 

veckor från full träning på grund av sin hamstringsskada. 

Drygt hälften (59%) av deltagarna rapporterade att de litade fullständigt på sina hamstrings 

vid fysisk aktivitet, 32 % litade mycket och 9 % litade måttligt på sina hamstrings. Av de två 

personerna som litade måttligt på sina hamstrings är det en som varit skadad inom de 

senaste sex månaderna.  

Drygt hälften av alla deltagare (54,5%) hade upplevt ömhet, stelhet eller andra besvär med 

sin hamstringsmuskulatur under den senaste veckan före testtillfället. 

 

6. DISKUSSION 

Skattningen i smärta och obehag enligt VAS mellan Asklings hamstring test och Nordic 

hamstring strength test hade en moderat korrelation med en signifikans <0,05. 

De som varit skadade det senaste halvåret upplever mer smärta och obehag vid Nordic 

hamstring strength test än vid Asklings hamstring test. 

Majoriteten av deltagarna minskade sin tilltro att prestera sitt yttersta i en 90 min match 

efter att ha genomfört testerna. 

6.1. Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats och en korrelativ design valdes för att kunna undersöka sambandet 

mellan Asklings hamstring test och Nordic hamstring strength test. Wilcoxon’s teckenrang 

test valdes för att komparera en individs skattning på tro på sin förmåga mätt med VAS vid 

två olika tillfället. Korrelationen analyserades med hjälp av Spearsman rho. Wilcoxon’s och 
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Spearman rho valdes för att urvalet inte är normalfördelat samt att det är ett icke 

parametriskt urval (Domholdt 2005).  

Fyra stycken fotbollslag informerades muntligt i gruppsammanhang. Detta skulle kunna 

innebära att lagkamrater eller tränare kan ha påverkat en del spelare att anmäla sig till 

studien.  Det kan ha resulterat i att det är de som tidigare haft problem med sina hamstrings 

som anmälde sig till studien, vilket skulle kunna förklara varför flertalet av deltagarna hade 

symptom vid töjning och en del fysiska aktiviteter. Övriga deltagare i studien är antagligen de 

som intresserar sig för sina hamstrings och såg en möjlighet att få ett status på funktionen i 

hamstrings. Till studien var det 22 aktiva fotbollspelare som anmälde sig att frivilligt delta i 

studien. Om fler lag tillfrågats hade troligtvis antalet deltagare varit större. Det bästa hade 

troligtvis varit att undersöka hela lag för att bättre kunna generalisera resultatet.  

I denna studie var inkluderingskriterierna att spelarna inte skulle varit skadade i hamstrings 

de senaste två veckorna före testtillfället. Trots detta var det mer än hälften av deltagarna 

som upplevde ömhet, stelhet eller andra besvär i sin hamstringsmuskulatur. Askling, Nilsson 

& Thorstensson (2010) utförde en klinisk undersökning för att se om deras deltagare var 

färdig rehabiliterande men eftersom samtliga av våra deltagare deltog i full träning och 

matchspel antog vi att deltagarna var tillräckligt rehabiliterade även om de haft någon 

tidigare skada under den gångna säsongen. En klinisk undersökning av bl.a. muskellängd och 

styrkan i hamstrings hade därför varit intressant att undersöka då detta möjligtvis hade 

kunnat tala om varför flera av deltagarna upplevde obehag och smärta i samband med 

testerna. Det kan vara så att deltagarna i studien generellt är strama i sina hamstrings och 

därför upplever obehag eller smärta vid Asklings hamstrings test som är ett aktivt töjnings 

test av hamstrings.  En mätning av muskellängden hade kunnat ge oss en insikt om spelarens 

flexibilitet i hamstrings inverkar på resultatet i upplevd obehag och smärta men som Askling, 

Nilsson och Thorstensson (2010) tar upp var det ingen skillnad i passiv töjning mellan ett 

icke skadat ben eller ett skadat ben. Även Mendiguchia, Alentorn-Geli & Burghelli (2011) tar 

upp att muskellängden inte har någon betydelse vid uppkomsten av hamstringsskador. 

Testerna genomfördes samma dag vilket är till en fördel då spelaren inte skulle kunna ha 

dragit på sig någon skada eller t.ex. träningsvärk mellan testerna. Det stärker studiens 

resultat och intrabedömarreliabiliteten eftersom deltagarens dagsform annars skulle ha 

kunnat påverka skattningen vid olika testtillfällen. Däremot kunde tiden emellan testerna, 15 

min, kunnat vara längre för att garantera att deltagarna inte påverkats av det föregående 

testet.  

Vi anser att intrabedömarreabiliteten i studien även stärks av att samma testledare utförde 

samma uppgifter vid varje test tillfälle. Om vi hade varierat testledarnas uppgifter under 
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testernas gång hade det kunnat resultera i att deltagarna förstått instruktionerna olika. Vi 

ville därför undvika detta genom att standardisera genomförandet av testerna och låta 

samma testledare sköta samma uppgifter vid varje testtillfälle.  Däremot kan 

interbedömarreliabiliteten ifrågasättas eftersom när man skall utföra Nordic hamstring 

strength test bör tänka på att personen som håller i testpersonens fötter är tillräcklig stark 

eller tung för att orka hålla emot den andre personens kroppsvikt.  

Skattningen på VAS fick de tillämpa både vad gäller tilltro, obehag samt smärta. Detta anser 

vi är en pålitlig mätmetod som både är validerad och reliabel och även Glazer (2009) påpekar 

att detta är den bästa mätmetoden vad gäller att mäta tilltro. Det hade varit intressant att få 

ett större perspektiv över deltagarnas psykologiska status genom att använda oss av Glazer’s 

(2009) formulär I-PRRS, men eftersom studiens huvudsyfte var att undersöka sambandet 

mellan Asklings hamstring test och Nordic hamstring strength test valde vi att endast ha med 

en fråga om tillit, före respektive efter genomförandet av testerna.  

För att få lite mer information kring deltagarna valde vi att använda oss av Hamstring 

Outcome Score då detta är ett formulär som är riktat till hamstringsskador. Formuläret har 

använts i tidigare studier (Engebretsen et al., 2010), vilket enligt Domholdt (2004) är att 

föredra framför ett egenkonstruerat formulär. Hamstring Outcome Score är inte validerat, 

varför varje fråga undersöktes var för sig istället för att presenteras i sin helhet. I studien 

användes Hamstring Outcome Score för att få vetskap om hur deltagarna upplever sin 

funktion och smärta i hamstrings vid töjning, acceleration, riktningsförändringar och 

inbromsningar samt om man haft några symptom av ömhet, stelhet eller andra besvär under 

den senaste veckan. Deltagarna fick börja med att fylla i formuläret Hamstring Outcome 

Score (bilaga D) vilket vi i efterhand insett var ett misstag då deltagarna borde ha börjat med 

att skatta sin egen förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 minuters fotbollsmatch. Detta för 

att utesluta att deras tilltro inte blivit påverkad på något som helst sätt.  

Hamsting Outcome Score har sitt orginalutförande på engelska. Detta skapade en del 

problem vad gäller tolkning hos en del av deltagarna och vi anser därför att en översättning 

till svenska hade varit att föredra. Resultatet kan ha påverkats om deltagarna har svarat på en 

del frågor utan att veta vad som efterfrågas. Det kan vara så att på de frågor de hade problem 

att förstå vad som efterfrågades rapporterade att de var symptomfria. Testledarna fanns 

däremot hela tiden till hands för att svara på eventuella oklarheter. Det var ordet ”soreness” 

som skapade den största förvirringen, men när de blev informerade om ordets innebörd hade 

de inga problem att svara på frågorna.  

Askling, Nilsson & Thorstensson (2010)  nämner i sin studie att de skattat osäkerhet hos sina 

deltagare, men eftersom vi ansåg att detta var för otydligt och inte förstod vad osäkerheten 



18 
 

omfattade valde vi att separera denna fråga. Vi valde därför att fråga om spelarens tilltro till 

sin egen förmåga att prestera sitt yttersta i en 90 min fotbollsmatch för att kunna mäta 

tilltron till sin egen förmåga i ett så specifikt sammanhang som möjligt före och efter testerna 

(Bandura, 1997).    

Ordningsföljden av testerna gjordes för ett så standardiserat genomförande som möjligt, 

vilket innebar att vi valde att börja med samma test och samma ben på samtliga spelare med 

15 minuters vila mellan Asklings hamstring test och Nordic hamstring strength test. För att 

minimera olika omgivningsfaktorers påverkan på respektive test och eventuellt stärka 

studiens reliabilitet skulle testernas ordningsföljd ha slumpats till varje deltagare för att 

undvika exempelvis anpassning i muskulaturen hos deltagarna. Det kan ha varit så att 

töjningen av hamstring vid Askling hamstring test fungerade som en uppvärmning inför 

Nordic hamstring strength test eller som modellinlärning till det andra benet. Vi valde att 

genomföra Nordic hamstring strength test sist eftersom det är ett krävande styrketest som i 

hög grad skulle kunna ha påverkat resultatet i Askling hamstring test. Ingen uppvärmning 

genomfördes inför testen i enlighet med Asklings beskrivning av sitt test (Askling, Nilsson & 

Thorstensson, 2010).  

Det egenutformade testformuläret (bilaga C) hade ett par svagheter som inte togs i beaktande 

innan studien började. Samtliga skattningar på VAS gjordes på samma formulär, vilket 

innebar att testpersonerna kunde se hur de skattat tidigare och på så sätt jämföra 

upplevelserna i obehag, smärta och tillit mellan de olika testen samt mellan höger och 

vänster ben. Uppfattningen är att de flesta deltagare svarade så ärligt de kunde i varje 

skattning på VAS. Instruktionerna var att deltagarna skulle markera med ett kryss på linjen, 

men merparten av deltagarna satte ett kryss ovanför linjen. I dessa fall mättes skattningen till 

den punkt där kryssets båda sträck korsar varandra. Ett exempel på hur deltagaren markerar 

korrekt på testprotokollet hade därför varit av betydelse för att få ett så exakt skattningsvärde 

som möjligt för att öka studieresultatens internvaliditet men framför allt hade ett pilot-test av 

testformuläret (bilaga C) kunnat ge oss svaren tidigare och felmarkeringar hade kunnat 

undvikas. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Spearman’s rang korrelations test visade att det fanns ett signifikant samband i deltagarnas 

upplevda obehag och smärta på VAS mellan genomförandet av Asklings hamstring test och 

Nordic hamstring strength test. Enligt Salkind (2010) är ett moderat samband mellan 0,4-

0,6.  Vi anser att detta är ett för svagt samband (<0,6) för att Nordic hamstring strength test 
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skall kunna användas som ett kompletterande test vid utvärderingen om en spelare är 

tillräckligt rehabiliterad efter en hamstrings skada.  

Asklings hamstring test har blivit reliabilitets- och validitets testat och i den studien (Askling, 

Nilsson & Thorstensson, 2010) kom de fram till att en spelare skall ha skattat 0 i osäkerhet 

och smärta för att vara färdig rehabiliterad. I vår studie noterades förvånansvärt höga 

skattningar vid Asklings hamstrings test. Medianen bland de icke skadade låg vid obehag och 

smärta på 21 respektive 19,5 medan vid Nordic hamstring strength test låg medianen på 12,5 

respektive 6 i obehag och smärta. Utifrån dessa skattningar fick vi även fram att det endast 

skulle vara 4 av 22 deltagare som är redo att vara med i full match och träning utifrån 

Asklings hamstring test. Detta tror vi kan bero på deltagarna i studien har stram muskulatur i 

hamstrings. Muskelländen undersöktes aldrig hos deltagarna men vid genomförandet av 

Asklings hamstring test observerades att de flesta inte uppnådde 90° flexion i höften. I 

framtida forskning skulle detta därför vara intressant att undersöka.  

Bland studiens 22 deltagare har det inträffat 3 akuta hamstringsskador under de senaste 6 

månaderna, samtliga i åldersgruppen 16-20 år, vilket är för få skador för att kunna dra några 

konkreta slutsatser. Vi fick tillgång till 22 spelare vilket skulle kunna representera ett lag, 

enligt Petersen, Thorborg, Nielsen & Hölmich (2009) teori så stämmer det överrens med vårt 

resultat att tre till fyra spelare per lag drar på sig hamstrings skador varje år. 

Resultatet vi fick fram utifrån Hamstring Outcome Score tycker vi är anmärkningsvärt då det 

visar sig att många av deltagarna som aldrig varit skadade haft symptom eller bekymmer med 

sina hamstrings. Eftersom Engebretsens et al. (2010) formulär Hamstring Outcome Score 

inte är validerad valde vi att studera varje fråga för sig och vi tycker att Hamstring Outcome 

Score innehåller relevanta frågor angående hamstringsskador och att ytterligare forskning 

därför borde göras på detta. 

Enligt Hamstring Outcome Score var det 41 % av deltagarna som inte litar fullständigt på 

sina hamstrings vid fysisk aktivitet. Denna fråga är ospecifik och varje person får göra sin 

egen tolkning vad fysisk aktivitet innebär, varför vi inte anser att för stora slutsatser kan dras 

av detta resultat. I studien specificeras tilltron till deltagarnas hamstrings med frågan om hur 

stor tilltro spelaren har till att prestera sitt yttersta i en 90 min fotbollsmatch utifrån lårets 

baksida. Detta underlättar för deltagarna att bilda sig en uppfattning av situationen och 

förtydligar resultatet. I denna fråga är det 80 %, enligt skattningen på VAS, av deltagarna 

som inte har full tilltro till sin hamstringsmuskulatur. I tidigare studier Glazer (2009), 

Wiese-Barnstaal, Smith, Shaffer& Morrey (1998) undersöker man skadade spelares tilltro till 

en specifik idrottssituation. Den här studien indikerar att även icke skadade spelares tilltro 
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till idrottsspecifika situationer bör undersökas för att eventuellt kunna förebygga skador i 

hamstringsmuskulaturen.  

En tredjedel av alla skador i studien har tvingat spelaren till mer än 4 veckors frånvaro vilket 

stämmer väl överrens med tidigare forskning och kan ha förödande konsekvenser för lagets 

prestationsmöjligheter (Woods et al, 2004). 

Framtida forskning bör inkludera fler deltagare för att stärka resultatet. Det skulle vara 

intressant att jämföra jämna grupper för att se om de skiljer sig något mellan t.ex. 

åldersgrupperna eller mellan skadade senaste halvåret, skadade för mer än sex månader sen 

eller mellan dem som aldrig haft någon hamstringsskada.   

6.3. Etikdiskussion 

Deltagandet i studien var frivilligt och alla informerades om eventuella risker med att delta. 

Deltagarnas identitet garanterades att behandla konfidentiellt genom att samtliga gavs 

identitetsnummer. Det var också fritt för samtliga deltagare att avbryta sitt deltagande utan 

förklaring. Spelare som varit skadade eller blivit skadade under de senaste två veckorna 

exkluderades från studien för att inte riskera att skadan förvärras. Samtliga deltagare i 

studien deltog i full träning och matchspel med sitt lag. 

  

7. SLUTSATS 

Nordic hamstring strength test har för svag korrelation med Asklings hamstring test för att 

kunna användas som ett kompletterande test vid bedömningen om en hamstringsskadad 

fotbollsspelare är tillräckligt rehabiliterad för att återgå till full träning och match. Vidare 

forskning behövs för att undersöka korrelationen mellan testerna, men även deras validitet. 

Flertalet av deltagarna sänker sin tilltro till att prestera sitt yttersta i en 90 minuters 

fotbollsmatch utifrån lårets baksida efter att ha genomfört Asklings hamstring test och 

Nordic hamstring strength test.
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BILAGA A 

TESTINSTRUKTIONER 

 

Asklings hamstring test 

 

1.  Byt om till korta byxor. Kalsonger går också bra, om det känns OK. 

2. Lägg dig på rygg på britsen. 

3. Nu ska jag sätta på den här ortosen som ska se till att du inte kan böja knäet under 

rörelsen, eftersom det ska vara rakt genom hela rörelsen. 

4. Terapeuten applicerar ortosen på vänster knä. 

5.  Nu ska jag spänna fast ditt högra ben och höftbenet mot britsen med hjälp av dessa 

remmar. (Terapeuten håller upp remmarna.) 

6. Terapeuten spänner fast höger ben, samt bäckenbenet. 

7. Du ska lyfta vänster ben så fort du kan samt så långt och högt som möjligt utan risk 

för skada. Nu ska du prova 1 gång först för att vi ska se att du har förstått hur testet går 

till. Är du redo? Varsågod! 

8. Nu ska du lyfta vänster ben så snabbt du kan samt så högt och långt du kan 3 gånger 

direkt efter varandra utan risk att skada dig. Är du redo? Varsågod! 

9.  Hur mycket smärta upplevde du från baksidan av låret? 0=ingen smärta, 100=värsta 

tänkbara smärta. (Patienten skattar enligt VAS genom att rita ett kryss på ett 100mm 

långt sträck.) 

10.  Hur mycket obehag upplevde du från baksidan av låret? 0=inget obehag, 100=värsta 

tänkbara obehag. (Patienten skattar enligt VAS genom att rita ett kryss på ett 100mm 

långt sträck.) 

11.  Nu ska vi testa höger ben. 

12. Hela proceduren upprepas fast med höger ben. 

 

Nordic hamstring strength test 

 

1. Ställ dig på knä på mjukmattan med låren och överkroppen i en lodrät/upprätt 

position. Jag kommer att hålla fast dina fötter mot underlaget. Fotryggen skall vara 

längs med golvet. 



 
 

2. Fäll överkroppen och låren långsamt och kontrollerat framåt mot golvet utan att böja i 

höften så långt du kan utan att tappa kontrollen. När du inte klarar längre faller du 

framåt och tar emot dig med händerna. 

3. Ta dig upp igen på valfritt sätt till utgångspositionen och upprepa samma procedur en 

gång till, alltså två gånger sammanlagt. Det bästa resultatet räknas. 

4. Innan deltagaren genomgår testet har testledarna visat hur testet går till. 

5.  Hur mycket smärta upplevde du från baksidan av vänster lår? 0=ingen smärta, 

100=värsta tänkbara smärta. (Patienten skattar enligt VAS genom att rita ett kryss på 

ett 100mm långt sträck.) 

6.  Hur mycket smärta upplevde du från baksidan av höger lår? 0=ingen smärta, 

100=värsta tänkbara smärta. (Patienten skattar enligt VAS genom att rita ett kryss på 

ett 100mm långt sträck.) 

7.  Hur mycket obehag upplevde du från baksidan av vänster lår? 0=inget obehag, 

100=värsta tänkbara obehag. (Patienten skattar enligt VAS genom att rita ett kryss på 

ett 100mm långt sträck.) 

  



 
 

Informationsbrev 

 
 
Vi är två studenter på sjukgymnastprogrammets sista år vid Mälardalens högskola som skriver 
examensarbete.  Inom fotboll är skador i hamstringsmuskulaturen, lårets baksida, en av de vanligaste 
skadorna. Den vanligaste orsaken till skada är att spelaren har varit skadad i lårets baksida tidigare. 
Återskada inträffar oftast inom två veckor efter återgång till full träning och matchspel, vilket till stor 
del beror på att spelaren inte är tillräckligt rehabiliterad för de påfrestningar som uppstår vid t ex 
matchspel. Problemet är hur man på ett enkelt sätt kan säkerställa att en skadad spelare är redo för 
full träning och match. 
 
Vi vill härmed be er att med verka i vår studie. Syftet med studien är att undersöka om man kan 
säkerställa att spelaren är helt rehabiliterad med ett nyligen framtaget test, Nordic hamstring 

strength test, som kräver minimalt med utrustning och därmed kan genomföras i stort sett var som 
helst. Detta test är framtaget av norska forskare inom idrottsmedicin. 
 
För att undersöka om Nordic hamstring strength test ger oss svar på frågan kommer vi att jämföra 
det med Carl Asklings hamstringstest som har visat sig kunna säkerställa om spelaren är tillräckligt 
rehabiliterad eller inte. Carl Askling är medicinsk doktor i idrottsmedicin vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och har specialiserat sig på hamstringskador. Nackdelen med 
detta test är att det kräver utrustning som sällan finns till hands.  
 
Enligt Carl Askling finns det vissa risker med att genomföra hans test för tidigt i rehabilitering, varför 
vi har valt att inte använda idrottare som har ådragit sig en skada i hamstringsmuskulaturen under de 
senaste två veckorna. Fördelen med att delta i studien är att spelaren får ett mått på hur väl hans 
muskler på lårets baksida fungerar. 
 
I studien kommer deltagarna även att fylla i ett formulär, Hamstring Outcome Score (HaOS), för att få 
vetskap om eventuella tidigare skador och hur de upplever funktionen i sin hamstringsmuskulatur. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola. Deltagande 
i studien är helt frivilligt och anonymt. Spelaren kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 
motivering. 

 

Vidare kontakt och ytterligare upplysningar besvaras av nedanstående ansvariga. 

 

Studenter: Handledare: 
Ola Rolf  Thomas Overmeer 
0706-60 11 91 021-10 16 21 
Orf09001@student.mdh.se Thomas.overmeer@mdh.se 
 
Wictoria Zetterberg Adress: 
0762-49 07 33 Mälardalens Högskola 
Wzg09001@student.mdh.se Hus S, vån 3, rum 902. 
  

BILAGA B 



 
 

Hur säker är du på att prestera ditt yttersta i en 90 min match, utifrån lårets baksida? 

Inte alls säker                                                                                       Helt säker 

VAS före testet vänster: 

VAS före testet höger: 

VAS efter testet vänster: 

VAS efter testet höger: 

 

Asklings test 

                      Inget obehag                                                                         Värsta tänkbara obehag 

VAS vänster:  

VAS höger:  

      

                Ingen smärta                                                                           Värsta tänkbara smärta 

VAS vänster:  

VAS höger:  

 

 

Nordic 

Över 30° Under 30° 

                      Inget obehag                                                                         Värsta tänkbara obehag 

VAS vänster:  

VAS höger:  

              

                   Ingen smärta                                                                           Värsta tänkbara smärta 

VAS vänster:  

VAS höger:  

BILAGA C 



 
 

 

OSLO SPORTS TRAUMA RESEARCH CENTER 

HAMSTRING INJURY SCREENING QUESTIONNAIRE 

 

 

3A – Information on previous hamstring strains  
 

 LEFT SIDE 

 

 RIGHT SIDE 

 

Number of previous acute hamstring strains: 

   � 0   � 1   � 2   � 3   � 4   � 5   � >5 

 

If you answered ”0” above, skip the next 3 questions 

regarding the left hamstring and continue at the next 

section, 3B. 

 

Number of previous acute hamstring strains: 

   � 0   � 1   � 2   � 3   � 4   � 5   � >5 

 

If you answered ”0” above, skip the next 3 questions 

regarding the right hamstring and continue at the next     

section, 3B. 

 
 

Time since most recent injury: 

   � 0-6 months  � 6-12 months  � 1-2 y  � >2 y 

 

Time since most recent injury: 

   � 0-6 months  � 6-12 months  � 1-2 y  � >2 y 
 

For how long were you unable to fully play/train? 

  � 1-3 days  � 4-7 days  � 1-4 weeks � >4 weeks 

 

For how long were you unable to fully play/train? 

  � 1-3 days  � 4-7 days  � 1-4 weeks � >4 weeks 

Have you missed a training/match during the previous 

season due to symptoms from your hamstrings?  

� No - never  

� Yes   

           � Rarely  � Sometimes  � Often 

Have you missed a training/match during the previous season 

due to symptoms from your hamstrings?  

� No - never  

� Yes   

           � Rarely  � Sometimes  � Often 

 

  

BILAGA D 



 
 

 

3B – Hamstrings function 

INSTRUCTIONS: This survey asks for your view about your hamstrings. This information will help 

us keep track of how you feel about your hamstrings and how you function in training, match 

and daily life. 

 

Please respond to every question by ticking the appropriate box, only one box for each question. 

If you are unsure about how to answer a question, please give the best answer you can. 

Remember to answer both for the left and the right hamstrings. 

 

 

Symptoms 

These questions should be answered thinking of the symptoms from your 

posterior thigh/hamstrings during the last week. 

 

1- Have you experienced soreness/stiffness/had complaints from your posterior 

thigh/hamstrings? 

 

Left side:  Right side: 

Never Rarely Sometimes Often Always  Never Rarely Sometimes Often Always 

� � � � �  � � � � � 

 

 

Soreness 

The following questions cover soreness in the posterior thigh region. Report 

the degree of soreness that you have experienced from your posterior 

thigh/hamstrings during a typical week. 

 

2- How sore is your posterior thigh after training?  

 

Left side:  Right side: 

Nothing 
at all 

A little Moderate A lot Very 
much 

 Nothing 
at all 

A little Moderate A lot Very 
much 



 
 

� � � � �  � � � � � 

 

3- How sore is your posterior thigh during training? 

 

Left side:  Right side: 

Nothing 
at all 

A little Moderate A lot Very 
much 

 Nothing 
at all 

A little Moderate A lot Very 
much 

� � � � �  � � � � � 

 

4- How sore is your posterior thigh when you wake up in the morning? 

 

Left side:  Right side: 

Nothing 
at all 

A little Moderate A lot Very 
much 

 Nothing 
at all 

A little Moderate A lot Very 
much 

� � � � �  � � � � � 

 

5- How sore is your posterior thigh if you have been sitting still for a while during the day? 

 

Left side:  Right side: 

Nothing 
at all 

A little Moderate A lot Very 
much 

 Nothing 
at all 

A little Moderate A lot Very 
much 

� � � � �  � � � � � 

 

Pain 

6-How often do you experience pain from your posterior thigh? 

 

Left side:  Right side: 

Never Rarely Sometimes Often Always  Never Rarely Sometimes Often Always 

� � � � �  � � � � � 

 

7-Do you often sustain small strains in your posterior thigh that resolve quickly?  

 

Left side:  Right side: 

Never Rarely Sometimes Often Always  Never Rarely Sometimes Often Always 

� � � � �  � � � � � 

 



 
 

Report the degree of pain that you have felt from your posterior 

thigh/hamstrings during the last week when performing the following 

activities: 

 

8-Stretching the posterior thigh/hamstrings 

 

Left side:  Right side: 

No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

 No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

� � � � �  � � � � � 

 

9-Walking up a ladder/stairs (double steps) 

 

Left side:  Right side: 

No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

 No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

� � � � �  � � � � � 

 

10-Jogging 

 

Left side:  Right side: 

No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

 No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

� � � � �  � � � � � 

  

11-Changing direction while running 

 

Left side:  Right side: 

No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

 No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

� � � � �  � � � � � 

 

12-Accelerating 

 

Left side:  Right side: 

No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

 No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

� � � � �  � � � � � 



 
 

 

13-Braking speed after sprinting 

 

Left side:  Right side: 

No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

 No 
pain 

A 
little 

Moderate Considerable Very 
painful 

� � � � �  � � � � � 

 

 

Function, daily living and sports 

The following questions concern your physical function. For each of the 

following activities, please indicate the degree of difficulty you have 

experienced in the last week due to your posterior thigh/hamstrings. 

 

14-Running 

 

Left side:  Right side: 

Nothing 
at all 

A 
little 

Moderate A lot Very much  Nothing 
at all 

A 
little 

Moderate A lot Very much 

� � � � �  � � � � � 

 

15-Jumping 

 

Left side:  Right side: 

Nothing 
at all 

A 
little 

Moderate A lot Very much  Nothing 
at all 

A 
little 

Moderate A lot Very much 

� � � � �  � � � � � 

 

16-Accelerating 

 

Left side:  Right side: 

Nothing 
at all 

A 
little 

Moderate A lot Very much  Nothing 
at all 

A 
little 

Moderate A lot Very much 

� � � � �  � � � � � 

 

17- Braking speed after sprinting 



 
 

 

Left side:  Right side: 

Nothing 
at all 

A 
little 

Moderate A lot Very much  Nothing 
at all 

A 
little 

Moderate A lot Very much 

� � � � �  � � � � � 

 

 

Quality of life 

The following questions concern how problems from your hamstrings restrain 

you during physical activity. Report the degree of difficulty you have 

experienced during the last week due to your posterior thigh/hamstrings. 

 

18- In what degree do you trust your hamstrings during physical activity?  

 

Left side:  Right side: 

Totally A lot Moderate To 
some 
degree 

Not 
at all 

 Totally A lot Moderate To 
some 
degree 

Not 
at all 

� � � � �  � � � � � 

 

19-Do you sometimes keep from performing 100% due to concerns of sustaining a hamstring 

strain?  

 

Left side:  Right side: 

Not at 
all 

To some 
degree 

Moderate A lot Totally  Not at 
all 

To some 
degree 

Moderate A lot Totally 

� � � � �  � � � � � 

 


