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Abstrakt 
 

Syfte  

I dagsläget finns det forskning som ger underlag till evidens inom stretching och dess effekter 

på såväl prestation som skadeprevention. Det finns dock få studier som visar vilka 

uppfattningar löptränare och löpare har angående stretching. Syftet med studien var därför att 

beskriva vilka uppfattningar löptränare och elitlöpare har om stretching och dess eventuella 

effekter på såväl prestation som skadeprevention. 

 

Metod  

Undersökningen inkluderade fyra löptränare (män i åldrarna 30-60 år) och fyra elitlöpare (två 

kvinnliga respektive två manliga i 20-årsåldern) som valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. 

De deltog i en halvstrukturerad intervju med primära frågor samt tilläggsfrågor enligt ett 

strukturerat intervjuprotokoll skapat av projektledarna. Varje intervju spelades in, 

transkriberades och analyserades med hjälp av fenomenografisk analysmetod. 

 

Resultat  

Löptränarnas och elitlöparnas uppfattningar om effekter av stretching var positiva angående 

såväl rörlighetsförmåga som skadeprevention. Deltagarna hade skilda uppfattningar vad gäller 

effekter på prestation, två löpare menade att stretching ger positiva effekter medan resterande 

deltagare uppfattade att stretching inte ger någon effekt. 

 

Slutsatser  

Löptränarna och elitlöparna hade överlag en positiv uppfattning om stretching i relation till 

skadeprevention vilket går helt emot den aktuella evidensen. Deltagarna uppfattade 

rörlighetsförmågan som viktig för långdistanslöpare vilket inte är bevisat i vetenskapliga 

studier. Det förelåg skillnader i uppfattningar om positiva effekter på prestationen vilket också 

indikerar kunskapsluckor angående stretching kopplat till prestationsförmågan. Det finns en 

tydlig kunskapsbrist inom området stretching trots att tränarna har en hög utbildningsnivå 

inom träning. 

 

Nyckelord 

Fenomenografisk metod, intervju, prestation, rörlighet, rörlighetsträning, skadeprevention 



Abstract 
 

Purpose 

As of right now there is research that provides a foundation for evidence regarding stretching 

and its effects on performance as well as injury prevention. There is however few studies 

showing how running coaches and runners perceive stretching. The purpose of this study was 

therefore to describe how running coaches and elite runners perceive stretching and its 

potential effects on performance as well as injury prevention. 

 

Method 

The survey included four running coaches (men in the ages 30-60 years old) and four elite 

runners (two women and two men in their twenties) selected through a convenience survey. 

They participated in a semi-structured interview with primary questions and additional 

questions according to an organized interview protocol created by the project managers. Each 

interview was recorded, transcribed and analyzed with phenomenografic analyze method. 

 

Results 

The running coaches and the elite runners perceptions about stretching was positive regarding 

mobility as well as injury prevention. The participants had different perceptions regarding 

effects on performance, two runners and one coach suggested that stretching provides positive 

effects while the remaining participants perceived that stretching did not produce any effect. 

 

Conclusion 

The running coaches and the elite runners had an overall positive perception regarding 

stretching in relation to injury prevention which is completely opposite to the current 

evidence. The participants perceived mobility as something important for long-distance 

running which has not yet been proven in research studies. Positive effects on performance 

were perceived differently which also indicates a lack of knowledge regarding stretching and 

performance. There is a clear knowledge gap regarding stretching despite a high level of 

coaching education. 

 

Key words 

Injury prevention, interview, mobility, mobility training, performance, phenomenografic 
method 
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Inledning 
 
Löpning är en aktivitet som 40 procent av det svenska folket deltar i, både på motions- och 

tävlingsnivå (Svenska Löpare, 2016). En god kondition och förmågan att kunna stå emot 

trötthet och därmed orka utföra långvarig löpning är värdefulla egenskaper hos en 

långdistanslöpare (Larsen & Mattsson, 2013). Löpsträckan för en långdistanslöpare är minst 

5000 meter lång (Baxter et al. 2016). Nästan varannan löpare deltar i löptävlingar och 

intresset har ökat under de senaste åren. Anledningar till ökat tävlingsintresse kan dels bero på 

att aktiva löpare mår bättre både fysiskt och psykiskt och dels att de erhåller långsiktiga 

positiva hälsoeffekter (Svenska Löpare, 2016). Vid löpning används främst de större 

muskelgrupperna i den nedre extremiteten: sätesmusklerna, höftböjarmuskulaturen, fram- och 

baksida lår samt vadmuskulaturen (Wiktorson, 2002).  

För att kunna prestera på högsta nivå inom löpning bör den aktive ta del av kravprofiler 

framtagna speciellt för löpare som presenterar de viktigaste förmågorna för en elitlöpare. Den 

främsta förmågan en löpare är beroende av är en hög maximal syreupptagningsförmåga där en 

långdistanslöpare bör ha ett värde på ungefär 80 ml/min/kg för att prestera på en hög nivå i 

världseliten (Larsen & Mattsson, 2013).  
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Bakgrund 
 

Rörlighet 
Inom löpningen har en mängd forskning gjorts på ovanstående förmågor, men inte när det 

gäller rörlighetsförmågan. Tonkonogi och Bellardini (2012) förklarar rörlighet som förmågan 

att genomföra rörelser i en eller flera leder med stort rörelseutslag. Om långdistanslöpare har 

ett behov av en god rörlighet står dock inte helt klart. I den vetenskapliga litteraturen 

framkommer reslutat som är både för och emot rörlighetsträning. Wirhed (2012) menar att 

anledningar till att utföra rörlighetsträning är att förlänga de arbetande musklerna som 

förkortats efter ett ansträngande träningspass och bibehålla den naturliga rörligheten samt 

minska stelheten och skaderisken i muskler och leder. Han menar också att konsekvensen av 

att inte utföra rörlighetsträning kan leda till att kraftresurser inte kan utnyttjas på ett effektivt 

sätt i musklerna under träningspasset och att kroppens leder riskerar att bli mindre rörliga. 

Med andra ord kan prestationen påverkas enligt Wirhed (2012). 

Det finns ingen generell löpteknik som alla elitlöpare använder, stil och teknik är något 

individuellt som tar tid att utveckla enligt Moore (2016). Vidare skriver hon att löptekniken 

kan påverka löpekonomin genom ett förändrat löpsteg. Formen på våra fötter är dessutom 

olika och det har en betydelse för hur god rörlighetsförmågan är. Vissa löpare har ett högt 

fotvalv medan andra har lågt vilket kan ha en betydelse för skaderisken (Williams, Tierney & 

Butler, 2014). Vidare förklarar Williams et al. (2014) att löpare med högt fotvalv och en 

nedsatt rörlighetsförmåga i den lägre extremiteten rapporteras ha en ökad risk för skador som 

exempelvis stressfrakturer. Rörlighetsförmågan anses vara viktig att träna upp redan i de 

yngre åldrarna, framför allt för att utveckla motoriska förmågor inom den idrotten som utövas 

(Brooks & Cressey, 2013). 

 

Stretching 
Den vanligaste varianten av rörlighetsträning som utförs av löpare är stretching (Wiktorson, 

2002). Under många år har de flesta idrottare på olika nivåer använt sig av stretching i syfte 

att prestera på en hög nivå och minska risken för skador (Baxter et al., 2016). Vid 

uppvärmningen på träningspassen är det vanligt att idrottare utför stretching med syftet att 

förbereda muskulaturen inför en prestation (Behm & Chaouachi, 2011). Baxter et al. (2016) 

menar dock att stretching varken minskar risken för skador eller förbättrar prestationen och 

kan snarare verka negativt på löpekonomin, vilket främst avser syrekonsumtionen i en given 

löphastighet. Nilsson (2011) har samma uppfattning när det gäller rörlighetsövningar men 
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visar ändå att vissa elitidrottare väljer att stretcha relativt lite medan andra gör det i princip 

varje dag. Enligt Baxter et al. (2016) har elitlöpare sämre rörlighetsförmåga än motionärer 

vilket kan bero på de högintensiva träningspass som eliten belastar sin kropp med. 

 

Enligt den aktuella forskningen beror de eventuella positiva effekterna på vilken typ av 

stretching som utförs. Det finns två generella typer: dynamisk och statisk stretching (Nilsson, 

2011). Dynamisk stretching betyder att muskeln sträcks/töjs ut samtidigt som en rytmisk 

rörelse sker. Ett exempel på dynamisk stretching är utfallssteg där rörelsen fortsätter endast 

framåt. Vidare menar Nilsson (2011) att det traditionella sättet att stretcha går under 

benämningen ”statisk stretching”. Muskeln sträcks då ut i samma position under en kort tid 

(ca 30 sek). Enligt Behm och Chaouachi (2011) visar forskning att statisk stretching i 

samband med uppvärmning inte främjar prestationen. Dynamisk stretching bör istället 

genomföras efter en inledande pulshöjande aktivitet i början av träningspasset. De hävdar att 

dynamisk stretching under lång tid kan ge positiv respons på det neuromuskulära systemet 

vilket är främjande för prestationen. Resultaten pekade på förbättringar i kraftproduktion 

(Behm & Chaouachi, 2011). 

 

Stretching kopplat till prevention och prestation 
Baxter et al. (2016) har gjort en litteraturstudie där de tar upp tidigare forskningsstudier om 

stretching i relation till skaderisk och löpprestation. De hävdar att stretching inte är främjande 

för prestationen, varken akut eller på längre sikt. De menar också att skaderisken inte minskar 

genom stretching och är därför ingen metod som kan användas i skadeförebyggande syfte. Ett 

väl planerat träningsupplägg i kombination med återhämtning är den bästa metoden för att 

minska risken för skador (Baxter et al. 2016). 

 

McHugh och Cosgrave (2010) tar upp liknande resultat gällande stretching kopplat till 

effekter på såväl prestation som ur skadeförebyggande syfte. Studien berör dock inte enskilda 

idrotter utan tittar närmare på förmågorna styrka, sprint och hopp. McHugh och Cosgrave 

(2010) menar att stretching sänker prestationen för alla tre förmågorna. En god styrka är 

viktigt inom de flesta idrotter, även inom löpning. Taipale et al. (2014) menar att exempelvis 

explosiv styrka och maximal styrka kan kopplas ihop med maximal löphastighet och 

löpekonomi. När det gäller skadeprevention finns det i dagsläget inte tillräckligt med studier 

för att kunna påvisa att stretching kan minska risken för skador (se bilaga 3). McHugh och 

Cosgrave (2010) menar att stretching i samband med uppvärmning kan påverka skaderisken 
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för vissa typer av skador såsom muskelsträckningar men har ingen positiv inverkan på 

överbelastningsskador vilket är den vanligaste typen av skada inom långdistanslöpning. 

Kubo et al. (2015) har jämfört stelheten i muskler mellan vältränade manliga 

långdistanslöpare och otränade män. Det som studien fokuserade på var de muskler som 

används vid en plantar flexion, det vill säga vadmusklerna. De konstaterar att de vältränade 

långdistanslöparna är mindre rörliga i vadmuskler jämfört med de otränade männen. Enligt 

Larsen och Mattsson (2013) leder hårdare träning till en större belastning på kroppen vilket 

också kräver längre återhämtningstid. 

 

NG och Wong (2015) genomförde en sex veckor lång studie där trettio killar, nitton år gamla, 

slumpmässigt delades in i tre grupper. En grupp fick utföra statisk stretching, den andra 

utförde dynamisk stretching och den tredje fick inte stretcha alls. De två förstnämnda 

grupperna fick utföra en tolv minuter lång stretching tre gånger i veckan för de muskler som 

främst arbetar vid löpning. Innan och efter de sex veckorna utförde deltagarna ett 30 minuter 

långt löppass på ett löpband och ett ”sitt- och nåtest” samt ett modifierat Thomas-test som kan 

benämnas som ett höftrörlighetstest. Studien visade att gruppen som utförde dynamisk 

stretching förbättrade sina prestationer på löpbandstestet i form av längre distanser. 

 

Zourdos et al. (2009) genomförde en experimentell studie på nio manliga vältränade 

långdistanslöpare där effekterna av dynamisk stretching studerades. Löparna delades in i två 

grupper där den första gruppen fick stretcha dynamiskt medan den andra inte stretchade alls.  

Den förstnämnda gruppen utförde sju olika övningar för lårmuskulaturen, hamstrings och 

vaderna som varade i totalt 15 min. Alla studiedeltagare genomförde sedan ett löpbandstest på 

60 minuter. På löpbandet skulle löparna springa de första 30 minuterna på 65 % av den 

maximala syreupptagningsförmågan följt av 30 minuter i maximal hastighet. Inga signifikanta 

skillnader i prestationen hittades mellan grupperna där alla sprang cirka 6,4 kilometer. 

Slutsatsen Zourdos et al. (2009) drog var att dynamisk stretching inte förbättrade 

löpprestationen. 

 

Från evidens till praktik 
Evidensläget lutar åt att det inte föreligger positiva effekter med att stretcha. 

Hur ser då kunskapsläget ut för de tränare som skall förbereda sina aktiva inför en prestation? 

Stämmer deras uppfattningar överens med det befintliga evidensläget? 
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Wanless och Judge (2011) menar att tränares kunskaper om stretching oftast inte är baserade 

på vetenskapliga resultat utan sprids vidare från professionella tränares uppfattningar och 

cementerade traditioner. Vidare menar de att tränarutbildningar misslyckas med att förändra 

tränares uppfattningar och traditioner. De hänvisar till två amerikanska studier som exempel 

där volleyboll- och fotbollstränare i division 1 visar på mycket bristfälliga kunskaper och 

uppfattningar angående stretching och dess effekter. 

I studierna använde sig 42 procent av volleybolltränarna statisk stretching före prestation 

vilket går helt emot evidensläget. Det fanns inget stöd i studierna som påvisade att certifierade 

tränare hade större kunskap om stretching då tränare från båda grupperna hade liknande 

felaktiga uppfattningar. 

Av de deltagande fotbollstränare uppgav enbart tre procent att de uteslutande använde sig av 

dynamisk stretching vilket är den typ av stretching som forskningen förespråkar (Wanless & 

Judge 2011). 

 

Idrottstränare bör ha den kunskapen som krävs för att på bästa sätt förbereda sina adepter 

inför en idrottsprestation. I dagsläget finns det inga studier som fokuserar på uppfattningen 

om stretching hos löptränare och elitlöpare (se bilaga 3). 

Projektledarna vill i den här studien utvärdera och beskriva löptränares och elitlöpares 

uppfattningar om stretching kopplat till skadeprevention och prestation. Kunskapsläget 

kommer att jämföras med evidensläget i syfte att lyfta fram eventuella likheter och skillnader. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte  
 

Beskriva vilka uppfattningar löptränare och elitlöpare har om stretching och dess eventuella 

effekter på såväl prestationen som skadeprevention. 

 

Frågeställningar  
 

• Vilken uppfattning har löptränare och elitlöpare om rörlighetsförmågan? 

• Vilken uppfattning har löptränare och elitlöpare om stretching och dess inverkan på 

prestationen inom långdistanslöpning? 

• Vilken uppfattning har löptränare och elitlöpare om stretching och dess inverkan ur ett 

skadeförebyggande syfte? 

• Skiljer sig löptränares och elitlöpares uppfattningar åt? 

• Skiljer sig uppfattningarna åt från det aktuella evidensläget? 
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Metod 
 

Då syftet med studien är att undersöka elitlöpares och löptränares uppfattningar om stretching 

är enkätstudier och intervjuer lämpliga metoder. Metodvalet har grundats på att projektledarna 

vill få respondentens egna tolkningar om ett samtalsämne vilket enligt Jones (2015) ökar 

tillförlitligheten. En enkätstudie med öppna frågor hade varit möjligt men enligt Bell (2006) 

är risken för skevhet samt missförstånd större vid sådana studier jämfört med intervjuer. Det 

ledde till att metoden uteslöts. 

Enligt Bell (2006) är intervjustudier lämpliga när andras tolkningar är av intresse. Vidare 

skriver hon att möjligheten att tillägga och utveckla följdfrågor finns vilket är gynnsamt vid 

fördjupning av ett ämne. Dessutom kan den som intervjuar lägga märke till respondentens 

eventuella reaktioner samt kroppsspråk vid särskilda frågeställningar. Det kan ge indikationer 

på vilka känslor respondenten har för samtalsämnet (Bell, 2006). Med anledning av 

ovanstående överväganden är det mer fördelaktigt med en intervjustudie. Med hjälp av 

fördjupande frågeställningar vid en intervju kan en mer intressant och djupare analys ske. 

 

Urval 
För studiens intervjuer valdes fyra manliga löptränare ut i åldrarna 30-60 år och fyra 

långdistanslöpare i 20 årsåldern varav två kvinnliga respektive två manliga. Valet av deltagare 

för intervjuerna gjorde genom ett bekvämlighetsurval som innebär att deltagarna har en 

koppling till projektledaren/projektledarna i form av exempelvis plats och tillgänglighet 

(Jones, 2015). Deltagarna informerades genom ett informationsbrev vilket skapades utifrån en 

mall framtagen av Högskolan Dalarna. Informationsbrevet beskrev studiens syfte, forskarnas 

etiska förhållningssätt med rättigheter och skyldigheter för såväl forskaren som deltagaren. 

Vidare i brevet framgick vem som har tillgång till resultatet, kontaktuppgifter till båda 

forskarna och handledaren samt deras underskrifter (se bilaga 1). Bell (2006) menar att det är 

viktigt att deltagarna blir informerade om studiens syfte i förväg för att de ska kunna veta vad 

ett deltagande i studien innebär. Vidare skriver hon att ovanstående punkter samt 

utformningen av informationsbrevet är av stor betydelse för deltagarantalet vilket kan 

påverkas negativt om deltagaren upplever osäkerhet. 

 

Datainsamling 
Utifrån studiens syfte bestämdes först vilka frågor som skulle ställas i intervjuerna och 

frågorna formulerades därefter i ett intervjuprotokoll (se bilaga 2). Sökandet av deltagare 
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skedde via projektledarnas kontaktnät (se den tidigare beskrivningen av urvalet ovan). Efter 

att deltagarna hade tillfrågats och tackat ja till medverkan bestämdes datum samt tid och plats 

för intervjuerna. Projektledarna delade upp och genomförde fyra intervjuer vardera. Vid 

starten av varje intervju efterfrågades deltagarnas tillstånd till ljudinspelning av intervjuerna 

vilket Bell (2006) anser vara viktigt. Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att 

projektledarna skulle kunna fokusera på vad deltagaren säger och underlätta transkriberingen 

vilket Bell (2006) förklarar som en fördel vid intervjustudier. Efter genomförandet av varje 

intervju transkriberades inspelningen genom avlyssning och dokumentation av vad som sagts 

ordagrant vid intervjun. Bell (2006) menar att transkriberingar leder till att inga värdefulla ord 

går förlorade som skulle kunna vara intressanta för studiens syfte. 

 

Analys av data  
All data analyserades enligt den fenomenografiska metoden vilken Fejes och Thornberg 

(2015) anser vara lämplig vid halvstrukturerade intervjuer för att beskriva samt analysera 

människors tankar och uppfattningar om ett särskilt fenomen. Vidare beskriver Fejes och 

Thornberg (2015) metoden i sju steg: 

1. Bekanta sig med all data i intervjuerna. 

2. Utskiljning av den mest värdefulla datan för studien. 

3. Jämförelser mellan olika intervjuer. 

4. Gruppering av likheter och skillnader. 

5. Finna kärnan av likheterna. 

6. Namnge kategorier. 

7. Genomföra en slutgiltig granskning av alla kategorier. 

 

Metoden innebar att projektledarna började med en genomläsning av alla intervjuer för att 

bekanta sig med all data från intervjuerna innan den mest värdefulla datan valdes ut. 

Nyckelord som deltagarna sagt ströks sedan under. Fejes och Thornberg (2015) menar att 

strykningar över nyckelorden från varje intervju underlättar vid sökning av specifika 

uttalanden vid ett senare tillfälle. Det underlättar även vid jämförelser mellan intervjuer vilket 

är nästa steg i metoden. Varje deltagare kodades med de specifika benämningarna “Tränare 

1–4” respektive “Löpare 1–4”. En jämförelse av tränarnas intervjuer gjordes. Därefter 

jämfördes löparnas intervjuer. Efter analysen av alla intervjuer gick projektledarna vidare till 

de efterföljande två stegen. Fejes och Thornberg (2015) beskriver de två stegen som 

gruppering av likheter och skillnader och upptäckandet av kärnan i likheterna. Projektledarna 
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grupperade nyckelorden genom huvudkategorier och underkategorier för att finna likheter och 

skillnader. Eftersom rörlighetsförmågan, prestationen och skadepreventionen var de tre 

huvudområdena i undersökningen blev dessa huvudkategorier. Efter den slutgiltiga 

granskningen kunde slutsatser för studien dras. 

 

Etiska överväganden 
Studien som har genomförts innehåller etisk problematik i form av forskning på människor. 

Vid studier som inkluderar människor krävs etiskt godtagbara former för att få genomföras 

(Vetenskapsrådet, 2011). Etikprövningsnämnderna (Epn.se, 2017) tar upp tre viktiga punkter 

vilka skall beaktas av projektledarna under hela processen. 

(1) Känsliga uppgifter, det vill säga känslig information som kan härledas till en person som 

är i livet. Uppgifterna kan handla om exempelvis etnicitet, politiska åsikter, sexualitet, mental 

och fysisk hälsa. Deltagarna i studien uppgav inga känsliga uppgifter, däremot lades stor vikt 

på säker förvaring av data. Läckt data från studien kan härledas till en person i livet vilket 

beaktades före och efter studiens genomförande. All data lagrades på två usb-minnen och 

förvarades undangömda i projektledarnas bostäder.  

(2) Fysiska ingrepp, psykiska och fysiska påverkningar på studiedeltagaren. Psykiska ingrepp 

skedde under studiens intervju i form av frågor angående deltagarnas kunskaper och 

uppfattningar. Frågorna kan bidra till att en deltagare exempelvis ifrågasätter sin roll som 

tränare vilket kan påverka personen psykiskt. Möjligheten att kontakta projektledarna fanns 

under hela processen angående fortsatt medverkan i studien. Deltagarna kunde även ställa 

frågor till projektledarna om oklarheter dök upp. 

(3) Biologiskt material från studiedeltagare som kan härledas till personen. Under hela 

studiens process skedde inga fysiska ingrepp på deltagarna. För att försäkra sig om att studien 

inte behövde etikprövas av en forskningsnämnd hade projektledarna, utöver att följa de ovan 

nämnda punkterna, fyllt i en blankett för etisk självgranskning via Högskolan Dalarnas 

hemsida (http://du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Namnder/Forskningsetiska-

namnden/Forskningsetik-/), med sju frågor där de själva kunde testa om studien var etiskt 

godtagbar eller inte.   

Fortsättningsvis följde flera etiska aspekter i genomförandet av intervjuerna vilka forskarna 

behövde beakta i förväg. Nedan beskrivs hur projektledarna beaktade de krav som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. 

(1) Informationskravet: 



14 
 

Deltagarna i studien hade rätt att i förväg få reda på vad syftet med forskningen var genom 

informationsbrevet. Deltagandet i studien var frivilligt med rätt att avbryta sin medverkan 

både före och efter intervjuerna. 

(2) Samtyckeskravet:  

Deltagaren hade själv rätt att bestämma över sin medverkan i studien samt möjligheten till att 

avbryta sin medverkan i studien utan motivering. Projektledarna beaktade det och var 

medvetna om att inga påtryckningar fick göras i syfte att övertala om fortsatt medverkan. 

(3) Konfidentialitetskravet: 

Känsliga uppgifter hanterades endast av projektledarna vilket sänkte risken för att obehöriga 

kunde ta del av dem. All inspelad data förvarades undangömda i projektledarnas bostäder.  

(4) Nyttjandekravet: 

Insamlade uppgifter användes endast för forskningsändamål. 
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Resultat 
 
Rörlighetsförmåga 
Tränarna som deltog i studien hade olika utbildningar, allt från personlig tränarutbildning till 

RF:s elittränarutbildning. 

Samtliga intervjuade tränare uppfattade rörlighet som en viktig förmåga för en 

långdistanslöpare. Samtidigt menade de fyra tränarna att löpare inte ska ha en allt för god 

rörlighet utan att musklerna ska kunna spänna sig lite när löpsteget tas. En god balans i 

rörligheten ansågs fördelaktig det vill säga lika god rörlighet i båda benens leder. Enligt 

tränarna beror rörlighetsförmågan på löparens teknik och om stretching bör utföras ska den 

individualiseras precis som den dagliga träningen. Tränare två nämnde i intervjun en viss 

individualisering av stretching och rörlighetsträningen:  

Jag tror absolut att det är viktigt med rörlighet om man är ... om man har nedsatt 

rörlighet. Men är man redan rörlig så är det svårt att säga hur ... hur positivt det är.  

Även löparna menade att det är viktigt med en god rörlighetsförmåga vid långdistanslöpning 

men hade olika uppfattningar om rörlighetens betydelse för löpningen. De menade att god 

rörlighet kan minska skaderisken och möjliggör en bibehållning av en hög prestationsnivån på 

lång sikt. Vissa menade även att rörlighetsförmågan kan kopplas till bibehållen löphastighet 

och bidra till ett bättre löpsteg. Några av löparna menade liksom tränarna att det är bra med 

lite spända muskler och att en långdistanslöpare inte ska vara överrörlig. Löpare fyra 

uppfattade rörlighetsförmågan på följande sätt: 

… jag tror att det är … rätt viktigt ändå med rörlighet … du måste ju på nåt sätt 

kunna ha god rörlighet i dina leder och muskler när du springer … men det är klart, 

jag tänker att … man ska nog kanske inte va överrörlig … utan att det ska kunna 

strama i senor och leder liksom när … när man tar ut löpsteget …  

Flertalet av tränarna och löparna utför statisk stretching uteslutande i sin träning. De nämnde 

också att den statiska stretchingen oftast utfördes efter träning och tävling. En löpare och en 

tränare använde sig av dynamisk stretching innan tävling. De flesta löparna hade dock enbart 

kännedom om den statiska stretchingen. Löpare två förklarar sitt sätt att stretcha i ett citat från 

intervjun nedan: 
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Eeh Jag kör väl trettio sekunder på varje ben, eeh liksom så eller ja varje 

muskelgrupp liksom trettio sekunder sen så byter så … Ah men det skulle jag 

nästan säga är den uteslutande stretchingen.  

Prestation 
När det gäller stretching och dess eventuella effekter på löpprestationen var uppfattningarna 

olika hos tränarna jämfört med uppfattningarna angående rörlighet. Stretching i syfte att öka 

prestationen var inte lika självklart som vikten av en god rörlighetsförmåga. Likt 

uppfattningarna angående rörlighetsförmåga menade tränarna att den individuella löptekniken 

har en stor betydelse när det gäller prestationen. Tränarna förklarade att vi alla har olika 

löpteknik vilken bör tas hänsyn till i den dagliga träningen. Flertalet av tränarna pratade även 

om en individualisering av stretchövningar och muskelgrupper. Tränare fyra berättade om 

skilda åsikter kring stretching. Nedan ett citat från intervjun: 

... en del hävdar ju till och med att man inte behöver stretcha alls så det är ju 

verkligen så att kunskapsläget ser lite olika ut ... därför så tror jag att man måste 

tänka individuellt precis som du tänker individuellt med träningen.  

Vissa hade ingen tydlig uppfattning om att stretching skulle kunna påverka prestationen 

positivt eller negativt medan övriga menade att stretching innan ett träningspass ger en akut 

förbättring av prestationen. En av tränarna ansåg att stretching på lång sikt kan ge ett längre 

och effektivare löpsteg. En del tränare nämnde också att gemensam stretching efter ett 

träningspass ger utrymme för diskussion och social samvaro. 

 

Löparna hade också delade uppfattningar om effekter på prestationen. Löpare ett och tre 

ansåg att stretching ger långsiktiga positiva effekter i form av snabbare återhämtning för 

musklerna och bättre teknik och hållning i löpningen. Löpare tre beskrev det enligt följande:  

Om vi säger med löpningen då så ... tror ju jag att det har väldigt goda effekter för 

prestationen och att jag kan tro att kroppen håller sig yngre längre liksom så att 

man kan vara på topp längre om man är noga med rörligheten och stretchingen 

sådär för att ... dels för att man får ett bättre löpsteg och bättre hållning.  

Övriga löpare menade däremot att prestationen inte kan påverkas positivt med hjälp av 

stretching. Deras uppfattningar var att prestationsnivån förblir oförändrad och att det inte 

enbart är rörligheten som påverkar prestationen. De menade att det finns andra faktorer som 

har en större inverkan. Löpare fyra sa följande: 
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… nja jag skulle väl inte riktigt säga, jag vet inte om stretchingen har hjälpt mig 

med prestationen så direkt utan det finns ju andra faktorer som spelar in i det också 

så. 

 

Skadeprevention 
De flesta av tränarna var överens och hade samma uppfattning om att regelbunden stretching 

kan minska risken för skador. På vilket sätt den minskar risken var det däremot lite blandade 

uppfattningar om. Stretching före och efter träningspasset ansågs ge lägre skaderisk. En 

tränare menade att stretching ger bättre tålighet för muskulaturen vid hårda pass. Tränare ett 

hade däremot ingen uppfattning om att stretching kan påverka skaderisken. Tränare två 

beskrev sin uppfattning på följande sätt:  

Jag tror absolut att det är viktigt ur ett skadeförebyggande syfte, att stretcha ut det 

man behöver stretcha ut.  

 

Alla löpare delade samma uppfattning om att stretching minskar risken för skador. Löparnas 

resonemang var grundade i egna erfarenheter och upplevelser. Vissa hävdade också att 

stretching ger långsiktiga positiva effekter vad gäller skadeprevention när en muskel stretchas 

ut regelbundet. Löpare ett hade varit skadad tidigare och delade uppfattningen om att 

stretching har haft en stor betydelse i rehabiliteringssyfte: 

För mig, skadeförebyggande framför allt och det är av mina egna erfarenheter. Eeh 

jag har både haft inflammation i hälsenorna och det har jag stretchat bort, löparknä 

det får man stretcha bort … så det är klart det påverkar ju, det kan jag inte säga 

annat än att det gör. 

 

Sammanfattning av resultat 
Uppfattningarna skiljde sig i vissa frågor och stämde överens i andra. Både löptränare och 

elitlöpare uppfattade rörlighetsförmågan som en viktig förmåga för en långdistanslöpare att 

ha. De menade att en bättre löpteknik kunde erhållas genom ökad rörlighetsförmåga men 

ansåg även att det inte var bra med överrörliga leder. Musklerna bör också vara något spända 

enligt vissa tränare när löpsteget tas ut för att löparen skall kunna få hjälp av 

gummibandseffekten. 
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Angående stretching kopplat till prestationen hade såväl tränarna som löparna olika 

uppfattningar om de eventuella effekterna. Två av löparna menade att prestationen kan 

förbättras medan övriga hävdade att stretching inte ger någon effekt.  

Vid frågor angående skadeprevention ansåg löptränarna och elitlöparna att stretching minskar 

risken för skador. Däremot ansåg en av löptränarna att stretching inte ger någon signifikant 

effekt och hade ingen uppfattning om positiv skadeprevention. 
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Diskussion  
 

Rörlighetsförmågan 
Alla deltagare uppfattade rörlighetsförmågan som viktig för en långdistanslöpare och menade 

att god rörlighet i leder och muskler är bra. Flertalet av tränarna uppfattade rörlighetsträning 

som något som bör individanpassas eftersom överrörlighet inte ansågs som något positivt. En 

del av löparna ansåg att god rörlighet resulterar i ökad prestationsförmåga. 

I nuläget finns ingen tydlig evidens för att rörlighetsförmågan är viktig inom 

långdistanslöpning.  

 

Uppfattningarna skiljer sig om varför rörlighet är viktigt för en långdistanslöpare. Det tyder 

på att det finns kunskapsluckor vad gäller applicerad rörlighetsträning och om den bör utföras 

eller inte. Trots att tränarna i studien är utbildade är de inte insatta i rörlighetens betydelse för 

långdistanslöpning. Wanless och Judge (2011) tar upp liknande resultat och menar att 

utbildningarna inte lyckas förändra gamla traditioner och uppfattningar. De menar också att 

träningsprogram bör vara baserade på vad forskningen förespråkar. 

 

Moore (2016) menar att löptekniken är en bidragande faktor till en god löpekonomi. 

Löpekonomin har i sin tur en positiv effekt på prestationen enligt Mooses et al. (2015). Moore 

(2016) menar att modifierbara faktorer så som stegfrekvens, lutning av överkroppen och skor 

med lätt vikt möjligen är avgörande för hur bra löpekonomi en löpare har. 

Vidare hävdar hon att det inte finns någon generell löpteknik som passar alla utan den teknik 

som löparen själv föredrar bör användas. 

Enligt Wiktorson (2002) kan det ta tid att utveckla en personlig löpteknik som resulterar i en 

högre prestationsförmåga. 

 

Prestationen 
Både tränarna och elitlöparna hade olika uppfattningar om stretchingens inverkan på 

prestationen. Två av löparna menade att det kan ge positiva effekter, resterande uppfattade att 

stretchingen inte hade någon effekt. Ingen hade dock uppfattningar om negativa effekter, 

förutom att stretching är tidskonsumerande. Deltagarna fick även svara på frågan om vilken 

typ av stretching de utförde. Flertalet av både tränarna och löparna använde sig av statisk 

stretching vilket Nilsson (2011) benämner som det vanligaste sättet att stretcha.  
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Om en jämförelse görs mellan deltagarnas uppfattningar och evidensläget upptäcks även här 

vissa skillnader. Baxter et al. (2016) menar att stretching kan påverka löpekonomin negativt 

och att varken akuta eller långsiktiga positiva effekter kan erhållas. Slutsatsen de drar är att 

prestationen inte påverkas positivt, snarare att det kan ha en negativ inverkan. 

Resultat från McHugh och Cosgrave (2010) pekar i samma riktning, att det inte finns någon 

positiv inverkan på prestationen av att stretcha. Vidare skriver de att stretching innan 

prestation kan resultera i en negativ akut effekt i form av reducerad styrkeförmåga. Även 

Behm och Chaouachi (2011) menar att statisk stretching innan träningspasset påverkar 

prestationen negativt. De hävdar dock att långvarig dynamisk stretching kan ge positiva 

effekter på kraftproduktionen vilket är positivt för prestationen. 

 

Det finns dock flertalet studier som indikerar att även dynamisk stretching inte påverkar 

prestationen positivt. Zourdos et al. (2009) kom fram till att dynamisk stretching inte 

förbättrade prestationen och påpekade även att det inte spelar någon roll om löparen stretchar 

eller inte, löphastigheten kan vara lika hög oavsett. 

Evidensläget pekar på att det inte finns några signifikanta positiva effekter för prestationen av 

att stretcha och att det till och med kan vara negativt. 

 

Stretching hade, enligt vissa tränare, en positiv effekt på den sociala samvaron i gruppen 

vilket kan vara en viktig aspekt gällande gruppsammanhållning. Hassmén, Hassmén och Plate 

(2003) tar upp vikten av en bra gruppsammanhållning vilket har positiva påverkningar på 

individers prestationer. Utifrån resultaten i den här studien används stretching inte uteslutande 

av tränarna för de fysiologiska fördelarna utan även i ett psykologiskt syfte. 

 

De flesta tränare och löpare uppfattade inte stretching som något positivt för prestationen men 

utförde stretching ändå. Flertalet av deltagarna utförde enbart statisk stretching trots bevisade 

negativa effekter på prestationen. Ingen av deltagarna utförde enbart den stretching som 

forskningen förespråkar nämligen dynamisk stretching. Antingen kombineras den med statisk 

stretching eller utesluts helt. 

Finns det en tradition att aktiva skall utföra statisk stretching inom svensk långdistanslöpning? 

Projektledarna har den subjektiva uppfattningen att den statiska stretchingen är ett vanligt 

inslag i träningen. De menar att traditioner i klubbar och mellan tränare och aktiva förs vidare 

till yngre generationer. 
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Skadeprevention 
Löptränarna och löparna i studien var eniga om att skaderisken kan reduceras genom 

stretching. De flesta deltagarna hade uppfattningen att stretching förlänger muskeln för att den 

ska kunna återgå till sitt normala läge efter träningspassen. En annan uppfattning var att 

stretching används som ett slags hjälpmedel för att öka rörligheten vilket enligt vissa deltagare 

skulle kunna minska risken för skador. 

 

Precis som med prestationen menar den aktuella forskningen att det inte finns något som talar 

för att skadepreventionen skulle kunna påverkas positivt av att stretcha. Baxter et al. (2016) 

och McHugh och Cosgrave (2010) skriver att det inte finns bevis för att skaderisken kan 

minskas genom stretching. Överbelastningar är den främsta typen av skador och står för mer 

än hälften av de skador som löpare drabbas av (Mechelen, 1992). 

 

När evidensläget ser ut som det gör synliggörs en tydlig bristande kunskap hos både tränare 

och löpare. De utför stretching efter träningspasset i syfte att minska skaderisken men den 

typen av aktivitet är enligt forskningen enbart tidskonsumerande.  

Mycket av ansvaret ligger hos tränarna som bör tillämpa den aktuella evidensen i praktiken. 

Wanless och Judge (2011) menar att de vetenskapliga artiklar som tas fram bör innehålla 

praktiska exempel som enkelt går att följa och applicera i träningsverksamheten i syfte att 

underlätta för tränarna. 

Tre av tränarna hade utbildningar på hög nivå inom löpgrenar som tillhandahålls av 

specialidrottsförbund och RF.  Lyckas inte utbildningarna med att förmedla ny kunskap till 

tränarna eller är etablerade traditioner för djupt rotade i träningsverksamheten? 

Projektledarna har den subjektiva uppfattningen att tränare riskerar att fastna i ett beteende 

som de känner sig trygga i. De menar att en förändring av traditioner och synsätt inte är helt 

enkelt med tanke på yttre påverkningar i form av tränarkollegor.  

 

Vidare forskning inom området 
Baserat på ovanstående diskussioner menar projektledarna att fler liknande studier behövs för 

att tydliggöra hur omfattande kunskapsbristen är hos aktiva tränare och adepter i löpning och i 

övriga idrotter. Studien som gjorts är förhoppningsvis en inspirationskälla för vidare 

forskning inom området ”uppfattningar om stretching”. Vetenskapsrådet (2002) förklarar att 

forskning ska bidra till ökade kunskaper och utveckling i samhället. 



22 
 

Intervju som metod 
Syftet med studien var att beskriva vilka uppfattningar löptränare och elitlöpare hade. Det 

innebar att projektledarna inte kunde förutse vad deltagarna skulle svara på frågorna. Det 

lämpar sig väl för en intervjustudie med halvstrukturerad form. Intervjuer är dock 

tidskrävande att analysera och sänker även deltagarantalet vilket är en nackdel enligt Jones 

(2015). I studien tillfrågades endast fyra tränare och fyra elitlöpare att delta i studien vilket är 

en bråkdel av alla som håller på med långdistanslöpning. En annan metod som skulle kunna 

passa in om fler deltagare hade valts ut är enkäter med öppna frågor. En större tillförlitlighet 

hade uppnåtts med fler insamlade data vilket är en fördel. Nackdelen är att risken för skevhet 

hade varit större jämfört med intervjuer. Under en intervju finns möjligheten att öka 

deltagarens förståelse för vissa frågor genom att presentera dem på andra sätt. Felaktig 

tolkning av frågor i enkäter kan leda till icke önskvärda resultat (Jones, 2015).  

Även med intervjumetoden finns risk för skevhet. Projektledarna genomförde och 

transkriberade fyra intervjuer var vilket ökar risken för skevhet enligt Bell (2006). Eftersom 

projektledarna själva hade kunskaper inom området fanns en ökad risk för att intervjuarna 

omedvetet eller medvetet ställde ledande frågor till deltagarna. Det beaktades dock vid 

planering av intervjuguiden. För att försäkra sig om att frågorna i intervjuguiden blir lätta att 

förstå för deltagarna menar Jones (2015) att pilotintervjuer bör utföras. En pilotintervju ger 

möjlighet till utveckling av intervjuguiden enligt Bell (2006). Det utfördes ingen pilotstudie 

innan intervjuerna genomfördes vilket berodde på tidsbrist. 

 

I informationsbrevet meddelades det att den primära datan skulle förstöras efter transkribering 

vilket inte stämde. Det skedde ett missförstånd mellan projektledarna som inte rättades till i 

tid. Den primära datan hålls för tillfället undangömd och kommer inte användas i annat syfte 

än för studiens forskningsändamål. 
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Slutsatser 

Uppfattningen hos såväl löptränare som elitlöpare när det gäller skadeprevention inom 

långdistanslöpning är att stretching ger positiva effekter vilket går emot det aktuella 

evidensläget. Deltagarna uppfattade rörlighetsförmågan som viktig för långdistanslöpare 

vilket inte är bevisat i vetenskapliga studier. När det gäller stretchingens inverkan på 

prestationsförmågan råder det däremot skilda uppfattningar hos både tränare och löpare. De 

flesta deltagare anser att stretching inte har någon effekt alls när det gäller att prestera inom 

långdistanslöpning medan två löpare och en tränare hävdar motsatsen. Evidensläget pekar 

dock på att effekten av stretching, när det gäller både skadeprevention och löpprestation, inte 

har någon inverkan på idrottsutövaren. Det finns en tydlig kunskapsbrist inom området 

stretching trots att tränarna har en hög utbildningsnivå inom träning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - informationsbrevet 

Information om uppfattningar kring stretching 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Vi håller på med ett studentarbete om löptränares samt långdistanslöpares uppfattningar om 
stretching där syftet är att beskriva vilka uppfattningar de har om stretching och dess 
eventuella effekter på såväl skadeprevention som prestation. Undersökningen kommer 
genomföras med hjälp av intervjuer där fyra tränare och fyra löpare, från olika städer, 
kommer få svara på ett antal frågor. Löptränare och långdistanslöpares egna uppfattningar om 
stretching är det viktigaste i denna undersökning. Intervjun beräknas ta ungefär 20 min att 
genomföra.  
All insamlad information kommer att hanteras enligt forskningsetiska krav vilket innebär att 
ingen utanför undersökningen kommer att få ta del av informationen som samlats in. All 
information kommer endast tillhandahållas av studenterna. Ditt deltagande i undersökningen 
är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Efter 
att undersökningen avslutats kommer den insamlade informationen förstöras. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Om deltagaren önskar att 
få ta del av resultatet, alternativt den slutgiltiga uppsatsen, finns möjligheten till detta. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Studenter 
Victor Flingmark Telnr: 
                            Mail: h14vicfl@du.se 
Jesper Brofjärd Telnr: 
                         Mail: h14jesbr@du.se 
 
Handledare 
Björn Äng Telnr: 
                 Mail: bja@du.se 
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Bilaga 2 - intervjuprotokollet 

Intervjufrågor: Tränares och långdistanslöpares uppfattningar om 
stretching 
Inledande frågor 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

o Hur ser din idrottsbakgrund ut?  

o Tidigare elitidrottskarriär?  

o Hur många timmar tränar du i veckan? Om året? 

o Hur ser din tränarbakgrund ut?  

o Hur länge har du varit tränare inom löpning? 

o Har du någon tränarutbildning? 

• Vilken/vilka åldersgrupper tränar du? 

• Vilka förmågor är främst viktiga för en löpare, enligt din uppfattning? 

o Varför? 

Fördjupningsfrågor 
• Vad har du för uppfattning om rörlighetsförmågan? Kopplat till löpare? 

o Är det viktigt med rörlighet?  

o Finns det ett behov? Varför? 

• Använder du dig av stretching i träningspassen? 

• Förekommer/har stretching förekommit i din idrotts- och/eller tränarkarriär? 

• Utför du/dina adepter stretching? 

o Vilken typ av stretching? 

o Kan du ge exempel på några stretchövningar du utför? 

o Hur ofta (varje träningspass)? 

o Före/efter träningspass? 

o Ändras typen av stretching under säsongen? Varför/varför inte? 

o Vilken typ av stretching föredrar du? 

• Har din uppfattning kring stretching ändrats under din tid som tränare? 

 
Det finns olika uppfattningar om stretchingens påverkan på såväl prestationen som ur ett 
skadeförebyggande syfte. 
 

• Har du någon uppfattning om att stretching kan påverka faktorer inom 
långdistanslöpningen? 

o På vilket sätt? 
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o Positiva / negativa / inga effekter? 

o Prestationen? 

o Skaderisker? 

• Har du något att tillägga som du känner kan vara relevant för det här ämnet? 
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Bilaga 3 – Sökord 
 
Tabell 1. Sökorden för att hitta de vetenskapliga artiklarna. 

 


