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Abstrakt 

 

Bakgrund: Knäböj är en av de mest vanligt förekommande övningarna vid träning av nedre 

extremitet och används både som vardagsträning, i rehabiliteringssyfte och inom 

styrkesporter. Två vanliga varianter av knäböj är knäböj, med skivstången bakom huvudet 

vilande på trapeziusmuskulaturen, och frontböj, med skivstången på framsidan på kroppen 

vilandes under clavikeln och på främre delen av axeln. EMG-mätningar visar på skillnad i 

muskelaktivering mellan de olika övningarna och även hur bålmuslukaturen aktiveras och 

påverkas av träning med respektive övning. För att utföra en knäböj krävs det att kroppens 

motoriska och posturala funktioner är intakt. Studier visar på att stärkande övningar för nedre 

extremitet har en positiv effekt på balans. Syfte: Syftet med denna pilotstudie var att 

undersöka hur styrketräning med knäböj och frontböj påverkar isometrisk styrka i 

bålmuskulaturen, respektive effekter på posturalt svaj. Metod: Studien hade en kvantitativ 

experimentell design i form av randomiserad kontrollerad studie där deltagarna (n=10) har 

delats upp i två grupper, där den ena gruppen har fått träna knäböj, och den andra gruppen har 

tränat frontböj. Träningen skulle utföras två gånger i veckan under fyra veckor med sin 

respektive övning. Varje träningspass bestod av 4 set med 8 repetitioner med en belastning på 

60% av deras 1 repetition maximum. Deltagarna bestod av sex män och fyra kvinnor, med en 

medelålder på 26 år (SD±4). Tester på balans och bålstyrka utfördes före och efter 

interventionstiden. Resultat: Båda grupperna förbättrade sina resultat gällande isometrisk 

bålstyrka, där gruppen som utfört knäböj fick störst förbättring. Förändringarna i stillastående 

balans var marginella hos båda grupperna. Konklusion: Knäböj och frontböj kan vara ett sätt 

att förbättra isometrisk bålstyrka. Som enskild balansövning kunde det inte ses någon märkbar 

förbättring hos unga aktiva individer. Vidare behövs fler studier med större urval för att kunna 

avgöra effekterna av knäböj respektive frontböj på stillastående balans och isometrisk 

bålstyrka. 

 

Nyckelord: Balans, frontböj, isometrisk bålstyrka, knäböj, posturalt svaj.  
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Bakgrund 

Knäböj 

En av de absolut mest vanligt förekommande övningarna för att stärka och bygga muskler i 

benen är knäböj. Det är en övning som används flitigt inom olika styrkesporter som 

exempelvis olympisk tyngdlyftning men också som vardagsträning i styrketräningslokaler 

samt i rehabiliteringssyfte (Braidot, Brusa, Lestussi & Parera, 2007). Knänas stabilitet och 

styrka spelar en stor roll i utförandet av en knäböj men rörelsen ställer krav på hela kroppen. 

Övningen kräver balans, rörlighet och koordination för att utföras korrekt. Träning med fria 

vikter tillåter rörelser i flera plan samtidigt och kan finjusteras avseende belastning (Thomeé, 

2008). Två vanliga varianter av knäböj är knäböj (KB), med skivstången bakom huvudet 

vilande på trapeziusmuskulaturen, och frontböj (FB), med skivstången på framsidan på 

kroppen vilandes under clavikeln och på främre delen av axeln (Rippetoe & Bradford, 2013).  

  

En studie gjord 2007 (Braidot et al.) visar på skillnaden i muskelaktivitet mellan de två 

övningarna. EMG-mätningar visar på att m. quadriceps femoris har en större aktivering vid 

FB än KB vid test med samma belastning. KB kunde dock utföras med högre hastighet än FB 

vid samma belastning. Mätningen visade även att vid KB absorberades mer kraft i höften, 

vilket var en bidragande faktor för ökad stabilitet och därmed hastigheten i övningen. Vidare 

jämförde Stoppani och Merrit (2011) de två olika övningarna rent biomekaniskt beroende på 

skivstångens (belastningen) placering. Med skivstången placerad på trapeziusmuskulaturen 

krävs en flexion i höften för att bibehålla balansen. Detta medför även mer aktivitet i 

glutéerna och hamstrings för att kunna extendera i höften och återgå till stående position. Vid 

FB med stången på framsidan av kroppen tvingas överkroppen att hålla sig mer vertikalt, 

jämfört med knäböj, för att bibehålla balansen. Eftersom mindre kraft i gluteer och hamstrings 

används vid frontböj utvecklas mer kraft i m. quadriceps femoris. 

  

Ray, Adams, och DeBeliso (2017) genomförde en studie där de tittade på förhållandet mellan 

FB och KB, och jämförde därefter resultatet med bålstyrkan. De kom fram till att 

testpersonerna med högre one rep maximun (1RM) i front- och knäböj hade även högre 

isometrisk uthållningsstyrka i bålen. 

 

En annan studie gjord av Anderson och Behm (2005) visar på skillnader i aktivering av 

bålmuskulaturen vid knäböj, knäböj i maskin samt knäböj på instabilt underlag. De kom fram 
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till att ju instabilare övningsmoment, desto mer aktivering av stabiliserande bålmuskulatur 

och muskler som upprättar hållningen. Studien visade även att bålmuskulaturens aktivering 

var som högst vid den koncentriska delen av knäböjen. Lee, Lim, Cynn och Yi (2017) 

jämförde olika knäböjsvarianters påverkan på tjockleken på bålmuskulaturen. De kom fram 

till att flertalet varianter av fristående knäböj hade god påverkan, framförallt på m. externus 

obliques och m. transversum abdominis gällande muskelökning. 

  

Balans 

För att utföra en knäböj krävs det att kroppens motoriska och posturala funktioner är intakt. 

Genom olika posturala funktioner som styrka, postural stabilitet och postural orientering, kan 

kroppen röra, stabilisera och orientera sig i förhållande till omgivningen och till kroppens 

egna olika segment (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Genom det visuella-, vestibulära- 

och somatosensoriska sinnet får kroppen feedback för att kunna orientera sig till sig själv och 

omgivningen. Genom det visuella sinnet ges feedback genom att bedöma en kroppsdel, eller 

ett objekts placering i rummet i förhållande till omgivningen. Genom det vestibulära sinnet 

ges feedback genom rörelseförändringar i form av translatoriska och angulära accelerationer i 

det vätskefyllda organet som ligger placerat i innerörat. Det vestibulära sinnet hjälper även till 

att bibehålla en god hållning (Shumway-Cook & Woollacott, 2012).    

 

Proprioception är förmågan att uppfatta sin kropp gällande rörelse, position och upplevelse av 

kraft. Proprioceptionen fungerar både med och utan visuell feedback. Detta är möjligt tack 

vare en specifik typ av mekaniska nervsensorer, proprioceptorer. Dessa hittas i muskelvävnad, 

muskelfascior, muskelsenor och leder, och kan senare vidarebefordra information om 

kroppsdelarnas position, rörelse och uppfattning av kraft till det centrala nervsystemet via de 

uppåtgående nervbanorna (Röijezon, Clark & Treleaven, 2015). 

 

För att beskriva förmågan att hålla kroppens centrala massa, center of mass (COM), inom 

understödsytan, base of support (BOS), används begreppet postural stabilitet. COM skapar en 

linje, line of gravity, som går genom kroppen i vertikal riktning. Line of gravity skapar ett 

center of pressure (COP) som är centrum av reaktionskraften vid förflyttning. COP är således 

en indirekt representation av COM, och används vid mätning med kraftplatta (KP). Genom att 

bibehålla COP inom BOS förhindrar kroppen fall och hållningsrubbning. Detta gör kroppen 

genom olika rörelsestrategier med så kallade ankel-, höft-, och stepping strategin. 
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Ankelstrategin är den strategi som används mest i stående där muskler kring fotleden ökar och 

minskar tonus för att bibehålla balansen. Om ankelstrategin inte är tillräcklig för att bibehålla 

COM innanför BOS kopplas höftstrategin in, där höften skjuts åt behövd rörelseriktning för 

att återfå balansen. Till sist aktiveras steppingstrategin där kroppen tar ett steg för att utöka 

BOS för att kunna hålla COM inom BOS (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). 

 

För att mäta hur COP rör sig inom BOS kan en KP användas. En KP är vanligtvis utrustad 

med fyra stycken sensorer, en i varje hörn, för att kunna kartlägga hur rörelser på plattan 

förflyttar COP. Detta anses vara det bästa sättet att mäta balans på, då det genererar objektiv 

data, till skillnad från exempelvis Bergs balanstest. Det finns dock brister med KP då de ofta 

är tunga, immobila, kostsamma och kräver kunskap om mjukvaran som används till 

respektive KP. År 2018 visade Clake et al, att validiteten och reliabiliteten hos Nintendo Wii 

Balance Board (WBB) är god vid mätning av balans, och dessutom ett betydligt billigare 

alternativ.  

 

Vid avläsning av data från KP är vanliga variabler att analysera exempelvis hastigheten, 

sträckan eller maximala amplituden som COP rör sig inom BOS (Karlsson & Frykberg, 

2000). Medelhastigheten kan analyseras i form av medial-lateral rörelse, det vill säga hur 

individen rör sig i sidled, anterior-posterior rörelse, det vill säga hur individen rör sig fram 

och tillbaka, och kombinerad rörelse, dvs båda planen samtidigt. Dessa variabler mäts i t.ex. 

cm/s och genererar en sträcka som innebär den totala rörelsen som skett på KP under en 

bestämd tid.  

 

Ytterligare en variabel som är vanlig att analysera är amplituden som individens COP rör sig 

inom. Detta innebär vilket omfång COP förflyttat sig i medio-lateral och antero-posterior 

riktning, exempelvis mätt i cm.  

 

Knäböj och balans 

En studie gjord på seniorer (Eckart, 2016), 65-80 år, delade in testpersonerna i olika grupper 

där de fick träna styrketräning för nedre extremiteter antingen i maskin på stabilt underlag, 

maskin på instabilt underlag, eller fristående på instabilt underlag, för att jämföra kraft, styrka 

och balans. Resultatet visade att gruppen som tränat fristående på instabilt underlag presterade 

sämre vid uppresningstest jämfört med de två grupperna som tränat på stabilt underlag efter 
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utsatt träningsperiod. Ytterligare hade gruppen som tränat i maskin på instabilt underlag ökat 

sin isometriska benstyrka i högre grad än övriga grupper. Studien fastslår att samtliga grupper 

hade efter träningsperioden förbättrat sin styrka, kraftutveckling och balans. Balansen mättes 

med olika stående balanskrävande uppgifter i form av att behöva förändra sin COM inom 

BOS (Eckardt, 2016). 

  

Idag finns det inte tillräckligt med forskning på att någon av KB eller FB skulle vara mer 

muskelstärkande för bålmuskulaturen än den andra. Om en individ är ny inför styrketräning 

eller har en skada som påverkar bålmuskulaturen är det oklart om vilken variant av knäböj 

som är mest lämplig att utföra. Balansträning och styrketräning är vanliga interventioner inom 

fysioterapi både för högpresterande atleter och som rehabilitering för skadade. Balansträning 

utförs ofta på instabilt underlag, medan styrketräning görs på stabilt underlag. I de fall ett 

instabilt underlag inte är optimalt för individen behöver fysioterapeuten hitta alternativa 

övningar. Genom att försvåra övningarna KB respektive FB med exempelvis en paus i 

bottenläget utmanas patientens förmåga att parera sin tyngdpunkt i ett annat läge under tid, 

vilket kan ha tänkbar effekt på balansen. Forskning visar på positiva effekter på balansen vid 

genomförande av muskelstärkande övningar av knäböjsvarianter, däremot saknas studier där 

man jämför övningarna med varandra.  
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Syfte 

Syftet med denna pilotstudie var att undersöka hur styrketräning med knäböj och frontböj 

påverkar isometrisk styrka i bålmuskulaturen, respektive effekter på posturalt svaj.  

 

  

Frågeställningar 

• Vad har fyra veckors träning med knäböj respektive frontböj för effekt på posturalt 

svaj vid test i stillastående och vid utförande av knäböj respektive frontböj? 

• Vad har fyra veckors träning med knäböj respektive frontböj för effekt på isometrisk 

styrka i bålmuskulaturen? 

 

Metod   

Design 

Studien hade en kvantitativ experimentell design i form av randomiserad kontrollerad studie 

(Olsson & Sörensen, 2011). Interventionsgrupperna har delats in i två block, män och 

kvinnor, genom stratifierad randomisering där varje grupp fick ta ett förseglat och 

ogenomskinligt kuvert. Kuvertet innehöll antingen FB eller KB och avgjorde vilken övning 

respektive deltagare skulle utföra. Då studien undersökt två olika interventioners påverkan på 

den isometriska styrkan i bålmuskulaturen samt posturalt svaj vid tre olika test, ansågs denna 

design som den mest optimala.  

  

Urvalsprocess 

Ett informationsbrev om studien skickades till studentmail tillhörandes personer som 

studerade på Fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet (bilaga 1). Dessa 

mailadresser fanns tillgängliga via Universitetets hemsida. Vid svar fick de ytterligare 

information om vad studien, interventionerna och kvalifikationskriterierna innebar för att få 

delta i studien (bilaga 2). Fem deltagare rekryterades genom svar på intresseanmälan via mail, 

och tio deltagare värvades till studien genom personlig rekrytering vid Luleå tekniska 

universitet. Deltagarna togs in för screening där de bedömdes utifrån inklusion- och 

exklusionskriterierna. Kriterierna låg till grund för att deltagarna skulle vara relativt lika 

varandra vid starten av interventionstiden. Fyra personer föll ut vid screeningen. 
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Sammanfattningsvis rekryterades fyra deltagare via intresseanmälan på mail, och sju via 

personlig rekrytering. 

 

Inklusionskriterier: 

• Ålder 18-40 år. 

• Tillgång till träningsutrustning som innefattar skivstång med tillräcklig viktdosering. 

• Minst ett halvårs regelbunden träningsvana i styrketräningslokaler med viktträning 

någon gång under de senaste två åren. 

• Att testpersonen klarar av att utföra de olika momenten utan att utgöra någon 

bedömbar skaderisk. 

• Personen utför KB/FB med så pass god rörlighet att lårbenet (femur) hamnar i en 

horisontell position relativt underlaget. 

  

Exklusionskriterier: 

• Pågående muskuloskeletala besvär. 

• Personer som i dagsläget tränar knäböj och/eller frontböj med paus i den djupaste 

delen av övningen, två gånger i veckan eller mer. 

• Personer som av någon anledning, t.ex. tidsbrist eller otillgänglighet vid tester, inte 

förmodas kunna fullfölja träningsprogrammet och/eller mätningarna före respektive 

efter träningsperiod. 

  

Mätmetoder 

Fysiska tester inkluderade mätning av posturalt svaj i stillastående och vid KB respektive FB, 

samt isometrisk styrka i bålmuskulaturen. Kvotdata anges i medelvärde med 

standardavvikelser som spridningsmått. 

 

Datainsamling 

Vid första testtillfället fick varje enskild försöksperson fylla i ett formulär (bilaga 3) som gav 

skriftlig information om deras kön, ålder och tidigare träningsvana. Personens längd och vikt 

mättes på plats. Ytterligare ett formulär (bilaga 4) fylldes i av testpersonerna vid det andra 

testtillfället efter det att interventionstiden avslutats. Vid samma tillfälle lämnade 

testpersonerna in sina träningsdagböcker (bilaga 5 och bilaga 6).   
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Resultat för samtliga deltagare presenteras i figurer. Resultat från mätningarna redovisas 

översiktligt i ett diagram med medelvärde och standardavvikelser för både för- och eftertester.  

 

Tester 

Totalt fyra tester utfördes per testtillfälle inom en vecka före, respektive efter avslutad 

träningsperiod. Vid både för- och eftertest ombads deltagarna att inte utföra fysisk träning 24 

timmar innan testsessionerna för att minska påverkan på resultat. 

 

Genom att mäta med goniometer i femurs längdriktning har det urskilts om testpersonerna 

fullföljt kravet att utföra en tillräckligt djup KB respektive FB. Här observerades det även om 

testpersonerna kunde utföra övningen på ett korrekt sätt enligt Frohm, Flodström och 

Kockum, (2013). 

 

Vid mätning av posturalt svaj har testpersonerna fått stå på en WBB. Kombinerat-, 

anteriort/posteriort- och medialt/lateralt svaj mättes i hastighet (cm/s) och i amplitud (cm). 

WBB med en programvara utvecklad av Ross Clark har använts vid mätning och är ett 

instrument som mäter hur center of pressure (COP) rör sig inom BOS och har påvisad 

reliabilitet (Clark, Mentiplay, Pua & Bower, 2018). WBB var placerad två meter ifrån en vägg 

vid både för- och eftertest, för att testpersonerna skulle få likadana förutsättningar vid test av 

stillastående balans (Quiet stance). Testpersonerna blev instruerade att stå med fötterna tätt 

intill varandra, med armarna korsade över bröstet och med blicken framåt. Innan påbörjat test 

fick testpersonerna stå i rätt position med ögonen öppna och fokusera blicken på ett kryss 

markerat i ögonhöjd på väggen framför dem under tio sekunder. Efter de tio sekunderna fick 

testpersonen blunda och testet påbörjades. Under en minut fick de stå så stilla som möjligt 

med ögonen stängda under tystnad.  

  

För mätning av hur COP rör sig under KB respektive FB fick testpersonerna göra en 

fristående KB och FB med en skivstång med en vikt på 7,5 kg stående på WBB (figur 1 och 

figur 2). För att standardisera rörelsen användes en metronom inställd på 60 bpm med ett 

taktslag varje sekund följt av ett tyst taktslag var fjärde sekund. Testpersonerna ombads att på 

de första tre taktslagen sänka sig ner till bottenläge och bibehålla den positionen tills de hör 

nästa tre taktslag där de skulle ändra rörelseriktning och komma upp i stående startposition. 
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På detta sätt blev varje böjning åtta sekunder med en paus i bottenläget med lika lång 

excentrisk och koncentrisk fas på rörelsen.  

 

  

Figur 1. Test av FB på WBB.                 Figur 2. Test av KB på WBB. 

 

Förklaring av valda variabler 

Anteroposterior Amplitude (APA) 

Med detta menas det totala spannet som COP rörde sig inom, från den mest anteriora punkten 

som COP nådde till den mest posteriora punkten. I exempelbilden (figur 3) sträcker sig 

amplituden anteriort till värdet ca 2,35 och posteriort till värdet ca -2,05; vilket skapar en total 

anteroposterior amplitud på 4,4 cm.  

Mediolateral Amplitude (MLA) 

Med detta menas det totala spannet som COP rörde sig inom, från den mest laterala punkten 

som COP nådde åt vänster till den mest laterala punkten som nåddes åt höger. I 

exempelbilden (figur 3) sträcker sig amplituden lateralt vänster till värdet ca -3,20 och lateralt 

höger till värdet ca 2,30; vilket skapar en total mediolateral amplitud på 5,5 cm. 

Combined Path Velocity (CPV) 

Detta innebär i vilken hastighet COP rör sig i samtliga riktningar. Exempelbilden (figur 3) 

kommer från testet Quiet stance, där COP har rört sig i en medelhastighet på 3,8 cm/s. 
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Figur 3. Exempelbild från en av testpersonernas resultat i Quiet stance. 

Den isometriska bålstyrkan mättes utifrån hur länge testpersonen klarade av att bibehålla 

bålkontroll med raka ben i ryggliggande (figur 4). Vid detta test ombads testpersonen att från 

ryggliggande på underlaget, med benen upplagda på en brits, spänna magmuskulaturen så att 

svanken pressas ner mot underlaget. Därefter höjdes britsen tills testpersonens ben låg i en 

40°-vinkel. Slutligen ombads testpersonen att lyfta upp båda benen samtidigt ett par cm 

ovanför britskanten tills höftleden var ställd i en 45°-vinkel ställt mot underlaget. Testledare 1 

använde goniometer längst testpersonens femur för att avgöra gradantalet.  Utan att förlora 

kontakt mellan ländrygg och underlaget uppmanades testpersonen att bibehålla benen i denna 

position så länge som möjligt efter att testledare 2 släppt stödet om testpersonens ben. Vid 

utförandet av detta test fick testpersonen ha armarna korsade över bröstet och huvudet 

vilandes mot underlaget. Testledare 2 palperade mellan underlag och ländrygg för att 

säkerställa att kontakten inte släppts däremellan. Om kontakten mellan testledarens hand och 

testpersonens ländrygg släpptes helt avslutades testet omedelbart. Vid varje test fick 

testpersonerna tillåtelse till två varningar med möjlighet att korrigera sig och en tredje varning 

innebar avslutat test. Händelser som gav varning: 

• Testpersonen lättar på trycket mot testledarens hand. 

• Testpersonen släpper armarna från bröstet 

• Testpersonen böjer i knäleden 

• Testpersonen rör med benen i britskanten 

• Testpersonen förändrar gradantalet i höften till mer än 50° 
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Figur 4. Test av isometrisk bålstyrka. 

 

Intervention 

Träningsperioden varade under fyra veckor där deltagarna fick utföra sin tilldelade övning två 

gånger i veckan. Båda grupperna behövde tillgång till skivstång med viktplattor för att kunna 

utföra tilldelad övning. Båda grupperna fick utföra fyra set med åtta repetitioner på 60% av 

deras estimerade one rep max (1RM), uträknat med formeln vikt*36/(37- reps) (Brzycki, 

1998) med sin respektive tilldelade övning. Varje repetition skulle utföras med en paus på en 

sekund mellan den excentriska och koncentriska fasen. Detta gjordes för att varje repetition 

skulle ha god kvalité samt för att få ett förväntat ökat påslag av bålmuskulaturen. 

Belastningen var lagd på denna nivå då den visat sig vara effektiv vid muskeltillväxt samt 

muskelstyrka (Thomeé, 2008). Försökspersonerna i båda gruppen hade möjlighet att öka 

belastningen om samtliga set kunde genomföras utan större ansträngning. Deltagarna har vid 

varje träningstillfälle fört dagbok. Där har de nedtecknat datum då träningspasset utfördes, 

vilken belastning som användes, en självskattningsskala på utmattning (Borg, 1982), och 

eventuella övriga kommentarer (bilaga 5 och bilaga 6). Deltagarna fick utöver träningspasset 

fortsätta sin vanliga träning utan att göra några förändringar under interventionstiden. 

Försökspersonerna har tränat obevakat på egen hand och rapportering om hur träningen har 

gått har skett via träningsdagboken, som samlades in efter avslutat interventionstid. 

Testledarna har kontaktat testpersonerna vid ett tillfälle halvvägs inom interventionstiden, för 

avstämning om hur träningen gått. 
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Etiska överväganden 

Information om vad studien innebär och syftar till att undersöka, har alltid funnits tillgängligt 

för testpersonerna. Frågor innan, under och efter interventionerna var välkomna. Personerna 

som ingick i studien och deras resultat kommer att hållas konfidentiellt, vilket testpersonerna 

blev informerade om både i informationsbrevet (bilaga 2) och vid första testtillfället. Vid 

första testtillfället blev testpersonerna tilldelade ett deltagarnummer, därefter kopplades data 

och testresultat endast till deltagarnumret. Deltagarnummer och personuppgifter hölls separat 

från varandra genom att de sparades på två olika datorer med olika lösenord som endast 

författarna har tillgång till. Resultatet presenteras på gruppnivå. 

 

Precis som all form av fysisk aktivitet innebär även styrketräning en risk för eventuella 

skador. I denna studie bedömdes effekterna av styrketräning vara större än risken för skador, 

då deltagare i studien var unga, aktiva individer med tidigare styrketräningserfarenheter. För 

att ytterligare minska risken för skador under interventionen sänktes träningsbelastningen till 

60% av 1RM. Den föreslagna belastningen för styrketräning är enligt Thomeé (2008) 70-85% 

av 1RM, tre set med åtta repetitioner. Vinsten med interventionen är styrketräningens 

allmänna fördelar såsom ökad styrka, förbättrad stabilitet, ökat psykiskt välmående och 

eventuell förbättrad balans. 

 

Innan påbörjad testperiod fick testpersonerna skriva under om de ville medverka i studien. De 

fick avbryta träningsprogrammet och medverkan i studien när de ville och detta utan 

motivering. För de som ville delta i studien säkerställdes att testpersonerna ansåg sig vara 

friska och inte besväras av några muskuloskeletala besvär. Vid smärta och/eller obehag annan 

än träningsrelaterad effekt, så som träningsvärk, mjölksyra etc., ombads testpersonerna att 

avbryta träningen och kontakta testledarna för vidare konsultation.  

 

Inför studien lämnades en projektplan in för bedömning av Luleå tekniska universitets lokala 

etikgrupp för granskning av studentarbeten. Utlåtandet var att arbetet inte föll inom ramarna 

för studentarbeten som skall granskas av etikgruppen, och därmed behövdes inget vidare 

godkännande för att genomföra studien och arbetet kunde påbörjas. 
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Resultat 

Femton personer anmälde intresse för att medverka i studien. Fyra personer exkluderades från 

studien efter valda inklusion- och exklusionskriterier (två pga pågående muskuloskeletala 

besvär som kunde tänkas påverka resultatet, en pga otillräcklig rörlighet, och en som ej 

förmodades att fullfölja programmet). Elva personer testades i quiet stance under 60 sekunder, 

FB, KB och isometrisk bålstyrka. Fyra stycken var kvinnor, sju stycken var män. Av männen 

skulle tre utföra KB som intervention, och fyra stycken skulle genomföra FB. Av de fyra 

kvinnorna skulle två genomföra KB, och två FB. En deltagare i Grupp FB avslutade sin 

medverkan under studiens gång. Anledningen till avhopp var icke-träningsrelaterad sjukdom. 

Ingen av studiens deltagare hade utfört balansträning under interventionstiden. Testresultaten 

presenteras med medelvärde samt standardavvikelser i figur 5-11. 

 

Tabell 1. Demografisk fördelning av deltagarna.  

Kategori Grupp KB Grupp FB Totalt 

Ålder (±SD) 27 (±5) 24 (±1) 26 (±4) 

Kvinnor (%) 2 (40%) 2 (40%) 4 (40%) 

Män (%) 3 (60%) 3 (60%) 6 (60%) 

Längd (cm), (SD) 175 (±11) 181 (±11) 178 (±11) 

Vikt (kg), (SD) 84 (±16) 75 (±11) 79 (±14) 
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Balanstest Quiet stance 

Resultatet från för- och eftertest visar en försumbar skillnad i mätvärdena hos båda grupperna 

vid test av stillastående balans (figur 5 och figur 6). 

 

Figur 5. Quiet stance, Grupp KB. APA=Anteroposterior Amplitude (cm), MLA=Mediolateral Amplitude (cm), 

CPV=Combined Path Velocity (cm/s). Staplarna redovisas i medelvärde med standardavvikelse.  

 

 

Figur 6. Quiet stance, Grupp FB. APA=Anteroposterior Amplitude (cm), MLA=Mediolateral Amplitude (cm), 

CPV=Combined Path Velocity (cm/s). Staplarna redovisas i medelvärde med standardavvikelse. 
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Test av knäböj på WBB  

 

Testet av knäböj visar att Grupp KB försämrat sitt resultat i samtliga kategorier (figur 7). 

Grupp FB visar en generell förbättring, framförallt i att kunna parera COP i en mindre 

amplitud antiort och posteriort (figur 8). 

 

Figur 7. Knäböj på WBB, Grupp KB. APA=Anteroposterior Amplitude (cm), MLA=Mediolateral Amplitude 

(cm), CPV=Combined Path Velocity (cm/s). Staplarna redovisas i medelvärde med standardavvikelse. 

 

 

Figur 8. Knäböj på WBB, Grupp FB. APA=Anteroposterior Amplitude (cm), MLA=Mediolateral Amplitude 

(cm), CPV=Combined Path Velocity (cm/s). Staplarna redovisas i medelvärde med standardavvikelse. 
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Test av frontböj på WBB 

 

Test av frontböj visar att båda grupperna har ökat sin APA, men deras MLA och CPV har 

minskat, vilket tyder på att det skett ett mindre svaj generellt, och att deltagarna kunnat parera 

COP bättre i sidled (figur 9 och figur 10). 

 

 

Figur 9. Frontböj på WBB, Grupp KB. APA=Anteroposterior Amplitude (cm), MLA=Mediolateral Amplitude 

(cm), CPV=Combined Path Velocity (cm/s). Staplarna redovisas i medelvärde med standardavvikelse. 

 

 

Figur 10. Frontböj på WBB, Grupp FB. APA=Anteroposterior Amplitude (cm), MLA=Mediolateral Amplitude 

(cm), CPV=Combined Path Velocity (cm/s). Staplarna redovisas i medelvärde med standardavvikelse. 
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Test av isometrisk bålstyrka  

Båda grupperna förbättrade sina resultat vid test av isometrisk bålstyrka. Grupp KB 

förbättrades med 26%, medan Grupp FB förbättrades med 22%. Resultatet redovisas i figur 

11. 

 

 

Figur 11. Båltest, båda grupper. Staplarna visas i medelvärde och standardavvikelser.  
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Tabell 2. Styrketräning innan och under interventionsperioden, antal utförda träningspass 

samt resultat från test i bålstyrka. 

TP=testperson. 

 

En deltagare i Grupp KB ökade sin fysiska aktivitetsnivå under interventionen. Två deltagare 

i Grupp FB ökade sin sammanlagda fysiska aktivitetsnivå medan två i samma grupp minskade 

sin aktivitetsnivå under interventionen. Grupp KB hade högre compliance än Grupp FB, det 

vill säga utförde sin tilldelade träningsmängd i högre grad. 

 

 

 

 

 

 

TP Grupp 
Antal utförda 
pass 

Styrketräning innan 
intervention 

Styrketräning under 
intervention 

Båltest (sekunder) 
Före             Efter 

1 KB 8 1-2 ggr/månaden 4-6 ggr/veckan     25               45 

5 KB 8 Mer än 4 ggr/veckan 4-6 ggr/veckan     56               47 

8 KB 8 Mer än 4 ggr/veckan 4-6 ggr/veckan    105            124 

10 KB 8 1-2 ggr/månaden Färre än 2 ggr/veckan     37               56 

11 KB 3 1-2 ggr/månaden Färre än 2 ggr/veckan     69               97 

7 FB 8 1-2 ggr/månaden 2-3 ggr/veckan     38               52 

9 FB 8 3-4 ggr/månaden 4-6 ggr/veckan     46               75 

2 FB 5 2-4 ggr/veckan 2-3 ggr/veckan     28               57 

6 FB 5 Mer än 4 ggr/veckan 2-3 ggr/veckan     72               53 

3 FB 3 2-4 ggr/veckan Färre än 2 ggr/veckan     40               37 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiedesignen var en experimentell kvantitativ kontrollerad pilotstudie med stratifierad 

randomisering via ett stickprov. Den stratifierade randomiseringen användes för att skapa en 

jämn könsfördelning mellan de två interventionsgrupperna. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) är en randomiserad kontrollerad design den starkaste för att utvärdera en intervention.  

 

För att värva testpersoner skickades ett massutskick i form av e-mail ut till Luleå tekniska 

universitets fysioterapeutprograms studenter. Eftersom mailet inte genererade tillräckligt med 

försökspersoner tog författarna personlig kontakt med människor som de visste hade 

träningsvana redan innan och som stämde överens med inklusion- och exklusionskriterierna. 

Detta kan ses som en brist i studien då det innebär en svag form av urval. Fördelarna är dock 

att i och med personernas tidigare träningsvana, minimeras skaderisken då rörelsen inte är helt 

främmande för individerna. Författarna valde att genomföra studien på detta sätt då dess 

genomförande var tidsbegränsat och rekrytering av deltagare var nödvändigt.  

 

För att minimera systematiska och slumpmässiga fel som kan uppstå i en studie, lades stor 

vikt vid att standardisera testerna och att testprotokollet var tydligt och inlärt innan första 

testpersonen förtestades. Samtliga deltagare ombads att avstå från träning 24 timmar innan 

testtillfällena och att ha liknande eller samma kläder på sig vid för- och eftertest. Samtliga 

deltagare utom en, testades i ett och samma rum vid för- och eftertest. Deltagaren som inte 

testades i samma rum som de andra, fick göra för- och eftertester i ett liknande rum med 

liknande belysning och med WBB på samma avstånd från väggen som de övriga deltagarna.  

 

För att standardisera fristående KB och FB på WBB så att rörelsen skulle utföras likadant och 

i samma tempo vid för- och eftertest, användes en metronom. Tempot 60 bpm med ett taktslag 

i sekunden i tre sekunder, följt av ett tyst taktslag var fjärde sekund valdes för att varje 

knäböjning skulle utföras inom loppet av åtta sekunder. Metronomen medförde även att den 

excentriska och koncentriska fasen utfördes under lika lång tid. Vid test på WBB kräver den 

valda programvaran en förbestämd tid för hur lång tid testet ska pågå för att få jämförbar data 

mellan individer och mellan grupper.  
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Testet för att mäta isometrisk bålstyrka uppskattas av författarna vara det test där flest 

felkällor kunde förekomma. På grund av testledarnas delaktighet i testet kan minsta 

felaktighet ge ett annorlunda testresultat, således finns svårigheter att upprepa studietesterna. 

Testet krävde palpationsfärdigheter samt uppmärksamhet på samtliga incidenter som gav 

varning. Testpersonerna fick inte reda på hur de låg till i tid under testets gång utan fick reda 

på resultatet efter avslutat test. Under pågående test var testledare sparsamma med 

uppmuntrande feedback. Det gavs enbart när testpersonen lyckades korrigera sig efter 

varning.  

 

Deltagarna har fått utföra valfri träning utöver interventionen under interventionstiden, vilket 

kan ha påverkat resultatet i studien. För att granska deltagarnas övriga träning utöver 

interventionen har dessa fått redovisa detta för testledarna i ett frågeformulär (bilaga 4).  Detta 

kan tänkas ha påverkat resultatet och gjort det svårare att avgöra om det är interventionen eller 

något annat som ligger till grund för resultatet. Ett misstag gjordes i frågeformulären i för- 

och eftertest, där det var olika variabler för hur ofta deltagarna tränat styrketräning. Detta 

gjorde det svårt att bedöma deltagarnas ökning eller minskning i aktivitetsnivå, då de kunde 

hamna i flera olika kategorier vid jämförelse mellan frågeformulären. Enskilda deltagare 

kunde själva nämna att de ökat eller minskat sin aktivitetsnivå i aktuellt fall trots att det ej går 

att redovisa. Författarna kunde ha utvärderat detta genom en öppen siffra där deltagarna fick 

skriva in hur ofta de tränade styrketräning innan interventionen och hur ofta de har tränat 

styrketräning under interventionen.  

  

 

 

 

 

 

 



23 

 

Resultatdiskussion  

Balans 

Resultatet i Quiet stance visade inga tydliga förbättringar gällande balans efter 

interventionstiden. Detta resultat går därmed emot tidigare studier som rapporterat positiva 

effekter på balansen av bland annat styrketräning för nedre extremitet, inklusive KB 

(Brachman, et al., 2017; DiBrezzo, Shadden, Raybon & Powers, 2005; Kibele & Behm, 

2009).  

 

DiBrezzo et al. (2005) visade att tio veckors träning med syftet att öka styrka i nedre 

extremitet var ett säkert och effektivt sätt att förbättra balansen och förhindra fall hos äldre 

vuxna. Träningsprogrammet innehöll flertalet övningar, bland annat uppresning från stol och 

knäböj med kroppsvikt mot en vägg. Deras studie skiljer sig från vår studie med sitt urval av 

deltagare. Den gjordes på seniorer utan tidigare träningsvana där deltagarna synbart 

förbättrades. Studien varade dessutom under en längre period. 

År 2009 (Kibele & Behm) visade en studie bestående av sju veckors träning med fristående 

knäböj med stång och vertikala upphopp, där de undersökte dess inverkan på styrka, funktion 

och balans. Deltagarna fick träna två gånger i veckan, tre set med tio repetitioner på 75% av 

deras 1RM. Denna studie har liknande interventionsupplägg som vår studie men varade under 

sju veckor istället för fyra. Kibele och Behm kom fram till att det fanns en signifikant 

förbättring av balans efter träningsperioden. Balansen utvärderades i två tester, ett statiskt och 

ett dynamiskt.  Deras resultat skiljer sig från vår studie då vi inte kunde se någon tydlig 

förbättring av stillastående balans vid test på WBB. 

I en litteratursammanställning av Brachman, et al. (2017) granskades 36 artiklar gällande 

balansträning. Författarna föreslog att minst åtta veckors balansträning med två träningspass i 

veckan skulle vara optimalt för bästa kliniska förbättring hos unga aktiva idrottare.  

 

Sammantaget skiljer sig vår studie från tidigare studier genom att interventionstiden endast 

varade i fyra veckor, jämfört med tio respektive sju veckors interventionstid (DiBrezzo et al., 

2005; Kibele & Behm, 2009). Det är därför möjligt att en längre träningsperiod hade visat 

tydligare förbättringar i vår studie, i test där posturalt svaj mättes på WBB. 
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Test av KB och FB 

Resultatet från testerna av KB och FB på WBB visar att förändringarna i svajets amplitud, 

både antero-posteriort och medio-lateralt, samt medelhastigheten på COP visade inga eller 

relativt små förändringar. Ett intressant utdrag ur dessa test är att ingen av grupperna fick 

någon markant förbättring i den övning deltagarna blev tilldelade. Detta går emot 

specificitetsprincipen, som innebär att man blir bra på det man tränar (Thomeé, 2008). De små 

grupperna och de små skillnader som framkom i dessa test gör det svårt att se några tydliga 

indikationer vad gäller effekter på svajet vid utförande av KB och FB. 

 

Bålstyrka 

Mätningarna visar tendenser på förbättrade resultat gällande ökad isometrisk bålstyrka i båda 

grupperna efter träningsperioden. Endast tre personer totalt hade sämre resultat vid eftertest 

jämfört med förtest medan övriga sju deltagare som fullföljde studien förbättrade sig. Av de 

tre personerna som försämrat sitt resultat hade två minskat sin styrketräningsmängd under 

interventionstiden jämfört med före. Grupp KB presterade generellt bättre vid test av 

isometrisk bålstyrka jämfört med FB såväl före som efter träningstpeioden. Båda grupperna 

förbättrade sina resultat men skillnaden var marginell, där Grupp KB förbättrade sig med 26% 

och Grupp FB förbättrade sig med 22%. Värdena är så pass lika att ingen slutsats kan dras om 

att den ena träningsmetoden är mer effektiv än den andra för att stärka bålmuskulaturen.  

 

I och med att flertalet testpersoner förbättrat sina resultat i relativt hög grad måste eventuella 

felkällor granskas vidare för att tolka resultatet. Synbart var, att av de personer som klart ökat 

sin styrketräningsmängd har även förbättrats vid test av isometrisk bålstyrka. Detta gjordes 

synligt vid granskning av frågeformuläret (bilaga 4) testpersonerna fick fylla i innan eftertest 

(Tabell 2). Eftersom testpersonerna hade möjlighet att träna valfritt utöver interventionen, är 

det omöjligt att säga om det är interventionen, interventionen i samband med övrig träning, 

eller om det är den övriga träningen som lett till den klara förbättringen. Ray et al. (2017) 

visade sambandet mellan 1RM i knäböj och isometrisk bålstyrka. Studien utfördes på unga 

tränade idrottare och resultatet visade att högre 1RM i knäböj medförde ökad isometrisk 

bålstyrka. Vår studie visar att knäböj med åtta repetitioner på 60% av 1RM också kan ge en 

ökad isometrisk bålstyrka.  
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En faktor som kan ha bidragit till förbättrat resultat är att testpersonerna kan ha blivit bättre på 

att utföra själva testet istället för att ha förbättrat sin bålstyrka. Vid testtillfällena utfördes 

samma tester i samma följd med samma instruktioner från testledarna, vilket innebar att 

testpersonerna visste hur testet skulle utföras vid tillfälle två.  

 

Vid det andra testtillfället upplevde författarna att majoriteten av deltagarna i studien var 

motiverade till att förbättra sitt resultat från det tidigare testtillfället. Även om testledarna 

aldrig uppgav det tidigare resultatet kan motivationen haft en bidragande roll till ett förbättrat 

resultat hos deltagarna. 

 

 



26 

 

Konklusion 

Resultatet av denna studie indikerar att fyra veckors träning av KB eller FB kan vara ett sätt 

att öka isometrisk bålstyrka hos unga aktiva individer. Även om båda träningsmetoderna visar 

på förbättring hade Grupp KB en högre procentuell skillnad i isometrisk bålstyrka jämfört 

med Grupp FB. Som enskild balansträning under fyra veckor anses förändringen vara 

försumbar inom denna deltagargrupp. Grupp FB kunde påvisa marginell förbättring av balans 

vid test av posturalt svaj i stillastående jämfört med Grupp KB. Det behövs fler studier inom 

ämnet med fler antal deltagare under längre tid innan någon given slutsats kan dras.  
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Bilaga 1 

  

Informationsbrev mail: 

Hej! Vi är två studenter som läser vår sista termin på fysioterapeutprogrammet i Luleå. Som 

examensarbete gör vi en studie om knäböj respektive frontböj och dess påverkan på balans 

och bålstyrka. Om du är mellan 18-40 år och gillar att knäböja lika mycket som vi, eller 

kanske bara är sugen på att testa ett nytt sätt att träna på, är din medverkan i vår studie 

optimal. Studien innefattar två grupper, en grupp som kommer få träna fristående sedvanlig 

knäböj med skivstång och en grupp som kommer få träna fristående frontböj med stång. 

  

Medverkande innebär inte att ni är låsta endast till detta program, utan ni får träna helt fritt 

utöver vår intervention. Vi vill även påpeka att ni som deltagare närsomhelst kan välja att 

avbryta studien utan att behöva ange något särskilt motiv. Detta innebär att ni bara kan 

meddela oss om ni vill hoppa av och inte behöver förklara varför. 

  

Innan träningsprogrammet kommer de som anmält intresse att få mäta balans, isometrisk 

bålstyrka och rörlighet i vårt rörelselabb i D-huset på campus. 

  

Men kommer detta att sabotera min övriga träning? - Nej! Thomée (2012) bestryker 

variationsprincipen, den innebär att en varierad träningsform är fördelaktigt för 

muskeltillväxt. Dessutom som tidigare nämnt är all träning utöver vårt träningsschema fullt 

tillåtet. 

  

Se bifogad fil för mer information om studien och vad den innebär för dig som deltagare. Om 

detta låter intressant så hör gärna av dig till oss på följande kontaktuppgifter: 

 

Martin Sjöstedt, 073 209 90 07 

marsjs-4@student.ltu.se 

 

Gustav Mannesson, 076 811 25 50 

gusman-5@student.ltu.se 

  

Mvh Martin Sjöstedt och Gustav Mannesson
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Informationsbrev 2: 

  

Interventionsstudie om knäböj och frontböjs påverkan på isometrisk bålstyrka samt 

posturalt svaj. 

  

Hej och tack för visat intresse! 

Balans- och styrketräning är två vanliga träningsformer som används både för elitidrottare 

men också i rehabiliteringssyfte för exempelvis stroke, korsbandsskada eller fraktur. I och 

med att fristående knäböj är en komplex och funktionell övning ställer den krav på kroppens 

muskelstyrka, balans, koordination och rörlighet. Balansträning utförs vanligen på instabilt 

underlag så som en balansplatta eller en tjockare matta medan ren styrketräning ofta sker på 

fast underlag för att minska instabiliteten och precisionskraven samt öka kraftutvecklandet. 

  

Två vanliga varianter av benövningar är fristående knäböj, med stången bakom huvudet 

vilandes på skuldermuskulaturen, och fristående frontböj, med stången på framsidan av 

kroppen vilande under nyckelbenet och på främre delen av axeln. Studier visar att båda 

övningarna har en tydlig aktivering av bålmuskulaturen men att de sätter olika mycket stress 

på lår- och sätesmuskulaturen vid test av samma vikt. 

  

Som examensarbete på vår sista termin på fysioterapeutprogrammet vill vi undersöka om 

dessa övningar har en direkt påverkan på balans och/eller bålstyrka. Resultaten kan ge en 

grund för kliniker, tränare och den enskilde individen vilken av de två övningarna som är 

mest lämpad utifrån önskad träningseffekt.   

  

Vid medverkan i studien krävs följande: 

• Att du är mellan 18-40 år. 

• Att du har tillgång till träningsutrustning som innefattar skivstång med tillräcklig 

viktdosering 

• Att du har minst ett halvårs regelbunden träningsvana i styrketräningslokaler med 

viktträning någon gång under de senaste två åren. 

• Att du inte har några pågående skador eller sjukdomar som förhindrar utförandet av 

övningarna.



• Att du klarar av att utföra en knäböj med tillräckligt god rörlighet för att lårbenet skall 

ligga parallellt med underlaget. 

• Att du i dagsläget inte utför knäböj och/eller frontböj med paus i den djupaste delen av 

övningen minst 2 gånger i veckan eller mer. 

För att kunna utvärdera träningsperiodens effekt kommer följande test att utföras före 

respektive efter utsatt träningstid: 

  

Test av rörlighet: 

• Testpersonen får utföra en knäböj på fast underlag med en myrinmätare fäst på 

lårbenet. Mätaren visar vilken vinkel lårbenet hamnar i när personen utför en knäböj. 

Test av balans: 

• Testpersonen får blundandes stå så still som möjligt på en kraftplatta som mäter 

posturalt svaj och hur kroppstyngden förskjuts på understödsytan under 60 sekunder. 

• Testpersonen får utföra en knäböj på kraftplattan för att mäta hur kroppstyngden 

förskjuts under understödsytan. 

Test av bålstyrka: 

• Testpersonen får utföra bålkontroll med raka ben på fast underlag. Tiden hur länge de 

orkar stå enligt vår standardiserade mall mäts i minuter/sekunder. 

  

Träningen kommer bestå av antingen frontböj med skivstång på stabilt underlag, och den 

andra gruppen kommer utföra sedvanlig knäböj, fristående med skivstång på stabilt underlag. 

Båda grupperna kommer utföra 2 pass i veckan med 4 set á 8 repetitioner under 4 veckor på 

60% av sitt estimerade one rep maximum (1RM). Sitt estimerade 1RM räknas ut med formeln 

vikt*36/(37- reps). 

Exempel: Testperson klarar av 7 repetitioner på 50 kg. 

                50*36/(37-7) = 60 kg. 

                60 kg * 0,6 = 36 kg. 

Varje repetition skall utföras med en paus på en sekund mellan den excentriska och 

koncentriska fasen (alltså en paus i botten av lyftet). Detta görs för att varje repetition ska ha 

god kvalité. Vila mellan seten ska vara 90 sekunder. Ni tränar själva obevakat under 

träningsperioden. 

  

Eftersom deltagandet i studien är helt frivilligt har du full rätt att avbryta din medverkan i 

studien när som helst utan förklaring eller motivering. All data som mäts vid tillfällena 



kommer att avidentifieras under analys av data och ingen enskild deltagare kommer kunna 

identifieras vid framställning och presentation av resultat. 

Önskas medverkan i studien ber vi er höra av er till oss på nedanstående kontaktuppgifter. 

Detta informationsbrev kommer även finnas utskrivet på plats vid första fysiska träff för 

underskrift av medverkande i studien 

Kontaktuppgifter Författare/testledare                      

Martin Sjöstedt                    073 209 90 07                                  marsjs-4@student.ltu.se 

Gustav Mannesson              076 811 25 50                                 gusman-5@student.ltu.se 

  

Kontaktuppgifter Handledare 

Ulrik Röijezon, biträdande professor                                               ulrik.roijezon@ltu.se 

  

  

  

Jag har läst och förstått informationen om studien och accepterar medverkan i den. 

  

  

Signatur: 

  

Ort/Datum: 

  

Telefonnummer: 



Bilaga 3 
Formulär inför test 1 

  

Namn:…………………………………………………………… 

Ålder:……… 

Sätt ett kryss i rutan du vill markera. 

Jag är: 

□       Man                           

□       Kvinna 

□       Annat/Vill ej uppge 

Hur ofta/regelbundet har du i snitt tränat styrketräning de senaste 2 åren? 

□       Färre än 1 gång i månaden 

□       1-2 gånger i månaden 

□       3-4 gånger i månaden 

□       2-4 gånger i veckan 

□       Mer än 4 gånger i veckan 

Har du några pågående muskuloskeletala besvär? 

□       Ja 

□       Nej 

Anser du dig vara fysiskt frisk? 

□       Ja 

□       Nej 

Har du under de senaste 24h utfört fysisk träning? 

□       Ja 

□       Nej 

Övriga kommentarer/upplysningar: 

  

Följande fylls i av testledare: 

Deltagarnummer:_________ 

Tillhör grupp: 

□       Frontböj 

□       Knäböj 

Längd:________cm 

Vikt:________kg
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Formulär inför test 2 

  

Deltagarnummer:_________ 

Tillhör grupp: 

□       Frontböj 

□       Knäböj 

Hur ofta/regelbundet har du i snitt tränat styrketräning de senaste 4 veckorna? 

□       Färre än 2 gånger i veckan 

□       2-3 gånger i veckan 

□       4-6 gånger i veckan 

□       7 eller fler gånger i veckan 

Har du under träningsperioden stött på några muskuloskeletala besvär? 

□       Ja 

□       Nej 

Om ja, vilka/vad:_______________________________ 

Har du utövat någon annan träningsform än styrketräning de senaste 4 veckorna? 

□       Nej 

□       Ja, kryssa i ett eller fler alternativ 

□       Konditionsträning 

□       Balansträning 

□       Rehabiliteringsträning 

□       Koordinationsträning 

□       Annat alternativ 

  

Har du under de senaste 24h utfört fysisk träning? 

□       Ja 

□       Nej 

Övriga kommentarer/upplysningar:
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Träningsdagbok 

Detta träningspass görs 2 gång i veckan under en total fyraveckorsperiod, dvs du ska träna 

detta pass åtta gånger. Du ska utföra frontböj. Stå fristående på stabilt underlag. Ha stången 

placerad framför huvudet vilandes på axlarna/bröstet, därefter böjer du i höftleden, knäleden 

och fotleden tills lårbenet är parallellt med golvet (se bild). 

Den vikt du ska träna på är:________kg 

Utför 4 set med 8 repetitioner i varje set. Vid varje repetition skall du stanna kvar och hålla 

positionen där lårbenet är parallellt med golvet i 1 sekund innan du reser dig igen. Vila 90 

sekunder mellan varje set. 

Fyll i varje ruta efter varje avslutat träningspass. Du får träna vad vill utöver detta. 

  

 

Datum Antal Set Antal 

Repetitioner 

Vikt Skattning 

Borg RPE 

Övriga 

kommentarer 

      

      

      

      

      

      

      

      



Bilaga 6 

Träningsdagbok 

Detta träningspass görs 2 gång i veckan under en total fyraveckorsperiod, dvs du ska träna 

detta pass åtta gånger. Du ska utföra knäböj. Stå fristående på stabilt underlag. Ha stången 

placerad bakom huvudet vilandes på baksidan av axeln och över trapeziusmuskulaturen, 

därefter böjer du i höftleden, knäleden och fotleden tills lårbenet är parallellt med golvet (se 

bild). 

Den vikt du ska träna på är:________kg 

Utför 4 set med 8 repetitioner i varje set. Vid varje repetition skall du stanna kvar och hålla 

positionen där lårbenet är parallellt med golvet i 1 sekund innan du reser dig igen. Vila 90 

sekunder mellan varje set. 

Fyll i varje ruta efter varje avslutat träningspass. Du får träna vad vill utöver detta. 

  

 

Datum Antal Set Antal 

Repetitioner 

Vikt Skattning 

Borg RPE 

Övriga 

kommentarer 

      

      

      

      

      

      

      

      

 


