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Abstract: 

Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande 

träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och 

styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. Den ena 

idrotten är tyngdlyftning med ryck och stöt som tävlingslyft, medan styrkelyft har 

tävlingslyften knäböj, marklyft och bänkpress. Proprioception är kroppens inre djupa känsel 

som ger information om kroppsdelarnas position och rörelse relativt varandra, samt 

upplevelse av kraft och ansträngning. Ett sätt att testa proprioception är genom joint 

repositioning sense (JPS) test. JPS tester går ut på att testpersonen ska repositionera en led i 

en förutbestämd position. Syfte: Syftet med studien var att utföra en utvecklings- och 

inledande metodstudie för att undersöka proprioceptionen i extremitetsleder hos tyngdlyftare 

jämfört styrkelyftare. Metod: I studien deltog två manliga tyngdlyftare och två manliga 

styrkelyftare. De leder som testades var axelled, handled, höftled och fotled. JPS testerna som 

användes utvecklades som en del av studien. Resultat: Tyngdlyftarna och styrkelyftarna var 

mycket lika vad gäller proprioception i extremitetslederna. Tyngdlyftarna hade något bättre 

proprioception i axelled och höftled, medan styrkelyftarna var något bättre i handled och 

fotled. Konklusion: Skillnaderna i proprioception mellan grupperna var marginella. De 

tendenser som kunde ses var att grupperna skiljde sig åt beroende på led. Testerna som 

utvecklades och användes behöver validitet- och reliabilitetstestas och att standardisera 

testerna vad gäller rörelsehastighet kan även vara värdefullt. Testerna kräver förhållandevis 

lite utrustning och är enkla att genomföra vilket innebär att de är relevanta att använda ute i 

det kliniska arbetet. Mer forskning inom området krävs för att kunna undersöka sambandet 

mellan tyngdlyftning och proprioception. 

 

Nyckelord: joint repositioning sense, proprioception, styrkelyft, tyngdlyftning   
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Bakgrund: 

Fysisk träning betyder enligt WHO ansträngande kroppsliga rörelser som involverar 

muskuloskeletal vävnad och kräver energi. Den ska vara planerad och med syfte att förbättra 

sin fysiska kapacitet. Studier visar att träning bidrar med gynnsamma hälsoeffekter och 

förebygger risk att utveckla vissa sjukdomar (1). Folkhälsomyndigheten rekommenderar 

därför vuxna över 18 år att utföra högintensiv träning minst 75 minuter/vecka. Fysisk träning 

kan utföras på olika sätt för att bl.a. förbättra muskelstyrka, kondition, koordination och 

balans (2). Muskelstärkande träning innebär styrketräning i olika former. Inom denna kategori 

finns två olika idrott där båda har som syfte att lyfta så tung vikt som möjligt med en 

skivstång. 

Tyngdlyftning 

Den ena idrotten är tyngdlyftning med ryck och stöt som tävlingslyft. Enligt Svenska 

tyngdlyftningsförbundet finns det ca 980 aktiva tävlingslyftare inom tyngdlyftning i Sverige. 

Dessa lyft innebär att stången ska föras från marken till över huvudet i en hög hastighet, i 

antingen ett steg eller två steg.  De två olika lyften sker generellt sett i synergi mellan att 

lyftaren projicerar stången uppåt samtidigt som man trycker/drar sig själv nedåt. På så vis 

möts lyftaren och stången på mitten och skivstången fångas.  

I stöt greppar lyftaren stången ungefär höftbrett och sedan sker lyftet i två steg. Först lyfts 

stången från marken och när stången är i höjd med höfterna hoppar lyftaren och projicerar 

stången i en något bakåtlutad vertikal linje. Medans stången rör sig uppåt av den projicerade 

kraften använder lyftaren samtidigt stången och drar sig ner.  Lyftaren sätter sig i ett djupt 

knäböj, möter stången och fångar den på framsidan av axlarna med armbågarna pekandes rakt 

framåt. Detta är en rörelse som måste ske med stor tajming och precision. Sedan ställer sig 

lyftaren upp med stången vilandes på axlarnas framsida. Den andra delen av lyftet sker från 

ståendes med stången på framsidan av axlarna böjer lyftaren något på knäna för att ta sats 

medans överkroppen hålls helt vertikal. Lyftaren hoppar sedan explosivt för att projicera 

stången uppåt. När hoppet är initierat följer armarna med och lyftaren använder stången för att 

trycka ner sig själv under den med raka armar. Lyftaren hoppar ut i ett utfall och fångar 

skivstången på raka armar (3). Se figur 1 för bilder hur lyftet utförs. 
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Figur 1. Bildsekvenser på lyftmomentet stöt. 

 

I det andra lyftet ryck sker allt i ett och samma moment. Lyftaren greppar stången brett. 

Stången lyfts från marken och när den är i höjd med höfterna hoppar lyftaren och projicerar 

stången i en något bakåtlutad vertikal linje. Precis som i stöt använder sedan lyftaren stången 

för att aktiv dra sig ner och sätta sig under stången. Stången fångas på raka armar i ett djupt 

knäböj. Sedan ställer sig lyftaren upp, fortfarande med stången på raka armar (4). Se figur 2 

för bilder hur lyftet utförs. 

 

 

Figur 2. Bildsekvenser på lyftmomentet ryck. 

 

Styrkelyft 

Den andra idrotten är styrkelyft med knäböj, marklyft och bänkpress som tävlingslyft.  

Knäböj sker med stången vilandes på axlarna där lyftaren ska gå ner i ett knäböj. Godkänt 

djup på knäböjet är när lårbenet precis är under parallellt med marken. Höftvecket ska vara 

under knäledens översta punkt. Lyftaren reser sig sedan upp för att ta sig tillbaka till 0 grader i 

knäled. Se figur 3 för bilder på hur lyftet utförs. 
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Figur 3. Bilder på lyftmomentet knäböj. 

 

Marklyft utförs med stången på marken som startposition. Lyftaren ska sedan lyfta stången 

från marken och låsa ut knäna (extendera till 0 grader) och föra bak skuldrorna för att det ska 

vara ett godkänt lyft. Se figur 4 för bilder på hur lyftet utförs. 

 

Figur 4. Bilder på lyftmomentet marklyft. 

 

Bänkpress är ett lyft som utförs med atleten liggandes på rygg på en bänk. Stången ligger 

ovanför huvudet på en skivstångsställning. Lyftaren tar ett grepp om stången och lyfter ur 

stången från ställningen. Startposition är 0 grader armbågsled. Lyftaren ska sedan böja 

armarna tills stången når bröstkorgen, med skuldror och rumpa kvar på bänken. Sedan pressas 

stången upp till startposition 0 grader armbågsled (5). Se figur 5 för bilder hur lyftet utförs. 

 

Figur 5. Bilder på lyftmomentet bänkpress.   
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Speed accuracy trade off 

En av skillnaderna mellan idrotterna är att lyften inom tyngdlyftning sker i större 

rörelsebanor. En annan skillnad är att lyften sker med högre hastighet vilket ställer högre krav 

på proprioceptionen. Inom motorisk kontrollteori finns ett fenomen som benämns speed 

accuracy trade off, eller Fitts lag. Benämningen Fitts lag kommer från forskaren Paul Fitts 

som beskrev sambandet mellan hastighet och precision vid rörelser. En rörelse som kräver 

stor precision utförs långsammare jämfört med rörelser som kräver mindre precision. Det 

betyder att rörelser som kräver stor precision och hög hastighet är mer utmanande för 

sensomotoriska kontrollen. Det innebär att ju snabbare en rörelse utförs på desto mindre tid 

ges det för att få feedback under rörelsen samt kunna korrigera den (6). Lyften inom 

tyngdlyftning är exempel på när det ställs stora krav på både precision och hastighet 

samtidigt, vilket därmed innebär en stor utmaning för lyftaren. 

Proprioception 

Det sensoriska systemet som kallas proprioception ger information om kroppsdelarnas 

position och rörelse relativt varandra och upplevelse av kraft och ansträngning. Det är en form 

av inre djup känsel som verkar både medvetet och omedvetet. Muskelspolar och 

mekanoreceptorer i bl.a. leder, muskler och ligament tar emot information om kroppens 

position och skickar det vidare till olika delar av centrala nervsystemet. Informationen 

transporteras till olika delar av ryggmärgen och hjärnan som där har en viktig uppgift att 

koordinera rörelser och reflexmässigt stabilisera leder. För att kunna koordinera rörelser på ett 

smidigt sätt krävs först en motorisk plan. Detta innebär att centrala nervsystemet planerar 

vilka muskler som ska kontraheras, när och till vilken intensitet. Sedan jämförs den aktuella 

rörelsen med den motoriska planen med informationen om positioneringen som skickats till 

hjärnan. Därefter skickas en feedback tillbaka till den delen som utfört den motoriska planen 

som gör att man då kan korrigera rörelsen. Proprioception har därmed en viktig roll för att 

kunna utföra specifika rörelser genom att verka innan, under och efter en rörelse och reglera 

musklernas kraft för att rörelsen ska ske så optimalt som möjligt (7). För att få mer 

information om positionering tar kroppen även hjälp av andra system som det taktila, 

vestibulära och visuella (8).   

Proprioceptionen kan påverkas negativt av t.ex. smärta, uttröttbarhet, svullnad och skador. 

Nedsatt proprioception kan i sin tur öka risken för skador (9). En skada som påverkar 

muskulatur, leder och mekanoreceptorer påverkar proprioceptionen och den neuromuskulära 
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kontrollen negativt genom att den sensoriska informationen om ledens position, rörelse och 

stabilitet blir störd (10).  

Träning överlag leder till förbättrad proprioception i specifika leder då det tros utvecklas per 

led och inte generellt för hela kroppen. Anledningen till detta är att vid muskelarbete och 

aktivering av gamma-motorneuron kommer det även skickas en signal till muskelspolarna 

som därmed får information om ledens rörelse och position (9). En viktig del inom 

rehabiliteringen av idrottsskador är återträning av proprioception (11). 

Ledpositioneringstest 

Ett sätt att testa proprioceptionen är genom ledpositioneringstest (joint position sense (JPS) 

test). Detta test kan utföras på olika sätt, aktivt eller passivt, med samma eller motsatt sidas 

kroppsdel som referens. En vanlig metod är att personen från en förutbestämd ledvinkel, så 

kallad startposition, aktivt får röra leden till en annan förutbestämd position, så kallad 

målposition och memorera denna position. Därefter återgår personen till startpositionen för att 

sedan så exakt som möjligt återgå till målpositionen, utan att använda synen för visuell 

guidning (12). Detta test kan utföras med olika typer av utrustning som t.ex. laserpekare, 

goniometer, elektroniska sensorer eller maskiner som registrerar gradantal i leden. 

 

Fysioterapeutisk anknytning 

Som fysioterapeut ska man ha kunskap om kroppen i rörelse, dess funktion, olika 

träningsmetoder samt neurofysiologi m.m. Det är en profession likaväl som ett 

vetenskapsområde. Även utvecklandet av yrket, kunskap och mätmetoder är en grund i 

professionen (13). Studiens koppling till fysioterapi är således att utföra en initial metod- och 

pilotstudie av tyngdlyftningens eventuella effekter på proprioception i jämförelse med 

styrkelyft. Då det i stor utsträckning saknas användarvänliga kliniska metoder för 

undersökning av proprioception för olika extremitetsleder bidrar studien även till initial 

metodutveckling av kliniskt användbara metoder för objektiv mätning av JPS med billig, 

lättillgänglig och användarvänlig teknologi. Kopplingen är även den fördjupade kunskapen 

om idrotten och träningsformen tyngdlyftning, samt den ökade kunskapen om nervsystemet 

och dess anpassning. Den kliniska relevansen kopplas till den ökade trenden att utföra idrotten 

samt att använda lyften i träningssyfte för andra idrotter så som friidrott och crossfit (14,15).  
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Tidigare forskning 

Det är ett outforskat ämne i vilken utsträckning proprioception påverkas av 

tyngdlyftningsträning. En studie har testat barn som tränat tyngdlyftning och jämfört dem med 

en grupp barn som tränat traditionell styrketräning i 12 veckor. Deras tester visade bland 

annat att tyngdlyftningsgruppen fick bättre resultat i sina balanstester (16). Förmågan att hålla 

sin balans involverar flera system i kroppen där proprioception bland annat ingår. Ingen 

tidigare studie har dock, enligt vår kännedom, specifikt undersökt eventuella skillnader i 

proprioception hos personer som tränat tyngdlyftning jämfört med styrkelyft. 

Proprioceptionen förbättras generellt av all sorts träning (9), men då tyngdlyftning kräver 

synnerligen stor precision och förmåga att placera kroppens leder i rätt position snabbt, är det 

tänkbart att tyngdlyftning har större påverkan på proprioception jämfört med andra 

styrkeidrotter som t.ex. styrkelyft. 

  

Syfte: 

Syftet med denna studie var att utföra en utvecklings- och inledande metodstudie för att 

undersöka proprioceptionen i extremitetsleder hos tyngdlyftare jämfört styrkelyftare. 

  

Frågeställning: 

 Har personer som är aktiva utövare av tyngdlyftning bättre proprioception jämfört med 

utövare av styrkelyft? 

 Kan man se skillnader i proprioceptionen i olika leder hos tyngdlyftare jämfört med 

styrkelyftare? 

  

Material: 

Urval 

Studien använde ett icke-slumpmässigt urval i form av tillfällighetsurval. 

Eftersom arbetet bygger på att undersöka den eventuella påverkan av tyngdlyftning är det 

första kriteriet att personer som ska testas tränar tyngdlyftning. För att hitta tyngdlyftare 

kontaktades en lokal klubb för tyngd- och styrkelyft för att se om deras lyftare hade intresse 

av att vara med i studien. Inklusionskriterier var att lyftarna ska ha tränat tyngdlyftning 

regelbundet 1-2 gånger i veckan i minst 6 månader. Exklusionskriterier var aktiva skador 

kring axel, handled, höft eller fotled som de anser inkräktar på deras normala träningsrutiner. 

Det andra exklusionskriteriet var om man är yngre än 18 år. Detsamma kriterier gäller för 

styrkelyftarna.   
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I studien deltog två manliga tyngdlyftare och två manliga styrkelyftare. En tyngdlyftare hade 

tävlat i 1 år och två styrkelyftare hade tävlat i 1,5 år respektive 2 år. Information om 

deltagarna samlades in via ett formulär, se tabell 1.   

  

Tabell 1. Information om deltagarna. 

 Tyngdlyftare 

(Mv ± SD) 

Styrkelyftare 

(Mv ± SD) 

Ålder (år) 27,5±0,7 23±0 

Längd (cm) 175,5±2,12 176,5±9,2 

Tränat (år) 4,5±2,12 5,5±0,70 

Tränat (ggr/v) 4,25±1,06 4,75±0,35 

Mv= medelvärde SD= standarvavvikelse 

 

Metod: 

Vetenskaplig ansats 

För att kunna besvara arbetets syfte har en objektiv kvantitativ kunskapsansats valts. Denna 

ansats valdes då objektiva mätdata samlades in genom tester. En kvantitativ jämförelse av 

resultaten gjordes mellan testgruppen tyngdlyftare och kontrollgruppen styrkelyftare. 

Meningen med studien var att få fram mätbara variabler som sedan kunde besvara studiens 

frågeställningar.   

 

Design 

Arbetet var en utvecklingsstudie och inledande metodstudie med tvärsnittsdesign. 

Kontrollgruppen bestod av styrkelyftare. Styrkelyftarna valdes som kontrollgrupp då likheter 

mellan idrotterna kan eliminera den påverkan som kommer utav träning med skivstång och 

istället framhäva de eventuella effekter som kommer av de krav som ställs inom just 

tyngdlyftning. Utifrån tidsramarna och omfattningen av detta projekt utfördes studien som en 

metodstudie med utveckling av lämpliga proprioceptionstester för preliminära resultat. 
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Förhoppningen var att resultaten från denna initiala studie kan vara till nytta vid en framtida 

större studie på fler deltagare. 

 

Datainsamling 

Positioneringstesterna som utfördes utvecklades av författarna med tidigare studier om JPS 

tester som grund. Inspiration för JPS tester med laserpekare kom från studier utförda på 

nacken. En studie av Revel utförde mätmetoder där en laserpekare fästes på en hjälm som 

placerades på huvudet samt en måltavla fäst framför testpersonen. Startposition var 

neutralläge i nacke, sedan utfördes en aktiv rotation för att sedan återgå till startpositionen. 

Detta upprepades tio gånger (17). Denna mätmetod har används i flera andra studier (18, 19). 

En studie har testat proprioception vid höftflexion, som utförts på liknande sätt som ovan 

procedur (20). För fotleden togs inspiration från en studie där aktiv JPS test testade fotleden 

genom rörelse plantarflexion/dorsalflexion. Testpersonerna ombads testa målpositionen 

genom att koncentrerat hålla isometriskt i 5 sekunder. Sedan placerades fotleden i 

startpositionen för att sedan återgå till målpositionen. Testpersonen meddelande verbalt när 

denne uppfattade att fotleden befann sig i målpositionen. I denna studie mättes 

proprioceptionen via en fotplatta på en potentiometer (21). Vid en studie som testat axelns 

armrörelse i flexion med olika vinkelgrader. Testpersonerna var blindade där de ombads 

flektera sin dominanta arm tills testledaren bad testpersonen stanna med armen och hålla den 

positionen i 3 sekunder för att sedan återgå till startpositionen. Därefter skulle testpersonen 

upprepa positionen utan guidning, där mätningar upptogs av markörer som fästs på 

testpersonerna. Detta testades genom att fästa markeringar på övre extremitet enligt Vicon 

Plug-In-Gait, för att sedan mäta med ett kamerasystem (22). En studie för test av handleden 

utfördes rörelserna i palmarflexion/dorsalextension. Först utfördes en passiv positionering av 

handleden i tre sekunder av testledaren för att sedan återgå till neutral. Därefter ombads 

testpersonen återgå till positionen innan. Mätinstrumentet som användes var en goniometer. 

Detta test har visat hög reliabilitet (23). JPS test har tidigare reliabilitetstestats för knäleden 

där en av studierna vid test i sittande fick ICC värden mellan 0.31-0.82 vilket kan ses som 

acceptabel reliabilitet (12,24). Det har även reliabilitetstestats för inåt- och utåtrotation i 

axelleden där de fick ICC värden mellan 0,978-0,984 vilket kan ses som mycket god 

reliabilitet (25). 

 

Alla deltagare fyllde i ett formulär vid testtillfället för att få relevant information om 

deltagarna (bilaga 1). 
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Samtliga positionssinnestester i denna studie utfördes med hjälp av en laserpekare och en rund 

2-dimensionell måltavla (26,5 cm i diameter) som sträckte sig mellan 1–9 grader utmätt i 0,5 

grader (bilaga 2). Måltavlan som var i A3- format fästes på en vägg. Vid utförandet var 

avståndet mellan laserpekare och måltavlan 90 cm. Testpersonen utförde rörelserna från 

startposition till målposition först med visuell guidning. Sedan fick personen upprepa 

rörelserna med ögonbindel. När testpersonen signalerade att de var i position noterades 

resultatet. Detta repeterades sedan totalt sex gånger och varje repetitions resultat var antal 

grader från mittpunkten. Mellan varje repetition togs ögonbindeln av då testpersonen skulle 

utgå från mitten på måltavlan inför varje försök. Rörelser som testades var axelflexion, 

dorsalflexion i handled, höftflexion samt dorsalflexion i fotled. Lyftarens dominanta sida, här 

mätt som den hand man skriver med samt den fot man sparkar en boll med, var den som 

testades. 

 

Axelleden mättes genom att fästa laserpekaren centrerat över överarmen. Testet utfördes i 

sittande och personen satt fastspänd för stabilisering mot ett högt ryggstöd. Personen fick 

instruktioner om att hålla baksida axlar samt bakhuvud mot stödet under hela utförandet. 

Testets startposition var med 0 graders flexion i axelleden. Personen ombads flektera 

axelleden med rak arm tills dess att laserpekaren träffade mittpunkten på måltavlan, ca 90 

grader i axelleden. Måltavlans mitt var placerad i höjd med testpersonens axel/acromion. Se 

figur 6 för bilder på position av utförande. 

 

 

Figur 6. Test av axelleden. 

 

Handleden testades genom att laserpekaren fästes över handryggen. Testpersonen satt på en 

stol med underarmen vilandes på ett bord med handen hängandes över bordskanten. Testet 

startades med handleden i avslappnat palmarflekterat läge. Personen ombads sedan 

dorsalflektera handleden tills laserpekaren träffade mittpunkten på tavlan, ca 20 grader 
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dorsalflexion i handleden. Måltavlans mittpunkt var placerad i samma höjd som bordet. Se 

figur 7 för bilder på position av utförande. 

 

 

Figur 7. Test av handleden. 

 

Höften testades genom att laserpekaren fästes centrerat över låret. Testpersonen stod upp och 

stabiliserade sig genom att ta stöd på vardera sida om sig. Personen var även fastspänd över 

höfterna mot ett högt stöd bakom personen. Personen instruerades att hålla kroppen mot 

stödet genom hela utförandet. Testet började med höften i 0 grader. Sedan fick personen 

flektera i höften och försöka träffa måltavlans mittpunkt. Måltavlans mittpunkt var placerad 

på en höjd motsvarande 40% av längden mellan golv och personens höftben, vilket 

resulterade i ca 45 grader i höftleden. Exempel: distans mellan golv och SIAS = 100 cm, 

måltavlan satt på 40 cm höjd. Se figur 8 för bilder på position av utförande. 

 

 

Figur 8. Test av höftleden. 

 

Fotleden mättes genom att testpersonen satt på ett bord med knävecket mot bordskanten och 

underbenet mot bordsbenet. Underbenet stabiliserades mot bordsbenet med hjälp av ett 

spännband. Laserpekaren fästes på fotryggen. Startposition var i avslappnat plantarflekterat 

läge. Testpersonen dorsalflekterade sedan foten tills laserpekaren träffade mittpunkten på 
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måltavlan, ca 0 grader i fotleden. Måltavlans mittpunkt var placerad på samma höjd som 

testpersonens insida fotknöl. Se figur 9 för bilder på position av utförande. 

 

 
Figur 9. Test av fotleden. 

 

Beräkning av utfallsvariabler 

Variablerna var JPS testets mätresultat i form av absolutfel per led. Absolutfelet räknades 

fram genom att beräkna medelvärdet av avvikelsen från målposition för de sex 

upprepningarna för respektive led. Utifrån detta medelvärde beräknades även 

spridningsmåttet standardavvikelse ut. 

 

Dataanalys 

Data presenteras deskriptivt i form av medelvärde och standardavvikelse för dels respektive 

deltagare samt respektive grupp. Data presenteras även i form av medelvärde och 

standardavvikelse för respektive led och samtliga fyra leder. Då studien hade så få deltagare 

var det inte relevant att genomföra statistiskt signifikansanalys och därmed presenteras 

resultatet endast deskriptivt (26). 

 

Etiska överväganden: 

Testpersonerna fick skriftlig information om vad testerna innebar och syftet med studien i ett 

informationsbrev (bilaga 3). De fick skriva under på att de frivilligt deltar i vår studie, samt 

att de när som helst under testerna fick avbryta utan att behöva ange någon förklaring. De fick 

även kontaktinformation till huvudansvariga för studien. Deltagarnas identiteter hålls 

konfidentiella och allt material hanteras enbart av studieansvariga. Även resultaten 

presenterades på sådant sätt att det inte går att identifiera någon deltagare. Resultat från 

mätningar samt formulär förvaras på säker inlåst plats samt lösenordsskyddade datorer som 

endast huvudansvariga i studien har åtkomst till. Vidare har vi sanningsenligt redovisat 

resultaten på ett objektivt sätt (27). Riskerna för fysiska eller psykiska skador under testerna 
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var väldigt små eller obefintliga. Nyttan med studien var att utveckla metoder för 

proprioceptionstester samt att få initiala resultat vad gäller proprioception i extremitetsleder 

hos tyngdlyftare. Förhoppningar finns om att studien kan ligga till grund vidare forskning 

inom området.  Därmed vägde nyttan med studien tyngre än riskerna. 
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Resultat: 

I resultatet presenteras medelvärdet av absolutfelet i antal grader från mittpunkten på 

måltavlan. Generellt sett för samtliga tester fanns det inte stora skillnader mellan grupperna. 

De skillnader som fanns var marginella. Störst skillnad fanns i fotleden med fördel till 

styrkelyftarna som där fick ett medelvärde som var över 1,00 grad bättre än tyngdlyftarna. 

Detta var den enda led som det var mer än 1,00 grads skillnad mellan grupperna. Sett till 

medelvärdet för samtliga leder fick styrkelyftarna något bättre resultat (3,15) jämfört med 

tyngdlyftarna (3,25). För axelleden var tyngdlyftarna något bättre med ett medelvärde 0,83 

grader mer korrekt (3,50) jämfört med styrkelyftarna (4,33). För handleden var styrkelyftarna 

något bättre med ett medelvärde 0,79 grader mer korrekt (2,63) jämfört med tyngdlyftarna 

(3,42). För höftleden var tyngdlyftarna något bättre med ett medelvärde 0,67 grader mer 

korrekt (3,00) jämfört med styrkelyftarna (3,67). För fotleden var styrkelyftarna bättre med ett 

medelvärde 1,13 grader mer korrekt (1,96) jämfört med tyngdlyftarna (3,09).     

Ett stapeldiagram över tyngdlyftarnas gemensamma medelvärde och standardavvikelse per 

led och samtliga leder, samt styrkelyftarnas gemensamma värden kan ses i figur 10. 

 

Figur 10. Stapeldiagram över testresultaten per led respektive samtliga leder per grupp. 

 

 

Medelvärdet samt standardavvikelse för varje led och samtliga leder per deltagare kan ses i 

tabell 2. 
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Tabell 2. Testresultaten per led respektive samtliga leder och för de enskilda deltagarna.  

 Tyngdlyftare 1 

(Mv ± SD) 

Tyngdlyftare 2 

(Mv ± SD) 

Styrkelyftare 1 

(Mv ± SD) 

Styrkelyftare 2 

(Mv ± SD) 

Axelled 2,17 ± 0,69 4,83 ± 3,06 5,08 ± 2,89 3,58 ± 1,16 

Handled 4,25 ± 1,99 2,58 ± 1,24 2,00 ± 1,26 3,25 ± 2,11 

Höftled 2,00 ± 0,63 4,00 ± 2,45 2,67 ± 1,63 4,67 ± 1,33 

Fotled 2,92 ± 0,97 3,25 ± 1,50 1,67 ± 1,21 2,25 ± 0,94 

Samtliga leder 2,83 ± 1,03 3,67 ± 0,97 2,85 ± 1,54 3,44 ± 0,99 

 Mv = medelvärde, SD = standardavvikelse 

 

Tendenserna som kunde ses i resultatet var att tyngdlyftarna och styrkelyftarna var mycket 

lika vad gäller proprioception i extremitetslederna. Tyngdlyftarna hade något bättre 

proprioception i axelled och höftled, som är kulleder med större frihetsgrader. Medan 

styrkelyftarna var något bättre i handled och fotled.  
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Diskussion: 

Syftet med denna studie var att utföra en utvecklings- och inledande metodstudie för att 

undersöka proprioceptionen i extremitetsleder hos tyngdlyftare jämfört med styrkelyftare. 

Både tyngdlyftning och styrkelyft är idrotter som utförs med stor precision, där skillnaden är 

hastigheten på lyften inom tyngdlyftning, vilket medför större krav på proprioceptionen (6). 

Då endast fyra personer testades kan inte slutsatser om resultatet dras. Tendenserna som kan 

ses är att genom de proprioceptionstester som genomfördes var tyngdlyftarna och 

styrkelyftarna mycket lika. Tendenser kan ses till att tyngdlyftarna hade något bättre 

proprioception i axelled och höftled samtidigt som styrkelyftarna hade något bättre 

proprioception i handled och fotled.  

 

I enlighet med speed accuracy trade-off kan hastighet och precision inte vara optimerade 

samtidigt. Inom kastidrotter är t.ex. precisionen som störst vid 70-75% av max hastighet. Om 

hastigheten är högre än detta kommer precisionen på ett kast att minska (28). Inom 

tyngdlyftningen sker ett ryck i genomsnitt på 1.52–1.67 m/s (29). Ett exempel för att få en 

uppfattning på hur avancerat ett ryck kan vara både med hänsyn till hastighet och precision är 

den spanska tyngdlyftaren Lydia Valentins lyft från VM 2014. Hon tävlar i viktklassen -75 

kg, är 169 cm lång och lyfte 124kg. Att i så hög hastighet kunna transportera stången och 

fånga den i rätt position utan att tappa stången varken framåt eller bakåt kräver till synes 

mycket styrka, tajming och kontroll. 

 

Sett till axelleden har en tidigare studie som mätt flexion bland män resulterat i medelvärden 

baserat på absolutfel på 3,40 grader (22). I jämförelse med resultaten i denna studie där 

tyngdlyftarna fick 3,25 grader och styrkelyftarna 4,33 grader, visar detta på förhållandevis 

lika resultat. Detta ger visst stöd för validiteten hos vårt test. En tidigare studie som använt en 

goniometer för att testa dorsalflexionen i handleden på personer som ådragit sig en distal 

radiusfraktur visade på resultat i form av värden som låg mellan 3,00 och 4,70 grader, 

beroende på smärtnivå hos patienterna. Dessa resultat var uppmätta 12 veckor efter första 

besöket hos en fysioterapeut (23). I den här studien fick tyngdlyftarna ett resultat på 3,42 

grader och styrkelyftarna 2,63 grader. Då proprioceptionen försämras av skador kunde det 

förväntats att testpersonerna i den här studien skulle ha fått förhållandevis bättre resultat (10). 

Dock så har handleden i den här studien mätts i två plan, vilket kan ge utrymme för större 

absolutfel vid test. En tidigare studie som mätt proprioceptionen i höftflexion hos äldre 

personer visade på resultat i form av medelvärde räknat av absolutfel på ca 1,5 grad (20). 
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Värdet tyngdlyftarna fick i den här studie var 3.00 grader och styrkelyftarna 3.67 grader. 

Studien på de äldre personerna testades i stående position precis som i den här studien, dock 

användes inte samma typ av mätinstrument och de mätte inte heller i två plan. Det kan vara 

några av orsakerna till de förhållandevis stora skillnaderna i resultatet. Tidigare studie som 

mätt proprioception i dorsalflexion i fotleden har jämfört mellan äldre (70–87 år) och yngre 

(22–30 år) deltagare. Deras resultat i form av medelvärde räknat på absolutfel visar att den 

äldre gruppen fick 3,70 grader och den yngre 2,25 grader (21). Då samtliga lyftare i den här 

studien var yngre jämförs med fördel deras resultat mot den yngre gruppen i den tidigare 

studien. I denna studie fick tyngdlyftarna 1,96 grader och styrkelyftarna 3,09 grader. Vid en 

jämförelse av den här studiens resultat med den tidigare studien hade tyngdlyftarna så pass 

lika resultat jämfört med den yngre gruppen att det kan ge en indikation på att den här studie 

mätmetoden kan vara pålitlig. 

 

Om standardisering av rörelsehastigheten hade inkluderats i testerna är det tänkbart att 

resultatet hade blivit annorlunda. För att undersöka detta hade testerna kunnat utföras som de 

är beskrivna i denna studie, men lägga till en metronom där testpersonerna var tvungna att 

repositionera lederna i en bestämd hastighet. Som testerna genomfördes i den här studien fick 

deltagarna repositionera i sin egen valda takt, och ta så lång tid de upplevde att de behövde för 

att nå utgångspositionen. Hypotetiskt är det möjligt att skillnader skulle kunna finnas vid 

proprioceptionstest som utfördes med hög hastighet med tanke på skillnader i kraven som 

ställs på rörelseprecision vid snabba rörelser vid utförande av lyften inom tyngdlyftning i 

förhållande till lyften inom styrkelyft, men det är något som behöver undersökas i framtida 

studier. 

 

Kliniska implikationer 

Proprioceptionstesterna som utvecklats och använts i denna studie kräver lite och 

förhållandevis enkel utrustning vilket innebär att det kan användas ute i kliniken som test och 

träning av proprioception. För att göra detta behöver dock testerna reliabilitet- och 

validitetstestas. Dessa test kan vara värdefulla för att få objektiva mätvärden på patienter som 

har nedsatt proprioception i någon av extremitetslederna av olika skäl, eller på idrottare som 

kan gynnas av ökad precision och proprioception inom sin idrott. Metoderna som används för 

att testa proprioceptionen kan med små justeringar användas även för träning av 

proprioception. Vid träning får personen till skillnad från testerna se sin valda målposition 

efter varje reposioneringsrepetition för att få feedback på sin rörelse. Precis som att idrottare 
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tränar kondition och styrka specifikt för att bli bättre inom sin idrott kanske proprioception 

kan vara ett moment värt att träna på. Ett exempel på en sådan krävande aktivitet där man sett 

att ökad proprioception lett till ökad prestation är balett. En studie på balettdansare som fick 

mjuka inlägg i sina balettskor för att kunna känna och få mer information om fotsulan och 

fotledens position för att på så vis träna proprioception i fotleden visade att de fick förbättrad 

prestation inom sin idrott/disciplin (30). Det finns en korrelation mellan ökad proprioception i 

fotleden och hur hög nivå en person är i inom sin idrott (31). Att specifikt träna sin 

proprioception kan därmed kanske hjälpa idrottare att bli ännu bättre inom sin idrott och ta 

den till en högre nivå.  

 

För att kunna svara på syftet med denna studie krävs mer forskning. Förhoppningarna vid en 

framtida studie är att genomföra en longitudinell randomiserad klinisk studie där personer 

som inte tränat tyngdlyftning eller styrkelyft randomiseras in i en av respektive 

träningsmetod. De testas via proprioceptionstester men med hastighetskomponenten 

standardiserad genom en metronom. De får sedan bli upplärda i tyngdlyftning eller styrkelyft 

och träna det i x antal månader. Proprioceptionstesterna genomförs sedan igen för att se och 

jämföra eventuella förbättringar.  

 

Styrkor och begränsningar 

Styrkor med studien var att det användes ett standardiserat manus för att ge samma 

instruktioner till alla deltagare vid testerna. De tester som utvecklats har stöd av tidigare 

studier vad gäller positionering av leder och mätmetod med laserpekare. Innan testerna 

utfördes på testpersonerna testades de på andra personer för att upptäcka eventuella brister 

och därmed justering av testprotokoll. Deltagarna var män och åldersmässigt lika, vilket 

bidrar till homogena testgrupper.  

 

Svagheter med studien var det låga antalet deltagare samt att testerna inte har reliabilitet- eller 

validitetstestats. För att reliabilitetstesta testerna skulle utförandet upprepas på samma person, 

samt att fler deltagare hade behövts. Vidare utfördes testerna i en korridor med 

störningsmoment, bl.a. förbipasserande personer som pratade samt smäll i dörrar, som kan ha 

påverkat koncentrationen negativt. Det optimala hade varit att utföra testerna i ett ostört rum. 

För att få ett mer noggrant resultat hade det varit bra att filma testerna för att i högsta mån 

utesluta mänskliga faktorn, samt att använda en skärmliknande ögonbindel att fälla ner 

framför ögonen. Den ögonbindel som användes vid testerna var en sovmask som satt runt 
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huvudet, när denna drogs ner kan det ha stört testpersonen. Vad gäller frågeformuläret var det 

fler frågor som hade varit relevanta att ta med, t.ex. om man utför andra aktiviteter vid sidan 

av sin träning och vad testpersonerna gjort under dagen. För att stärka studien ytterligare 

kunde en instruktion till deltagarna varit att de inte fick genomföra träning dagen innan 

testerna. Detta för att minska risken för slumpmässig variation i och med att hård fysisk 

uttröttning kan medföra försämrad proprioception även dagen efter. När höften testades fästes 

måltavlan på väggen som vid alla andra testerna. Dock hade en lutande platta behövts för att 

optimera vinkeln då slutpositionen är annorlunda vid höftflexion jämfört med de andra testade 

lederna. En ytterligare svaghet var att deltagarnas träningsupplägg och dosering högst troligt 

var olikt upplagt både inom och mellan grupperna. Det betyder att stora skillnader mellan 

träningsupplägg kunde påverka resultatet då testpersonerna träningsmässigt kunde ha varit på 

olika nivåer. Optimalt hade varit att kunna matcha övningar, vikter, duration, repetitioner osv 

för ökad kontroll på de två grupperna. Det är dessutom inte möjligt att säkerställa något 

orsakssamband med en tvärsnittsstudiedesign. Eventuella skillnader kan ha uppstått pga. 

träningsform men det kan också vara så att skillnaderna fanns sedan innan. Bästa 

studiedesignen för att undersöka eventuella orsakssamband är i en longitudinell studie som 

anges ovan.   

 

Konklusion: 

Skillnaderna i proprioception mellan grupperna tyngdlyftare och styrkelyftare var marginella. 

De tendenser som kunde ses var att grupperna skiljde sig åt beroende på led, där tyngdlyftarna 

var något bättre i axelled och höftled, medan styrkelyftarna var något bättre i handled och 

fotled. Testerna som utvecklades och användes behöver validitet- och reliabilitetstestas. En 

hastighetskomponent behöver även standardiseras in. Testerna kräver förhållandevis lite 

utrustning och är enkla att genomföra vilket innebär att de är relevanta att använda ute i det 

kliniska arbetet. Mer forskning inom området krävs för att kunna undersöka sambandet 

mellan tyngdlyftning och proprioception. 
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Bilaga 1 

  
Testperson nr.     

  

      

 

 

Typ av lyftare 

Tyngdlyftare 

 

Styrkelyftare 

 

        
Kön 

 

Man  Kvinna 

   

 
 

 
 

    

Längd (cm)   

  

 
Ålder     

        

Hur länge har du tränat tyngdlyftning/styrkelyft 
 

    

        
Tävlar du i sporten? Ja  Nej 

  

        

Om ja: Hur länge 
 

      

  

        

        

  
Högerhänt 

  
Vänsterhänt 

 
Är du: 

       

  
Högerfotad 

  
Vänsterfotad 

 

        

Antal dagar/vecka du tränar denna sport       
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Har du tidigare haft någon skada kring följande leder? 
  

        
Axel  Handled  Höft  Fotled 

 

        

        

Om ja: För hur länge sedan?       

 

        

        

        

 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av informationsbrevet 

  

 
samt är medveten om dess innehåll och innebörd. 

   

        

 

            

 

 
Din signatur 

      

        

 

            

 

 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Informationsbrev för deltagande av positionssinnestester 

Bakgrund 

Proprioception är ett komplext sinnessystem i kroppen som handlar om förmågan att förstå 

var kroppen befinner sig i rummet samt hur kroppens leder är positionerade. Detta är en form 

av inre djup känsel där bl.a. muskler, ligament och senor bidrar med information. All form av 

träning förbättrar proprioceptionen, men det är ett outforskat ämne i vilken utsträckning 

proprioception påverkas av tyngdlyftningsträning. Syftet med detta arbete är att undersöka 

proprioceptionen hos tyngdlyftare. 

  

Deltagande 

Vi har valt att kontakta er, Luleå Atletklubb, för att se om det finns intresse att delta i denna 

studie. Förfrågan om medverkan är till alla er tyngd- och styrkelyftare på Luleå atletklubb 

som är över 18 år och har tränat styrkelyft eller tyngdlyftning i minst 6 månader. För den som 

är intresserad att delta i studien krävs det att man för tillfället är fri från skador i handled, 

axelled, höftled och fotled på sin dominanta hand- och fotsida. Med skador menar vi att du 

inte kan följa din normala träningsrutin. Vid testtillfället får man inte ha tränat samma dag då 

uttröttning av muskler påverkar proprioceptionen negativt. Deltagandet är helt frivilligt och 

du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange förklaring. 

Vi kommer att testa proprioception genom ett så kallat positionssinnestest. Det innebär att en 

laserpekare kommer fästas på handrygg, överarm, lårben och fotrygg för att mäta 

proprioceptionen i den aktuella leden. Testpersonen ska med öppna ögon träffa mittpunkten 

på en måltavla som är fäst på väggen framför personen. Sedan ska denna rörelse återskapas 

med ögonbindel. Man får 6 försök per led. Det är din dominanta hand/fot som kommer att 

testas! Man testas enbart vid ett tillfälle, och det kommer att ta ca 30 minuter per testperson. 

Tider för testerna kommer att planeras och bokas in i samråd med varje enskild deltagare. 

  

 

Skydd av data/identitet 

Identiteten på deltagarna kommer inte anges i studien. Testerna kommer att videofilmas, men 

ansiktet på deltagaren kommer ej att synas. Innan testerna kommer deltagaren svara på ett 

frågeformulär samt skriva under samtycke för deltagande i studien. All insamlad data kommer 

förvaras på lösenordslåsta datorer som enbart huvudansvariga för studien har tillgång till. 
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Formulär och resultat antecknat på papper kommer förvaras inlåsta som enbart 

huvudansvariga har åtkomst till. Efter studien kommer data, videofilmer och formulär raderas. 

Om oss 

Huvudansvariga för studien är Sandra Larsson och Amanda Emén. Vi är två 

fysioterapeutstudenter som går sista terminen vid Luleå tekniska universitet. De här testerna 

är en del av vår kandidatuppsats. För att kontakta oss för frågor går det bra att maila eller 

ringa. 

  

  

  

Vänliga hälsningar 

  

Sandra Larsson                                        Amanda Emén 

0709 468 460                                           0731 403 067 

sanlai-5@student.ltu.se                            amaemn-5@student.ltu.se 

 

Vår handledare 

Ulrik Röijezon 

Docent i fysioterapi vid Luleå Tekniska Universitet 

0920 492 987 

ulrik.roijezon@ltu.se 

 


