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TACK 

 

Vi vill passa på att framföra ett stort tack till vår handledare Ulrik Röijezon, för hjälp och 

stöttning under arbetet. Dina tips och idéer inom vetenskap, fysioterapi och träning har varit 

mycket uppskattade! 

 

Vi har även fått hjälp under författandet av uppsatsen från två master-studenter inom OMT, 

Camilla Sundkvist och Jenny Ermling, tack så mycket för er feedback under processen som 

ledde till denna slutgiltiga kandidatuppsats. 

 

Sist men inte minst, ett stort tack till deltagarna som utförde träningen och testerna. Utan er hade 

denna studie inte varit möjlig! 

 

  



2 
 

Abstrakt 

 

Inledning: Knäböj är en populär dynamisk övning som involverar bålen. Övningen kan utföras 

på stabilt eller instabilt underlag. Tidigare studier har visat på att bålmuskelaktiviteten mätt med 

EMG har varit liknande oavsett underlag. Kraftutvecklingen har däremot visat sig minska vid 

knäböj utfört på instabilt underlag jämfört med stabilt underlag. Ett begränsat antal studier har 

tidigare undersökt kraftutveckling efter en interventionsperiod på endast fyra veckor. Vidare har 

inga tidigare studier undersökt kraftutvecklingen i bålen mätt med Biodex efter en 

interventionsperiod med knäböjsträning. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur 

posturalt svaj samt utvecklingen av maximal styrka vid flexion och extension i bål påverkades av 

en träningsperiod med instabilt underlag kontra stabilt underlag vid belastade knäböj. Metod: En 

experimentell kvantitativ randomiserad pilotstudie gjordes. Under en fyra veckors 

interventionsperiod genomförde fem kvinnor och tre män en knäböjsövning två gånger per 

vecka. Deltagarna delades slumpvis in i två grupper; grupp 1 (n=4) utförde knäböjsövningen på 

stabilt underlag och grupp 2 (n=4) på instabilt underlag. Maximal bålmuskelstyrka under flexion 

och extension samt posturalt svaj på instabilt underlag (quiet stance) mättes innan och efter 

interventionsperioden. Resultat: Både träning på stabilt och instabilt underlag kan ge effekter på 

styrka efter en kort träningsperiod på fyra veckor. Träning på instabilt underlag kan förbättra 

posturalt svaj på liknande underlag. Konklusion: Sammanfattningsvis så går det att få 

styrkeökningar både vid träning på stabilt och instabilt underlag på en fyra veckors 

träningsperiod med tung belastning. Den instabila gruppen visade även stora förbättringar i 

posturalt svaj.   

 

  

  

Nyckelord: balans, Biodex, fysioterapi, intervention, kraftutveckling. 
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Inledning 

Styrketräning är en populär träningsform där antalet utövare har ökat betydligt under de senaste 

20 åren (Thomeé et. al. 2008). Syftet med styrketräning är ofta att vi ska bli starkare och prestera 

bättre, men det för även med sig ett bättre mående hos oss. Tidigare studier har visat på att 

styrketräning förutom att öka styrka och muskelmassa, även kan främja hållfasthet av 

stödjevävnad samt förebygga och behandla skador, sjukdomar, metabola och kognitiva 

nedsättningar (Berglund et al. 2017). Det finns till exempel evidens för att personer med 

långvariga ländryggsbesvär kan få minskad smärta och förbättrad funktion av muskelstärkande 

fysisk aktivitet (Grooten 2016). För att styrketräningen ska ge optimal ökning av styrka, 

muskelmassa och funktionell prestationsförmåga finns det olika förslag på hur träningen kan se 

ut. Doseringen och träningsprogrammets utformning anpassas efter individens målsättning och 

förutsättningar samt syftet med träningen (Thomeé et. al. 2008). Vid träning för muskeltillväxt 

ska det vara en intensitet på minst 70-85% av 1 RM (repetition maximum) med en volym på 6-

12 repetitioner och 3-10 set per övning. Vid träning för maximal styrka rekommenderas istället 

en intensitet omkring 85-100% av 1RM med volymen 1-5 repetitioner och 3-5 set per övning 

(Thomeé et. al. 2008). Styrketräning kan definieras som en fysisk träningsform där målet är att 

öka styrkan via anpassningar i nervsystem och muskulatur. Nervsystemet anpassas genom att 

koordinationen av rörelser och muskelaktivering av agonist och antagonist effektiviseras. Det 

blir även en anpassning på så sätt att fler och större motoriska enheter aktiveras i en högre grad 

samt att signalstyrkan från CNS ökar i frekvens och styrka. Samtidigt kan muskulaturen få en 

ökad kraftutveckling i form av hypertrofi och mer explosiva muskelfibrer (Berglund et. al. 2017).  

Neuromuskulär kontroll   

Neuromuskulär kontroll är den omedvetet tränade responsen av en muskel på signaler om 

dynamisk ledstabilitet. Detta system av neurologiska signaler är ett komplext samverkande 

system bestående av muskelkontraktioner, koordination, stabilisering, balans och kroppshållning 

(Zech et. al. 2010). Allteftersom det nyfödda barnet växer utvecklas neuromuskulär kontroll i 

bålen innan det utvecklas kontrollerade och koordinerade rörelser i extremiteterna. Utvecklingen 

av den neuromuskulära kontrollen börjar med en upprätt kroppsställning då barnet utvecklar 

koordination och styrka i nacke och de övre ryggextensorerna för att motstå tyngdkraften. 

Utvecklingen fortsätter sedan i flexorer och extensorer i bålen, vilket skapar förutsättningar för 
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barnet att sitta upprätt (Green, Mulcahy & Pountney 1995). När den neuromuskulära kontrollen i 

bålen är utvecklad börjar barnet använda de övre extremiteterna för att sträcka sig, gripa och 

förflytta föremål. Vid cirka 1 års ålder har den neuromuskulära kontrollen av de nedre 

extremiteterna och den posturala kontrollen utvecklats såpass att barnet kan stå och gå (Zazulak, 

Cholewicki & Reeves 2008). På samma sätt som hos det växande barnet skapar det centrala 

nervsystemet även hos den vuxna individen en stabil grund för rörelse i de nedre extremiteterna 

genom samverkan av bål- och ryggmusklerna (Hodges & Richardson 1997).  

Bålstabilitet & bålmuskelstyrka 

Bålen innefattar både passiva och aktiva strukturer inklusive bäckenet och höften samt skelett, 

muskulatur och ligament i ryggraden (Reed CA el al. 2012). Bålstabilitet är förmågan hos 

passiva och aktiva stabilisatorer i lumbal- och bäckenregionen att upprätthålla lämplig bål- och 

höfthållning, balans och kontroll under såväl statisk som dynamisk rörelse (Reed CA el al. 

2012). Under rörelser är bålstabiliteten beroende av neuromuskulär feedback-kontroll som svar 

på inre och yttre störningar. Feedback-kontroll innebär att information om kroppens ledposition, 

hastighet, kraft, smärta och tryck skickas till det centrala nervsystemet. Denna styrenhet 

omvandlar feedback-informationen till ett samordnat neuromuskulärt aktiveringsmönster då 

signaler skickas till aktuella muskler som i sin tur påverkar ledernas position (Zazulak, 

Cholewicki & Reeves 2008). Feedforward-kontroll avser istället förväntade posturala justeringar 

av frivilliga rörelser (Shumway-Cook & Woollacott 2007). Bristande neuromuskulär kontroll av 

bålstabiliteten är en av flera riskfaktorer som predisponerar en individ till att utveckla smärta 

lumbalt (Cholewicki et. al. 2005). Ländryggssmärta är ett välkänt tillstånd världen över som 

drabbar upp till 84% av den allmänna befolkningen under en livstid (Moreno Catalá et. al. 2018). 

Även specifika undergrupper som elitidrottare drabbas, vilket i sin tur kan resultera i frånvaro 

från träning och tävling. Många med ländryggssmärta kan dessutom få återkommande 

problematik eller utveckla kronisk patologi. Förutom att individen drabbas av smärta, kan 

tillståndet även bidra till en försämrad funktion och/eller livskvalitet (Moreno Catalá et. al. 

2018). 

 

Bålmuskelstyrka kan beskrivas som förmågan hos bålmusklerna att generera och upprätthålla 

kraft. Maximal bålstyrka kan mätas statiskt eller dynamiskt till exempel med Biodex 
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dynamometer (Biodex, USA) som används både kliniskt och i olika forskningsområden (Drouin 

et. al. 2004).  

Neuromuskulär kontrollträning  

Nervsystemet har en betydande plasticitet och förutsättning för inlärning. Därmed kan den 

neuromuskulära kontrollen förbättras och risken för skada minskas. Strategier för denna typ av 

träning inkluderar tekniker för att kognitivt träna upp djup (intrinsic) ryggmuskulatur och 

tekniker för att förbättra sensoriska input från bålmuskulaturen (Zazulak, Cholewicki & Reeves 

2008). Neuromuskulära träningsprogram har inte bara visat sig vara effektivt för att förebygga 

skador, utan även för att förbättra prestationer relaterat till den nivå man utövar en viss övning 

(Myer et. al. 2005). Neuromuskulär kontrollträning fokuserar på att först återställa kontrollen av 

djup bålmuskulatur innan en progrediering till funktionella aktiviteter och mer krävande 

situationer görs (Zazulak, Cholewicki & Reeves 2008). 

Balans och postural kontroll 

Teorier kring hur balansförmåga fungerar, styrs och tränas är många. Förmågan att kunna stå 

eller röra sig utan att falla kan inte förklaras med enkla fysiologiska eller biomekaniska modeller, 

utan är en mycket komplex förmåga där muskuloskeletala komponenter samspelar med 

omgivningens krav på balans. Förutom det rådande balanskravet måste kroppen även förutse och 

anpassa sig till förändringar i form av både frivilliga och ofrivilliga rörelser. Balans används ofta 

i samband med termer som stabilitet, koordination och postural kontroll (Oddsson & Ekblom 

2004). Postural kontroll innebär att flera system organiseras för att uppnå orientering och 

stabilitet. Postural orientering är förmågan att upprätthålla ett lämpligt förhållande mellan 

kroppssegment och mellan kroppen och miljön för uppgiften som ska utföras. Begreppet 

”posture” används ofta för att beskriva både biomekanisk anpassning av kroppen och kroppens 

orientering till miljön. Postural stabilitet är förmågan att kontrollera kroppens masscentrum 

(COM) i förhållande till understödsytan (BOS) som antingen kan vara rörlig eller stillastående. 

COM är den mittersta punkten av den totala kroppsmassan. För att säkerställa stabilitet genererar 

nervsystemet krafter för att kontrollera rörelse av COM. Den vertikala projiceringen av 

reaktionskraften av COM definieras som centrum av tyngdkraften (COP), vilken rör sig 

kontinuerligt runt COM för att bibehålla COM inom understödsytan (Shumway-Cook & 
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Woollacott 2007). Hur vi upprätthåller postural kontroll sker via motoriska styrcentraler vilka får 

input från visuella, vestibulära och somatosensoriska system och som i sin tur kontrollerar de 

muskler som är ansvariga för postural respons (Reynard, Christe & Terrier 2019). 

Kraftplattesystem kan registrera kroppens posturala svaj genom att mäta en individs tyngdpunkt 

(COP) relaterat till understödsytan (Hageman, Leibowitz & Blanke 1995). Kraftplattor likt 

Kistler 9286BA (Kistler, Schweiz) kan mäta olika parametrar inom posturalt svaj. Författarna till 

denna studie valde att inkludera: Total sway path (svajets totala sträcka), Total Sway Velocity 

(svajets totala hastighet), Sway maximum amplitude Anterior-Posterior (svajets maximala 

omfång framåt-bakåt) Sway maximum amplityde Medial-Lateral (svajets maximala omfång 

höger-vänster) Total Sway area (svajets totala yta) (Rogan et. al. 2015). Ett test som kan mäta 

dessa parametrar på kraftplattor är quiet stance (Gatev, P. et al. 1999). Vid små störningar är 

fotledens muskler som står för plantar- och dorsalflexion respektive inversion och eversion de 

viktigaste muskelgrupperna som är ansvariga för postural respons sk. ankelstrategi (Reynard, 

Christe & Terrier 2019). För att utmana den posturala kontrollen kan instabila underlag av olika 

svårighetsgrad användas vid såväl stillastående som under utförande av olika träningsövningar, 

t.ex. knäböj. Exempel på sådana utmanande redskap är bla Airex balansdyna, BOSU-boll, 

pilatesboll och balansbräda. 

Knäböj 

Knäböj är en populär dynamisk övning som involverar såväl ben som bålmuskulaturen 

(Parkhouse et.al. 2011). Dynamisk styrka innebär förmågan att använda en muskelkraft 

koncentriskt eller excentriskt upprepade gånger eller kontinuerligt över tid. Tidigare forskning 

har visat en positiv utveckling av träningseffekt av dynamisk träning till dynamiska uppgifter 

(Parkhouse et. al. 2011). För vardagliga aktiviteter som t.ex. att gå klättra, lyfta, kasta, såväl som 

i skadeförebyggande syfte rekommenderas dynamiska övningar, likt ett belastat knäböj (Van den 

Tillaar & Saeterbakken 2018). I en studie undersökte Hamlyn, Behm & Young (2007) skillnaden 

i aktivering mellan två dynamiska övningar; obelastade och belastade knäböj och marklyft samt 

två statiska övningar; superman och sidoplankan. EMG användes för att mäta aktiveringen i 

erector spinae, externa obliquer samt rectus abdominis och fann att aktiveringen vid 80% av 1 

RM var högre vid både marklyft och knäböj än vid de fyra andra alternativa övningarna, vilket 

tyder på att belastade baslyft är en bra träningsvariant för bålmuskulaturen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamlyn%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18076231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behm%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18076231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20WB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18076231
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Knäböj på stabilt och instabilt underlag 

Under flera år har instabilitet använts av terapeuter och tränare inom rehabilitering och idrott. 

Inom styrketräning kan instabilitet uppnås vid t.ex. ett användande av fria vikter istället för 

maskiner eller lägga till ett instabilt underlag till övningen (Andersen et al., 2014). Saeterbakken 

& Fimland (2013) undersökte i sin studie knäböj utfört på stabilt och instabilt underlag. 

Kraftutveckling och EMG mättes bland annat i erector spinae, externa obliquer och rectus 

abdominis. De fyra underlagen som bedömdes var knäböj utförd på golv, power board, BOSU-

boll respektive på balance cone. Muskelaktiviteten mätt med EMG var liknande oavsett underlag 

i samtliga bålmuskler, medan kraftutvecklingen däremot minskade vid knäböj utförd på instabilt 

underlag, vilket också har högst stabilitetskrav. Av den anledningen menar författarna att stabila 

underlag kan vara det bästa alternativet för att träna maximal styrka. Knäböj utfört på instabila 

underlag kan däremot vara att föredra vid rehabilitering, eftersom en liknande muskelaktivitet 

kan uppnås med minskad belastning (Saeterbakken & Fimland 2013). Även i studien av Behm 

et. al. (2010) uttrycker författarna att stommen av styrketräningen för både tränade och nybörjare 

bör utgöras av friviktsträning på stabilt underlag. Dessa lyft har fördelar med måttlig instabilitet 

som ser till att de muskler som stabiliserar bålen aktiveras, samtidigt som de ändå tillåter tung 

träning för extremiteterna. Författarna anser att det finns ett användningsområde för träning på 

instabila underlag, då det bland annat har påvisats minska förekomsten av ländryggssmärta. Det 

kan även vara lämpligt under en rehabiliteringsfas efter skada eller som preventiva inslag 

följande perioder av tyngre träning på stabilt underlag. Den ökade aktiveringen av 

bålmuskulaturen som sker vid träning på instabila underlag kommer dock på bekostnad av 

kraftutveckling i extremiteterna. För idrottsutövare som inte enbart tränar för hälsa och 

välmående utan även för att utvecklas inom sin idrott rekommenderas därför program med 

friviktsträning på stabila underlag där kraftutvecklingen kan maximeras (Behm et. al. 2010).  

Bålmuskelträning 

Bålträning har föreslagits att användas i förebyggande syfte och vid behandling av t.ex. 

ländryggssmärta. Till följd av detta har även träning inom idrottssammanhang fokuserat mycket 

på den möjliga kopplingen mellan bålmuskelträning och förbättrad idrottsprestation (Schilling 

2013). Ignjatovic, Radovanovic & Kocić (2019) studerade i sin studie individer som inte 

styrketränade regelbundet. Deltagarna utförde bland annat knäböj under åtta veckor på stabilt 
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eller instabilt underlag. Deltagarna visade på förbättring inom sina grupper, vilket vidare styrker 

principen att det du tränar blir du bra på. Den största ökningen var i knäböj på instabilt underlag, 

där deltagarna i snitt ökade 12% i Quadriceps efter träningsperioden. Studien av Ignjatovic, 

Radovanovic & Kocić (2019) visade på att individer under förhållandevis låg intensitet utfört på 

instabil eller stabilt underlag kunde öka muskelstyrka efter åtta veckors träning. Vi ville istället 

genomföra en pilotstudie för att få indikationer på om redan tränade personer under en 

interventionsperiod med högre intensitet kunde öka i muskelstyrka efter endast fyra veckors 

knäböjsträning. I denna studie undersöktes styrkeutvecklingen i bålen istället för i Quadriceps. 

Det finns begränsat med studier som undersökt kraftutveckling efter fyra veckors träning. Vidare 

finns det ingen studie som undersökt kraftutveckling i bålen mätt med Biodex efter en period av 

knäböjsträning. Författarna ville även studera om en träningsperiod med knäböj på stabilt eller 

instabilt underlag påverkar balansen vid test på instabilt underlag, samt undersöka om resultatet 

skiljer sig mellan de båda. 

 

Fysioterapi 

Fysioterapeuter har kompetensen att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga skador och 

sjukdomar samt ge förslag på rehabiliteringsåtgärder utifrån patientens önskemål och behov 

(fysioterapeuterna 2015). Knäböj är en vanligt förekommande övning som fysioterapeuter ofta 

använder sig av då den involverar både ben och bål. Vidare kan den traditionella knäböjövningen 

på stabilt underlag utmanas via olika instabila underlag för att ställa högre krav på 

bålmuskelstyrka. Genom att byta till ett mindre stabilt underlag kan bålmuskulaturen utmanas på 

hög nivå redan med lägre vikter (Behm et. al. 2010). Utifrån ett patientperspektiv kan det vara av 

värde att se snabba träningsresultat, exempelvis efter fyra veckor, vilket skulle kunna leda till att 

patienten får ökad motivation. Detta kan i sin tur underlätta att fullfölja en rehabiliteringsplan 

eller ett träningsprogram och därmed blir patienten mer självständig. Fysioterapeuter som arbetar 

på t.ex. hälsocentraler möter ofta patienter med långvariga ryggbesvär eftersom en stor del av 

befolkningen drabbas en eller flera gånger av denna typ av besvär. Inaktivitet har visat sig ha 

både skadliga fysiska och psykiska effekter på långvariga ryggbesvär. Fysisk aktivitet är däremot 

det bästa sättet att minska smärta och förbättra funktion (Hansson, 2008) där dessa patienter 
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bland annat rekommenderas muskelstärkande fysiska aktiviteter och/eller specifika 

träningsprogram för bålkontroll (Grooten, 2016).  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur posturalt svaj samt utvecklingen av maximal 

dynamisk styrka vid flexion och extension i bål påverkades av en träningsperiod med instabilt 

underlag kontra stabilt underlag vid belastade knäböj. 

 

Frågeställningar  

1. Hur påverkar träning av knäböj på instabilt underlag maximal styrkeutveckling (Nm) vid 

isokinetisk koncentrisk bålflexion respektive extension? 

 

2. Hur påverkar träning av knäböj på stabilt underlag maximal styrkeutveckling (Nm) vid 

isokinetisk koncentrisk bålflexion respektive extension? 

 

3. Hur påverkar träning av knäböj på instabilt underlag posturalt svaj mätt på kraftplatta? 

 

4. Hur påverkar träning av knäböj på stabilt underlag posturalt svaj mätt på kraftplatta? 
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Material och metod 

Design 

Metoden som valdes var kvantitativ ramdomiserad experimentell pilotstudie. Författarna valde 

denna experimentella studiedesign och en kvantitativ ansats för att kunna få objektiva mått på 

eventuell förändring av maximal bålmuskelstyrka och balans i stående på instabilt underlag. 

Författarna mätte och jämförde utvecklingen av maximal bålmuskelstyrka och posturalt svaj 

genom två olika träningsformer; knäböj på stabilt underlag respektive knäböj på instabilt 

underlag under en interventionsperiod på fyra veckor. Deltagarna slumpades genom lottning med 

stratifierat urval för att få en jämn fördelning mellan könen (Olsson & Sörensen 2011). 

Studieupplägg 

 

 

 

 

Figur 1. Studiens flödesschema  

Urvalsprocess 

En annons med information om studien, kontaktuppgifter till studieansvariga samt inklusions- 

och exklusionskriterier (bilaga 1) lades ut i en Facebook-grupp för att fånga de eventuella 

deltagarnas intresse. Medlemmarna i Facebook-gruppen var studenter som studerade vid LTU, 

vilket kändes relevant vid rekrytering till denna studie. tre män och fem kvinnor anmälde sitt 

intresse varpå studieansvariga kontrollerade att inklusions- och exklusionskriterier uppfylldes. 

Ett informationsbrev gällande studien (bilaga 2) skickades sedan ut via mail till respektive 

preliminär deltagare. Ett första fysiskt möte planerades med de preliminära deltagarna där 

studieansvariga kontrollerade att samtliga av dessa kunde utföra fem korrekta knäböj på instabilt 

(BOSU-boll) respektive stabilt underlag. Samtliga deltagare klarade att utföra övningarna korrekt 

och inkluderades därmed i studien. Vid det första mötet skrev deltagaren även under sitt 

samtycke till studiemedverkan (bilaga 3).  

 

Urvalsprocess Teknikgenomgång Baseline tester Intervention Post-tester 
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Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

• 18 - 30 års ålder. 

• Individer som hade ett gymkort på 

Mitt Livs StiL i Luleå som sträckte sig 

över interventionsperioden 

• Individer som hade minst ett års 

träningsvana av styrketräning. 

• Individer som kunde utföra fem 

korrekta knäböj på instabilt respektive 

stabilt underlag vid studiens start. 

• Individer som hade genomfört minst 

ett pass styrketräning per vecka under 

det senaste halvåret. 

• Individer med skador eller annat 

hälsotillstånd som kunde påverka 

förmågan att utföra testet eller 

träningsperioden. 

• Individer som tidigare tränat knäböj på 

instabilt underlag. 

• Individer som regelbundet tränade 

styrketräning på 80% eller mer av 

1RM 

 

 

Lottning 

Deltagarna lottades in i grupperna stabilt eller instabilt genom stratifierat urval efter kön. 

Eftersom deltagarna bestod av ett ojämnt antal män (3 st) respektiv kvinnor (5 st), lottades först 

två kvinnor till vardera grupp. Den kvinnan som blev över inkluderades därefter i lottningen av 

männen då studieansvariga återigen drog två deltagare till vardera grupp. Resultatet av lottningen 

gav 3 kvinnor och 1 man i gruppen instabilt, samt två kvinnor och två män i gruppen stabilt. 

Lottningen genomfördes av att författare #1 skrev namn på lappar och vek ihop och författare #2 

drog lappar till de två grupperna. 

Datainsamling 

Deltagarna har under interventionsperioden dokumenterat sin träning, inklusive sin vanliga 

träning i en träningsdagbok (Bilaga 4). I denna har det framgått vilka träningsövningar de utfört, 

antalet set och repetitioner. Vid träning av den tilldelade knäböjsövningen redovisades även 

vilken vikt som användes, uttröttning med BORG-skattning (6–20) och upplevelsen av vardera 

träningspass. Träningen utfördes 2 gånger i veckan och dokumenterades veckovis via ett 
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google.docs dokument som delades mellan vardera deltagare och författarna. De tre testen 

utfördes i följd. Styrkemätningarna registrerades med hjälp av Biodex dynamometer system 3 

och mätningarna för posturalt svaj med kraftplattan Kistler 9286BA. Identiska mätningar 

genomfördes både före och efter träningsinterventionen, för att först få ut maxvärde vid baseline 

och senare ett slutresultat. Vid det första testtillfället uppgav deltagarna även sin längd, vikt, kön 

och ålder. 

Mätningar 

Mätningar av balans i form av posturografisk mätning av posturalt svaj samt koncentrisk 

isokinetisk bålmuskelstyrka mättes inom en vecka före- respektive efter interventionsperioden 

varpå denna data samlades in. Deltagarna blev instruerade om att inte ha tränat inom ett dygn 

före mätningarna. Innan mätningarna värmde deltagarna upp på cykel i tio minuter. 

Testordningen var balans följt av bålmuskelstyrka. 

Mätning av posturalt svaj på instabilt underlag 

Test av postural kontroll i stillastående utfördes på kraftplatta (Kistler 9286BA, Kistler, 

Schweiz). Mjukvaran MARS (S2P Ltd., Slovenien) användes för beräkning av utfallsvariabler. 

Instabilt underlag i form av Airex Balance pad (Airex AG, Switzerland) placerades ovanpå 

kraftplattan (figur 2). För att standardisera understödsytan placerades en kil mellan deltagarens 

fötter (figur 2). Enligt balanstestet quiet stance fick deltagaren sedan instruktioner om att titta på 

en prick och samtidigt stå så stilla som möjligt under en minut. Testet utfördes barfota och med 

armarna hängandes fria. Parametrar som mättes var Total sway path, Total sway velocity, Sway 

max amplitude anterior-posterior, Sway max amplitude medial-lateral samt Total sway area. 
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Figur 2. Quiet stance på instabilt underlag              

Mätning av bålmuskelstyrka 

Biodex System 3 (Biodex, USA) som användes vid test av bålmuskelstyrka kopplades ihop med 

en rygg-/nackmodul. Deltagaren satt i en stolsliknande position som ställdes in efter individuell 

antropometri, dvs. utifrån dess längd och kroppsform. Deltagarens höft och knän ställdes in i 90° 

flexion där låren respektive bäckenet fixerades med band. Underbenen fixerades med en 

justerbar platta. Fötterna hängde fritt utan fotstöd. Även bröstkorgen fixerades med två band 

korsade över bröstkorgen. Varje test startades från neutralposition med inställningen 50° vinkel 

av stolsryggen (figur 3). Deltagaren instruerades att ha sina armar korsade över bröstet vid 

samtliga tester. Detta för att minimera påverkan av muskelstyrka från andra delar av kroppen 

(Gunnarsson et al. 2011). Efter att inställningar av Biodex dynanometern genomförts utförde 

deltagaren en flexion respektive en extension i bålen för att mäta individuellt rörelseomfång som 

skulle ligga till grund för rörelsebanan under testet. Innan testet värmde deltagaren upp genom 

att mot ett konstant motstånd utföra fem extensioner respektive fem flexioner koncentriskt i 

bålen i dess fulla rörelseomfång. Hastigheten på motståndet var 30° per sekund. Deltagaren 

instruerades att använd cirka 50% av sin maximala kraft i bålen. I en direkt anslutning till 

uppvärmningen utförde deltagaren sedan ytterligare fem extensioner och fem flexioner 

koncentriskt i bålen, men instruerades då att använda sin maximala kraft i bålen. Efter det 

maximala styrketestet fick deltagaren vila i fem minuter. Nästa test inleddes med en 

uppvärmning liknande den innan, dock ändrades hastigheten på motståndet till 60° per sekund. 

Deltagarna utförde återigen fem extensioner och fem flexioner i bålen med cirka 50% av 
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maximal kraft i bålen. I en direkt anslutning till uppvärmningen utförde deltagaren ett ytterligare 

test liknande det innan, dock mot ett motstånd på 60° per sekund. Fem extensioner och fem 

flexioner i bålen utfördes med maximal kraft i bålen.  

Data som registrerades var det högsta värdet vid de respektive fyra testerna; flexion 30° per 

sekund, extension 30° per sekund, flexion 60° per sekund respektive extension 60° per sekund. 

Resultatet angavs i Newtonmeter (Nm). 

   

Figur 3. Biodex system 3 med rygg-/nackmodul                          

Submaximalt test för anpassning av träningsbelastning 

För att ta fram individanpassad belastning för deltagarna under träningsinterventionen träffades 

vardera deltagare och studieansvariga på gymmet Mitt Livs StiL, Luleå, med syftet att ta fram 

maxbelastningen genom ett submaximalt test för 3 RM på antingen stabilt eller instabilt 

underlag. Den maximala vikt som deltagaren orkade knäböja max tre gånger räknades om till ett 

hypotetiskt 1 RM med formeln: [vikt + (vikt*reps*0.033)] (Richter 2011). Utifrån det 

hypotetiska värdet kunde sedan studieansvariga ta fram värden för 75, 80 samt 85% som 

deltagaren skulle träna med. Deltagaren fick först värma upp enskilt i minst 10 minuter och 

sedan göra tio repetitioner med obelastad stång. Därefter angav deltagaren vilken vikt hen 

uppskattade sig klara och gjorde ytterligare två uppvärmningsset på 50- respektive 70% av 

uppskattat max. Därefter stegrades belastning i samråd mellan deltagare och studieansvariga tills 

deltagaren själv valde att stanna eller inte längre klarade av att genomföra tre stycken lyft. 

Mellan varje nytt maxförsök vilade deltagaren minst tre minuter tills hen kände sig redo. Vid 
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testtillfället informerade studieansvariga även om upplägget med träningsdagboken och ett 

frågeformulär om besvär från rörelseorganen med deltagarna (Bilaga 5). 

Intervention 

Grupp 1 genomförde knäböj på stabilt underlag och grupp 2 på instabilt underlag i form av en 

BOSU-boll. För samtliga deltagare gällde ett djup på minst 90° i knäna. Träningen skulle utföras 

två gånger i veckan i fyra veckors tid, med doseringen fem set om fem repetitioner på 80% av 

1RM’s belastning. Belastningen justerades till att inkludera ett fönster på 75-85% av 1RM för att 

ta hänsyn till aktuell dagsform. Mellan varje set skulle deltagaren vila tre till fem minuter och två 

träningspass åtskiljs av minst en dags uppehåll.   

 

Grupp 1 – knäböj på stabilt underlag (figur 4): 

Intensitet: 5 RM (80% av 1RM stabilt) (variation: 75-85%) 

Volym: Antal repetitioner: 5. Antal set: 5 

Frekvens: Två gånger/vecka 

Rörelsehastighet: Högsta möjliga 

Vila mellan varje set: Minst tre minuter/max fem minuter 

Vila mellan varje träningspass: minst en dag (uppehåll från knäböj) 

Utrustning: skivstång, vikter 

  

Figur 4. Bildserie över knäböjsövningen på stabilt underlag. 
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Grupp 2 – knäböj på instabilt underlag (figur 5): 

Intensitet: 5 RM (80% av 1RM instabilt) (variation: 75-85%) 

Volym: Antal repetitioner: 5. Antal set: 5 

Frekvens: Två gånger/vecka 

Rörelsehastighet: Högsta möjliga 

Vila mellan varje set: minst tre min/max fem min 

Vila mellan varje träningspass: minst en dag (uppehåll från knäböj) 

Utrustning: skivstång, vikter, BOSU-boll 

 

Figur 5. Bildserie över knäböjsövningen på instabilt underlag. 

Dataanalys 

Resultatet för samtliga genomförda tester finns presenterat för varje individ i tabellform samt i 

beräknat medelvärde på gruppnivå (instabil respektive stabil) i diagramform.  

Data för maximal bålmuskelstyrka visar den individuella förändringen före (F) och efter (E) 

interventionsperioden. Inom grupperna beräknades medelvärdet inklusive standardavvikelse 

(SD) före och efter interventionsperioden. Data för balanstest (quiet stance på instabilt underlag) 

visar den individuella förändringen före (F) och efter (E) interventionsperioden. Parametrar som 

mättes var Total sway path, Total sway velocity, Sway max amplitude anterior-posterior, Sway 

max amplitude medial-lateral samt Total sway area. Inom grupperna beräknades medelvärdet 

inklusive standardavvikelse (SD) före och efter interventionsperioden. 
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Ingen statistisk signifikansanalys genom t-test eller motsvarande analysmodell gjordes på grund 

av det begränsade deltagarantalet. Angiven dataanalys gjordes i Excel. 

Etiska överväganden 

Vid rekrytering av deltagare i Facebook-gruppen framgick det tydligt i informationen att det var 

frivilligt att delta i denna studie. Det fanns även information om vilket syfte och upplägg studien 

hade. Vid första testtillfället gavs samtliga deltagare även en muntlig information om studien 

liknande den skriftliga. Vidare kunde deltagarna närsomhelst under studiens gång höra av sig till 

någon av studieansvariga vid eventuella oklarheter med studien.  

 

Då tung styrketräning tränades ville studieansvariga minimera risker för eventuella skador via 

olika urvalskriterier. Genom att utesluta personer med skada samt inkludera träningsvana 

personer minskar risken för skador. För att säkerställa att deltagarna inte hade några 

muskuloskeletala besvär innan träningsperioden användes även Nordiska frågeformuläret för 

analys av muskuloskeletala symtom (Kuorinka et. al. 1987) (bilaga 5). Deltagarna fick även fylla 

i formuläret efter avslutad träningsperiod. Studieansvariga instruerade även deltagarna i hur 

respektive övning skulle utföras samt deltog vid testtillfällena före och efter 

interventionsperioden. Studieansvariga informerade vikten av uppvärmning före testtillfällena 

samt innan träningspass. Deltagarna skrev under en informationsblankett gällande skaderisk samt 

rättigheten till att avsluta sin medverkan i studien när som helst utan specifik anledning. Denna 

blankett förvarades hemma hos en av studieansvariga under studiens gång. Om smärta och/eller 

obehag som inte var träningsvärk mot förmodan skulle uppstå under interventionsperioden 

ombads deltagarna att kontakta studieansvariga. I denna studie bedömdes nyttan med 

interventionen vara större än risken för skador då deltagarna var friska individer samt hade 

träningsvana av styrketräning.  

 

Deltagarna avidentifierades då de i dataanalys omnämndes med koder. Därav anses risken med 

att läsaren kan identifiera deltagarna som relativt låg, dock kan detta inte helt garanteras. 

Personuppgifter och deltagarnummer sparades i studieansvarigas datorer med lösenord som 

endast författarna har tillgång till. 
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Resultat 

Utav de initialt åtta deltagarna så fullföljde sex stycken träningsperiodens fyra veckor samt 

sluttester. Två deltagare exkluderades från studien. Den ena exkluderades pga halkolycka vilket 

omöjliggjorde vidare träning, och den andra pga blandad sjukdom och skada vid slutet av 

träningsperioden och posttester. Medeltal av utmattning enligt BORG-skalan var 13,7. Antal 

genomförda pass, total snittmängd träning och BORG-skattad ansträngning per deltagare kan ses 

i tabell 2.  

De sex inkluderade deltagarna hade en medelålder på; 25 år (SD±3 år), medellängd på: 168 cm 

(SD±10 cm) och medelvikt på: 66 kg (SD±7 kg) 

 

Tabell 2. Mängd träning under perioden 

Deltagare: Knäböjspass Snittvärde: Alla pass / 

vecka. 

BORG rpe- skala, snitt 

vid knäböjsträning. 

1 8 10,5 14,5 

2 8 5,3 13,4 

3 8 3,8 12,9 

5 8 6,8 11,9 

7 8 6.3 15,4 

8 8 6,7 14,3 
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Posturalt svaj 

De som tränade på instabilt underlag förbättrade sina värden på gruppnivå stort i: Total sway 

path (20%), figur 10. Total sway Velocity (20%), figur 11. Och total sway area (28%), figur 14. 

 

Tabell 3. Posturalt svaj vid quiet stance på instabilt underlag före (F) och efter (E) intervention. Värdet i 

fetstil är det bästa som i dessa fall också är det lägsta. 
Deltagare Sway Path – 

Total (mm) 

Sway Velocity – 

Total (mm/s) 

Sway maximal 

amp - A-P (mm) 

Sway maximal 

amp - M-L (mm) 

Sway area – total 

(mm^2) 

2 – Instabil F: 

                   E: 

1393 

1279 

23,2  

21,3 

47,1  

47,5 

31,5  

38,4 

4607  

4116 

1 – Instabil F: 

                   E: 

1886  

1364 

31,4  

22,7 

39  

41,9 

36,3 

30,6 

5657  

3152 

5 – Instabil F: 

                   E: 

1508  

1193 

25,1 

19,9 

30,1  

30,2 

32,5  

28,2 

2837  

2204 

3 - Stabil    F: 

                   E: 

1804  

1450 

30,1  

24,2 

41  

46,1 

34,8  

34,5 

4163  

3074 

8 – Stabil    F: 

                   E: 

1844  

2219 

30,7  

37 

50,5  

43,7 

38,9  

39,4 

5119  

6028 

7 – Stabil    F: 

                   E: 

1557  

1225 

26  

20,4 

41,1  

33, 

35,5  

36,7 

4099  

3956 

 

 

Den instabila gruppen förbättrade totala sway path med 20% och den stabila med 6%, se figur 6. 

Figur 6. Total sway path i milimeter (mm) före och efter intervention. Gruppnivå, instabil till vänster och 

stabil till höger. 

0

500

1000

1500

2000

2500

Instabil              Stabil

m
m

Total SWP. Före och efter.
mm

Före Efter



23 
 

Den instabila gruppen förbättrade total sway velocity med 20% och den stabila gruppen med 6%, 

se figur 7. 

 
Figur 7. Total Sway Velocity (V) mätt i millimeter/s före och efter intervention. Gruppnivå med instabil 

till vänster och stabil till höger. 

 

I utfallsmåttet Sway maximum amplitude Anterior-Posterior försämrades den instabila gruppen 

med 3% medans den stabila förbättrades med 7.5%, se figur 8. 

 
Figur 8. Sway max amplitude Anterior-Posterior mätt i millimeter (mm) före och efter intervention. 

Gruppnivå med instabil till vänster och stabil till höger. 
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Mätningarna för sway maximum amplitude Medial-lateral ger marginella skillnader. 3% bättre 

för instabilt och 1% sämre för stabil, se figur 9. 

 
Figur 9. Sway maximum amplitude medial-lateral mätt I millimeter (mm) före och efter intervention. 

Gruppnivå med instabil till vänster och stabil till höger. 

 

I sway area total förbättrar den instabila gruppen sitt resultat med 28% och den stabila med 2%, 

se figur 10. 

 
Figur 10. Total sway area mätt i mm^2 före och efter intervention. Gruppnivå med instabil till vänster 

och stabil till höger. 
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Bålmuskelstyrka 

Den instabila gruppen visade störst ökning med 18% i flexion 60°/s (figur 8). Den näst största 

ökningen stod den stabila för i extension 60°/s med 13% (figur 9).  

 

Tabell 4. Resultat vid maxtester före (F) och efter (E) intervention mätt i newtonmeter (Nm). Utfallen är 

30°/s flexion och extension, samt 60°/s flexion och extension. Bästa värdet i fetstil. 

Deltagare: 30°flex #1 30° Ext #1 60° Flex #1 60° Ext #1 

2 – Instabil F: 

                   E: 

158 

123   

202 

237 

112 

126 

274  

227 

1 – Instabil F: 

                   E: 

116 

157 

302 

302 

116  

126 

279  

290 

5 – Instabil F: 

                   E: 

127 

129 

212 

231 

90  

123 

188  

213 

3 – Stabil    F: 

                   E: 

108 

102 

212 

157 

81  

82 

172  

152 

8 – Stabil    F: 

                   E: 

140 

161 

231 

283 

124  

186 

232  

282 

7 – Stabil    F: 

                   E: 

224 

186 

400 

403 

213  

170 

357  

428 

 

 

I flexion 30°/s förekommer marginella skillnader i utfallsmåtten före och efter träning. Den 

instabila gruppen ökar med 1,5% och den stabila går ned med 4,5%, se figur 11. 

  
Figur 11. Flex 30°/s Före och efter intervention inkl. standardavvikelser (SD) mätt i newtonmeter (Nm). 

Gruppnivå, instabil grupp till vänster och stabil till höger. 
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I extension 30°/s är gruppen som tränade på stabilt underlag oförändrad medans den instabila 

gruppen visade på en förbättring med 7.5%, se figur 12. 

 
Figur 12. Extension 30°/s °/s Före och efter intervention inkl. standardavvikelser (SD)mätt i newtonmeter 

(Nm). Gruppnivå, instabil grupp till vänster och stabil till höger. 

 

I flexion 60°/s ökar bägge grupper, den instabila gruppen med 18% och den stabila med 5%, se 

figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Flexion 60° °/s Före och efter intervention inkl. standardavvikelser (SD) mätt i newtonmeter 

(Nm). Gruppnivå, instabil grupp till vänster och stabil till höger. 
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I extension 60°/s minskar den instabila gruppen marginellt (2%) medan den stabila ökade med 

13%, se figur 14. 

 
Figur 14. Extension 60°/s Före och efter intervention inkl. standardavvikelser (SD) mätt i newtonmeter 

(Nm). Gruppnivå, instabil grupp till vänster och stabil till höger. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna valde att utföra en oblindad studie då de visste vilken interventionsgrupp som 

deltagarna tillhörde. En blindad eller dubbelblindad studie var under omständigheterna inte 

möjligt då samtliga deltagare behövde känna till vilken interventionsgrupp de skulle tillhöra för 

att kunna träna knäböjsövningen. I syfte att försöka standardisera samtliga styrketester respektive 

balanstestet och mätningar delade studieansvariga upp olika moment mellan varandra. Den ena 

gav muntlig information kring studien till varje deltagare vid det första testtillfället. Den andra 

gav information kring hur styrketesterna skulle ske samt pushade på deltagaren vid utförandet av 

dessa. Dessutom användes objektiva mätningar vilket minskade risken för eventuell påverkan 

från testledare. 

Pilotstudie 

Eftersom designen på studien var en pilotstudie med relativt få deltagare så blev den svag för 

mindre individuella skillnader både under testtillfällena och interventionsperioden. Att 

studiedeltagarna var studenter kan också ha påverkat då deras scheman varierar och blir mer 

intensiva närmare terminsslutet. Det kan vara svårt att placera interventionen så att den passar 

alla men med studieansvarigas specifika deltagarunderlag så finns argument för en intervention 

och tester tidigt vid terminsstart för att undvika de stressigaste perioderna med inlämningar och 

rapporter. Vid maxningstillfället efter träningsinterventionen upplevde studieansvariga att flera 

av deltagarna var både lite påverkade av väder, kyla och mörker men även av skolarbete och 

inlämningar. Sådana faktorer kommer att jämna ut sig med ett större deltagarantal men blir här 

relativt påtagliga där vi förlorade två deltagare pga olycksfall och sjukdom under perioden 

och/eller innan maxtester. 

Urvalsprocess och deltagare  

Författarna valde att exkludera personer som inte styrketränade regelbundet till denna studie 

eftersom detta hade utgjort en högre skaderisk bland deltagarna. En svaghet med att rekrytera 

träningsvana deltagare var dock att redan tränade personer begränsar möjligheten att uppnå stora 

effekterna vid olika styrkemätningar, som vid denna typ av studie. Denna typ av studie skulle 
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däremot kunna bidra till en ökad kunskap kring om redan tränade personer skulle kunna öka i 

styrka efter endast fyra veckors tid. 

Interventionsperiod 

Träningsperioden i denna studie var fyra veckor, vilket verkar vara en kort tid i jämförelse med 

tidigare styrketräningsstudier. Ignjatovic, Radovanovic & Kocić (2019) undersökte 

styrkeutvecklingen av åtta veckors träning av bland annat knäböj på stabilt eller instabilt 

underlag. Intensiteten var 50% av 1 RM, 6 repetitioner, 6 set, två gånger per vecka och 

resulterade i en styrkeökning hos deltagarna. I denna studie valde författarna istället att studera 

en hälften så lång interventionsperiod, men med en tyngre belastning på cirka 80% av 1 RM. 

Denna studie skulle därav kunna ge en ökad kunskap om fyra veckors träning av knäböj skulle 

kunna leda till en progrediering av styrka, i specifikt bålmuskulatur. Att tillägga är dock att 

deltagarna i studien gjord av Ignjatovic et. al. (2019) inte hade styrketränat sex månader innan 

studien, medan deltagarna i denna studie hade tränat minst ett pass per vecka under det senaste 

halvåret. Dessutom skulle deltagarna i denna studie även under interventionsperioden fortsätta 

med egen träning. Det är under de inledande sex till åtta veckorna av styrketräning för en 

styrkeotränad individ den neurala adaptionen anses stå för den övervägande delen av 

styrkeökningen (Wernbom & Augustsson 2004). Enligt denna förklaring är en träningsperiod på 

fyra veckor därav inte optimal för att kunna utvärdera varken neurala anpassningar eller de 

muskelfysiologiska effekterna som anses komma senare (Wernbom & Augustsson 2004). För att 

minimera effekterna av annan träning än den specifika interventionen, knäböjsträningen, och för 

att inte tappa styrka uppmuntrades deltagarna att fortsätta som vanligt med sin träning och addera 

våra pass till sitt schema. Gällande frekvensen av träningstillfällen har forskning visat att tre pass 

per muskelgrupp och vecka ger störst ökning hos otränade, medan två pass per vecka verkar ge 

ungefär lika bra resultat som tre pass hos vältränade (Thomeé et. al. 2008). Vidare har det hos 

unga vuxna även kunnat påvisats betydande neurala anpassningar efter perioder av balansträning 

under endast fyra veckor (Ruffieux et. al 2017). 

Mätmetoder 

En kraftplatta (Kistler 9281C) liknande den som användes i denna studie har tidigare visat på 

god reliabilitet vid mätning av posturalt svaj (Janusz Błaszczyk et. al 2016). Parametrar som 

mättes var Total sway path, Total sway velocity, Sway max amplitude anterior-posterior, Sway 
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max amplitude medial-lateral samt Total sway area. Författarna valde att utföra testet quiet 

stance med ögonen öppna eftersom knäböjsövningen skulle utföras tittandes. Detta test hade 

dock kunnat vara till en fördel för den grupp som tränade knäböj på instabilt underlag. Det hade 

därför varit intressant att undersöka posturalt svaj även på stabilt underlag för att undersöka 

eventuella specifika effekter för respektive grupp. 

 

För att undersöka maximal bålmuskelstyrka hos deltagarna använde sig författarna av Biodex 

System 3. Mätinstrumentet har mekaniskt reliabla mått för vridmoment, position och hastighet. 

Validiteten för isometriska vridmoment och positionsmätningar är godkänd för både kliniska och 

forskningsändamål. Koncentriska hastighetsmått är valida upp till ca 300° per sekund (Drouin et. 

al 2004). Att använda denna mätmetod skulle dock kunna innebära en risk i form av en 

inlärningskomponent där deltagaren får ett bättre resultat vid testtillfälle 2 jämfört med 

testtillfälle 1. Gunnarsson, Johansson & Strigardet (2011) som undersökte magmuskelstyrka hos 

både friska individer och hos personer med främre bukväggsbråck utvärderade test-retest 

reliabilitet genom jämförelse av två mätningar med en veckas mellanrum. Författarna drog 

slutsatsen att mätning av magmuskelfunktion med Biodex är en reliabel och valid metod för att 

såväl jämföra ett värde efter operation och/eller efter träningsprogram. I studien användes 

vinklarna 30° och 60° per sekund vid isokinetisk flexion respektive extension (Gunnarsson, 

Johansson och Strigardet 2011), varpå författarna till denna studie valde dessa rörelseriktningar, 

vinklar och hastighet. För att deltagaren skulle få utföra testerna på Biodex inom ett bekvämt 

rörelseomfång gjordes en individuell mätning av omfånget innan den första testomgången vid 

testtillfälle 1 respektive testtillfälle 2. För att minska risken för eventuella felkällor som kan 

påverka resultaten vid de olika testerna hade författarna dock behövt använda sig av samma 

rörelseomfång vid testtillfälle 2 som användes vid testtillfälle 1.  

Resultatdiskussion 

Totalt åtta individer deltog initialt. Två deltagare exkluderades i resultatredovisningen, en 

deltagare från vardera interventionsgrupp (tabell 2). Den ena deltagaren exkluderades på grund 

av förkylning vid det andra testtillfället samt skada som inträffade mot slutet av 

interventionsperioden vilket hade kunnat påverka de värden som uppmättes vid det andra 

testtillfället. Den andra deltagaren exkluderades på grund av skada som inträffade efter cirka 
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halva interventionsperioden vilket ledde till att deltagaren endast genomförde fyra av åtta 

knäböjspass. Vid det andra testtillfället uttalade deltagaren även sig om att ha sömnbrist varpå 

författarna ansåg att även detta hade kunnat påverka värden som testades. Skadorna hos de två 

deltagarna uppkom dock inte under knäböjsövningen och hade därav ingen koppling till studien.  

Posturalt svaj 

Här visar den instabila gruppen på tydliga förbättringar i tre av utfallsmåtten, Total (T) Sway (S) 

Area, TS Path och TS Velocity. Övriga mätvärden i både instabil och stabil grupp var marginella 

eller ganska låga i samtliga förutom i ett (figur 8), där de instabila försämrar sitt värde marginellt 

(-3%) medans den stabila gruppen förbättrar sig något (7.5%). Resultaten skulle kunna bero på 

att den stabila gruppen som tränade på stabilt underlag testades på instabilt underlag och därav 

inte förbättrades i samma utsträckning som den instabila gruppen. Inom den instabila gruppen 

uppnådde två av tre deltagare goda ökningar i fem av åtta utfallsmått utan att sänka sina värden i 

något. En anledning till att den tredje deltagaren varierade mer i sluttesterna skulle kunna bero på 

att hen för några år tillbaka rehabiliterat skador med instabilitetsträning av annan form än den i 

studien och därav inte var helt främmande till utförandet. 

Bålmuskelstyrka 

Resultaten på gruppnivåer visar att de som tränade på instabilt underlag ökade styrka i 

utfallsmått flexion 60°/s med 18%. De som tränade på stabilt underlag ökade i extension 60°/s 

med 13%. På individnivå varierar resultaten mer. Sammanfattningsvis ökade de instabila 

deltagarna sina värden i sju mätningar, var lika bra i tre stycken och sänkte sitt värde i två 

stycken. Jämfört med de stabila deltagarna som endast ökade i fem stycken, var oförändrade i tre 

stycken och minskade i fyra stycken. Sett till styrkeutvecklingen i bålen under 

träningsinterventionen skulle den knappa förbättringen kunna bero på den korta tiden samt på 

grund av att många utav deltagarna redan innan medverkan i denna studie tränade styrketräning 

regelbundet. Wernbom & Augustssom (2004) menar att det är under de inledande sex till åtta 

veckorna av styrketräning för en styrkeotränad individ den neurala adaptionen anses stå för den 

övervägande delen av styrkeökningen (Wernbom & Augustsson 2004). 

 

Träningsdagböckerna som deltagarna fyllde i under interventionsperioden visade på skillnader 

mellan den egna träningen gällande mängd och intensitet (tabell 2). För att få ett så rättvist 
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resultat som möjligt hade deltagarna behövt träna på en liknande nivå både en tid innan och 

under träningsperioden. Det är därför troligt att de som tränade mer i förhållande till andra 

deltagare under träningsperioden hade mindre att förbättra. 

Klinisk reflektion 

Vi kan inte med vår metod säkerställa att det skett en muskeltillväxt utan det är troligt att den 

neuromuskulära anpassningen står för delar av förbättringen. Oavsett faktor sågs en förbättring i 

mätvärden hos flera deltagare på individnivå vilket pekar mot att t.ex. en kort toppningsperiod 

efter försäsongsträning eller en rehabiliteringsintervention som följd av skada eller sjukdom kan 

ge snabba ökningar. Framförallt det senare exemplet är aktuellt för fysioterapeuter som arbetar 

inom vård och omsorg, rehabilitering eller med idrottsskador. Att använda kortare perioder med 

träning på instabilt underlag diskuteras även av Behm et al (2010) som positivt, då i relation till 

styrketränande idrottare som satsar på maximal styrka. De nämner även att för de som tränar för 

välmående, hälsa, preventivt eller i rehabiliterande syfte så är instabilitetsträning på <70% av 

1RM med många repetitioner ett bra tillvägagångssätt och har bra resultat mot bland annat 

ländryggssmärta, då det mjuka underlaget också förbättrar sensorisk input i stabiliserande vävnad 

runt knä- och fotled, som i sin tur kan leda till snabbare utväxling av agonist-antagonist-påslag 

vid oväntade externa påfrestningar. I denna studie indikerar resultatet att även tung 

instabilitetsträning med medelhöga repetitionsantal ger kraftökningar som kan användas i samma 

syfte vilket kan vara användbart för den som inte kan eller vill träna för uthållighet utan hellre 

för maximal styrka. Posturalt svaj på instabilt underlag förbättrades också framförallt av träning 

på instabilt underlag. 

Studiens resultat indikerar att det går att se förbättringar gällande både bålmuskelstyrka och 

posturalt svaj efter en kortare träningsperiod. Vi kan inte peka på några klara samband eftersom 

detta är en pilotstudie, däremot kan vi tolka resultaten som indikationer på vad man kan förvänta 

sig om metoden skulle replikeras på ett större deltagarantal. 

Konklusion 

Denna pilotstudie indikerar att knäböj utfört på instabilt underlag kan ha positiva effekter på 

framförallt posturalt svaj men även på kraftutveckling i flexionsrörelse i bål efter en kort 

träningsperiod hos redan tränade individer. Träning på stabilt underlag under samma period 
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förbättrar inte det posturala svajet på instabilt underlag men ger kraftökningar i 

extensionsrörelser i bål. För att stärka de resultat som presenteras i denna studie krävs det att fler 

studier undersöker ämnet med samma metod och med ett större antal deltagare. Det skulle också 

vara intressant att se en längre studie med uppföljande maxtester under studiens gång för att se 

när resultaten blir avtagande i relation till träningsmängden. 
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Bilaga 1 

Är du intresserad av att delta i en träningsstudie kring knäböj och bålstyrka? 

Vi är två fysioterapeutstudenter från termin 6 som skriver ett kandidatarbete om träning och 

hälsa. Vi söker nu frivilliga deltagare till studien som inkluderar en träningsperiod på 4 veckor 

där vi ska jämföra effekten av 2 olika träningsvarianter av knäböj. Vi vill träffas i slutet av 

oktober för att instruera övningarna och vid två tillfällen tidigt i november; vid det ena tillfället 

för att mäta bålstyrkan för rygg- och magmuskler i ett rörelselaboratorium vid LTU och vid det 

andra tillfället genomförs tester för att ta fram individuell träningsbelastning. Efter 

träningsperioden i början av december upprepas testet i rörelselaboratoriet för att undersöka om 

träningen påverkat den maximala bålstyrkan. 

Träningen kommer utföras 2 gånger i veckan under fyraveckorsperioden och beräknas ta cirka 

30 minuter att genomföra. Under perioden fortsätter du med din övriga träning som vanligt och 

för en enklare träningsdagbok. 

Vi söker dig som: 

- Är 18 - 30 år gammal. 

- Har ett gymkort på StiL som sträcker sig över träningsperioden. 

- Har minst 1 års träningsvana av styrketräning. 

- Har tränat minst 1 pass per vecka under det senaste halvåret. 

- Fortsätter att utföra din vanliga träning under träningsperioden. 

Och samtidigt INTE uppfyller en eller flera av följande: 

- Skada eller annat hälsotillstånd som kan påverka förmågan att utföra testet eller 

träningsperioden. 

- Tidigare tränat knäböj på instabilt underlag. 

- Elitidrottare som redan tränar styrketräning med högre belastning än 80% av 1RM 

 

Har du också insett att bålträning är den nya bicepscurlen? Är du som vi trött på situps, 

plankan och fällkniven? Vi ställde oss frågan; vore det inte skönt om man kunde träna bål 

genom basövningar? – Och nu behöver vi din hjälp! 

Kontaktuppgifter studieansvariga: 

Marcus Jansson. Mail: marjah-6@student.ltu.se 

Karin Lext. Mail: karlex-7@student.ltu.se 

Kontaktuppgifter handledare: 

Ulrik Röijezon, leg. Fysioterapeut och biträdande professor. 

Mail: ulrik.roijezon@ltu.se 

Datum: 2019-10-13 
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mailto:ulrik.roijezon@ltu.se
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Bilaga 2  
Informationsbrev till studie av knäböjningstränings effekter på bålmuskelstyrka                                                                                                                               

Styrketräning är en populär träningsform där antalet utövare har ökat betydligt under de senaste 

åren. Styrketräning av bålen är en vanlig del i olika träningsprogram. Knäböj är en populär och 

dynamisk övning som involverar bålen som kan genomföras både på stabila och instabila 

underlag. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur utvecklingen av maximal styrka vid flexion och 

extension i bål påverkas av en träningsperiod med instabilt underlag kontra stabilt underlag vid 

belastade knäböj. 

Studien riktar sig till dig som är mellan 18-30 år, har ett gymkort på gymmet ”Mitt Livs Stil” i 

Luleå som sträcker sig över träningsperioden och har minst ett års träningsvana av styrketräning. 

Du ska även ha tränat minst 1 pass per vecka under det senaste halvåret samt att du ska fortsätta 

utföra din vanliga träning under träningsperioden. Om du har någon skada eller annat 

hälsotillstånd som kan påverka förmågan att utföra testet eller träningsperioden är du inte aktuell 

för studien. Du ska inte ha tränat knäböj på instabilt underlag tidigare. Är du elitidrottare som 

redan tränar styrketräning med högre belastning än 80% av 1RM är du inte heller aktuell för 

studien. 

Deltagarna blir slumpvis indelade i två grupper; grupp 1 utför knäböj på stabilt underlag och 

grupp 2 utför knäböj på instabilt underlag. Den tilldelade övningen utförs i form av 5 set med 5 

repetitioner. Vila görs mellan varje set, 3-5 minuter. Total tid för övningen uppskattas till cirka 

30 minuter, exklusive uppvärmning. Du förväntas utföra den tilldelade övningen 2 gånger per 

vecka, under totalt 4 veckors tid. Utöver knäböjsträningen som utvärderas i denna studie, 

fortsätter du att utföra din övriga träning som vanligt. Vi ber dig att fylla i den totala träningen du 

utför under träningsperioden i den medskickade träningsdagboken. 

Innan träningsperioden börjar kommer studieansvariga att träffa dig som deltagare totalt 3 

gånger. Först träffas vi på ”Mitt Livs Stil” för instruktioner och genomgång av respektive övning 

för att se om du kan genomföra dessa på ett korrekt sätt. För att få delta i studien ska du kunna 

utföra 5 stycken korrekta knäböj i följd, detta för din säkerhet. Vid detta tillfälle skriver du även 

under samtycket till din medverkan i studien. 

Vid det andra tillfället träffas vi i rörelselaboratoriet på LTU för att testa maximal styrka i mag- 

och ryggmuskler. Vi ber dig att inte träna innan testet denna dag. Du som deltagare lottas 

därefter till grupp 1 alternativt grupp 2. 

Vid det tredje tillfället träffas vi på ”Mitt livs Stil” och genomför tester för att ta fram individuell 

belastning. 

Inom en vecka efter träningsperioden kommer maximal styrka i mag- och ryggmuskler mätas 

igen. Vi ber dig om att inte träna innan testet denna dag. 

Rörelselaboratoriet finns i D-huset, Institutionen för hälsovetenskap, LTU. 

Insamlad data för varje individs testresultat kommer att kodas och endast vara tillgängligt för 

studieansvariga samt handledare under och efter studieperiodens slut. Resultaten kommer att 

presenteras på ett sådant sätt att ingen enskild deltagare kommer att kunna identifieras. 
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Risken för skador minimeras genom inklusioskriterier som presenterades tidigare. Det innebär att 

du som deltagare förväntas kunna utföra övningarna med en god teknik och prioriterar vila i ditt 

träningsupplägg. Träningsvärk kan komma att uppstå under träningsperioden, detta är dock helt 

ofarligt. Om det under träningsperioden skulle uppstå smärta eller besvär av annan karaktär än 

träningsvärk ska du kontakta någon av studieansvariga för eventuell justering av träning, teknik 

eller vid behov avbrytande av deltagande i studien. 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst under perioden avsäga ditt deltagande 

utan att ange något specifikt skäl för detta.   

Studien kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida från januari 2020. 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html?advanced=true&showAdvanced=true 

Vi är två studenter som läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet, Luleå Tekniska 

Universitet. 

Vid eventuella frågor under studiens gång är du som deltagare välkommen att kontakta någon av 

studieansvariga. Tack för att ni deltar! 

Kontaktuppgifter studieansvariga: 

Marcus Jansson. Mobil: 073-5202665. Mail: marjah-6@student.ltu.se 

Karin Lext. Mobil 076-9315628. Mail: karlex-7@student.ltu.se 

Kontaktuppgifter handledare: 

Ulrik Röijezon, leg. Fysioterapeut och biträdande professor. Mail: ulrik.roijezon@ltu.se 

 

  

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html?advanced=true&showAdvanced=true
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html?advanced=true&showAdvanced=true
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Bilaga 3 
 

Samtycke till studiemedverkan 

  

Samtycker du till medverkan i denna studie?   

  

JA                 NEJ 

  

Underskrift Deltagare:  

  

…………………………………………….. 

  

Namnförtydligande: 

  

…………………………………………….. 

  

Underskrift Studieansvariga:      

  

………………………………………………            …………………………………………...    

Marcus Jansson                                                         Karin Lext 

 

Underskrift Handledare: 

  

………………………………………………. 

Ulrik Röijezon 
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Bilaga 4 
 

Träningsdagbok och Borgskala 

 

Var god fyll i respektive kolumn i Google Docs senast söndag varje träningsvecka 

Exempel 

Datum, 

Veckodag. 

Set 1 

Vikt 

(kg) 

Set 2 

Vikt 

(kg) 

Set 3 

Vikt 

(kg) 

Set 4 

Vikt 

(kg) 

Set 5 

Vikt 

(kg) 

BORG-

skattning. 

(intensitet) 

(6-20) 

Upplevelse 

    & 

Kommentar 

Ex. Tisdag 

18/9 

77.5 77.5 80 82.5 82.5 8 Bra pass. 

Tungt under 

tiden men 

återhämtade 

mig bra mellan 

seten och till 

nästa övning. 

        

Egen träning som utförs utöver vårat träningsprogram. 
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Datum, 

dag. 

Typ av 

pass. 

(armar + 

bröst, 

ben+rygg 

etc) 

Övning 1 

Set x Reps 

Övning 2 

Set x 

Reps 

Övning 

3 Set x 

Reps 

Övning 

4 Set x 

Reps 

Belastning 

(Lätt, 

mellan, 

tungt) 

Ex. 29/2 

måndag 

Axlar + 

Knän 

Benpress 

4x20 

Bencurl 

4x20 

Press 

3x10 

Flyes 

3x10 

Medeltungt 
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Bilaga 5 

Frågor om besvär från rörelseorganen 

 

 
Bilden visar ungefärliga läget av de kroppsregioner som finns bland följande frågor. 

Begränsningarna av de olika kroppsregionerna är inte skarpa eller väldefinierade. 

Vissa kroppsregioner går över i varandra. Du måste själv avgöra i vilken kroppsregion dina eventuella besvär 

sitter. 
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Markera dina svar med röd text   
                                                        

 a)                                                      b)                                  c) 

Besvaras av alla.                       Besvaras bara av den som uppgivit besvär 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         

 Har Du haft besvär (smärta, värk, obehag) 

 någon gång under de 

 senaste 12 månaderna i: 

Har Du någon gång under de 

senaste 12 månaderna varit 

förhindrad att 

utföra Ditt dagliga arbete 

(i eller utanför hemmet) på 

grund av besvären? 

  

Har du haft besvär någon 

gång under de 

senaste 7 dygnen? 

  

23. Nacke 

   Nej       Ja 

  

  

  

Nej              

Ja 

  

  

Nej  

Ja                                  

  

24. Ryggens övre del (bröstryggen) 

   Nej       Ja 

  

  

 

Nej   

Ja                                  ¨ Ja 

  

  

Nej   

Ja                              

  

25. Ryggens nedre del (ländrygg, korsrygg) 

   Nej       Ja 

  

  

  

Nej   

Ja                    

  

  

Nej   

Ja                                        ¨ Ja 

  

26. En höft eller båda höfterna 

   Nej       Ja 

  

  

  

Nej   

Ja   

  

  

Nej   

Ja                                       ¨ Ja 

  

27. Ett knä eller båda knäna 

   Nej       Ja 

  

 

           

Nej   

Ja   

  

 

Nej   

Ja                              

  

28. En fotled/fot eller båda fotlederna/fötterna 

   Nej           Ja 

  

  

  

Nej   

Ja   

  

  

Nej   

Ja                                        ¨ Ja 
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29. Skuldror /axlar 

 Nej      Ja, i höger skuldra/axel 

    Ja, i vänster skuldra/axel 

    Ja, i båda skuldrorna/axlarna 

  

  

  

Nej   

Ja         

  

  

Nej   

Ja                 

  

30. Armbågar 

 Nej   Ja, i höger armbåge 

    Ja, i vänster armbåge 

    Ja, i båda armbågarna 

  

  

  

Nej   

Ja   

  

  

Nej   

Ja                                 

  

31. Handleder/händer 

  Nej       Ja, i höger hand/handled 

      Ja, i vänster hand/handled 

      Ja, i båda 

händerna/handlederna 

  

   

Nej   

Ja   

  

 

Nej   

Ja   

                                   

 

Om du angett besvär i en eller fler kroppsdelar ovan vill vi be dig skatta 0-10 hur mycket smärta du haft i 

genomsnitt senaste veckan. 0 = ”ingen smärta” och 10 = ”värsta tänkbara smärta” på skalan nedan. 

  

Nedan skriver du aktuell kroppsdel och markera siffran för din smärtskattning med röd text. Använd fler skalor 

om du har angett smärta, värk, obehag i fler än en kroppsdel.  

  

Kroppsdel:______________________________ 

  

Ingen 

smärta 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Värsta 

tänkbara 

smärta 

  

  

Kroppsdel:______________________________ 

  

Ingen 

smärta 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Värsta 

tänkbara 

smärta 

 

 


