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Abstrakt 
Introduktion/bakgrund: Situp är troligtvis den övning de flesta generellt relaterar till vid 

träning av magen och det är en övning som de flesta provat på. Forskningen visar olika 

resultat vad gäller muskelaktivitet i bålen vid övningen situp beroende på övningens 

utförande och om man fixerar fötterna eller inte.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka muskelaktiveringen i bålen vid olika former av 

situps.  

Metod: Fyra personer rekryteras till studien där de fick genomföra 3 stycken olika former av 

situps. Den första formen av situps genomfördes med ett motståndsband runt fötterna och där 

en kontraktion i hamstringsmuskulaturen genomfördes. I övning nummer två fixerades 

fötterna mot golvet och i tredje övningen fick deltagarna genomföra situpsen på valfritt sätt 

men med samma knävinkel som de två tidigare.   

Resultat: Samtliga deltagare följde ett mönster där muskelaktiviteten i rectus femoris var 

lägst i den övning där kontraktion i hamstrings utfördes och högst under övningen med 

fixerade fötter. Tre av 4 deltagare fick högst muskelaktivitet i rectus abdominis vid övningen 

där fötterna fixerades mot underlaget men 3 av 4 deltagare uppnådde lägst muskelaktivitet i 

obliquus externus under samma övning.  

När deltagarna fick genomföra situps på valfritt sätt så blev resultaten väldigt varierande. En 

deltagare fick högst muskelaktivering i både rectus abdominis och obliquus externus medans 

2 deltagare fick lägst aktivitet i rectus abdominis. 

Konklusion: Kontraktion i hamstrings innebär lägst aktivitet i rectus femoris. Fixerade fötter 

skapar störst muskelaktivitet i rectus abdominis. Fria fötter är att föredra för störst 

muskelaktivitet i obliquus externus.  

 

Nyckelord: Bålmuskulatur, Co-aktivering, EMG, Situps 
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Inledning 
Forskning visar väldigt olika resultat vad gäller muskelaktivitet i bålen vid övningen situp. 

Fixerade fötter i underlaget har visat sig öka muskelaktiviteten i rectus femoris då man utför 

en situp, men resultatet rent muskelaktivitetsmässigt vad gäller bålens övriga muskulatur 

varierar dock väldigt mycket bland dessa studier beroende på övningens utförande och om 

man fixerar fötterna eller inte (Parfrey, Docherty, Workman, Behm, 2008, Burden, Redmond, 

2013, Andersson, Nilsson, Ma & Thorstensson, 1997, Workman, Docherty, Parfrey & Behm, 

2008, Cash & Downie, 1986, Norris, 1993). Det är intressant ur ett kliniskt perspektiv som 

fysioterapeut att ha kunskap om detta område då man utformar individanpassade 

rehabiliteringsprogram för patienter.  

Funktionell anatomi 

Musklerna kring bålen har många uppgifter men huvuduppgiften är att överföra kraft mellan 

över/underkropp och vice versa samt stabilisera ryggen och där främst motverka extension. 

Bålmuskulaturen spelar en avgörande roll för att bibehålla en god postural hållning när 

extremiteterna aktiveras i explosiva rörelser (Pintar, Rogers & Learman, 2009).  

 

M. rectus abdominis är den ytliga muskeln vars uppgift är att flektera bålen, motverka 

extension i ryggen samt överföra kraft mellan över/underkropp. Detta är troligtvis den muskel 

de flesta relaterar till då de tänker magmuskulatur eftersom det är den del som är mest 

estetisk och skapar “magrutor”. M. obliquus externus hjälper även till att stabilisera ryggen, 

tippa bäckenet bakåt och utveckla rotationskraft i bålen. Muskeln har sitt ursprung vid främre 

bäckenet (SIAS) och längs höftbenet (Crista iliaca). Den delar sedan upp sig i olika delar och 

fäster på revben 10–12 och nedre bröstbenet (Processus xhipoideus) (Feneis & Dauber, 

2006).  

Generellt sett är det de ytliga musklerna som skapar mer kraft och vridmoment jämfört med 

de djupa som har en mer stabiliserande verkan. M. obliquus internus och M. transversus 

abdominis hör till de djupa musklerna som har en mer stabiliserande effekt på bålen/ryggen. 

Obliquus internus har en viktig uppgift vad gäller stabilitet i ryggen, men är liksom obliquus 

externus med och utvecklar rotationskraft i bålen samt tippa bäckenet bakåt. Transversus 

abdominis är även den med och stabiliserar ryggen och hjälper till som stöd vid rotationer 

(Feneis et al., 2006). 

 



 4 

Agonist kallas den muskeln som primärt utför rörelsen som sker i den aktuella leden. 

Exempelvis bicepsmusklerna vid en bicepscurl (flexion i armbågsleden). Antagonist kallas 

den muskel som utför motsatt rörelse t.ex. tricepspress (extension i armbågsleden). Desto 

bättre man blir på att utföra en övning eller rörelse, desto mer effektiv blir man på att aktivera 

agonist och slappna av i dess antagonist, dvs den intramuskulära koordinationen ökar. 

Synergister kallas de muskler som tillsammans hjälps åt att utföra en rörelse, alltså ett 

samspel muskler emellan (Feneis et al., 2006). Relaterat till vår studie så är t.ex. iliopsoas, 

rectus femoris och tibialis anterior synergister tillsammans med bålens muskler vid en sit up 

med fixerade fötter (Cash et al., 1986) 

Muskelaktivering 
Situp är en övning som till stor del aktiverar iliopsoas och rectus femoris vid ett traditionellt 

utförande, speciellt för individer som har sämre kontakt/kontroll på bålmuskulaturen. Om 

man inte kan aktivera magmuskulaturen ordentligt för att tippa bäckenet bakåt under 

utförandet av övningen kommer istället iliopsoas och rectus femoris dra ländryggen i en 

ogynnsam hyperextension. Det här har visat sig vara ett vanligt mönster vid genomförandet 

av en traditionell situp. (Norris, 1993).  

Om man istället fixerar fötterna mot underlaget med hjälp av någon form av motstånd ovan 

foten kommer man tvingas arbeta med en aktiv dorsalflexion i fotleden vilket aktiverar den 

s.k. flexor synergin som involverar iliopsoas, rectus femoris och tibialis anterior (Cash et al., 

1986). Om man vill öka uthållighet i magmuskulaturen bör man sträva efter att ej 

kompensera med andra muskler eller lyfta hälarna från underlaget och alltså fokusera mer på 

att hålla hälarna kvar i underlaget hellre än att fixera fötterna. Desto närmare utmattning man 

kommer vid övningen situp, desto högre blir muskelaktiviteten i magmuskulaturen (rectus 

abdominis och obliquus externus) jämfört med höftflexorerna. Denna trend är tydligare då 

man utför situp utan att fixera fötterna (Burden et al., 2013).  

En ökad aktivering av höftflexorerna sker desto mer flexion man har i höften vid 

startpositionen under utförandet av situp (Andersson et al., 1997).  

En ökad flexion i höften då man inleder rörelsen i situp innebär alltså att höftens muskler 

arbetar tidigare i rörelsebanan vilket gör att höftflexorerna kan tippa bäckenet framåt då man 

inleder rörelsen från ryggliggande position. Personer med sämre aktivitet i bålmusklerna kan 

riskera att hamna i en hyperextension med ländryggen vid den inledande fasen av 

situprörelsen vilket kan innebära en ökad skaderisk (Norris, 1993). Den ökade skaderisken 

sker p.g.a. att facettlederna hamnar i ett ytterläge då ländryggen är i hyperextension vilket 
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inte är en gynnsam position att befinna sig i då man samtidigt belastar strukturerna (Chevan 

& Clapis, 2012).  

Situp med fixerade fötter 
En aktiv dorsalflexion med fixerade fötter har visat sig öka aktiveringen i rectus femoris och 

samtidigt minska aktiveringen i magmuskulaturen under övningen situp (Parfrey et al, 2008). 

Forskningen går dock isär här då studien (Burden et al. 2013) visat att en aktiv dorsalflexion i 

fotleden ökar aktiveringen i magmuskulaturen jämfört med en traditionell situp. Denna studie 

har visat att aktiviteten i rectus femoris ökar parallellt med magmuskulaturen (övre/nedre 

rectus abdominis, obliquus externus/internus) då man fixerar fötterna jämfört med att ha dem 

fria. Slutsatsen blev ändå att för personer med ländryggssmärta eller som tränar i 

rehabiliteringssyfte är det bättre att göra övningen utan fixerade fötter p.g.a. att man då 

minskar muskelaktiviteten i höftflexorerna jämfört med fixerade fötter och därför inte 

riskerar att hamna i en position där facettlederna är i ett ytterläge p.g.a. hyperextension i 

ländryggen vid den inledande fasen av situprörelsen (Burden et al., 2013).  

Bäckenets position vid en situp 
Att bäckenets position är viktig för att kunna aktivera magmuskulaturen har tidigare 

forskning visat (Workman et al., 2008) där man även studerat att en kontraktion i hamstrings 

med samtidig flexion i höft och knä minskar aktiviteten i rectus femoris och samtidigt ökar 

aktiviteten i magmuskulaturen (rectus abdominis och obliquus externus). I denna studie 

utfördes en speciell variant av situp man med 60° flexion i knäleden och fötterna i luften 

utförde övningen med en isometrisk kontraktion i hamstrings. Med hjälp av EMG-mätning 

(EMG - elektromyografi, är ett mätinstrument för att samla in information om hur 

muskelaktiveringen i en muskel ser ut). fann man en signifikant ökning av muskelaktiviteten i 

magmuskulaturen då man utförde denna specialvariant av situp jämfört med ett traditionellt 

utförande.   

Konklusionerna från denna studie blev även att bäckenets position är viktig för 

muskelaktiveringen magmuskulaturen. Bakåttippning av bäckenet främjar aktivering av 

magmuskulaturen och hämmar aktiviteten i höftflexorerna (iliopsoas och rectus femoris).   

Klinisk betydelse 
Eftersom forskning visar olika resultat av muskelaktivering i bålen vid övningen situp 

(Parfrey et al., 2008) och (Burden et al., 2013) beroende på om man fixerar fötterna eller inte 

så är denna undersökning intressant ur ett kliniskt perspektiv för fysioterapeutyrket. Det är 
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intressant att ha en ökad kunskap om vilken typ av övning som aktiverar den aktuella 

muskeln man har som syfte att träna på bästa sätt. Detta kan man dra nytta av kliniskt och 

relatera till andra typer av övningar/muskelgrupper där man vill eller inte vill fokusera på 

samspelet agonist/antagonist. 

  

I normala fall är det inte eftersträvansvärt att koppla bort viktiga och starka synergister då 

man vill utnyttja musklernas samspel för att producera stor kraft och stabilitet för just flexion 

av bål och höft. Det är ofta det mest funktionella och effektiva både i vardagen och inom 

idrott (Escamilla et al., 2017). Denna studie kan bidra med en ökad kunskap att kliniskt hjälpa 

patienter som framförallt har dominanta höftflexorer med svag/dålig muskelaktivering i bålen 

samt personer med ländryggssmärta. Dessa individer kan dra nytta av denna variant av 

bålträning där man fokuserar mycket på att tippa bäckenet bakåt och hålla ryggen stabil 

eftersom individer med ländryggssmärta eller svaga/inaktiva bålmuskler tenderar att hamna i 

en hyperextension då man aktiverar höftflexorerna vid situp (Norris, 1993). 

Hållningsmässigt relateras detta kanske främst till personer med ett framåttippat bäcken och 

svank i ländrygg då vi vill stärka rectus abdominis och obliquus externus för att motverka 

detta. Individer som har svårt att tippa bäckenet bakåt och problem med motorisk kontroll vid 

höft/bål kan med fördel fokusera på övningar där man aktiverar bålmuskulaturen maximalt 

och samtidigt kopplar bort framsidan (iliopsoas och rectus femoris) så mycket som möjligt 

(Burden et al., 2013). Patienter som har någon form av skada i höftflexorerna kan man genom 

att koppla bort dessa fortsätta träna bålen utan att förvärra skadan i höftflexorerna om man 

har en uppfattning om vilken variant av övning som stressar höftflexorerna så lite som 

möjligt.  
 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka muskelaktiveringen i bålen vid olika former av situps 

Frågeställningar 
1.    Kan man genom att aktivera hamstringsmuskulaturen vid en situp, få en ökad 

aktivering i rectus abdominis och obliquus externus och samtidigt få en minskad 

aktivering av rectus femoris.  

2.    Kan en fixation av fötterna mot underlaget minska aktiveringen av rectus abdominis 

och obliquus externus och istället öka aktiveringen i rectus femoris? 
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3.    Hur ser aktiveringen ut i rectus abdominis, obliquus externus och rectus femoris när 

man genomför en situp på valfritt sätt.  

Hypotes 
Vår hypotes var att en kontraktion i hamstrings skulle hämma aktiveringen i deras 

antagonister, framförallt rectus femoris och iliopsoas. En då minskad aktivering av 

höfflexorerna vid en situp borde således resultera i en ökning av muskelaktiviteten i bålen 

(rectus abdominis och obliquus externus) för att klara av att tippa bak och stabilisera bäckenet 

och på så sätt ta sig upp i en situp. Den andra hypotesen var att fixerade fötter skulle visa 

mindre emg-aktivitet i rectus abdominis och obliquus externus men större muskelaktivitet i 

rectus femoris jämfört med vår huvudövning för undersökningen.  

Metod 
För att besvara uppsatsens syfte valde vi en kvantitativ kunskapsansats i form av en 

explorativ pilotstudiedesign. Denna kunskapsansats syftar till att besvara frågan om det är 

lättare att aktivera rectus abdominis/obliquus externus vid en situp om man samtidigt har en 

lätt aktivering i hamstringsmuskulaturen. 

Tanken med denna muskelaktivering av hamstrings är att man bör få en minskad aktivering i 

antagonisterna till hamstrings (rectus femoris och iliopsoas) och på grund av det istället 

tvingas aktivera rectus abdominis och obliquus externus mer.     

Deltagare 
Urvalet av deltagare skedde bland studenter där alla deltagare hade en träningsbakgrund på 

minst två år. De var vana vid styrketräning och hade inte haft några problem med 

ländryggssmärta eller skada i området kring rygg eller höft under de senaste 6 månaderna. 

Deltagarna tilldelades ett informationsbrev (se bilaga 1) en vecka innan mätningarna med 

information om av vad EMG är för något, hur dagen skulle se ut, vad de skulle genomföra för 

aktivitet, syftet med undersökningen samt att de under testtillfället behövde ha kortbyxor och 

bar överkropp för män och enbart BH eller sport BH på överkroppen för kvinnor.  

 

Fyra personer, 3 män och 1 kvinna som var van vid styrketräning rekryteras till 

undersökningen där det fysiska kravet var att man skulle klara av att utföra en situp med 

knäflexion 60° och med hälarna i underlaget både koncentriskt och excentriskt. Rörelsen 
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skulle genomföras utan att personen behövde rycka sig upp och med armarna korsade över 

bröstet. 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av EMG. EMG valdes som mätmetod då det är den 

bästa mätmetoden för mätning av muskelaktivering och det har också använts på ett effektivt 

sätt i tidigare studier med liknande syfte (Escamilla et al., 2006) Det är även ett instrument 

med god validitet och reliabilitet för mätinstrument av muskelaktivering. (Moritani & 

DeVries. 1978). 

 
EMG  
Placeringen av emg-elektroderna. 

● Rectus abdominis - ca 3 cm lateralt om mittlinjen och ungefär 5 cm nedanför 

processus xiphoideus. Centralt i muskelbuken mitt emellan naveln och sternum 

(Allison, Godfrey, Robinson, 1998).  

● Obliquus externus - ungefär 2 fingerbredd ovanför cristakanten, ca 15 cm från naveln 

(Lehman & McGill, 2001).  

● Rectus femoris - mitt på lårbenet mellan SIAS och övre delen av patella (Hermens et 

al., 1999).  

Genomförande 
När testpersonerna kom till testlabbet fick de först en muntlig genomgång av det 

informationsblad de tilldelats veckorna innan testdagen och där eventuella frågor klargjordes 

(se bilaga 1). De fick även en genomgång av testprotokollet som användes under testerna för 

att de skulle få en tydlig bild av vad som skulle genomföras (se bilaga 2). 

  

Efter det monterades EMG elektroderna. De fick genomföra en enklare uppvärmning 

bestående av situps, 2 x 10 reps, knäböj 2 x 10 reps och bålrotationer med raka armar i 

stående med flekterad höft 20st totalt – 10st åt varje håll. 

  

Direkt efter uppvärmningen påbörjades testerna. 

Innan varje övning gavs instruktioner till varje deltagare hur varje situp skulle genomföras. 

Instruktionerna som gavs var samma som beskrivs i genomförande 1–3 nedan.  
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Varje genomförande inledes med den excentriska delen från sittande och ner mot 

ryggliggande och avslutade med en koncentrisk kontraktion upp till sittande igen. Varje 

repetition genomfördes med tempot, 3 sekunder excentrisk fas och 3 sekunder koncentrisk 

fas. Metronom användes för att förenkla genomförandet så rätt tempo hölls. 

 

Totalt genomfördes 1 x 3 repetitioner med 6 sekunders vila mellan varje repetition.  

Flexion i knäleden mättes ut med hjälp av goniometer.  

  

Genomförande nr 1: Ett motståndsband fästes runt fötterna och personen utförde en 

kontraktion i hamstringsmuskulaturen (60⁰ knäflexion). Hälarna skulle ha kontakt med 

underlaget under hela rörelsen och armarna korsade över bröstkorgen. För att standardisera 

utförandet var motståndsbandet i utsträckt läge då personen låg på rygg med raka ben. Från 

denna position utförde testpersonen en 60⁰ knäflexion.  

Genomförande nr 2: Fötterna fixerades mot golvet genom att försöksledaren höll hälarna 

mot underlaget (60⁰ knäflexion). Armarna korsade över bröstkorgen.  

Genomförande 3: En klassisk situp med armarna korsade över bröstkorgen och utan någon 

fixering av fötterna vilket innebär att fötterna fick lätta från underlaget om det skulle ha skett. 

Även här 60⁰ knäflexion. 

MVC mätning 
För att få ett normaliserat värde på hur stor aktiveringen i varje muskel blev och sedan kunna 

jämföra det procentuella värdet av maximal volontäraktivering (MVC) mellan de olika 

övningarna testades även MVC ut. MVC testerna genomfördes efter situptesterna (Noraxon, 

2005). 

Positioner för mätning av MVC har hämtats från (Noraxon, 2005). 

  

Mätningen av MVC genomfördes för: 
● Rectus femoris - Foten och underbenet spändes fast i labbets testapparat för rectus 

femoris med 60 graders vinkel i knäleden och en maximal statisk kontraktion 

genomfördes (Figur 1). 
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Figur 1: Position för MVC-mätning av rectus femoris (Noraxon, 2005).   

● Rectus abdominis - Ryggliggande position med 30 graders höftflexion och 60 

graders knäflexion. Fötterna spändes fast mot britsen och armarna var korsade över 

bröstet. Tryck applicerades sedan över bröstet och testpersonen genomförde en 

maximal kontraktion för att försöka ta sig uppåt med överkroppen (Figur 2). 

 
Figur 2: Position för MVC-mätning av rectus abdominis (Noraxon, 2005).  

● Obliquus externus-  På en brits i sidoliggande position med raka ben. Underkroppen 

spändes fast i britsen via höften och fötterna. Överkroppen var utanför kanten 

avbritsen. Startposition var lätt sidoflexion av överkroppen i förhållande till 

underkroppen och britsen. Tryck appliceras sedan ner mot golvet över axeln och 

testpersonen genomförde en maximal kontraktion för att försöka ta sig uppåt från 

sidoliggande position (Figur 3). 

 
Figur 3: Position för MVC-mätning av obliquus externus (Noraxon, 2005).  

 

Trycket som applicerades varade i 5 sekunder och samma testledare applicerade trycket på 

alla försökspersoner för att göra det standardiserat (Burden et al., 2013). 

Mätningarna gjordes under en statisk maximal kontraktion då det fungerar bra som mätning 

för MVC (Noraxon, 2005).  
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Dataanalys 
Vi gjorde en deskriptiv analys av EMG mätningen. För insamling och för att analys av EMG-

kurvorna användes programmet Noraxon Inc, USA. Under varje övning noterades 

medelvärdet för EMG inom varje enskild muskel i en tabell. Enheten för EMG mäts med 

mikrovolt (µV). Dessa noteringar låg sedan till grund för deltagarnas värden inom varje 

specifik testövning och muskel. Data som samlades in var maxvärdet för varje enskild muskel 

(rectus abdominis, obliquus externus och rectus femoris, normaliserat mot MVC. 

Medelvärdet av muskelaktiviteten (mV) beräknades med hjälp av dataprogrammet Noraxon 

för den aktuella muskeln i den specifika övningen som utfördes. Det medelvärdet som 

programmet räknade ut dividerades sedan med maxvärdet från MVC-mätningen för att få ett 

procentvärde av muskelaktiveringen (% av MVC) från varje muskel inom den specifika 

övningen.   

Etiskt övervägande 
Eftersom vi exkluderar personer med smärta/skada i rygg/höft ser vi inte några akuta risker 

med undersökningen då de övningar som valts ut är tämligen säkra och enkla rörelser att 

utföra, speciellt för personer som är van vid styrketräning. Nyttan med studien kopplas starkt 

till rehabilitering och på så vis till fysioterapeutyrket. En ökad kunskap och förståelse för 

funktionell muskelaktivitet kan översättas till det kliniska arbetet som fysioterapeut. I detta 

fall kanske främst vid rehabilitering av ländryggsproblematik av olika slag men även höften 

till viss del.  

Deltagarna blev informerade att ett medverkande i studien inte var bindande. Vid obehag 

eller förhinder skulle deltagandet kunna avbrytas. Ett utförligt informationsbrev skickades till 

deltagarna som innehöll ett detaljerat schema över tillvägagångssättet av undersökningen (se 

bilaga 1). Syfte, hypotes och betydelsen av studien togs upp där samt ett godkännande med 

underskrift att delta. Personerna fick ge samtycke till deltagande och blev informerade om 

konfidentialitet. Inga personuppgifter kommer varken antecknas eller offentliggöras. 
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Resultat 
Hypotesen var att en kontraktion i hamstrings skulle hämma aktiveringen i deras 

antagonister, framförallt rectus femoris och iliopsoas. En minskad aktivering av 

höftflexorerna vid en situp borde således resulterat i en ökning av muskelaktiviteten i bålen 

för att klara av att tippa bak och stabilisera bäckenet och på så sätt ta sig upp i en situp.  

Den andra hypotesen var att fixerade fötterna skulle visa lägre EMG-aktivitet i rectus 

abdominis och obliquus externus men högre i rectus femoris jämfört med vår huvudövning 

för undersökningen.  

 

Vår undersökning visade att samtliga deltagare följde ett mönster där muskelaktiviteten i 

rectus femoris var minst i den övning där kontraktion i hamstrings utfördes och störst under 

övningen med fixerade fötter. Dock innebar inte den minskade aktiveringen av rectus femoris 

att den totala muskelaktiviteten i bålmuskulaturen (obliquus externus och rectus abdominis) 

ökade jämfört med de andra övningarna. Att aktivera hamstrings vid en situp minskar alltså 

totala muskelaktiviteten i bålen (rectus abdominis och obliquus externus) ökar.  

I övningen där fötterna fixerades mot underlaget fick 3 av 4 deltagare störst muskelaktivitet i 

rectus abdominis och minst muskelaktivitet i obliquus externus. Samtliga deltagare uppnådde 

störst muskelaktivitet i rectus femoris vid övningen där fötterna fixerades.  

  

I övningen där deltagarna fick genomföra situp på valfritt sätt med korsade armar på bröstet 

och 60° knävinkel blev resultaten väldigt varierande. En deltagare uppnådde störst 

muskelaktivering i både rectus abdominis och obliquus externus. Två deltagare fick minst 

aktivitet i rectus abdominis (Tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 Tabell 1: Muskelaktivering i rectus femoris, obliquus externus och rectus abdominis vid tre 

olika genomföranden av situp 

Person Typ av situp Rectus femoris Obliquus externus Rectus abdominis 

Medel

värde 
(uV) 

MVC 
(uV) 

% av 
MVC 

Medel

värde 
(uV) 

MVC 
(uV) 

% av 
MVC 

Medel

värde 
(uV) 

MVC 
(uV) 

% av 
MVC 

1 Hamstrings 
aktivering 

4,7 340 1,4 46,9 135 34,7 108 230 47 

Fixerade fötter 36,5  10,7 25,7  19 110  47,8 

Fri situp 9,2  2,7 31,7  23,5 74,9  32,6 

2 Hamstrings 

aktivering 

8,9 407 2,2 141 698 20 75,9 309 24,6 

Fixerade fötter 24,2  5,9 105  15 79,3  25,7 

Fri situp 18,4  4,5 182  26 82,9  27 

3 Hamstrings 
aktivering 

14 314 4,5 63,3 284 22,3 39,4 308 12,8 

Fixerade fötter 32,3  10,3 40,6  14,3 44,1  14,3 

Fri situp 18,2  5,8 54,8  19,3 39,4  12,8 

4 Hamstrings 
aktivering 

3,9 868 0,5 36,3 914 4 6,1 566 1,1 

Fixerade fötter 62,1  7,6 101  11 190  33,6 

Fri situp 36,3  4,2 180  19,7 158  28 

 (uV – mikrovolt), (MVC-maximum voluntary contraction). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En brist med studien är att tillräckligt bra förberedelser i form av förövning inte gjordes. 

Trotts att testprotokoll gjorts så gick testerna inte så smidigt som önskat och det tog ett tag 

innan proceduren kunde utföras på ett bra sätt. Detta hade alltså kunnat förbättrats genom att 

utföra minst ett fullständigt test i labbet på en ej insatt person, som inte skulle medverka i 

studien, i syfte att hitta felkällor och problem innan testdagen. Anledningen till att det inte 

gjordes var på grund av svårigheterna med tillgång till testlabbet och att vi som testledare 

möjligen underskattade utmaningen med att göra en EMG-mätning då det var första gången 

för båda två. 

En annan brist är antalet deltagare i studien. Då antalet deltagare var så pass litet så är det 

svårare att dra några klara slutsatser av resultatet. Eftersom en deltagares resultat var 

avvikande jämfört med de andra så avspeglar det sig tydligt i resultatet vilket kan vara 

missvisande. En liknande studie (Parfrey et al., 2008) använde sig av 14 deltagare vilket gör 

resultatet mer tydligt att tolka.  

Inklusions och exklusionskriterier 

Inklusionskriteriet för att delta var att man skulle klara av en sit up vilket innebar en 60° 

knäflexion och med hälarna i underlaget både koncentriskt och excentriskt. Rörelsen skulle 

genomföras utan att personen behövde rycka sig upp och med armarna korsade över bröstet.  

Om de inte kan göra en sit-up på det sättet så hade vi kunnat tappa syftet att få maximal 

kontakt med magmuskulaturen under övningen där vårt huvudfokus låg. Det var också viktigt 

att alla deltagarna skulle klara av att genomföra situpsen på samma sätt för att minska ev 

felkällor i mätningen.  

 

Inklusionskriteriet att försökspersonerna inte skulle haft några problem med ländryggssmärta 

eller någon skada i ryggen under de senaste 6 månaderna fanns med då individer med 

ländryggssmärta tenderar att hamna i en hyperextension då man aktiverar höftflexorerna vid 

situp och det har visat sig vara en skaderisk för just personer med ländryggssmärta (Norris, 

1993).  

Genomförande 

Situps varianterna genomfördes med 60° knäflexion då vi ville ha en så låg höftflexion som 

möjligt och dessa två hör ihop mycket med varandra i en situps, desto mer knäflexion desto 

mer höftflexion.  Detta då en ökad aktivering av höftflexorerna sker desto mer flexion man 
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har i höften vid startpositionen under utförandet och syftet med huvudövningen där man 

aktiverade hamstrings var just att koppla bort höftflexorerna så effektivt som möjligt 

(Andersson et al., 1997). 

Anledningen till att då inte ännu mindre knäflexion användes var att deltagarna hade fått svårt 

att hålla kvar motståndsbandet runt hälarna då bandet lätt gled av.  

 

Vi valde att använda oss av en metronom för att förenkla standardiseringen av testen så rätt 

tempo hölls (Burden et al., 2013). Ett problem vi upplevde med användandet av metronomen 

var att deltagarna lätt fick ett hackigt rörelsemönster under situpsen då det i början kunde 

upplevs som svårt att hålla takten annars. Det korrigerades genom att verbalt instruera 

deltagaren att genomföra rörelsen så sammanhängande som möjligt men det skulle kunna ha 

påverkat de uppmätta EMG värdena. Det var dock inget som gick att tyda i analysen av EMG 

kurvorna.  

MVC (maximal volontäraktivering)  

Vi mätte ut deltagarnas MVC för varje muskel vi gjorde EMG mätningar på under 

genomförandet av situpsen. Detta för att kunna räkna ut hur stor procent av MVC 

försökspersonerna uppmätte under respektive övning. Att bara titta på den uppmätta 

amplituden i varje enskild muskel hade inte sagt oss tillräckligt då alla kommer få olika 

individuella resultat och dessa måste sättas i relation till individens MVC för att kunna se hur 

mycket varje deltagare faktisk behövde aktivera sina muskler (Noraxon, 2005). Att vi som 

testledare var ovana vid att sätta EMG elektroder sen tidigare gjorde det också relevant att 

mäta MVC. Skulle placeringen av elektroderna vara bristfällig eller att olika deltagare haft 

olika mängd kroppsbehåring eller döda hudceller som inte lyckats avlägsnas ordentligt innan 

placering av elektroderna, så hjälper MVC mätningen till för att ändå få en bättre 

normalisering av EMG värdet (Noraxon, 2005).  

Man kan dock diskutera värdet av att göra en MVC mätning när man bara tittar på 

förändringen av muskelaktivering mellan olika övningar. I studien (Parfrey et al., 2008) har 

man valt att inte göra någon MVC mätning då de ansåg det onödigt eftersom de hade som 

syfte att titta på förändringen i muskelaktivering i musklerna mellan olika övningar, precis 

som vi gjort. Vi anser dock att MVC mätningen gör det lättare att få en tydligare bild för att 

jämföra skillnaden mellan övningarna.  

I studien (Burden et al., 2013) valde man dock precis som vår studie att mäta MVC för att 

underlätta analysen av EMG mätningen.  
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Alla MVC mätningar genomfördes också med en knäflexion på 60° för att testa MVC så likt 

övningarna som möjligt.   

MVC testades ut efter att situps-mätningarna genomförts för att undvika att trötta ut 

deltagarna innan mätningen av de 3 olika situpsen. Att deltagarna istället genomfört situps 

innan MVC anser vi inte ha påverkat MVC-mätningen något då de var så submaximala för 

deltagarna. De kan tvärtom ha fungerat som en form av uppvärmning inför de kommande 

maximala belastningarna som utfördes i MVC-mätningarna.  

En brist i vår MVC-mätning är att manuellt motstånd användes för test av obliquus externus 

och rectus abdominis. MVC-mätningen för rectus femoris utfördes med hjälp av en maskin.  

Det blir mindre pålitligt och sämre standardiserat att använda sig av manuella tekniker 

jämfört med maskiner. Det är möjligt att andra värden uppmätts vid bättre standardisering 

med hjälp av maskiner (Noraxon, 2005). 

Analys 

Utförandet av övningen där hamstrings aktiverades var en felkälla för en av deltagarna 

eftersom personen inte riktigt klarade av att gå ned med överkroppen hela vägen mot 

underlaget under utförandet av denna övning. Detta hade kunnat undvikas om en screening av 

testpersonen hade utförts före testdagen. Vid analys av videofilmerna från testet ser man att 

under set nummer 3 klarar personen att gå ned nästan hela vägen till underlaget. 

Muskelaktiviteten i obliquus externus och rectus abdominis är även som högst under detta set 

både vad gäller medelvärde och max aktivitet jämfört med set nummer 1 och 2.  

 

En felkälla av mer oklar anledning var data för testperson nummer 4 i övningen där 

hamstrings aktiverades. Muskelaktiviteten i både obliquus externus och rectus abdominis var 

väldigt låg och princip obefintlig jämfört med de andra övningarna. Placering av emg-

elektroder eller tillfälligt brus/störning av signaler till datasystemet kan ha bidragit till detta. 

Utförandet av själva övningen granskades i videoanalyser och där kan inte några brister 

noteras. Muskel aktiveringen följer också en jämn kurva då man analyserar den i 

dataprogrammet vilket samtidigt motsäger att det skulle vara brus eller störningar vad gäller 

signaler som orsakade den låga muskelaktiviteten. Data från de 2 andra övningarna visar 

dock ett mer troligt resultat som är trovärdigt. MVC-mätningarna för testperson nummer 4 

följer också en stabil och stadig kurva vad gäller muskelaktivering vilket gör att personens 

resultat ändå räknas med i resultatet med reservation för övningen där hamstrings aktiverades 

som en felkälla. Emg-elektroderna placerades på den övre muskelbuken på rectus abdominis 

vänstra sida och det är möjligt att testpersonen till stor del aktiverade de nedre delarna av 
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rectus abdominis. Orsaken till felkällan är dock väldigt oklar eftersom aktiviteten i obliquus 

externus också var väldigt låg i övningen där hamstrings aktiverades.  

Ytterligare en felkälla för testperson nummer 4 var MVC-mätningen för obliquus externus 

som utfördes på ett annorlunda sätt jämfört med de andra deltagarna. Då vi skulle utföra testet 

på testperson nummer 2 uppmärksammades att anteckningarna i testprotokollet inte var 

korrekt skrivna. Ordvalet i testprotokollet gjorde att texten kunde feltolkas vilket vi alltså 

gjorde under MVC-mätningen för testperson nummer 4. Testperson nummer 4 i resultatet var 

den person vi startade studien med och utförde mätningarna på först. Vi uppmärksammade 

detta efter mätningarna då emg-elektroderna plockats bort och vi skulle starta mätningarna på 

testperson nummer 2 vilket gjorde att vi inte kunde göra om testet med tanke på placeringen 

av emg-elektroderna. Själva resultatvärdet vi fick ut av MVC-mätningen för testperson 

nummer 4 är dock trovärdigt. Skillnaden för testperson nummer 4 i MVC-mätningen jämfört 

med de andra var att testperson nummer 4 utförde övningen i ryggliggande position med 

rotation och yttre motstånd för att aktivera obliquus externus. Övriga deltagare utförde testet i 

sidoliggande position med lateralflexion och yttre motstånd. Alla deltagare hade emg-

elektroden för obliquus externus fäst på vänster sida. Även rectus abdominis och rectus 

femoris fästes elektroden på vänster sida.  

Resultatdiskussion 
Vår hypotes som var att en kontraktion i hamstrings skulle hämma aktiveringen av 

höftflexorerna visade sig stämma i vår undersökning. Men en minskad aktivering av 

höftflexorerna innebar inte en ökning av muskelaktiviteten i rectus abdominis och obliquus 

externus som vi trodde det skulle göra. Vår hypotes om att fixerade fötter skulle innebära 

minskad muskelaktivitet i både rectus abdominis och obliquus externus på grund av högre 

aktivering i rectus femoris visade sig inte heller stämma fullt ut. Muskelaktiviteten i obliquus 

externa minskade visserligen med fixerade fötter, men dock ökade muskelaktiviteten i rectus 

abdominis. Vår hypotes om att muskelaktiveringen i rectus femoris skulle vara högst då man 

utförde övningen med fixerade fötter stämde då samtliga deltagare uppnådde högst 

muskelaktivering i rectus femoris då man utförde övningen med fixerade fötter.  

Situp med fixerade fötter 

Resultatet visade att 3 av 4 deltagare fick minst aktivering av obliquus externus i övningen 

där fötterna fixerades mot underlaget. Det här har en tidigare studie visat (Parfrey et al., 

2008). En annan studie (Burden et al., 2013) visade att muskelaktiviteten i rectus abdominis 

ökade i takt med att muskelaktiveringen i rectus femoris ökad. Detta visar även resultatet av 

vår studie då samtliga personer hade högst aktivering i rectus abdominis under den övning 
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som muskelaktiviteten var som högst i rectus femoris vilket var övningen med fixerade fötter. 

Detta går delvis emot vår hypotes men bekräftar den på ett sätt med eftersom trenden var att 

muskelaktiviteten i obliquus externus var som lägst vid denna variant av utförande (fixerade 

fötter), men högst i rectus abdominis. Hypotesen var att fixerade fötter skulle resultera i 

minskad aktivitet i både obliquus externus och rectus abdominis p.g.a. den ökade aktiviteten i 

rectus femoris. Resultatet visade alltså en ökad muskelaktivitet i rectus femoris, minskad 

muskelaktivitet i obliquus externus men däremot en ökad muskelaktivitet i rectus abdominis.  

Obliquus externus och bäckenets position 

Då 3 av 4 deltagare hade lägst muskelaktivitet i obliquus externus under övningen där 

fötterna fixerades mot underlaget skulle man kunna härleda det till bakåt tippningen av 

bäckenet. Då man utför övningen utan fixerade fötter tvingas man självständigt tippa 

bäckenet bakåt och därmed aktivera obliquus externus mer (Workman et al., 2008) Eftersom 

obliquus externus uppgift är att tippa bäckenet bakåt och motverka rotationskraft (Feneis et 

al., 2006) så följer vårt resultat ett logiskt resonemang då det visade att de 2 övningarna som 

utfördes utan fixerade fötter gav högre muskelaktivitet i obliquus externus jämfört med 

fixerade fötter. Tidigare studier har också visat detta (Parfrey et al., 2008) (Workman et al., 

2008) och även framfört det väsentliga om bäckenets position för att aktivera muskulaturen i 

bålen. Bäckenets position bör vara mer bakåttippat för att aktivera bålens muskulatur på ett 

bättre sätt. Vi kan härleda bäckenets position till vårt resultat med eftersom övningarna med 

fria fötter gav högre muskelaktivitet i obliquus externus jämfört med fixerade fötter. Detta 

styrker alltså resultatet från vår studie med eftersom de 2 övningarna som utfördes utan 

fixerade fötter gav högre muskelaktivitet i obliquus externus jämfört med övningen där 

fötterna fixerades mot underlaget.   

Situp och styrka 

Situp är troligtvis den övning de flesta generellt relaterar till om man har som syfte att träna 

magmuskulaturen. Det är en övning som de flesta provat och kan relatera till. Men för de 

flesta som klarar av att göra många repetitioner situps utan vila innebär övningen en för lätt 

belastning för att utveckla just styrka. Många klarar av att göra väldigt många repetitioner 

utan vila vilket inte är det mest effektiva om det är styrka man vill uppnå med träningen. Om 

man klarar av att utföra 12–15 repetitioner eller mer utan vila tränar man mer mot 

styrkeuthållighet och effekterna rent styrkemässigt blir därför sämre. Att göra fler än 15 

repetitioner är inte det mest effektiva för att utveckla styrka utan det blir mer fokus på 

muskeluthållighet vilket innebär att man främst blir bra på att arbeta under längre tid istället 

för att bli just starkare (Thomeé, 2008). 
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Kliniska reflektioner 

För personer med ländryggsproblematik har rekommendationerna från tidigare forskning 

(Norris,1993, Workman et al.,2008, Burden et al., 2013) varit att undvika att hamna i 

hyperextension med ländryggen under utförandet av en situp. För att undvika detta bör man 

utföra övningen med fria fötter p.g.a. den ökade aktiveringen i höftflexorerna som sker med 

fixerade fötter. Då höftflexorerna spänns tilltar bäckenet framåt vilket kan vara 

kontraproduktivt framförallt för personer med ländryggssmärta då dessa individer tenderar ha 

sämre kontroll och tajming i bålmuskulaturen (Norris, 1993). Det är heller inte ovanligt att 

dessa individer har överaktiva höftflexorer (Chevan et al., 2012) vilket än mer bidrar till 

framåttippat bäcken om man utför övningen på ett sådant sätt som främjar muskelaktiviteten i 

höftflexorerna vilket alltså situp med fixerade fötterr gör (Andersson et al., 1997, Norris, 

1993, Burden et al., 2008, Workman et al., 2008, Parfrey et al., 2008) Resultatet från vår 

studie styrker detta då det är tydligt att situp med fixerade fötter skapar högst muskelaktivitet 

i rectus femoris.  

Muskelaktiviteten i rectus femoris kopplas till den synergi vad gäller muskelaktivering som 

studerats under bålövningar. Rectus femoris har ett liknande mönster som höftflexorerna 

(iliopsoas) vad gäller muskelaktivering under styrkeövningar som engagerar bålmuskulaturen 

(McGill, Juker & Kropf, 1996, Cash et al., 1986). En ökad lumbal lordos och framåttippat 

bäcken ökar risken för onödig stress på facettlederna (Bogduk, Pearcy, Hadfield, 1992) och 

även trycket i disken (Frei, Nolte & Oxland, 2002).  Kliniskt skulle detta kunna kopplas till 

ländryggsproblematik men även för patienter med en uttalad svank eller framåttippat bäcken.  

Rekommendationerna till dessa individer bör fortsatt vara att undvika situp med fixerade 

fötter och hellre utföra övningen mer fria fötter. Med hänsyn till resultatet av vår studie så 

spelar en kontraktion av hamstrings mindre roll vad gäller muskelaktivitet i bålen. För denna 

patientgrupp med ländryggsbesvär är det viktigaste att arbeta med en aktiv bakåttippning av 

bäckenet då man utför en situp för att på så sätt stabilisera ländryggen mot underlaget och 

även i högre grad aktivera obliquus externus som hjälper till att tippa bäckenet bakåt (Burden 

et al., 2013, Workman et al.,2008). Det är vanligt att personer med framåttippat bäcken har 

mer dominanta höftflexorer och dessa individer skulle därmed kunna dra fördel av att 

fokusera mer på att aktivera dess antagonister, dvs höftextensorerna (framförallt hamstrings 

och gluteus maximus) som hjälper till att tippa bäckenet bakåt (Chevan et al., 2012).  
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Konklusion 
En kontraktion av hamstrings under utförandet av en situp minskar muskelaktiviteten i 

höftflexorerna och ökar muskelaktiviteten i obliquus externus jämfört med låsta fötter.  

Kontraktion i hamstrings vid en situp innebär dock inte ökad muskelaktivering i rectus 

abdominis. Situp med fixerade fötter gav högst muskelaktivitet i rectus femoris bland 

samtliga deltagare och även i rectus abdominis bland 3 av 4 deltagare. Låsta fötter är att 

föredra om man har som syfte att träna rectus abdominis maximalt och inte har några 

ländryggsbesvär. För att skapa högst muskelaktivitet i obliquus externus är övningar med fria 

fötter att föredra. Det spelar mindre roll om man aktiverar hamstrings eller inte. Situp på 

valfritt sätt jämfört med situp med kontraherade hamstring gav likvärda resultat vad gäller 

muskelaktivitet i obliquus externus. Personer med ländryggsproblem, framåttippat bäcken 

eller korta/dominanta höftflexorer rekommenderas utföra situp med fria fötter och helst med 

en kontraktion i hamstrings för att minska muskelaktiviteten i höftflexorerna.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
Vi som genomför studien heter Gustaf Hübinette och Daniel Larsson och är fysioterapeutstudenter på 
Luleå Tekniska Universitet där vi läser sista terminen. Studien är ett examensarbete. 
 
Bakgrunden till detta projekt handlar om att vi vill undersöka hur man på bästa sätt aktiverar 
magmuskulaturen vid övningen situp. Syftet handlar om att undersöka övningen sit-up med 3 olika 
varianter av utföranden för att kunna dra en slutsats och se ett eventuellt samband hur man på bästa 
sätt aktiverar muskulaturen i magen och samtidigt “kopplar bort” musklerna kring höft/framsida lår.  
 
Undersökning 
Genomförande nr 1: Ett motståndsband fästs runt fötterna och man utför en kontraktion i 
hamstringsmuskulaturen (60 graders knäflexion). Hälarna ska ha kontakt med underlaget under hela 
rörelsen och armarna korsade över bröstkorgen.  
Genomförande nr 2: Fötterna fixeras mot golvet genom att försöksledaren håller fast fötterna mot 
underlaget (60 graders knäflexion). Armarna korsade över bröstkorgen.  
Genomförande 3: En klassisk situp med armarna korsade över bröstkorgen utan att fixera fötterna.   
 
Vi tillfrågar dig eftersom vi behöver en person som är van vid styrketräning. Urvalet till denna 
undersökning sker inom vårt närmaste umgänge pga. det. Vi hoppas du är intresserad att medverka i 
denna studie.  
 
Undersökningen kommer gå till så att elektroder fäst på 3 olika muskler. Framsida lår, raka och sneda 
magmusklerna. Dessa elektroder är sedan kopplade till en EMG-apparat för att mäta 
muskelaktiveringen. De 3 olika varianterna av övningen utförs 1 x 3 repetitioner med 6 sekunders vila 
mellan varje repetion. Maximal muskelaktivering tolkas sedan i dataprogrammet för att kunna dra en 
slutsats om vilken variant av övning som ger högst/lägst aktivering av respektive muskel.  
Undersökningen kommer utföras på LTU i D-huset. Vi beräknar att tidsåtgången kommer vara ca en 
timme per person. 
 
Efter de tre situps övningarna kommer musklerna, Rectus Femoris (lårmuskeln) Rectus Abdominis 
(raka magmusklerna) samt Obliquus Externus (sneda magmusklerna) testas i en maximal kontraktion 
under 5 sekunder var för att få ett värde på hur det ser ut när de aktiveras maximalt.  
 
Hantering av data 
Ingen identitet kommer att finnas på formulären eller insamlad data. Informationen som används i 
studien kommer alltså inte att kunna leda till dig som testperson. Den data som samlas in kommer att 
förvaras på tre st låsta datorer där bara projektledarna och handledare för projektet kommer att ha 
tillgång till informationen.  
Deltagande i studien är alltid frivilligt och man har som deltagare alltid rätt att avsluta sitt deltagande 
när som helst under tidens gång utan att behöva ange skäl till varför. 
 
Den färdiga studien kommer slutligen att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 
universitets hemsida http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214där du som deltagare har 
fri tillgång att ta del av resultatet.  
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Det kommer inte att ges någon ekonomisk ersättning för deltagande i studien utan fördelarna för dig 
som deltagare är att du får ta del av det resultat som studien presenterar och får en muntlig förklaring 
av resultatet av projektledarna.  
 

S0090H Examensarbete 
Gustaf Hübinette: Kårhusvägen 6  977 56, hubbe_92_@hotmail.com, 0768935467. 
Daniel Larsson: Docentvägen 24 97751 Luleå Dansson90_L@hotmail.com070-7512863. 
Viktor Strandkvist (Handledare): viktor.strandkvist@ltu.se, 0920-493573 
För mer information om undersökningen kontakta någon av projektledarna ovan.  
Förfrågan om medverkan i examensarbete 
Svarstalong 
Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information om forskningsprojektet 
Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt 
Namn:..........................................................................................Adress:.................................................
...................................... ... Telefonnummer:........................................................................... .... 
Returnera denna svarstalong till: Kårhusvägen 6  977 56 
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Bilaga 2 
Testprotokoll 
Saker att ta med: gummibandet,  2 st låsband. 
 

1. Uppvärmning 
Uppvärmning bestående av crunches 2 x 10 reps, knäböj 2x 10 reps och bålrotationer 
med raka armar i stående med flekterad höft 20 st totalt – 10 åt varje håll. 

 
2. Elektrodplacering 

Rectus abdominis: Ca 3 cm lateralt om mittlinjen och ungefär 5 cm nedanför 
processus xiphoideus. Centralt i muskelbuken mitt emellan naveln och sternum.   
 
Obliquus externus: Elektroden fästes ungefär två fingerbredd ovanför cristakanten, 
ca 15 cm från naveln. 
 
Rectus Femoris: Elektroderna fästes mitt på lårbenet mellan SIAS och övre delen av 
patella  

 
3. Huvudtester 

Totalt genomförs 1 x 3 repetitioner med 6 sekunders vila mellan varje reps.  
 

Genomförande nr 1: Ett motståndsband fästes runt fötterna och personen utförde en 
kontraktion i hamstringsmuskulaturen (60 graders knäflexion). Hälarna skulle ha 
kontakt med underlaget under hela rörelsen och armarna korsade över bröstkorgen. 	
 
Genomförande nr 2: Fötterna fixerades mot golvet genom att försöksledaren håller 
fötterna mot underlaget (60 graders knäflexion). Armarna korsade över bröstkorgen. 	
 
Genomförande 3: En klassisk situp med armarna korsade över bröstkorgen och utan 
någon fixering av fötterna vilket innebär att fötterna får lätta från underlaget om det 
skulle ske. 

 
4. MVC mätning. 

Positioner för mätning av MVC 
	
Mätningen av MVC genomfördes för:	

• Rectus Femoris - Foten spänns fast i stolen i labbet med 60 graders vinkel i knäleden och en 
maximal statisk kontraktion får genomföras. 

• Rectus Abdominis - I ryggliggande med 30 graders höftflexion, 60 graders knäflexion med 
fötterna stabiliserade mot underlaget under en ribbstol och armarna korsade över bröstet. 
Tryck applicerades sedan över bröstet mot en ökad höftflexion ner mot golvet. 

• Obliquus Externus -  På en brits i med fixerade ben mot underlaget och  överkroppen utanför 
kanten med en lätt sidoflexion så överkroppen är i luften. Tryck appliceras sedan ner mot 
golvet över axeln.  

 
Trycket som appliceras i 5 sekunder och samma testledare applicerade trycket på alla försökspersoner 	
 

Test avslutat och ny försöksperson påbörjas 
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