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Abstrakt 

Inledning: Det är vida diskuterat om träning på instabilt underlag har någon effekt på 

idrottslig prestation. En del studier visar att instabil träning utmanar nervsystemet i högre grad 

än vad stabil träning gör och kan därav förbättra muskelkoordination och muskelsynnergier. 

Annan forskning rapporterar minskad kraftutveckling vid träning på instabila underlag, vilket 

ses som en begränsning för idrottslig prestation. Syfte: Syftet med denna studie var att 

undersöka vilken effekt hängande frivändningar, på stabilt kontra instabilt underlag har, sett 

till explosivitet och postural kontroll. Metod: Experimentell kvantitativ randomiserad 

pilotstudie. Under en träningsperiod på fem veckor genomförde fem manliga deltagare 

hängande frivändningar tre gånger i veckan. Deltagarna delades in i två grupper, grupp 1 

(n=2) utförde frivändningarna på stabilt underlag och grupp 2 (n=3) på instabilt underlag. 

Innan och efter mättes posturalt svaj och explosivitet i stillastående en minut med slutna ögon 

på stabilt respektive instabilt underlag samt upphopp på kraftplatta. Resultat: Grupp 2 

förbättrade samtliga parametrar av posturalt svaj vid quiet stance på instabilt underlag. 

Framför allt sågs en minskad svajarea (23 %), en minskning som även sågs på stabilt underlag 

(16 %). Grupp 1 påvisade en ökning i svajarea på båda underlagen medan förbättring sågs i 

övriga parametrar på instabilt underlag. Stora individuella variationer gällande 

explosivitetsförändring vid squat jump sågs i båda grupperna. Konklusion: Denna pilotstudie 

indikerar att frivändningsträning på instabilt underlag kan ha positiva effekter på den 

posturala kontrollen. Resultaten behöver verifieras i en framtida större studie grundad på 

samma metod med längre träningsintervention. 

 

Nyckelord: explosivitet, hängande frivändning, instabil träning, postural kontroll, posturalt 

svaj. 
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Inledning 
Inom idrottsvärlden är det vida diskuterat om träning på instabilt underlag har någon effekt på 

idrottslig prestation och det finns där delade meningar om vad det instabila underlaget skulle 

tillföra (Behm & Colado, 2012). Kanadensiska idrottare rekommenderas av det kanadensiska 

samfundet för träningsfysiologi (Canadian Society for Exercise Physiology) att träna 

markbaserade friviktsövningar, då det anses aktivera bålmuskulatur i hög grad samtidigt som 

maximal kraftutveckling kan uppnås i extremiteter. Det sägs samtidigt att instabil träning är 

gynnsam vid perioder av lägre träningsbelastning och i rehabiliterande syfte, då stor 

rekrytering av muskler sker (Behm, Drinkwater, Willardson & Cowley, 2010). 

 

För idrottare likväl personer som genomgår rehabiliterande träning på grund av 

muskeloskeletala eller neurologiska ohälsotillstånd är det mycket vanligt att delar av 

träningen involverar någon typ av instabilitetsutrustning. I dagens gymfaciliteter finns 

mängder av redskap vars ändamål är att ställa högre krav på balansen, däribland utrustning 

som balansplattor, BOSU- och pilatesbollar, T-bow, mattor i olika material och tjocklekar 

samt hängande system (t-rx). Träning med dessa redskap kan utföras med egen kroppsvikt 

eller i kombination med fria vikter, dragapparat eller annan utrustning för att ställa ytterligare 

krav på balansförmågan. En del studier visar på att ett instabilt underlag utmanar 

nervsystemet i en högre grad som i sin tur skulle förbättra muskelkoordination och 

muskelsynnergier (Behm & Colado, 2012). Medan annan forskning argumenterar för att 

instabila underlag är ett hinder i prestationsutveckling då det helt enkelt inte går att träna med 

lika stora belastningar jämfört med vid stabilt underlag och att då värdefull träningstid gås 

miste om och kraftutvecklingen i träningen minskar (Willardson, 2007). Däremot tyder annan 

forskning på att träning förlagd till instabilt underlag har positiv påverkan på den motoriska 

kontrollen, i synnerhet stabiliserande bålmuskulatur och att den därav är tänkbart gynnsam i 

ett rehabiliterande och preventivt syfte (Behm & Colado, 2012).   

 

Instabil träning och muskelrekrytering 

I en studie av Behm, Wahl, Button, Power och Anderson (2005) undersöktes ishockeyspelare 

där man tittade på korrelationen mellan snabbhet på skridskor och flertalet andra 

mätparametrar. Signifikant korrelation sågs mellan snabbheten på skridskor och balans mätt 

på wobbleboard hos idrottarna under 19 år men inte hos de äldre utövarna varpå författarna 

rekommenderar träning på instabilt underlag hos de yngre utövarna. Det för att öka postural 
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stabilitet då dess förbättring skulle kunna leda till större kraftutveckling som ej går ut på att 

stabilisera i lika stor grad. Fler studier av samma forskargrupp har påvisat att det ej kan ses en 

signifikant skillnad i muskelaktivering mellan global muskulatur och bålstabiliserande 

muskulatur vid utförande av friviktsträning på instabilt respektive stabilt underlag. Dessa 

artiklar såg dock på minskad kraftutveckling under utförande på det instabila underlaget 

(Anderson & Behm, 2004; Anderson & Behm, 2005). Chulvi-Medrano et al. (2010) gjorde i 

en studie med elektromyografimätningar (EMG) och mätningar av kraftutveckling på 

bålmuskulaturen på 31 deltagare under utförande av marklyft på olika typer av instabila 

underlag kontra stabilt underlag. Studien påvisade en högre kraftutveckling och 

muskelaktivering vid marklyft på det stabila underlaget, dock skiljde sig muskelaktiveringen 

beroende på typ av instabilt underlag. Instabilitet i ett rörelseplan, som i studien var 

mediolateralt på T-bow, visade nästintill lika hög muskelaktivering som vid stabilt underlag. 

Betydligt lägre muskelaktivering såg vid utförande på BOSU-boll som ger en 

mångdirektionell instabilitet. 

 

Motorisk kontroll 

Motorisk kontroll kan definieras som individens förmåga att utföra, kontrollera och anpassa 

rörelser i relation till omgivningen och uppgiftens krav. Resultatet av rörelsen beror på hur 

olika system fungerar och samarbetar (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Två viktiga 

motoriska kontrollstrategier inkluderar feedforward och feedback mekanismer, vilka 

kontrollerar rekryteringen av bland annat bålmuskulatur. Feedforward mekanismen är ett 

inlärt motoriskt rörelsemönster som i förväg reglerar aktivering av specifika muskler för att 

utföra en uppgift utan större justeringar under rörelsen. Feedforward mekanismen aktiverar 

även vissa muskler med stabiliserande funktion, till exempel kring kotpelaren, redan innan 

eller i ett mycket tidigt skede av rörelsen (Hodges, 2000). Feedback mekanismen i sin tur 

används för att finjustera motoriska rörelsemönster. Detta sker via sensorisk återkoppling som 

uppdaterar uppfattningen om kroppens position och rörelse och ifall rörelsen/färdigheten 

utförs enligt plan, varpå nya motoriska kommandon kan aktiveras för att justera rörelsen 

under utförandet (Panjabi, 1992). Exempel på när dessa kontrollmekanismer används är då en 

individ medvetet skall trä en tråd genom ett nålhuvud (feedback), eller omedvetet anpassar 

greppet runt ett glas som fylls med vatten (feedforward). Genom styrketräning på instabilt 

underlag ställs högre krav på feedforward- och feedback mekanismerna där en 

omprogrammering av muskelkoordination och muskelaktivering har setts (Hodges, 2000). 
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Initialt vid träning på instabilt underlag, liksom vid inlärning av nya utmanande motoriska 

färdigheter generellt, används en tredje strategi genom att öka muskelstyvheten kring leden 

via ökade kokontraktioner av agonister och antagonister. Vidare då träningen och inlärningen 

fortgår sker en successiv omjustering av feedback och feedforward strategierna vilka är mer 

flexibla, effektiva och mindre energikrävande strategier (Röijezon, Clark & Treleaven, 2015). 

Instabila underlag används ofta i syfte att förbättra ledstabilitet och postural kontroll. 

 

Postural kontroll 

Postural kontroll handlar om individens förmåga att medvetandegöra kroppens position i 

rummet och den är nödvändig vid all typ av aktivitet för att bibehålla önskvärd kroppshållning 

(Horak, 2006). Postural kontroll kan delas in i postural orientering och postural jämvikt. 

Postural orientering innefattar hur kroppssegmenten förhåller sig till varandra och dess 

primära strävan vertikalt. Denna kontroll innefattar flertalet samverkande processer i det 

centrala nervsystemet (CNS) och dess interaktion med det muskeloskeletala systemet. 

Afferent sensorisk aktivitet registreras från de visuella, vestibulära och somatosensoriska 

(inklusive proprioception och taktil information) systemen och bearbetas i CNS, varpå 

efferent motorisk aktivitet skickas ut för korrigering av kroppens position i rummet 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2012). För att bibehålla den posturala kontrollen måste 

individen kontrollera kroppens tyngdpunkt “Center of mass” (COM) i relation till dess stödyta 

“Base of support” (BOS), vilken består av arean mellan tryckpunkterna på underlaget 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Exempelvis är BOS vid stående mellan fötternas yttre 

ränder. “Center of pressure” (COP) kan ses som en mer precis punkt av den sammantagna 

kraften fördelat till underlaget, vilken förflyttas runt COM efter korrigeringar av olika typer 

av input (Cavanagh, 1978). Postural jämvikt används här för att koordinera sensomotoriska 

strategier som stabiliserar COM, så som ankel-, hip- och steppingstrategierna (Horak, 2006).  

 

Det som i dagligt tal benämns som balans hänvisas mer korrekt till postural stabilitet 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2012) och benämns så i resten av texten. 

Kliniskt kan den posturala stabiliteten mätas med balanstest så som enbensstående, Bergs 

balansskala och functional reach (Mancini & Horak, 2010). För att få mer vetenskapliga och 

specifika mätningar används kraftplatta, där ett flertal parametrar kan analyseras för att 

bedöma en individs posturala stabilitet (Re & Spada, 2002). 
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En huvudkomponent för den posturala stabiliteten och den posturala orienteringen är 

proprioception. Proprioceptionen möjliggör för en individ att bedöma och reglera olika 

kroppssegments position, medvetet eller omedvetet (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). 

Proprioception är från grunden sensorisk information från mekanoreceptorer som är 

specialiserade sensoriska nervändar som registrerar tryckförändringar. Dessa registrerar 

tryckförändringar i muskler, senor, leder och fascior och kallas proprioceptorer. En av de 

främsta källorna till proprioceptionen är muskelspolarna, dessa återfinns i muskler och 

proprioceptorerna är där som tätast belägna (Lephart, Pincivero, Giraido & Fu, 1997). 

 

Explosivitet 

För idrottaren är förmågan att producera kraft snabbt en av de viktigaste färdigheterna i det 

sportsliga utförandet, i synnerhet i idrotter som involverar hastighetsförändringar, snabba 

vändningar samt hopp. Sporter så som basket, fotboll, hockey och tennis är några exempel. 

Generellt relateras explosiv förmåga till maximal kraftutveckling men mer specifikt till snabb 

muskelaktivering som resulterar i att en rörelse sker i hög hastighet. För att utveckla förmågan 

att snabbt producera kraft är utförande av explosiva träningsövningar tänkbart gynnsamt 

(Haff, Whitley & Potteiger, 2001). Explosivitet kan mätas med olika typer av tester och en rad 

parametrar används. Olika typer av vertikala hopptest är vanligt förekommande för att 

bedöma individens explosiva förmåga i nedre extremitet (Markovic, Disdar, Jukic & 

Cardinale, 2004). Testen kan utföras på olika underlag och anordningar, så som kraftplattor 

för utförligare mätningar och precision. 

 

Olympiska lyft 

Olympiska lyft är vanligt förekommande bland idrottare för att öka styrka, explosivitet och 

hoppförmåga (Cormie, McGuigan & Newton, 2011). En del av ett olympiskt lyft innefattar en 

frivändning och det finns många variationer av dess utförande. Övningen kan utföras med lyft 

från marken eller hängandes ovanför knähöjd. Studier har visat att en högre startposition, från 

mitten av låret eller från höften, producerar högre kraftutveckling än frivändningar från 

marken eller hängande ovan knäna (Suchomel, Wright, Kernozek & Kline, 2014; Comfort, 

Allen & Graham-Smith, 2011). Forskning visar på att olympiska lyft producerar störst 

kraftutveckling bland styrketräningsövningar, samtidigt som dessa typer av lyft även påverkar 

och ställer höga krav på den neuromuskulära adaptionen, vilket kan leda till förbättringar i 

olika sportutföranden (Haff, Whitley & Potteiger, 2001). I en träningsstudie gjord på 
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kvinnliga collegestudenter som utförde hängande frivändningar och hängande ryck i 6 veckor 

påvisades en signifikant förbättring av vertikal hopphöjd, 1 repetition maximum (RM) knäböj 

och 40-meter sprint efter träningsperioden (Ayers, Debilas, Sevene & Adams, 2016). Hori och 

medarbetare (2008) undersökte i sin studie av 29 australiensiska rugbyfotbollsspelare om det 

fanns en korrelation mellan ett högt 1 RM i den hängande frivändningen och hopp- och 

sprintförmåga, maximal styrka, maximal kraftutveckling samt riktningsförändringshastighet. 

Deras resultat visade att gruppen med högst 1 RM i hängande frivändning hade större 

maximal kraftutveckling och signifikant bättre hoppförmåga. Även sprintförmåga och 

maximal styrka var signifikant bättre i denna grupp. 

 

Prestationsförbättringar från olympiska lyft tros ha att göra med större muskelaktivering, 

snabbare rekrytering av motoriska enheter samt neurala anpassningar och 

muskelkoordinationsförändringar än vad traditionell styrketräning åstadkommer (Hackett, 

Davies, Soomro & Halaki, 2015). Arabatzi och Kellis (2012) såg i en studie minskad 

koaktivering i knämuskulatur i frånskjutsfasen av vertikala hopp hos en grupp som genomfört 

en träningsperiod av olympiska lyft jämfört med en grupp som genomfört traditionell 

styrketräning. Detta stärker hypotesen att träning av olympiska lyft ger en förbättrad 

muskelkoordination. 

 

Idrottslig prestation och skadeprevention 

Förändringar i den motoriska kontrollen har setts hos personer med smärttillstånd där 

feedforward och feedback mekanismerna förändrats, varpå muskelkoordination omreglerats. 

Vid nedsatt motorisk kontroll kan den globala muskulaturen aktiveras i ett tidigare skede, 

eller helt ta över den lokala muskulaturens uppgift, vilket ger instabila förhållanden kring 

mindre segment som exempelvis två lumbalkotor. Hodges (2000) nämner att nedsatt styrka 

och aktivering i den inre ryggmuskulaturen kan hindra idrottsutövaren i sin förmåga att 

utveckla kraft i de rörelsespecifika musklerna då energi från dessa går åt till att hjälpa till att 

stabilisera ryggraden. Bernier och Perrin (1998) såg att efter en 6 veckor lång träningsperiod 

på wobbleboard minskade posturalt svaj men inte påverkade proprioception kring ankel. 

Kiers, Brumagne, Van Dieen, van der Wees och Vanhees (2012) visade på liknande fenomen 

i sin studie, bland annat att vibration av triceps surae i syfte att störa ankelproprioceptionen 

inte påverkades vid mätning av posturala svajet på mjukt underlag. Detta tolkar författarna 

som att träning på instabilt underlag vid rehabilitering av fotledsinstabilitet ej uppfyller syftet 
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att träna upp proprioceptionen i fotleden men kan ha positiv effekt för den generella posturala 

kontrollen.  

 

Fysioterapi 

Fysioterapeuter besitter expertis inom dessa områden och stor del av deras arbete kan 

innefatta motorisk kontroll, muskelfunktion och smärtproblematik (Broberg & Tyni-Lenné, 

2010). För fysioterapeuten är det av högsta intresse att idrottaren skall kunna träna enligt 

planering för att förmå prestera på högsta nivå. Ska detta vara möjligt krävs att idrottaren är 

skadefri. Ökad kunskap om styrketräning på olika underlag har betydelse för träning och 

rehabilitering hos både friska och skadade individer både inom och utanför idrottsvärlden. I 

författarnas vetskap finns ingen tidigare studie som genomförts med syfte att undersöka 

övningen hängande frivändning på olika underlag och dess eventuella effekter på posturalt 

svaj och explosivitet. 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt hängande frivändningar, på stabilt 

kontra instabilt underlag kan ha, sett till explosivitet och postural kontroll.    

 

Frågeställningar 

1. Hur kan hängande frivändning på instabilt respektive stabilt underlag påverka postural 

kontroll i form av posturalt svaj i stillastående? 

2. Hur kan hängande frivändning på instabilt respektive stabilt underlag påverka 

explosiviteten i form av upphopp från stillastående? 

 

Material och metod 
En experimentell kvantitativ randomiserad pilotstudie gjordes för att utvärdera vilka effekter 

en träningsperiod med hängande frivändningar på instabilt kontra stabilt underlag kan ha på 

posturalt svaj och explosivitet. Fem stycken fysiskt aktiva manliga individer deltog och 

genomförde hängande frivändningar med skivstång tre gånger i veckan under fem veckor. Vid 

varje träningstillfälle utfördes fem set med fem repetitioner. Deltagarna slumpades in i två 

grupper genom lottning. Grupp 1 genomförde övningen på stabilt underlag och grupp 2 på 

instabilt underlag. Inom en vecka före och efter träningsperioden genomfördes tester av det 

posturala svajet i stillastående på hårt respektive mjukt underlag och upphopp från 

stillastående på hårt underlag.  

 

Urvalsprocess 

En studieförfrågan/informationsbrev (bilaga 1) skickades tillsammans med en blankett för 

samtycke till studie (bilaga 2) ut via mejl till sista terminens fysioterapeutstudenter vid Luleå 

tekniska universitet. Utöver detta tillfrågades ytterligare fem stycken individer för medverkan, 

dessa genom ett tillfällighetsurval (Olsson & Sörensen, 2011). Elva stycken visade sitt 

intresse varpå sex stycken exkluderades från studien. Fyra stycken på grund av tidigare utförd 

instabil träning vilket framkom i svaren av frågeformuläret om träningsvanor (bilaga 3) och 

en på grund av skada. Fyra av dessa var kvinnor, varpå valet gjordes att stratifiera studien 

genom att endast inkludera män. Ytterligare en kvinna exkluderades därför från studien. 

Personerna som ville delta i studien skrev ut och undertecknade blanketten för samtycke till 
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studiedeltagande (bilaga 2), varpå de lämnade denna direkt till studieansvariga. Inklusions- 

och exklusionskriterier för deltagande i studien sammanställs i tabell 1. 

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

• Ålder 20–34 år. 

• Individer som utförde någon form av 

fysisk träning med ett minimum på två 

gånger per vecka under minst ett års tid 

tillbaka. 

• Individer som kunde utföra fem stycken 

korrekta frivändningar vid studiens start. 

• Skador eller smärta vid träningsperiodens 

början som kunde påverka möjligheten 

till test- eller träningsutförande 

• Individer som genomfört frivändningar 

på ett instabilt underlag tidigare, 

• Individer som genomfört träning på 

instabilt underlag senaste tre månaderna. 

 

Deltagare 

Fem stycken frivilliga män med en medelålder av 26,6 ± 4,4 år, medellängd 180,6 ± 2,3 cm 

och medelvikt 80,2 ± 3,9 kg deltog i studien. Deltagarnas träningsmängd under det senaste 

månaden var 4,3 ± 1,8 gånger i veckan, träningslängd per pass var i snitt 61,5 ±12,3 min. 

Detta framkom efter att deltagarna besvarat frågeformulär om träningsvanor (bilaga 3) innan 

träningsperiodens början och sammanställdes i tabell 2.  

 
Tabell 2. Studiedeltagarnas träningsvanor. 

Deltagare Träningspass 
/vecka 

Genomsnittlig 
träningstid 

Typ av träning Annan aktivitet som kan 
påverka styrka, 
explosivitet eller balans 

1 7 60–90 min Gym, löpning, cykling - 
 

2 4–5 60–75 min Gym, paddling - 
 

3 3 45 min Styrketräning, löpning Cyklar 1 mil/dag. 
 

4 4–5 45–60 min  Löpning, squash - 
 

5 2–3 60–75 min Squash, styrketräning, 
cardiocross 

- 
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Studieprocedur 

Figur 1 visar flödesschemat för studien. 
 

 
Figur 1. Studiens flödesschema. 

 
 
Testprocedur – pre- & post-tester 

Innan initiala tester gjordes hade deltagarna ett dygns vila från träning. Testtillfällena 

föregicks med en gemensam testintroduktion som beskrev testernas utförande. Uppvärmning 

skedde individuellt tio minuter innan testproceduren startade. Uppvärmningen innefattade 

cykling på en cykelergometer (Monark) under fem minuter, varpå tio stycken skridskohopp, 

tio stycken utfallssteg och fem stycken upphopp utfördes. Innan varje test påbörjades fick 

deltagaren en personlig genomgång av studieansvariga. Vilan mellan de olika testerna var två 

minuter. 

 

För att mäta explosiviteten utfördes testet “Squat jump” (SJ) då testet visat på god reliabilitet 

(Markovic et al., 2004). Parametrarna som valdes att användas var vertikal hopphöjd i 

centimeter (cm) och Newton sekund (Ns). För att mäta posturalt svaj utfördes testet två 

varianter av “Quiet stance” (QS) med slutna ögon, på hårt respektive mjukt underlag. Mean 

velocity är en frekvent använd parameter för mätning av det posturala svajet som användes då 

den mäter svajets hastighet och anses vara parametern med störst reliabilitet (Ruhe, Fejer & 

Walker 2010). Även sway path valdes då det är en global parameter som rekommenderats för 

användning i praktiken och innebär mätning av svajets totala sträcka (Re & Spada, 2002). 

Utöver dessa parametrar användes sway average amplitude anterior - posterior och sway 

average amplitude medial – lateral, vilka visar medelvärdet av svajets omfång i riktningarna 

framåt-bakåt respektive höger-vänster samt area of 100% ellipse. Ellipsen innebär svajets 

totala area beräknat utifrån ytterligheterna av COP i alla riktningar. 

 

Alla tester utfördes på kraftplatta (Kistler 286BA, Kistler Schweiz). MARS - software for 

Data Analysis Measurement (S2P Ltd., Slovenien) användes för beräkning av utfallsvariabler. 

 

 

Urvalsprocess Teknikgenomgång Pre-tester Submaximalt	
test Intervention Post-tester
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Quiet stance - testet utfördes barfota med fötterna placerade parallellt med mediala 

malleolerna mot varandra i mitten av kraftplattan i höjd med markerat streck tio cm från 

främre kanten av kraftplattan. Armarna hängandes fria med blicken innan testets början fäst 

på en punkt på väggen 167 cm ovan marken. Testet påbörjades när deltagare blev instruerad 

att blunda och fick därpå stå så stilla som möjligt i en minut. Testet utfördes en gång. 

Utförandet ses på figur 2. 

 

Modifierat quiet stance på instabilt underlag – testet utfördes på samma sätt som ovan fast på 

ett instabilt underlag i form av Airex Balance-pad placerad ovanpå kraftplattan. Testet 

utfördes en gång. Utförande ses på figur 3. 

 

 
Figur 2. Quiet stance.             Figur 3. Modifierat quiet stance. 

 

Squat jump - startpositionen var med fötterna i höftbredd, parallellt och i höjd med varandra 

längst det markerade strecket tio cm från kanten på kraftplattan. Händerna positionerades på 

höfterna och bibehölls där under hela genomförandet. Deltagaren utförde testet barfota. 

Deltagaren instruerades att gå ner i 90 grader knäflexion, vilket studieansvariga kontrollerade 

med goniometer varpå klartecken gavs för utförande av hopp. Efter frånskjutet hölls 

knälederna i extenderat läge under tiden i luften tills dess att tårna vidrörde kraftplattan. 

Deltagarna utförde hopp tills tre godkända dokumenterats varpå bästa resultat valdes. Vilan 

mellan varje hopp var på en minut. Utförandet ses i figur 4.  
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Figur 4. Bildserie av utförande för squat jump. 

 

Andra testtillfället utfördes efter ett dygns träningsvila efter träningsperiodens slut. 

Testproceduren skedde på samma vis som vid de initiala testerna frånsett att den 

gemensamma testgenomgången ej genomfördes vid detta testtillfället. 

 

Intervention 

Träningsupplägg 

Deltagarna delades in i två grupper; grupp 1 utförde hängande frivändning på ett stabilt 

underlag, grupp 2 utförde hängande frivändning på instabilt underlag i form av fyra stycken 

Airex Corona 185 placerade ovan varandra. Träningsprogrammet för de båda grupperna 

innefattade fem veckors egenträning på gym där träningsfrekvensen var tre gånger i veckan 

och utfördes i fem set med fem repetitioner, med en vila på tre till fem minuter mellan varje 

set. Träningspasset föregicks av egenvald uppvärmning varpå frivändningarna utfördes. 

Deltagarna fick ej utföra frivändningsträningen två dagar i rad utan behövde ha minst en dags 

uppehåll, detta för att minska skaderisken. Två respektive fyra veckor in i träningsperioden 

ökade deltagarna belastningen med 5 % från den befintliga vikten. 

 

Dosering 

Belastningen anpassades individuellt innan träningsperiodens början utifrån utförande av 

submaximalt test i hängande frivändningar (på stabilt underlag) på lämplig vikt, varpå 

uträkning skedde för att dosera vikt till fem set och fem repetitioner. Detta i syfte för att 

utveckla explosivitet (Wernbom, Augustsson & Thomeé, 2007). Grupp 1 (stabilt underlag) 

utförde träningen på 70 % av 1 RM vilket har visat högst kraftutveckling i övningen 

frivändningar (Soriano, Jiménez-Reyes, Rhea & Marín, 2015). Grupp 2 (instabilt underlag) 

utförde övningen med en belastning på 60 % sett till 1 RM på grund av övningens ökade 
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komplexitet på instabilt underlag men fortfarande vara inom ramen för de generella 

rekommendationerna vid träning av explosivitet på 30–60 % av 1 RM (Wernbom & 

Augustsson, 2004).  

 

Submaximalt test 

Submaximalt test i hängande frivändningar efterföljde testerna av posturalt svaj och 

explosivitet. För att få fram deltagarnas individuella dosering genomfördes ett submaximalt 

test där vardera deltagare utförde så många repetitioner som möjligt på självvald vikt efter 

gemensam uppvärmning. Utförandet granskades och dokumenterades av studieansvariga. 

Dosering beräknades utifrån testresultaten med Epley’s formel (1 - RM = (1 + .0333 x reps) x 

rep wt) (LeSuer, McCormick, Mayhew, Wasserstein & Arnold, 1997). 

 

Teknikgenomgång 

Träningsperioden föregicks av en gemensam teknikgenomgång av övningsutförandet två 

veckor innan träningsperiodens början, ledd av studieansvariga. Detta för att minska skaderisk 

vid felaktigt utövande. Varje deltagare instruerades och granskades tills utförandet av 

studieansvariga bedömdes vara korrekt. Instruktioner och övning skedde på stabilt underlag. 

Om en deltagare hade bedömts ej kunna utföra fem korrekta frivändningar i följd efter 

teknikgenomgången skulle individen uteslutas ur studien för sin egen säkerhet. En av 

studiedeltagarna kunde ej medverka vid den gemensamma teknikgenomgången, genomgång 

med personen skedde fem dagar senare. 

 

Utförande av frivändning från hängande position: 

1. Startposition - stången hängandes mot låren ovanför toppen av knäskålen. Fötterna 

placerade i axelbred position, händerna i ett pronerat grepp kring stången i en axelbred 

position, överkroppen något framåtlutad (i vinkel med underbenen) med neutral svank.  

2. Rörelse - rörelsen initieras med axelhöjning för att få upp stången mot höften där en 

explosiv extension av höft och knä sker, samtidigt som hälarna lättar från underlaget. 

Stångens förs vertikalt, så nära kroppen som möjligt. När stången går uppåt, utförs 

flexion i höft och knä för att få kroppen under stången, varpå underarmarna snabbt 

roteras under stången för att fånga upp stången på axlarna. Uppresning sker sedan från 

semiflekterat läget i höft och knä. 
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3. Slutposition - upprätt hållning med stången på axlar och armbågar i rät vinkel från 

kroppen, med händerna och fötterna i samma bredd som i startpositionen. 

 

Figur 5. Bildserie över hängande frivändningsövningen. 

 
Träningsdagbok 

Deltagarna skrev träningsdagbok efter varje pass under träningsperioden (bilaga 4). I denna 

antecknade de datum, träningsform, träningsvikt, uttröttningsgrad efter BORG RPE-skalan 

(Borg, 1982) och sin upplevelse. Även träningen som utfördes utöver, eller i samband med de 

hängande frivändningarna dokumenterades.  

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades skickades en etisk ansökan in för granskning till Etikgruppen för 

institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet. Studien ansågs ej behöva 

granskas varpå studien startades.   

 

Deltagarna informerades inför studiestarten muntligen och skriftligen via ett informationsbrev 

(bilaga 1) om studiens upplägg och utformning samt skaderisken som övningsutförandet 

oundvikligen medför. För att acceptera sitt deltagande signerades en blankett för 

studiemedverkande (bilaga 2) varpå denna lämnades in i pappersform till studieansvariga som 

lagrade dessa i eget förvar. Även frågeformuläret för träningsvanor (bilaga 3) var i 

pappersform och behandlades på samma sätt. Deltagarna i studien avidentifierades i 

dataanalys då de genomgående behandlades och omnämndes med koder. Risken att läsaren 

kan identifiera studiedeltagarna och deras individuella data anses vara relativt låg men kan 

inte helt avfärdas. Den förutspådda nyttan med studien ansågs överstiga de ofrånkomliga 

riskerna, som till exempel kunnat innebära olycksfall eller förslitningsskada. Samtliga 

deltagare har godkänt publicering av individuella data.  
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Studieansvariga var under studiens gång tillgängliga för deltagarna och kontinuerlig kontakt 

hölls mellan parterna. Vid upplevelse av smärta och andra typer av obehag hade deltagarna 

blivit ombedda att kontakta studieledare, direkt eller via telefon. Deltagarna var fria att när 

som helst under studiens gång, utan given anledning, avsluta sitt deltagande. 

 

Analys 

Dataanalys: Resultat för alla genomförda test finns presenterat deskriptivt för varje individ. 

Data för vertikalt hopptest (squat jump) finns presenterat i diagramform vilka visar den 

individuella förändringen mellan mättillfällena. Inom grupperna beräknades medelvärdet 

utifrån förändringarna som sågs vid mättillfällena. Data för stillastående balanstest (quiet 

stance) på stabilt respektive instabilt underlag finns presenterat i tabellform på individnivå 

och i diagramform på gruppnivå där medelvärde och standardavvikelse redogjordes. 

Procentuell förändring finns angett i text för vardera diagram. 

 

På grund av det begränsade deltagarantalet gjordes ingen statistisk signifikansuträkning 

genom t-test beräkning. Dataanalys skedde genomgående i Excel. 
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Resultat 

Samtliga fem deltagare fullföljde studiens intervention inklusive test före och efter 

träningsperioden. Antal träningstillfällen under interventionen för de enskilda deltagarna 

varierade mellan 12–15 tillfällen, varav 15 var max antal möjliga träningstillfällen, se tabell 3. 

Träningen upplevdes i medeltal 13,48 uttröttande enligt BORG-skattningarna där 

medelvärdena för respektive deltagare varierade mellan 11,4-16,6, med generellt något högre 

skattning för stabilt underlag (tabell 3). Deltagare 1–2 tränade på stabilt underlag och 

deltagare 3–5 på instabilt underlag. 

 
Tabell 3: Träningsmängd under studiens gång 
Deltagare Antal genomförda 

frivändningspass  
Total träningspass/ vecka, 
genomsnitt 

BORG-skattning 
frivändningar, genomsnitt 
 

1 15 5,8 16,6 
2 12 4,2 13,3 
3 13 3,4 14,6 
4 14 4,8 11,4 
5 13 3,2 11,5 
 

 

Posturalt svaj 

Tabell 4 visar de individuella resultaten av på de valda parametrarna av det posturala svajet 

vid stabilt test. Generellt ses stora individuella variationer i före- och eftertester, i synnerhet 

mellan deltagare 1 och 2 i grupp 1 (stabil träningsgrupp).  

 
Tabell 4. Posturalt svaj vid quiet stance på stabilt underlag 
Deltagare Sway path – total 

(mm) 
Sway V – 
total (mm/s) 

Sway average 
amplitude – 
A-P (mm) 

Sway average 
amplitude – 
M-L (mm) 

Area of 100 
% ellipse 
(mm^2) 

1 f: 
e: 

1899 
1380 

31,7 
23 

6,8 
4,8 

5,3 
3,4 

157,8 
188,6 

2 f: 
e: 

1438 
1717 

24 
26,6 

3 
3,4 

4,3 
8,3 

103,8 
106,5 

3 f: 
e: 

1511 
1775 

25,2 
29,6 

4,3 
4,5 

4,1 
6,3 

105,8 
103,1 

4 f: 
e: 

1957 
2277 

32,6 
38 

5,8 
6,8 

5,5 
6,4 

211,9 
169,4 

5 f: 
e: 

2209 
2356 

36,8 
39,3 

7,4 
8,4 

7,9 
7,1 

216,6 
176,5 

 

f=före träningsperiod, e=efter träningsperiod 
mm=millimeter, mm/s=millimeter per sekund, mm^2=kvadratmillimeter  
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Tabell 5 visar de individuella resultaten av de valda parametrarna av det posturala svajet vid 

instabilt test. Hos deltagare 3–5 (instabil träningsgrupp) sågs förbättring av alla svaj 

parametrar (vilka för alla parametrar i tabell 5 representeras av en minskning av mätvärdet) 

frånsett hos deltagare 4. Genomgående förbättring kan ses i gruppen på area of 100 % ellipse. 

Hos deltagare 1 och 2 (stabil träningsgrupp) sågs en försämring av area of 100 % ellipse, 

medans majoriteten av resterande parametrar förbättrades för gruppens deltagare.  

 
Tabell 5. Posturalt svaj vid quiet stance på instabilt underlag 
Deltagare Sway path – 

total (mm) 
Sway V – 
total (mm/s) 

Sway average 
amplitude – A-
P (mm) 

Sway 
average 
amplitude – 
M-L (mm) 

Area of 100 
% ellipse 
(mm^2) 

1 f: 
e: 

4700 
3659 

78,3 
61 

19 
15 

19,6 
14,8 

699,7 
717 

2 f: 
e: 

4906 
4673 

81,8 
77,9 

14,6 
13,3 

20,8 
25 

520,2 
543,6 

3 f: 
e: 

4031 
3484 

67,2 
58,1 

13,7 
11,8 

19,5 
15,9 

764,7 
440,6 

4 f: 
e: 

6220 
6376 

103,7 
106,3 

23,8 
21,9 

24,8 
25,3 

1041 
785,8 

5 f: 
e: 

7465 
6822 

124,4 
113,7 

30,3 
29 

30,7 
28 

879,7 
842 

 

f=före träningsperiod, e=efter träningsperiod 
mm= millimeter, mm/s= millimeter per sekund, mm^2=kvadratmillimeter 
 

 

Figur 6 visar gruppernas medelvärde på förändringen av sway path – total (svajets totala 

sträcka) för respektive grupp vid test på stabilt och instabilt underlag. I grupp 1 (stabil 

träningsgrupp) minskade sway path med 7,2 % på stabilt underlag samt på instabilt underlag 

med 13,3 %. I grupp 2 (instabil träningsgrupp) ökade sway path med 12,9 % på stabilt 

underlag men minskade med 5,8 % på instabilt underlag. 
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Figur 6. Sway path - quiet stance och modifierat quiet stance. 

 

 

Figur 7 visar gruppernas medelvärde på förändringen av sway velocity – total (svajets 

hastighet) för respektive grupp vid test på stabilt och instabilt underlag. I grupp 1 (stabil 

träningsgrupp) minskade sway velocity med 10,8 % på stabilt underlag samt på instabilt 

underlag med 13,3 %. I grupp 2 (instabil träningsgrupp) ökade sway velocity med 12,9 % på 

stabilt underlag men minskade med 5,8 % på instabilt underlag. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Sway velocity - quiet stance och modifierat quiet stance. 

 

 

Figur 8 visar gruppernas medelvärde på förändringen av sway average amplitude – A-P 

(svajets omfång framåt-bakåt) för respektive grupp vid test på stabilt och instabilt underlag. I 

0
20
40
60
80

100
120
140

Grupp	1 Grupp	2 Grupp	1 Grupp	2

Ha
st
ig
he

t	i
	m

m
/s
ek

Sway	velocity	- total
Stabilt	test																																																	Instabilt	test

pre-test post-test

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Grupp	1 Grupp	2 Grupp	1 Grupp	2

St
rä
ck
a	
i	m

m
Sway	path	- Total

Stabilt	test																																																Instabilt	test

pre-test post-test



 18 

grupp 1 (stabil träningsgrupp) minskade sway average amplitude – A-P med 16 % på stabilt 

underlag samt med 15,7 % på instabilt underlag. I grupp 2 (instabil träningsgrupp) ökade 

sway average amplitude – A-P med 12,9 % på stabilt underlag med minskade med 7,6 % på 

instabilt underlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Sway average amplitude A-P - quiet stance och modifierat quiet stance. 

 

 

Figur 9 visar gruppernas medelvärde på förändringen av sway average amplitude – M-L 

(svajets omfång höger-vänster) för respektive grupp vid test på stabilt och instabilt underlag. I 

grupp 1 (stabil träningsgrupp) ökade sway average amplitude – M-L med 22,6 % men 

minskade med 1,5 % på instabilt underlag. I grupp 2 (instabil träningsgrupp) ökade sway 

average amplitude – M-L med 12,8 % på stabilt underlag men minskade med 7,7 % på 

instabilt underlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Grupp	1 Grupp	2 Grupp	1 Grupp	2

Ha
st
ig
he

t	i
	m

m
/s

Sway	average	amplitude	- A-P
Stabilt	test																																																Instabilt	test

pre-test post-test



 19 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sway average amplitude M-L - quiet stance och modifierat quiet stance. 
 

 

Figur 10 visar gruppernas medelvärde på förändringen av area of 100 % ellipse (svajarea) för 

respektive grupp vid test på stabilt och instabilt underlag. I grupp 1 (stabil träningsgrupp) 

ökade arean med 12,8 % på stabilt underlag samt med 3,3 % på instabilt underlag. I grupp 2 

(instabil träningsgrupp) minskade arean med 16 % på stabilt underlag samt med 23 % på 

instabilt underlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Area of ellipse - quiet stance och modifierat quiet stance. 
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Explosivitet 

Medelvärdet på förändringen i vertikal hopphöjd vid squat jump var hos de två individerna 

som utförde hängande frivändningar på stabilt underlagen en minskning på 0,45cm vilket 

motsvarar en minskning på 1,3 %. Här ses en individuell skillnad då person 1 minskat sin 

hopphöjd motsvarande 9,9 % medans person 2 ökat sin hopphöjd med motsvarande 6,8 %. I 

gruppen som utförde hängande frivändningar på instabilt underlag skedde en ökning av 

medelvärdet på 1,03cm, vilket motsvarar en ökning på 3,2 %. Person 3 ökade sin hopphöjd 

med 3 %, person 4 ökade med 7,4 % och person 5 minskade sin hopphöjd med 0,2 %. Figur 

11 visar individuella resultat i vertikal hopphöjd vid squat jump.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 11.  Hopphöjd vid squat jump. 
 

 
Medelvärdet på förändringen i total force impulse i den stabila gruppen var en ökning på 

2,9Ns vilket är en ökning med 1,4 %. Person 1 minskade med 4,6 % och person 2 ökade med  

6,7 %. I den instabila gruppen var medelvärdet på förändringen en ökning med 2,9 Ns vilket 

motsvarar en ökning på 2 %. Person 3 ökade med 2,1 %, person 4 ökade med 3,7 % och 

person 5 ökade med 0,3 %. Figur 12 visar individuella resultat i kraftutveckling vid squat 

jump. 
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Figur 12. Kraftutveckling vid squat jump. 
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Diskussion 
Metoddiskussion  

Valet att göra en experimentell kvantitativ pilotstudie med stratifierad, randomiserad design 

ansågs lämpligt på grund av ett lågt deltagarantal och urvalsgruppens homogenitet (Carter, 

Lubinsky & Domholdt, 2011). Studiedesignen begränsar överföring av resultatet till övrig 

population då individuella skillnader och faktorer med stor sannolikhet haft inverkan på 

resultatet. 

  
Grundidén var att studien skulle innehålla lika många män som kvinnor. Sex män och fem 

kvinnor visade intresse till att medverka i studien efter förfrågan. På grund av bortfall i form 

av skada samt uppfyllande av exklusionskriterier i form av träningsbakgrund på instabilt 

underlag kom endast fem stycken av de elva som visat sitt intresse för deltagande att påbörja 

studien. För att ha fått ett större deltagarantal skulle urvalsprocessen påbörjats tidigare, 

utökats till en vidare population och ej begränsats till fysioterapeuter i en specifik årskurs och 

tillfällighetsurval. Detta hade gett mer data och kunnat lett till ett starkare resultat (Carter, 

Lubinsky & Domholdt, 2011). Anledningen till det begränsade urvalet sett utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna var att studieansvariga ansåg att deltagarna skulle ha en god 

träningsvana, det för att minska skaderisk på grund av frivändningsövningens relativt höga 

komplexitet. Komplexiteten kan ses som både en fördel och en nackdel. Det är en generellt 

explosiv övning som kräver stor muskelaktivering (Haff et al., 2001) varpå den är lämplig och 

frekvent använd inom många olika idrotter (Cormie et al., 2011). För deltagarna i studien som 

var ovana i övningsutförandet är det tänkbart att övningens komplexitet kunnat stjälpa det 

explosiva momentet, vilket kan ha begränsat resultatet i explosiv förmåga.  

 

Valet av dosering för gruppen med instabilt utförande baserades på rekommendationer för 

explosiv träning 30–60 % (Wernbom & Augustsson, 2004) vilket är något lägre än 

rekommendationerna för frivändningar på stabilt underlag med målet att nå maximal 

kraftutveckling (Soriano et al., 2015). Tänkbart är att detta kunnat resultera i mindre utmaning 

på den explosiva förmågan i träningen varpå testresultaten påverkats. Den generella 

viktprogrideringen på fem procent två gånger under träningsperioden kan ha inverkat olika på 

vardera individ. Trots detta ansågs det av studieansvariga vara det mest lämpliga alternativet 

då en individuell anpassning av vikter är svårbedömt och tidskrävande, då fler submaximala 

testtillfällen hade behövt utföras.  
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Sett till de stora förändringar som kan ses i de neurala anpassningarna under de första åtta 

veckorna var träningsperiodens längd på fem veckor inte optimal (Thomeé, Holl & 

Dahlström, 2008). Anledningen till valet av fem veckor var att studien hade begränsad tid att 

utföras på samt att studieansvariga hade begränsad kunskap inom MARS mjukvara och 

bearbetning av inhämtade data varpå tidsåtgång planerades utefter detta. Om träningsperioden 

hade varit på åtta till tio veckor hade resultaten troligtvis sett annorlunda ut. En tidigarelagd 

studiestart var inte möjlig då testutrustningen ej fanns tillgänglig tidigare. 

 

Sett till informationen som framgick av träningsdagböckerna (bilaga 4) hade deltagarna visat 

på god compliance i träningen (av totalt 75 pass genomfördes 67). Det pekade på att 

utformningen av upplägget låg på en rimlig nivå sett till tidsåtgång. I och med de stora 

variationerna som sågs i resultat hos deltagarna, i synnerhet mellan deltagarna i grupp 1, var 

träningsdagboken en stor tillgång vid analys av resultaten. För att få en mer kontinuerlig 

uppföljning av deltagarna och deras upplevelser hade inlämning veckovis av dagboken kunnat 

göras. Detta extra moment hade dock krävt mer av deltagarna. 

 

Valet att uppmuntra deltagarna till att fortgå med befintlig träning gjordes för att bibehålla 

träningsmängd och typ av träning. Frivändningsövningen skulle vara det enda tillägget till 

träningsmängden för att kunna se den övningens specifika effekter. En annan möjlighet hade 

varit att utforma ett helt träningspass som tränats tre gånger i veckan på stabilt kontra instabila 

underlag. Detta hade styrt deltagarnas träning och minskat eventuell påverkan av den 

individuellt valda träningen. Dock hade deras befintliga träning uteslutits, träningsmängd 

ändrats och även compliance riskerats att försämras, vilket i sig kunnat inverka på resultaten i 

olika riktningar hos de olika individerna.  

 

Testerna som genomfördes innan och efter träningsperioden valdes då dessa var relevanta för 

syftet med studien att mäta effekter på explosivitet och posturalt svaj efter en träningsperiod. 

En fördel med att utföra testerna på Kistlers kraftplatta var precisa mätningar med resultat i 

siffror istället för subjektiva, kliniska bedömningar. Kistlers kraftplatta kan få ut exakt data på 

valda parametrar till resultatet och möjliggör en tydlig analys av träningsperiodens inverkan 

på explosivitet och posturalt svaj. Upphoppstestet squat jump valdes för att det är ett test som 

individen måste skapa kraft snabbt och från ett statiskt utgångsläge. Detta för att inte 

hopptekniken skall påverka hoppet i lika hög grad som vid ett dynamiskt utförande.  
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En begränsning till 95 % area av ellipse används i många fall vid denna typ av studier på 

posturalt svaj (Harringe, Halvorsen, Renström & Werner, 2008; Prieto, Myklebust, 

Hoffmann, Lovett & Myklebust, 1996). Denna begränsning medför att kortvariga tillfälliga 

ytterligheter vid testet, det vill säga där COP rör sig som längst från mittpunkten exempelvis 

vid balansrubbningar, till viss del utesluts och resultatet blir mer talande. MARS mjukvara 

kunde ej göra denna beräkning, utan kunde endast beräkna area av 100 % ellipse vilket var en 

nackdel för denna studie.  

 

Resultatdiskussion   

Generellt sett är resultaten från grupp 1 (som tränat på stabilt underlag) svåranalyserade då de 

två deltagarna som inkluderats i denna grupp visade på stora variationer i individuella 

testresultat. Medelvärden för parametrarna blir därav missvisande. Detta var mest talande vid 

mätning av vertikal hopphöjd i squat jump då person 1 minskade hopphöjden med 33mm (9,9 

% försämring) medan person 2 ökade med 24 mm (6,8 % förbättring). Det är i 

träningsdagboken tydligt att person 1 genomgående haft en hög träningsdos med ett snitt av 

5,8 träningstillfällen per vecka och även haft en hög skattning på BORG RPE-skalan i 

jämförelse med övriga studiedeltagare vid utförandet av de hängande frivändningarna. Den 

korta tiden för återhämtning hos deltagaren kan ha påverkat resultatet, speciellt vid det 

vertikala hopptestet. Resultaten i den instabila träningsgruppen är mer koncisa. Däremot hade 

även där en deltagare (person 5) i denna grupp minskat sin hopphöjd, dock endast med 0,2 % 

vilket är betydligt mindre än hos person 1. Kraftutvecklingen var parallell med hopphöjden 

för alla deltagare. I och med de varierande resultaten är det är svårt att dra slutsatser gällande 

explosivitetsutveckling och ökad hoppförmåga efter en träningsperiod med frivändningar på 

stabilt eller instabilt underlag. Individuella skillnader som ses i ökad hopphöjd och 

kraftutveckling efter träningsperioden har rapporterats även vid tidigare studie på 

frivändningsövningens effekt (Ayers et al., 2016). Många olika faktorer kan ha spelat in på 

resultaten, så som dagsform, övrig utförd aktivitet, motivation och fokus. Detta blir särskilt 

påtaglig i och med studiens begränsade storlek. Det är troligt att större förbättringar i 

testresultat hade setts efter en längre period än nuvarande fem veckor då det under de första 

sex till åtta veckorna sker en neural anpassning (Thomeé, Holl & Dahlström, 2008).  
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Medelvärdet för grupp 2:s resultat har på samtliga parametrar förbättrats i mätning av det 

posturala svajet på instabilt underlag. Även i grupp 1 sågs förbättring i parametrarna för 

samma test men med en markant skillnad i parametern area of 100 % ellipse. I grupp 2 sågs 

en minskning av arean på 23 %. Gruppen visade även en förbättring på 16 % av samma 

parameter på det stabila underlaget. Noterbart är att alla deltagare i gruppen hade förbättrats i 

mätparametern. I jämförelse visade grupp 1 på en försämring i medelvärde liksom individuellt 

av area of 100 % ellipse då dessa areor ökade på båda underlagen. Det skulle kunna tyda på 

att grupp 1 som tränat på stabilt underlag ej adapterats till ett instabilt underlag likt grupp 2. 

Författarna tror att en möjlig anledning till att grupp 1 ej förbättrat resultatet av ellipsens area 

på instabilt underlag var att kokontraktionerna, som ses då högre krav ställs på balansen då 

COP skall centreras, ej i deras fall minskat. Detta kan ha lett till uttröttning som påverkat det 

posturala svajet hos deltagarna varpå COP rört sig över en större area. Efter träningsperioden 

på det instabila underlaget har kokontraktionerna hos deltagarna i grupp 2 mest troligt minskat 

då effekterna av instabil träning leder till just minskade kokontraktioner (Röijezon et al., 

2015). För att undersöka om så var fallet hade EMG-mätning behövts som komplement under 

testerna. Vid idrottsutförande fungerar kokontraktioner som en skadeförebyggande mekanism 

då det minskar ledbelastningen vid kompressionskrafter och säkerställer god ledkongruens 

(Ford, Van den Bogert, Myer, Shapiro & Hewett, 2008). Från ett prestationsperspektiv 

motverkar kokontraktioner kraftutveckling vilket leder till minskad hastighet under 

ledrörelsen (Arabatzi & Kellis, 2012). Ifall träningen fortgått under en längre period och 

inlärningen varit längre hade deltagarna gått över till att använda mindre energikrävande 

strategier genom feedback- och feedforward mekanismerna (Röijezon et al., 2015). Det skulle 

kunna lett till mindre kokontraktioner och större förbättring i testresultaten hos den instabila 

gruppen, och då även tydligare förbättringar av den explosiva förmågan övergripande hos 

deltagarna.  

 

För att få så god effekt som möjligt av instabilitetsträning skall utövaren utmanas i måttlig 

grad (Behm & Colado, 2012). Grupp 2 i denna studie utförde samtliga frivändningarna på 

samma instabila underlag. Detta kan ha inneburit att individerna i studien utmanats olika 

mycket då underlaget inte anpassats till den enskilde. De instabila underlagen som användes 

till test och träning skiljde sig åt. Det är noterbart att de genomgående förbättringarna av det 

posturala svajet hos den instabila träningsgruppen sågs trots detta, vilket tyder på en viss 

överföringseffekt till olika instabila underlag. Ifall underlaget för test och träning varit 

detsamma hade en än större förbättring varit tänkbar (Shumway-Cook & Woollacott, 2012).  
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Att resultaten i quiet stance på instabilt underlag hos den instabila träningsgruppen förbättrats 

kan tyda på att en adaption skett till ett instabilt underlag. Träningen kan ha påverkat 

korrigering och förbättring av de motoriska programmen (feedback- och feedforward 

mekanismerna) till den specifika uppgiften att stå på mjukt underlag. Detta kan härledas till 

specificitetsprincipen som involverar flera adaptioner i det centrala nervsystemet vilka leder 

till förbättrat utförande till den specifika uppgiften. Med andra ord blir individen bättre på vad 

den tränar (Taube, Gruber & Gollhofer, 2008).  

 

Konklusion 
Efter en träningsperiod med hängande frivändningar har gruppen vars utförande förlades till 

ett instabilt underlag förbättrat samtliga parametrar för mätning av det posturala svajet på ett 

instabilt underlag. Den mest markanta förbättringen var en minskad svajarea på stabilt 

respektive instabilt underlag. Det går ej att dra några slutsatser gällande 

explosivitetsutveckling i någon av grupperna efter träningsperioden på grund av stora 

individuella resultatvariationer. Denna pilotstudie indikerar att frivändningsträning på instabilt 

underlag kan ha positiva effekter på den posturala kontrollen. Resultaten behöver verifieras i 

en framtida större studie grundad på samma metod med längre träningsintervention.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 
Informationsbrev 
                                                                                                                                
Beskrivning och bakgrund till projektet 
Vi är två fysioterapeutstudenter som valt att göra en studie om träning på stabilt och instabilt underlag som 
examensarbete. 
Inom idrottsvärlden diskuteras om träning på instabilt underlag har någon effekt på idrottslig prestation och det 
finns delad mening om vad underlaget skulle tillföra. Det kommer studeras vad träning på de olika underlagen 
kan tänkas ha för betydelse, sett till bland annat balans och explosivitet.   
  
Förfrågan 
Du blir härmed förfrågad av studieansvariga till att delta i träningsstudien. 
  
Deltagarens roll i studien 
Som deltagare i studien förväntas Du utföra övningen frivändning 3 gånger i veckan under 5 veckors tid. 
Övningen utförs vid varje träningstillfälle i 5 set med 5 repetitioner, vilan mellan seten ligger mellan 3-5 
minuter. Deltagarna delas upp i två grupper; grupp 1 utför övningen på stabilt underlag och grupp 2 på instabilt 
underlag. 
Innan träningsperiodens start kommer studieansvariga hålla i en gemensam teknikgenomgång där 
övningsgrunderna gås igenom. För att få medverka i studien krävs att Du klarar av att utföra 5 st korrekta 
frivändningar i följd, detta för Din säkerhet. 
Innan träningsperiodens start kommer individuella tester utföras, dessa är mätning av det posturala svajet, vilket 
sker i stillastående position på en kraftplatta samt vertikala jämfotahopp mätt i cm över marken. Samma tester 
kommer att utföras efter träningsperiodens slut. 
Restriktioner: Som deltagare i vår studie ber vi Dig att under studiens gång ej utföra någon annan träning på 
instabilt underlag, deltaga i någon annan träningsstudie samt att ej utföra frivändningar utöver bestämd dos eller 
två dagar i sträck. I övrigt är Du fri att fortsätta genomföra redan befintlig träning och fysisk aktivitet och 
uppmuntras till att göra så. 
  
Hantering av data 
Insamlad data för varje individs testresultat kommer att kodas och endast vara tillgängligt för studieansvariga 
samt handledare under och efter studieperiodens slut. Data kommer sammanställas i artikelformat och i början av 
2017, efter godkännande av examinator, att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida: 
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html?advanced=true&showAdvanced=true. 
  
Eventuella reaktioner 
Risken för skador vid ett icke korrekt utförande av frivändningen går ej att förbise, träning på instabila underlag 
ställer högre krav på nervsystemet vilket försvårar utförandet. Förväntade följder av träningen är ökad postural 
kontroll och explosivitetsförmåga i nedre extremiteter samt fördjupade kunskaper i utförande av en frivändning. 
Du som deltagare kommer när som helst under studiens gång att kunna kontakta studieansvariga vid eventuella 
frågor och funderingar. 
  
Som deltagare kan du när som helst under perioden avsäga Ditt deltagande utan begärd orsak. 
  
Kontaktuppgifter studieansvariga: 
Jonas Haukka, 0727070919, jonhau-3@student.ltu.se 
Matilda Önnegren, 0738033994, matnne-4@student.ltu.se  
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Bilaga 2. 
Samtycke till studiemedverkan 
 

Samtycker Du till medverkan i denna studie?   
 
JA   NEJ 
 
 

Underskrift Deltagare:  
 
…………………………….. 
 
Namnförtydligande: 
 
…………………………….. 
 
 
Underskrift Studieledare:      
 
……………………………….  …………………………………… 
Jonas Haukka, 0727070919  Matilda Önnegren, 0738033994 
 
 
 
 
Underskrift Handledare: 
 
……………………………… 
Ulrik Röijezon 
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Bilaga 3. 

Frågeformulär träningsvanor 
  
Namn:                                                                                                                                                                                   
  
Datum: 
  
  
Hur många gånger i veckan (senaste månaden) utför du fysisk träning med syfte att förbättra 
kondition, styrka, explosivitet eller balans? 
  
  
  
  
Hur lång tid i genomsnitt, pågår varje träningspass (senaste månaden)? 
  
  
  
  
Vilken eller vilka typer av träning genomför du? 
  
  
  
  
Utför du någon annan typ av aktivitet/sysselsättning utöver den fysiska träningen som kan 
påverka din styrka, explosivitet eller balans? I såna fall vad och hur ofta den senaste 
månaden? 
  
  
  
  
Något du vill tillägga? 
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Bilaga 4. 
Träningsupplägg 
 
Valfri uppvärmning. Gå sedan på frivändningarna och utför eventuell annan träning efter 
dessa.  
 
Frivändningar: 
5x5 på uträknad individuell vikt. Vila 3-5 min mellan set. Frivändningarna skall utföras i en 
snabb rörelse så explosivt som möjligt. 
Anteckna i träningsdagboken efter träning (även vid annan träning). Skatta borg efter 
känslan av muskulär uttröttningsgrad efter frivändningarna. Genomför frivändningarna tre 
gånger i veckan med minst en dags uppehåll av övningen mellan gångerna. Progredering 
sker genom en ökning på 5% av belastningen varannan vecka, alltså två gånger under 
träningsperioden. 
 
Träningsdagbok 
 
Datum	

	
Träningsbeskrivning	 Belastning	 BORG-

skattning	
Upplevelse	

	
	

	
	
	

	 	 	

	
	

	
	
	

	 	 	

	
	

	
	
	

	 	 	

	
	

	
	
	

	 	 	

	
	

	
	
	

	 	 	

	
	

	
	

	
	
	

	 	

 


