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Abstrakt 
 

Bakgrund: Proprioception involverar bland annat förmågan att uppfatta var ens kroppsdelar 

befinner sig utan att behöva titta på dem, detta är en viktig del av handfunktionen. Tidigare 

studier har jämfört träning på stabilt underlag mot träning på instabilt underlag och vad detta 

har för effekt på fotledens proprioception. Effekten av hur de olika träningstyperna påverkar 

handleden är mindre studerat. I denna pilotstudie undersöks två olika träningsmetoder för 

handen, en stabil träningsform (Powergrip**) och en instabil träningsform (Powerball). Syfte: 

Undersöka effekten på proprioception och greppstyrka av träning med Powergrip respektive 

Powerball. Metodansats: Fjorton friska personer, 18 år eller äldre, delades in i två grupper, 

gruppindelningen skedde delvis slumpmässigt. Före och efter träningsperioden utfördes 

positionsinnestest för handledsproprioception och styrketest med handdynamometer för 

greppstyrka. Träningsperioden pågick fyra veckor och innehöll totalt 12 träningstillfällen, 

endast den dominanta handen tränades. Resultat: Inga stora skillnader framkom mellan 

grupperna i positionsinnestestet och styrketestet. Tendenser indikerar att positionssinnestestet 

och greppstyrketestet förbättrades för den tränade handen, men inte den icke-tränade handen 

för både Powerball och Powergrip. Powergripgruppen fick jämfört med powerballgruppen 

något större förbättring i styrketestet för tränade handen. Konklusion: Denna pilotstudie 

indikerar tendenser till förbättrad proprioception och styrkeökning för tränade handen, men 

inga eller små skillnader mellan grupperna. Framtida studier med fler deltagare behövs för att 

statistiskt kunna analysera eventuella skillnader inom och mellan grupperna. Framtida studier 

bör även inkludera personer med nedsatt handfunktion för att utvärdera träningseffekter vid 

rehabilitering.   

Nyckelord: Cross- transfer effekt, handledsträning, instabil träningsform och stabil 

träningsform 
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Bakgrund 
 

Människans hand har spelat en viktig i roll i den evolutionära utvecklingen. Med handens 

hjälp har människan kunnat vara uppfinningsrik och varit kapabel till att skapa olika föremål. 

Detta har gett människan stora möjligheter att åstadkomma saker hon egentligen varit alldeles 

för svag för, exempelvis kunnat jaga stora djur med mera. Något som gör människans hand 

unik jämfört mot andra djur är tummens placering i handen. Tummens placering hos 

människan möjliggör en stor variation av olika greppkombinationer, allt från helhandsgrepp 

till pincettgrepp (Shumway-Cook & Woollacott 2012; Jenkins 2013). 

Handens funktion är minst lika viktig idag som den varit i början av människans historia. Att 

av någon anledning inte kunna använda handen fullt ut kan vara mycket 

funktionsnedsättande, handen spelar en central roll i människans liv och händerna används i 

princip till det mesta. I dagens samhälle krävs en god handfunktion med tangentbord, bild-

touchskärmar med mera. För vissa yrkes- och fritidsaktiviteter är en god handfunktion extra 

viktigt, detta gäller exempelvis hantverkare, musiker, och utövare i vissa idrotter såsom kast 

och racketidrotter. Handens styrka, funktion och precision kan förbättras genom träning. För 

de individer som har höga krav på en god handfunktion kan specifik handträning vara 

värdefullt. Handträning har även stor betydelse för individer som av någon anledning har 

nedsatt handfunktion, till exempel vid led- och muskelbesvär samt neurologiska sjukdomar 

(Runnqvist, Cederlund & Sollerman 1992). 

Människans hand är rikligt innerverad med nerver och har mycket bra finmotorik, samtidigt 

som den också har god greppstyrka och kan utföra färdigheter med stor kraft och hastighet. 

Med händerna kan människan även känna igen olika föremål utan att hon behöver titta på det, 

så kallad haptisk uppfattning. Hon kan till exempel sticka handen i en godispåse och plocka 

upp sin favoritgodis bland flera olika sorter. Hon kan även utföra olika färdigheter med 

händerna utan att behöva se sina händer, till exempel skruva en mutter på en bult. I hjärnans 

sensoriska och motoriska cortex upptar händerna ett stort område (Jenkins et al 2013).  Figur 

1 visar den så kallade homunculus figuren, dess kroppsproportioner representerar hur stora 

områden de olika kroppsdelarna upptar i hjärnbarken, eller cortex. Figuren visar 

representationen i sensoriska cortex. Motoriska cortex har snarlik fördelning (Jenkins et al 

2013). 
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Figur 1-Visar den så kallade homunculus figuren för sensoriska cortex, 

homunculusfiguren för motoriska cortex är snarlik. Bildkälla 

Wikipedia.org/wiki/Cortical_homunculus#/media/File:Side-black.gif 

Den sensomotoriska funktionen består av sensoriska, motoriska och centrala processer i 

nervsystemet och möjliggör precisa rörelser med god koordination, stabilitet och balans, och 

även adaptation och inlärning av nya rörelser och färdigheter (Hagert E. 2010). 

Proprioception har en viktig roll för den sensomotoriska kontrollen. Med proprioception 

menas bland annat förmågan att känna var ens kroppsdelarna befinner sig utan att behöva titta 

på dem (Jenkins et al 2013). Mer specifikt inkluderar proprioception medveten och 

omedveten uppfattning av kroppsdelarnas position, rörelse och upplevelse av kraft (Röijezon 

et al 15). Proprioception utgörs av sensorisk information från specifika nervreceptorer, så 

kallade mekanoreceptorer. Det är receptorer som finns i muskler, senor, leder, bindväv och 

hud (Hagert E. 2010). Mekanoreceptorerna som finns i muskelspolarna verkar vara den som 

har störst betydelse för proprioceptionen (Röijezon et al 15). Vid stimuli kan signalerna ta 

flera vägar från mekanoreceptorerna upp till centrala nervsystemet (CNS). Antingen via 

främre dorsalhornet med direkt omkoppling till motorneuron i bakhornet (som vid 

monosynaptisk reflex) eller via interneuroner till supraspinala delar av centrala nervsystemet 

(CNS) (som vid polysynaptiska reflexer och vid frivilliga rörelser). Signalen till främre 

dorsalhornen möjliggör snabb kontroll av exempelvis en led genom aktivering av agonist 

(verkställande muskel) och samtidig inaktivering av antagonist (muskel som gör motsats 

rörelse till verkställande muskel) via den monosynaptiska reflexen. Supraspinala signaler till 

hjärnan går till cerebellum respektive sensoriska cortex. Cerebellum har bland annat till 

uppgift att kontrollera kroppen på en mer omedveten nivå medan i sensoriska och motoriska 
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cortex kan signalerna analyseras mer på medveten nivå (Hagert 2010; Röijezon et al 2015). 

Undersökning av proprioception kan utföras genom olika test av upplevelse av position, 

rörelse respektive kraft för aktuell kroppsdel (Clark, Röijezon, Treleaven. 2015). Ett av de 

vanligaste proprioceptionstesten vid forskning och kliniskt arbete är det så kallade 

positionssinnestestet. Det kan utföras kliniskt med goniometer eller med laserpekare. Tidigare 

studier som undersökt positionssinne för nacken har bedömt att avvikelse upp till 4.5 grader 

anses normal och att större avvikelser indikerar nedsatt proprioception (Al Saif & Al Senany. 

2015). Samma tydliga riktlinjer finns inte för handleden. Men i en studie när man jämför 

friska personer med personer som har distal radius fraktur har de friska personerna ett 

medelvärde på 2,87 grader och en standardavvikelse på 1,80 grader. Personerna med distal 

radiusfraktur hade ett medelvärde på 11,04 grader eller 11,87 beroende på om man gjort 

operation eller inte (Karagiannopoulos, Sitler, Michlovitz, Tierney, 2013). 

Det finns studier som beskrivit olika träningsmetoder som kan ha positiv effekt på 

proprioception (Röijezon, Clark, Treleaven. 2015). Bland annat används ibland instabila 

system, till exempel balansträning på instabilt underlag vilket i flera studier rapporterats 

kunna förbättra fotledens proprioception (Clark, et al 2015). Få studier har dock jämfört 

effekten av handledsstyrka och proprioception när det gäller träning med “instabilt” jämfört 

med “stabilt” träningsredskap. Två olika träningsredskap som kan efterlikna fotledens träning 

i stabil och ostabil form men utformade för handen är Powergrip respektive Powerball. 

 

I det här fallet är den “stabila” träningsformen Powergrip vilket är en sorts griptång med 

motstånd för styrke-/uthållighetsträning av handen. Den “instabila” träningsformen är i det 

här fallet Powerball vilket är en boll med ett gyro inuti som kan snurra i olika riktningar. Ju 

snabbare gyrot snurrar desto tyngre blir övningen. Tidigare studier som undersökt effekten av 

träning med Powerball har rapporterat att friska personer som utför fyra veckors träning med 

Powerball förbättrar uthålligheten i underarmen och visar tendenser till att greppstyrkan ökas 

(Balan, Garcia-Elias. 2008). En annan studie där 13 stycken måttligt tränade kvinnor tränade 

med Powerball i 18 dagar visar att det finns tendenser till att träningen ökar greppstyrkan och 

omkretsen på underarm och arm (Mathiowetz, Weber, Volland, Kashman.1984).  

 

En intressant iakttagelse från tidigare studier har visat att vid unilateral träning (enbart träning 

av en sida) sker en viss påverkan på den extremitet som inte tränats, denna effekt kallas 

“cross- transfer eller cross education effekt”(Yuza, Ishida, Miyamura. 2000; Lee, et al 2009). 
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Teorin till denna effekt är att det sker en neurologisk adaption. Det finns två hypoteser till hur 

detta sker. Den första teorin kallas “Bilateral access” och handlar om att det i form av 

motoriska engrams (minnespår) skapas minnen som ger en omstrukturering i hjärnan och att 

både den tränade och otränade lemmen har tillgång till den. Den andra teorin handlar om “ 

Unilateral aktivitet” och att rörelse av exempelvis en lem drivs av bilateral cortical aktivitet 

både av contralateral och ipsilateral primary motor cortex. Detta skapar långvariga 

neoplastiska förändringar i båda cortex. (Kidgell et al 2015). En metaanalys har rapporterat att 

den otränade kroppsdelen kan få en styrkeökning med cirka 52% av styrkeökningen från den 

tränade kroppsdelen (Boyes. Yee. Lanovaz. Farthing. 2017). Studier visar också att excentrisk 

träning har visat sig vara bättre än koncentrisk träning gällande cross-transfer effekt (Kidgell, 

Frazer, Rantalainen, Ruotsalainen, Ahtiainen, Avela, Howatson. 2015). 

 

Ett tidigare examensprojekt vid fysioterapeututbildningen vid LTU genomförde en pilotstudie 

för att jämföra träningseffekterna av Powergrip och Powerball. Studien visade indikationer på 

positiva effekter vad gäller greppstyrka men inte för proprioception i form av upplevelse av 

kraft (Gustafsson, Paulsson. 2015).  I denna studie kommer delvis samma träningsmetoder att 

utvärderas med dock en annan typ av proprioceptionstest, det så kallade positionssinnestestet. 

Syfte 
 

Undersöka effekten på greppstyrka och proprioception av träning med Powergrip respektive 

Powerball. 

 Kan handträning med Powerball* respektive Powergrip* förbättra handledens 

proprioception i form av positionssinne? 

 Kan handträning med Powerball respektive Powergrip* förbättra greppstyrkan? 

 Kan någon cross-transfereffekt iakttas för respektive träningsmetod vad gäller 

positionssinne och greppstyrka? 

Metodansats 
 

Studiedesignen är experimentell kvantitativ i form av en stratifierat randomiserad pilotstudie 

där effekter av två olika träningsmetoder undersöks. 
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Deltagare 

Fjorton friska personer deltog i studien, nio män och fem kvinnor. Medelåldern var 23,5±2,1 

år. Exklusionskriterier var att 1) vara yngre än 18 års ålder, 2) skada eller sjukdom som kan 

påverka handfunktionen såsom handfraktur senaste 12 månaderna, 3) smärta, svullnad eller 

domningar i hand, arm, nacke systemisk reumatologisk eller neurologisk sjukdom. 4) 

Deltagande i annan studie där handleden eller handen är involverad, 5) tidigare erfarenhet av 

träning med redskapen Powerball eller Powergrip. Deltagarna kontaktades via e-post och 

bestod av studenter vid Luleå Tekniska Universitet (se informationsbrev i bilaga 2).  

 

Mätmetoder: 

Deltagarna testades enskilt vid varje testtillfälle. Alla deltagare genomförde totalt två test av 

handfunktion en gång före och en gång efter träningsperiod vilket skedde inom en vecka före 

respektive efter avslutad träningsperiod. Testerna utfördes med både dominant och icke-

dominant hand. Ett test för proprioception (positionssinnestest) samt ett test för maximal 

volontär isometrisk (MVIC) kraft gällande greppstyrka. 

 

 

 

Figur 2-Posititionsinnestest med laserpekare, se närmre bild av tavlan bilaga 1 

För test av proprioception användes ett positionssinnestest med laserpekare (se figur 2). 

Testpersonen skulle sitta med god hållning med fötterna i golvet och 90° i knäleden, 

armstödet placerades precis så att handledens rörelse var fri. Testets utförande gick till på så 

vis att en måltavla med endimensionella markeringar i grader (i form av lodräta streck med 

1.57 cm mellanrum) placerades 0,9 meter ifrån laserpekaren. Testpersonen fick öva tittandes 

genom att dorsal- respektive palmarflektera handleden tre gånger vardera till en angiven linje 

0,3 meter från 0° punkten (mittlinjen på tavlan). Testpersonen instruerades att försöka känna 

hur detta avstånd kändes i handen. Vid själva testet fick deltagarna först titta så att de höll 



 11 

laserpekaren på 0°, därefter fick han/hon blunda och föra pekaren ungefärligen ut till den 

angivna linjen och tillbaka med målet att återgå så exakt som möjligt till strecket som anger 

0°. När testpersonen återgått till målpositionen skulle han eller hon säga “Jag är nöjd” och 

därefter släcka laserpekaren. Deltagaren fick inte tillåtelse att titta förens testledaren försiktigt 

skakat om deltagarens handled. Detta gjordes för att undvika inlärning via visuell feedback av 

var laserpunkten hamnade när han/hon återigen öppnade ögonen för att ställa in pekaren på 

målpositionen (0°) vid upprepning av test. Testet upprepades totalt tre gånger åt höger 

respektive tre gånger åt vänster med både höger och vänster hand. Testet filmades för att 

kunna kontrollera att värdena blivit rätt inmatade i efterhand.  

 

 

Figur 3-Maximal handgreppstyrka med Jamar handdynamometer 

 

Maximal handgreppstyrka mättes med en mekanisk handdynamometer (Bohannon, Peolsson, 

Massy-Westropp, Desrosiers, Bear-Lehman. 2006; Mathiowetz, et al 1984). Testet 

standardiserades genom att deltagaren satt på en stol med testarmen längs sidan av kroppen 

och med 90° i armbågsleden (se figur 3). Deltagaren greppade sedan hårt handdynamometern 

för att komma upp i sin maxkapacitet och uppmuntrades verbalt av författarna samtidigt. 

Därefter vilade deltagarna i 30 sekunder innan nästa försök. Testet upprepades tre gånger per 

hand vid varje mättillfälle. Det största värdet användes av de tre upprepningarna. 

 

Interventionsgrupperna (Powergrip och Powerball) 
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De två träningsgrupperna fick i instruktion att träna enbart den dominanta handen, dominant 

hand definierades som handen de använder när de skriver med penna. Träningspassen skulle 

ske tre gånger i veckan i totalt fyra veckors tid. Träningspassen med de två redskapen 

anpassades för att ta ungefär lika lång tid, för att kunna få en initial uppfattning om 

träningseffekten skiljde sig från varandra. Varje träningspass med Powerball (se figur5) 

bestod av tre set, och varje set bestod av 30-45 sekunder där gyrot skulle snurra så snabbt som 

möjligt. Mellan varje set var det vila i 30 sekunder. Varje träningspass med Powergrip (se 

figur 4) bestod av tre set med ett RM (repetition maximum) mellan 15- 30, med 30 sekunders 

vila mellan varje set. Motståndet på Powergripen kunde justeras för att anpassa antalet RM. 

Efter varje träningspass uppskattade deltagarna i båda grupperna sin upplevda ansträngning 

enligt Borgs RPE- skala (Borg G. 1970) i ett träningsprotokoll (se bilaga 3). Skattningen 

användes främst för att deltagarna själva skulle hålla ordning på hur mycket de ansträngde 

sig, efter instruktionen skulle de ta i så mycket som möjligt. Slutligen efter fyra veckor 

testades återigen alla deltagare enligt samma protokoll som innan träningsperioden. 

 

Innan testtillfällena både före och efter träningsperiod instruerades deltagarna att inte 

anstränga hand eller handled de senaste två dagarna innan testdagen, till exempel tung 

styrketräning med skivstång, klättring eller liknande. Detta för att inte faktorer som uttröttade 

muskler skulle kunna påverka resultatet. 

 

 

Figur 4-Träning med Powergrip 
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Figur 5-Träning med Powerball 
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Genomförande 

De 14 deltagarna slumpades med hjälp av lottning till två stycken träningsgrupper (se tabell 1) 

om sju personer i varje grupp, efter slumpningen omplacerades några deltagare för att 

grupperna skulle bli så homogena som möjligt med avseende på kön. Den ena gruppen 

tilldelades en Powerball och den andra gruppen tilldelades en Powergrip. 

 

Beräkning av utfallsvariabler och analys: 

Positionssinnestestet gav resultat i vinkelskillnad mellan noll-linjen och den återupprepade 

positionen i grader samt åt vilket håll om noll-linjen avvikelsen förekom. Utfallsvariablerna 

räknades fram för både dominant och icke dominant hand, dorsal (mot handryggen) och 

palmar (mot handflatan) riktning. Det absoluta felet (AE), konstantfelet (CE) och det variabla 

felet (VE) beräknades fram. AE beräknades genom att räkna ut medelvärdet av de tre 

upprepningarna utan att ta hänsyn till om rörelsen var för lång eller för kort, det vill säga de 

negativa värdena gjordes om till positiva värden innan medelvärdet beräknades. CE 

beräknades genom att ta fram medelvärdet av de tre upprepningarna med bibehållna positiva 

och negativa värden. VE beräknades fram genom att räkna ut standardavvikelsen av de tre 

upprepningarna och beskriver således spridningen (variabiliteten) i upprepningarna. Kliniskt 

sett är AE värdet det som troligen är mest använt då det är relativt enkelt att räkna fram och 

intuitivt att förstå då värdet beskriver hur stor avvikelsen är oavsett om man ”skjuter för långt 

eller för kort”. Däremot anges inte åt vilket håll träffbilden drar, till exempel betraktas en 

positiv trea och en negativ trea likadant. CE värdet anger å andra sidan i vilken riktning 

träffbilden drar åt, ett negativt värde betyder för kort och ett positivt värde för långt. Till 

exempel anger negativa värden att träffbilden hamnar lite för kort. VE berättar hur samlad 

eller inte träffbilden är, tillexempel att sätta alla tre upprepningar på 10° ger ett dåligt AE och 

CE värde men ger ett bra VE-värde. 

 

Det maximala värdet ur styrketestet redovisades i kilogram (kg) för vardera (dominant och 

icke dominant) hand. 

 

Resultatet presenteras och analyseras deskriptivt i tabell och diagram. Signifikansanalys 

gjordes inte på grund av att deltagarantalet var lågt. 
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Etiska övervägande 
 

Studien innehöll endast friska (med frisk menas att inte ha någon aktuell skada eller sjukdom 

som kan påverka handfunktionen) individer över 18 år gamla. Allt deltagande var frivilligt 

och alla deltagare informerades om att de när som helst utan att behöva berätta oss orsaken 

kunde välja att avbryta studien. Om smärta eller obehag skulle uppstå under 

träningsinterventionen var vi tydliga med att deltagarna skulle kontakta oss för råd eller 

avbrytande av studien. Deltagarna blev informerade om att träningsvärk med stor sannolikhet 

skulle kunna uppstå då det är en väntad reaktion vid påbörjandet av en ny träningsform som 

involverar betydande muskelaktivering. All insamlad data behandlades konfidentiellt och 

förvarades på lösenordskyddad dator. Testresultaten är inte möjliga att koppla ihop med 

enskilda individer. Fördelarna med att träna med Powerball och Powergrip bedömdes 

överväga nackdelarna mot att inte träna. Att träningen enbart utfördes på den dominanta 

handen bedömdes inte heller vara en risk då träningsinterventionen var så pass kort som fyra 

veckor. En etisk ansökan skickades in till etikgruppen vid Institutionen för Hälsovetenskap, 

Luleå Tekniska Universitet, de bedömde att studien inte behövde granskas. 
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Resultat 
 

Av de 14 deltagarna fullföljde 13personer träningsinterventionen, se tabell 1 för beskrivning 

av deltagarna. En deltagare valde att avbryta sitt deltagande på grund av en skada som inte var 

orsakad av studien. 

 

Borgs RPE 

 

Båda grupperna skattade relativt högt då 20 är det hösta värdet på borgskalan. 

Powerballgruppen skattade i medel 16,5±1,0 och powergripgruppen skattade i medel 15,9± 

1,6 på sina träningstillfällen.  

 

 

Tabell 1- Tabellen visar könsfördelning, vikt ålder samt standardavvikelse och 

dominant sida för båda grupperna 

 
Powerball (7 deltagare) Powergrip (6 deltagare) 

Män (antal) 5 4 

Kvinnor (antal) 2 2 

Längd (cm) 175,1±9,6 174,8±7,9 

Vikt(kg) 76,9±17,2 75,2±9,7 

Ålder (år) 23,6±1,6 22,5±1,6 

Högerhänt (antal) 5 4 

Vänsterhänt (antal) 2 2 

 

I tabell 2 visas resultatet från styrketestet före och efter träningsperiod. Resultatet från 

styrketestet visade på att den grupp som tränade med Powergrip förbättrade sitt medelvärde 

med 9,1 % och gruppen med Powerball förbättrade sitt medelvärde med 2,5 %. I den icke 

dominanta handen skedde ingen styrkeökning i någon av grupperna.   
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Tabell 2 - Resultat från styrketest före och efter träningsperiod 

(Kg) Powerball Powergrip 

Före 
träning 

Efter 
träning 

Före 
träning 

Efter 
träning 

Dominant hand maxstyrka (Kg) 45,4 ± 13,9 46,6 ± 13,1 39,9 ± 13,2 43,5 ± 9,8 

Icke dominant hand maxstyrka 
(Kg)  

45,4 ± 11,0 45,4 ± 13,1 38,4 ± 12,8 38,8 ± 12,3 

 

 

 

Positionssinnestesten visade tendens till något bättre resultat för den tränade (dominanta) 

handen efter träningsperioden, i synnerhet för AE och CE, för både Powerball och Powergrip. 

Resultaten för positionsinnestestet före och efter träningsperioden presenteras för Powerball i 

tabell 3 för respektive hand och rörelseriktning; motsvarande resultat för Powergrip 

presenteras i tabell 4. Figur 6 visar medelvärden för dorsal inklusive palmar riktning för 

dominant respektive icke-dominant hand för de båda träningsmetoderna.  
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Tabell 3 - Resultat för positionsinnestest för Powerball, tabellen avser medelvärden samt 

standardavvikelse 

Powerball Före träning Efter träning 

Dominant hand  
dorsalt AE (°) 

3,1 ± 1,9 1,9 ± 1,0 

Dominant hand  
dorsalt CE (°) 

-2,1 ± 3,0 -1,8 ± 1,0 

Dominant hand  
dorsalt VE (°) 

1,4 ± 1,0 1,2 ± 1,1 

Dominant hand  
palmart AE (°) 

2,6 ± 1,2 2,3 ± 1,3 

Dominant hand  
palmart CE(°) 

-0,2 ± 2,5 0,3 ± 1,8 

Dominant hand  
palmart VE (°) 

2,2± 1,4 2,3 ± 1,8 

   

Icke dominant hand  
dorsalt AE (°) 

2,7 ± 1,6 2,0 ± 1,1 

Icke dominant hand  
dorsalt CE (°) 

1,3 ± 3,0 -1,1 ±  1,9 

Icke dominant hand  
dorsalt VE (°) 

1,7 ± 0.5 1,7 ± 0.6 

Icke dominant hand  
palmart AE (°) 

0,6 ± 3,0 1,7 ± 0,9 

Icke dominant hand  
palmart CE (°) 

2,43 ± 1,69 -0,5 ± 1,8 

Icke dominant hand  
palmart VE (°) 

1,2 ± 0,6 1,5 ± 1,0 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

Tabell 4 - Resultat positionsinnestest för Powergrip, tabellen avser medelvärden samt 

standardavvikelse 

Powergrip Före träning Efter träning 

Dominant hand  
dorsalt AE (°) 

2,0 ± 1,3 1,9 ± 0,9 

Dominant hand  
dorsalt CE (°) 

-0,4 ± 2,4 -1,0 ± 1,6 

Dominant hand  
dorsalt VE (°) 

1,1 ± 0,5 1,6 ± 1,1 

Dominant hand  
palmart AE (°) 

3,3 ± 3,2 2,1 ± 2,1 

Dominant hand  
palmart CE(°) 

-3,1 ± 3,4 -1,9 ± 2,4 

Dominant hand  
palmart VE (°) 

1,4 ± 0,8 0,9 ± 0,4 

   

Icke dominant hand  
dorsalt AE (°) 

2,6 ± 1,8 3,4 ± 2,7 

Icke dominant hand  
dorsalt CE (°) 

-1,0 ± 3,1 2,9 ± 3,3 

Icke dominant hand  
dorsalt VE (°) 

1,6 ± 0,7 1,5 ± 0,9 

Icke dominant hand  
palmart AE (°) 

2,3 ± 1,9 2,1 ± 1,0 

Icke dominant hand  
palmart CE (°) 

-1,0 ± 3,0 -0,9 ± 1,7 

Icke dominant hand  
palmart VE (°) 

1,5 ± 1,1 1,8 ± 1,0 
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Figur 6 – Medelvärden (angivet i grader °) för dorsal och palmar rörelseriktning vid 

positionsinnestest för gruppen som tränade Powerball (figuren till vänster) respektive 

Powergrip (figuren till höger). Figuren visar absolutfel (AE), konstantfel (CE) och 

variabelt fel (VE) för dominant (Dom) respektive icke-dominant (Icke-Dom) hand före 

respektive efter träningsperioden.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

De två testerna utfördes inom en vecka före och efter träningsperioden på samtliga deltagare i 

studien. Alla tester utfördes i samma ordning och alla deltagare fick samma instruktioner för 

att standardisera testerna så mycket som möjligt. Dessutom fick deltagarna instruktioner om 

att inte utföra hård fysisk träning eller aktivitet med händerna inom två dagar före testerna för 

att undvika att uttröttning skulle kunna påverka testresultaten.  

 

Positioneringstestet av det slag vi gjorde i våra tester har såvitt vår vetskap inte använts 

tidigare, det vill säga med laserpekare och endimensionell måltavla med lodräta linjer som 

anger vinkelavvikelse. Liknande tester har genomförts tidigare men då med goniometer som 

verktyg (Karagiannopoulos et al 2013). Den måltavla vi använde mätte, liksom en 

goniometer, enbart avvikelser i en dimension. Deltagarna fick i instruktion att öva tre gånger 

till en markering 0,3 meter från tavlans centrum, instruktionen vid själva testet var att gå 

ungefär till denna markering och sedan försöka hitta tillbaka till mittlinjen så exakt som 

möjligt. I och med att testet utfördes blundandes blev det en skillnad i hur långt deltagarna 

förde pekaren. Vissa gick något längre ut än till markeringen och vissa gick något kortare än 

till markeringen. Detta innebär att handledsrörelsens storlek varierade något vid testen. Detta 

kan ha påverkat resultatet då det borde bli svårare att hitta tillbaka till mitten om rörelsen är 

större. Alternativet hade varit att säga till när deltagarna kom till markeringen och säga åt dem 

att vända där. Anledningen till att vi inte gjorde så var på grund av att vi inte ville ge någon 

feedback. Ett annat alternativ hade varit att låta deltagarna ta ut maximal rörlighet i handleden 

för att sedan gå tillbaka till mitten. Anledningen till att denna strategi inte användes var på 

grund av att vi inte ville riskera att laserpricken skulle hamna utanför måltavlan i höjdled då 

rörelsen blir stor. 

 

Positionssinnestest är överlag enkla att utföra och kan utföras med enkla verktyg som 

exempelvis goniometer. Testen är omdiskuterade då risk för mätningsfel finns eftersom 

avläsningen sker manuellt. I denna studie har vi utvecklat testet för att det ska bli mer 

användarvänligt och sannolikt mer noggrant med laserpekare och måltavla (se figur 3 och 

bilaga 1). För att kunna användas mer i fortsättning behöver testet valideras mot ett 

standardiserat rörelseanalyssystem i ett rörelselaboratorium (Hagert 2010). 
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För test av styrka användes ett validerat och reliabelt verktyg Jamar handynamometer. Något 

som kan diskuteras är att dynamometerns greppstorlek inte ställdes in för varje deltagare utan 

samma inställning användes för alla, detta för att verktyget skulle vara mest reliabelt vid 

denna inställning (Bohannon et al 1984; Mathiowetz et al 1984). Detta kan ha gjort att vissa 

deltagare haft fördel och andra nackdel med åtanke på olika handstorlek. Ett problem med 

verktyget uppdagades enbart med en deltagare, det visade sig att mätaren kunde skjutas upp 

lite för högt vid ett snabbt explosivt tryck. Detta var dock bara ett problem med en testperson. 

Denne deltagare fick göra om testomgången.   

 

Träningsperioden var endast fyra veckor lång med tre träningspass per vecka. Det kan 

diskuteras att perioden är lite för kort för att kunna påvisa skillnader. Varje träningspass med 

Powergrip och Powerball är anpassat för att motsvara varandra i tid då träningen skiljer sig 

mot varandra. All träning bedrevs enskilt och vi litar på att alla deltagare följt anvisningarna 

och angetts sanningsenligt i tränings-protokollet (se bilaga 3). 

 

Då antalet deltagare inte var mer än 14 personer, och endast 13 fullföljde 

träningsinterventionen (sju respektive sex deltagare i varje grupp) gör studien liten och 

generella resultat kan inte dras. Det är så pass litet med sju deltagare i vardera grupp 

(Powerball och Powergrip) att vi valde att bortse från om resultaten var signifikanta eller inte. 

Hade det varit fler deltagare i studien hade det varit intressant och relevant att göra statistiska 

analyser för att undersöka detta. Vid få deltagare kan statistiska analyser medföra så kallade 

typ 2-fel, det vill säga att skillnader som egentligen finns inte upptäcks. Dessutom kan det bli 

svårare att se en normalfördelning och extrema resultat får relativt stor inverkan på resultatet. 

En liknande studie som räknade med signifikans hade både fler deltagare och hade en längre 

träningsperiod (Gustafsson et al 2015).  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka effekten på greppstyrka och proprioception av träning 

med Powergrip respektive Powerball. Vid test av greppstyrka visade sig att gruppen som 

tränade med Powergrip som redskap fick generellt en något större styrkeökning än den grupp 

som tränade med Powerball. Detta resultat är något som vi kunde förvänta oss då träning med 

Powergrip är snarlikt den handdynamometer som användes vid själva testtillfället. Med 

Powerball tränas andra kvalitéer än just precis greppstyrka till exempel koordination och 

uthållighet (Balan et al 2008; Theophilos. Nikolaos. Fani. Athanasia. Miltiadis. Konstantinos. 
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2016). Därför kanske resultatet hade sett annorlunda ut om man testade rörelsekoordination 

eller uthållig styrka för hand och handled också istället för enbart maximal greppstyrka. 

Tidigare studier har inte visat någon förbättring i maximal greppstyrka för personer som 

tränat med Powerball (Balan. Garcia-Elias 2008; Theophilos.et al 2016). Något som också 

skulle kunna förklara varför gruppen som tränade med Powerball inte visade på större 

styrkeskillnader vid jämförelse av före och eftertest, kan ha varit att den gruppen generellt var 

starkare från början jämfört med gruppen som tränade med Powergrip, och därför skulle kräva 

högre träningsdos för att träna upp ytterligare i styrka. 

Vissa deltagare fick sämre värden i greppstyrka vid eftertestet, vissa fick bättre värden. Vad 

det beror på är svårt att avgöra då vi inte vet till fullo huruvida deltagarna har följt våra 

instruktioner gällande träning och vila. Till exempel blev de instruerade att inte utföra 

handträningen eller annan träning som påverkar handen/underarmen minst två dagar innan 

testtillfällena före respektive efter träningsinterventionen för att kunna utesluta faktorer som 

muskeltrötthet. De flesta av deltagarna i studien höll på med någon form av träning/ aktivitet 

som involverade hand och handled, exempelvis träning med skivstång vilket också kan ha 

påverkat resultatet. Då deltagarantalet som fullföljde studien var begränsat till 13 stycken och 

att träningsperioden var relativt kort (fyra veckor) blir det svårt att dra generella påståenden 

huruvida träningen förbättrar styrkan eller inte. 

 

Resultatet för positionsinnestestet visar på tendenser till att båda grupperna förbättrades för 

den tränade (dominanta) handen, men inte den icke-tränande handen. Störst var förbättringen 

för AE och CE för båda grupperna medan VE förändradas minimalt vilket presenteras i figur 

7. En intressant iakttagelse är att CE är negativ för båda den dominanta handen både före och 

efter träningsperioden (det vill säga deltagarna ”sköt för kort” vid repositionering till 0-läget) 

medan CE för icke-dominanta handen varierade både mellan grupper och mellan före 

respektive efter träningsperioden. Detta kan vara slumpen och skulle behöva undersökas i 

större studier.  

 

Generellt var skillnaderna ytterst små och svåra att avgöra då testvärdena från början var så 

pass bra i båda grupperna. Hade studien studerat människor med nyligen läkta 

handledsfrakturer eller andra skador eller besvär som medför funktionsnedsättning hade 

förbättringar troligtvis varit enklare att upptäcka.  
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I och med att det inte finns tydliga riktlinjer för handledens proprioception som det finns för 

nacken (Al Saif et al 2015) så är det svårt att säga vilka värden som är att betrakta som 

normala. Enligt Karagiannopoulos, et al (2013) så är värden runt 2,87°±1,87° för handleden 

för friska individer att betrakta som normala. Medelvärdet av deltagarna i denna studie 

hamnade inom dessa riktlinjer, vilket styrker tillförlitligheten av vårt test med laserpekare och 

måltavla som enligt vår kännedom inte har använts i tidigare studie. Att deltagarna hade så 

pass bra värden gjorde också förbättringar svåra att utröna. Framtida studier på personer med 

nedsatt proprioception kan besvara frågan om dessa två träningsmetoder har positiva effekter.  

 

I Gustafsson et al (2015) gjordes ett test för kraftsinne, där testpersonerna skulle försöka 

återskapa 50 % av sin maximala kraft i en handdynamometer. Det testet visades 

anmärkningsvärt nog negativa effekter av handträningsformen Powerball. Detta förvånade 

författarna då vår hypotes varit att Powerballgruppen skulle få tydligast förbättring. Huruvida 

Powerball är ett lämpligt träningsredskap eller inte tas upp i diskussionen, att redskapet 

vibrerar mycket skulle enligt Gustafsson et al (2015) kunna vara en nackdel. En annan faktor 

som skulle kunna förklara det negativa resultatet var att flera av deltagarna som tränat med 

Powerball hade tränat samma dag och därmed haft faktorer som muskeltrötthet med. I denna 

studie var vi tydliga med att inte träningen med redskapen eller annan träning som involverar 

hand och handled skulle bedrivas två dagar innan varje testtillfälle. Dock är inte resultat 

gällande positionsinnestestet helt jämförbara mot kraftsinne men en intressant iakttagelse att i 

vår studie visade Powerballgruppen på en förbättring i den tränade handen. 

 

I Powerballgruppen är det svårt att se några tendenser till cross transfereffekt gällande styrka 

då den gruppen inte verkade öka något på den tränade handen. Vi förväntar oss inte att det ska 

ske en cross- transfer effekt på den icke tränade handen om det inte skett en förändring på den 

faktor vi mätte på den tränade handen. Powergripgruppen visade tendenser till styrkeökning i 

den tränade handen, men det fanns inga tendenser till att det skedde någon cross- 

transfereffekt. Medelvärdet visade en ökning på 0.4 % men då är det ett fåtal som har ökat 

väldigt mycket, medan de flesta inte har ökat någonting alls och till och med fått lägre resultat 

vid testerna efter träningsperioden. 

 

Studier (Kidgell, et al 2015) har visat att Cross transfer har visat sig effektivare vid excentrisk 

träning jämfört med koncentrisk träning, vi har inte fokuserat på excentrisk träning vilket kan 

ha påverkat av vi inte ser fenomenet. Vi förväntade oss att Powergripträningen mestadels 
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skulle bli koncentrisk träning, den excentriska delen blev minimal för deltagarna i denna 

studie då fokus låg på att klämma ihop redskapet. Skulle träningen ha varit betonad på 

excentrisk träning skulle instruktionen varit att klämma ihop gripen med två händer för att 

sedan släppa den långsamt med en hand. Vi kan inte veta exakt hur deltagarna tränat då 

deltagarna har tränat helt på egen hand. Powerball ger isometrisk träning för handen när den 

hålls i ett fast grepp, en kokontraktion uppstår i underarmen som ger både koncentrisk och 

excentrisk träning när gyrots oregelbundna rörelse ska pareras och samtidigt få gyrot att 

snurra snabbare. Den här träningsmetoden ger heller inte ett fokus på den excentriska fasen 

vilket inte heller ger optimala förutsättningar för cross-transfer effekt (Kidgell et al 2015). 

  

Tidigare forskning har noterat signifikanta resultat på cross transfer när försökspersonerna fått 

en ökad uthållighet på den tränade handen. Dock var det inte något vi mätte, någon som 

kanske borde gjorts då det var det som tränades framför allt i Powerballgruppen (Yuza et al 

2000). 

 

I denna studie såg vi inga tendenser till cross transfer effekt för varken Powerball eller 

Powergrip när det gäller förbättrad proprioception. Vi hittade heller ingen tidigare litteratur att 

jämföra med. 

Konklusion 
 

Detta är en pilotstudie och deltagarantalet har varit för lågt för att kunna dra slutsatser kring 

huruvida träningsinterventionen har gett resultat vare sig gällande styrka eller proprioception. 

Tendenser till en förbättring av proprioception har kunnat anas för den tränade men inte icke-

tränade handen i båda grupperna. Tendenser till styrkeökning har kunnat anas främst i 

Powergripgruppen. Fler studier med större deltagarantal och även studier med personer med 

funktionsnedsättning behövs för att kunna dra slutsatser kring hur dessa två träningsformer 

påverkar styrka och proprioception.  
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Bilaga 2. Informationsbrev till deltagarna i studien 
 

En studie om handträning och rörelseprecision  

 

Informationsbrev till deltagarna i studien. “Hur Powerball respektive Powergrip påverkar 

handens funktion gällande styrka och proprioception -en pilotstudie” 

 

Om oss 

Vi är två Fysioterapuetstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som heter Joel och Oscar. 

Under sista terminen av utbildningen skriver vi en C-uppsats. Vi har valt att göra ett arbete 

om träningseffekter eftersom vi båda är intresserade av träning och har tidigare 

träningsbakgrund. I denna studie söker vi deltagare som studerar vid Luleå tekniska 

universitet (LTU) som vi kontaktar via e-postlistan som finns tillgänglig via LTUS hemsida. 

Du får detta mail i och med att du står med på denna lista. 

 

Syfte med studien 

Förmågan att kunna känna var ens egna kroppsdelar befinner sig i förhållande till varandra 

utan att behöva titta på dem kallas för proprioception även kallat rörelseprecision. Handen 

ställer höga krav på rörelseprecision för att kunna utföra de uppgifter den ställs inför, även 

styrka är ett viktigt inslag för handens funktion. I denna studie vill vi undersöka hur två olika 

träningsmetoder påverkar handens styrka och rörelseprecisionen. 

 

Hur studien går till 

Studien kommer att pågå i 4 veckor. Det första som händer är att samtliga deltagare kommer 

att testas både gällande handens styrka och rörelseprecision. Vid de båda testtillfällena före 

och efter träningsperioden får inte deltagarna ha ansträngt sig genom hård träning eller fysisk 

aktivitet som bidragit till stor uttröttning av hand eller underarm senaste 48 timmarna (t.ex. 

uttröttning pga. klättring, hård styrketräning etc.). Detta för att resultatet inte ska påverkas av 

faktorer som uttröttade muskler. Testtillfällena kommer ta ca 20-30 minuter. 

 

Därefter kommer deltagarna att delas in i två stycken grupper. Den ena gruppen tilldelas en 

Powergrip (en sorts griptång där motståndet kan ställas in) den andra gruppen tilldelas en 

Powerball (en boll med ett gyro inuti). Dessa två grupper får i instruktion att träna enbart den 
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dominanta handen (är man högerhänt tränas högerhanden). Träningspassen ska ske tre gånger 

i veckan i totalt fyra veckors tid, dvs. sammanlagt 12 träningstillfällen. Varje träningspass 

med Powerball består av tre set, och varje set består av 30-45 sekunder där gyrot ska snurra så 

snabbt som möjligt. Mellan seten är det vila i 30 sekunder. 

Varje träningspass med Powergrip består av tre set med 15- 30 RM (repetition maximum), 30 

sekunders vila mellan seten. Motståndet på Powergripen kan justeras för att anpassa antalalet 

RM.  

Slutligen efter fyra veckor testas handstyrka och rörelseprecision igen på alla deltagare. 

Personerna som deltar kommer att få reda på datum för testerna i god tid. 

Krav för att delta 

För att få delta måste du vara frisk och över 18 år. Med frisk menas här att du inte ska ha 

några sjukdomar eller skador som kan påverka din förmåga att utföra test eller träning av 

handen. Detta inkluderar handledsfraktur senaste året, andra aktuella eller tidigare arm eller 

handskador som kan påverka handfunktion och reumatologisk eller neurologisk sjukdom. Du 

får inte heller ha erfarenhet kring träning med vare sig Powerball eller Powergrip. För 

deltagande i studien får du inte heller vara med i någon annan studie där handen eller 

handleden är involverad.  

 

Etiska överväganden 

Testresultatet kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten kommer presenteras på 

sådant sätt att ingen deltagare kommer att kunna identifieras i arbetet. Vi kommer att använda 

oss av ett samtyckesformulär och testpersonerna kan när som helst välja att avbryta studien. 

Deltagarna i studien kommer att kunna få ta del av resultatet och hela studien kommer att 

publiceras på LTUs hemsida. Studien kommer att hittas via denna länk. http://ltu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=2825&searchType=SIMPLE&faces-

redirect=true&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%

5B%5D%5D 

 

För- och nackdelar med att delta i studien 

 

I tidigare pilotstudie upplevde deltagarna övergående träningsvärk i underarm och hand, 

vilket är förväntat, men inga kvarstående besvär. 

Träning kommer göra handen starkare. Det finns viss risk för överansträngning i samband 

med träningen. Att träningen blir ojämn i och med att enbart den dominanta handen tränas. 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2825&searchType=SIMPLE&faces-redirect=true&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2825&searchType=SIMPLE&faces-redirect=true&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2825&searchType=SIMPLE&faces-redirect=true&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=2825&searchType=SIMPLE&faces-redirect=true&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D
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Skulle problem uppstå finns vi för råd och stöd. Vi går att nå både via e-post och telefon.   
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Svarstalong (denna svarstalong ifylls på plats i samband med det första testtillfället)   
 
 

 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete/forskningsprojekt                                          
  

⏭ Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt 

                                                                                                         

Namn:..........................................................................................  

E-postadress:.......................................................................................... 

Telefonnummer:............................................................................... 

                                                                                                         
 

 

Med vänliga hälsningar  
 

Joel Jelf  

e-post: joejel-4@student.ltu.se mob: 0705282461  
 

Oscar Selander  

e-post:oscsel-3@student.ltu.se mob: 0722232225 
 

 

 

Handledare 

Ulrik Röijezon 

E-post: Ulrik.roijezon@ltu.se 

 

  

mailto:joejel-4@student.ltu.se
mailto:oscsel-3@student.ltu.se
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Bilaga 3. Träningspass och Borgs RPE   

Träningspass 
(nr)   

Borg 
skattning  
(6-20) 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
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