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Abstract: Gluteus muscles activation is highly important for humans, especially 

during running as it highly influence the running technique and economy. Main 

factors that influence the running economy are stride frequency and stride length 

together with the foot-strike pattern (rear-foot or front-foot). In addition stretching 

has shown a positive effect on range of motion and can lead to a reduced risk of 

injury and pain. Purpose: The purpose was to investigate whether activating 

exercises for gluteus muscles and mobility exercise for the hip flexors could affect 

running technique and running economy in a group of physically active 

individuals. Method: Eight volunteers participated in the study, five women and 

three men who were physical active at least three times a week. The subjects 

completed a familiarizing test and a submaximal pre- and a posttest performed on 

a treadmill. The subjects conducted five activating and four mobility exercises, 

four times a week during four weeks. Results: All subjects decreased their 

submaximal VO2 significantly when expressed in relative units and in absolute 

units (P=0.017 and 0.025). Stride length got lowered (P=0.046) and stride 

frequency increased (P=0.047). Conclusion: The intervention with gluteus 

activating exercises together with the mobility exercises is able to increase the 

running efficiency. However, it was not possible to determine whether the 

mobility or the activating exercises were the main contributor for this effect. 

 

Keywords: Mobility training, running technique, strength training, stride 

frequency. 

 
 

Abstrakt: Gluteus muskulaturens aktivering spelar en viktig roll för människan, 

framförallt vid löpning. Det finns ett flertal faktorer som påverkar löpekonomin. 

Exempelvis kan en ökad stegfrekvens ger ett kortare löparsteg och vilken typ av 

fotnedsättning kan motverka skador. Stretching har visat en positiv effekt på 

rörlighet vilket kan leda till minskad risk för smärta och skada. Syfte: Att 

undersöka om aktiveringsträning av gluteus musklerna tillsammans med 

rörlighetsträning av höftböjaren kan påverka löpsteget och löpekonomin hos en 

grupp fysiskt aktiva individer. Metod: Åtta försökspersoner (fp) deltog i studien, 

varav fem kvinnor och tre män som var fysiskt aktiva minst tre gånger i veckan. 

För att testa fps löpekonomi utfördes ett submaximalt VO2 test på ett löpband. Fp 

utförde dels ett familiseringstest, samt ett före- och eftertest. Under 

träningsperioden genomförde fp en timmes gluteus aktivering och höftstretching 

fyra gånger i veckan under fyra veckor. Totalt var det fem aktiveringsövningar 

och fyra stycken stretching övningar. Resultat: Samtliga fp sänkte sitt 

submaximala VO2 (ml/kg/min) i både i relativa (P=0,017) och absoluta termer 

(P=0,025). steglängden (P=0,046) sänktes signifikant och stegfrekvensen ökade 

(P=0,047). Slutsats: Interventionen av aktiveringsträning och höft stretching 

resulterar i en förbättrad löpekonomi. Det går däremot inte att säkerhetsställa 

huruvida resultatet beror på aktiveringsträningen respektive stretching, eller om 

det krävs en kombination av de båda. 

 
Sökord: Löpteknik, rörlighetsträning, stegfrekvens, styrketräning 
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Inledning 

Vid promenader och löpning är gluteus maximus en viktig muskel och vid en 

ökad hastighet ökar aktiveringen (Lieberman, Raichlen, Pontzer, Bramble, & 

Cutright-Smith 2006). En ökad stegfrekvens är förknippad med en ökad aktivering 

i gluteus maximus samt gluteus medius. Aktiveringen i gluteus muskulaturen är 

som högst under slutet av stegfasen (Chumanov, Wille, Michalski, & 

Heiderscheit, 2012).  

 

Löpekonomi definieras som förhållandet mellan syreförbrukning (VO2 i l/min 

eller i ml/kg/min) vid en given löphastighet (Smoliga 2017; Ratamess, 2011). En 

person med bra VO2max men inte så bra löpekonomi kan springa lika bra som en 

med ett lägre VO2max och bättre löpekonomi (Moore, 2016). Faktorer som 

påverkar löpetknik är tränings status, steglängd, stegfrekvens, kontakttiden mot 

underlaget, inverkan av gummibandeffekten (stretch-shortening cycle), hur långt 

fram foten sätts ner relativt till kroppen och väderförhållanden(Moore, 2016; 

Ratamess, 2011).  Små förändringar som minskad bromsfas, mindre 

hälnedsättning och en ökad stegfrekvens kan minska energiabsorptionen och 

därmed motverka skador. En ökning av stegfrekvensen ger kortare steg och en 

annan fotnedsättning (Heiderscheit, Chumanov. Michalski, Wille, & Ryan, 2011). 

En ökad steglängd ger en större belastning på kroppen och för att dämpa 

stötsvågseffekten används aktiva muskler för att absorbera stöten via höft-, knä- 

och fotled. Faktorer som påverkar är hastighet, steglängden, muskeltrötthet att 

sätta ner hälen först. Genom att manipulera faktorerna går det att avleda stötvågen 

(Derrick, Hamill, & Caldwell, 1998). I en studie av Preece et al. (2008) sågs en 

signifikant skillnad i gluteus maximus aktivering när det gäller att minska 

inbromsningen i löpsteget. Det leder även till en minskad belastning på kroppen 

vilket reducerar skaderisken (Preece et al, 2008). Försvagning av gluteus maximus 

resulterar i funktionella förändringar i fötternas rörelsemönster genom att fotleden 

roterar inåt och skapar pronation i fotleden under löpning. Det har visat sig att en 

stärkt gluteus maximus vid aktivering korrigerar knän och pronation utav fötterna 

så att de inte faller in. (Young-Mi, Tae-Ho, & Jin-Yong, 2016). 
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Rörlighet kan definieras som hur mycket muskeln kan sträckas ut (Ferreira, 

Teixeira-Salmela, & Guimaraes, 2007). Termen ”range of motion” (ROM) står för 

det maximala rörelseomfånget. Dynamisk stretching är att aktivt töja en muskel 

till full ROM utan att hålla kvar muskeln i yttersta läget. I motsatts så innebär 

statisk stretching att muskeln hålls kvar i en statisk position i 15-20 sekunder 

(Ratamess, 2012). Kontinuerlig dynamisk och statisk stretching kan öka ROM > 

18 % under 6-12 veckor. (Ferreira, Teixeira- salmela & Guimaraes, 2007; Sainz 

de Baranda & Ayala, 2010; Kokkonen et al., 2007). Både statisk och dynamisk 

stretching kan  öka ROM och en ökad muskelrörlighet minskar risken för smärta 

och skada (Witvrouw et al., 2004; Fasen et al., 2009; Meroni et al., 2010).  

 
En studie av Sidorkewicz, Cambridge, & McGill (2014) visades att i övningar 

som den sidoliggande musslan är gluteus medius delvis dominant i utåt roterande 

övningar. I en studie av Barton (2014) tyder resultatet på att en enbensböj kan 

vara lämpligare än en tvåbensböj för att underlätta styrkeutvecklingen av gluteus 

medius och gluteus maximus. En annan studie av Simens et al. (2012) undersöktes 

den nedre muskelaktiveringen under olika step up övningar. Övningarna var step 

up, korsande step up, diagonal step up och lateral step up. Korsande step up 

framkallade den största muskelaktiveringen för gluteus medius, medan vanlig step 

up visade den största excentriska aktiveringen av gluteus medius. I både 

koncentriska och excentriska fasen fick gluteus maximus, biceps femoris, och 

semitendinosus bra aktivering (Simens et al. 2012). I styrketräning behövs det en 

stegrad adoption i träningen för att musklerna ska brytas ner och sedan byggas 

upp igen för att bli starkare. Vid muskeluthållighetsträning rekommenderas >10 

repetitioner och <2 minuters vila. (Mattson, 2014; Bompa & Haff, 2009). 

 

En vanlig metabol mätvariabel är respiratorisk kvot (RER), eftersom det lätt kan 

mätas genom andningen. Vid test av löpekonomi ska denna variabel ligga ≤ 1. 

RER definieras av förhållandet mellan koldioxidbildning (CO2) och 

syreförbrukning (O2), vilket varierar beroende på relationen mellan förbränningen 

av fett och kolhydrater. En högre kolhydratsförbränning indikera på en högre 

ansträngning (Nielson, Biltz & Dengel, 2015). I ”steady state” ligger RER 

vanligtvis mellan 0.70 och 1.00, där 0,70 motsvarar 100 % av fettmetabolismen. 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/physicaleducation/indexinglinkhandler/sng/au/Nelson%2C%2BMichael%2BT/%24N?accountid=12495
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RER på 0,85 motsvarar 50 % fett och 50 % kolhydrater och RER på 1,00 

motsvarar 100 % kolhydrater (Nielson, Biltz & Dengel, 2015). Det finns flera 

faktorer som kan påverka vilket substrat som används utav energimetabolismen, 

t.ex. mängden muskelglykogen, fettsyrakoncentrationen och andelen fettintag. 

RER förändras från tillfälle till tillfälle beroende på energimetabolism. Även 

koffein kan påverka energimetabolismen och ska därför inte intas 48 timmar innan 

ett konditionstest (Nielson, Biltz & Dengel, 2015). 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka om aktiveringsträning av gluteusmusklerna tillsammans 

med rörlighetsträning av höftböjarmuskulaturen kan påverka löptekniken och 

löpekonomin hos en grupp fysiskt aktiva individer. 

 

Frågeställning och hypotes 

Kommer en fyra veckors intervention med aktiveringsträning av gluteusmusklerna 

och rörlighetsträning i höftböjarmuskulaturen resulterar i ett ändrat löparsteg med 

en förändrad löpekonomi?  Hypotesen är att det kommer bli en skillnad i 

löpstegets längd och att löpekonomin förbättras efter intervensionen, bestående av 

muskelaktiverings- och rörlighetsträning. 

 

Metod  

Försökspersoner 

Undersökningsgruppen bestod av åtta fp, varav tre män och fem var kvinnor, i 

åldrarna 35 ± 21 standardavvikelse (SD) år och kroppslängd var 175 ± 8 (SD) cm.  

Det var 14 fp som deltog från början i studien, sex fp fick avsluta studien på grund 

av skador, sjukdom eller inte fullföljde övningarna. Inkluderingskraven var att fp 

skulle vara frisk, utan skador och vara kontinuerligt fysiskt aktiv minst tre gånger i 

veckan. Kraven som ställdes var att fp skulle följa en intervention som innehöll 

fyra pass i veckan under fyra veckor med träning som fokuserade på 

gluteusaktiveringsövningar och stretching av höftböjarmuskulaturen.  

 

 

 

 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/physicaleducation/indexinglinkhandler/sng/au/Nelson%2C%2BMichael%2BT/%24N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/physicaleducation/indexinglinkhandler/sng/au/Nelson%2C%2BMichael%2BT/%24N?accountid=12495
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Undersökningsmetod 

Testerna var uppdelade i tre testillfällen: familiarisering, förtest och sluttest.  

Under totalt sju veckor utfördes tre submaximala test på löpband. Fp skrev en 

träningsdagbok och behöll sin vanliga träningsrutin utöver interventionen för att 

träningsresultatet inte skulle påverkas. Det som undersöktes var stegfrekvens, 

steglängd, ventilatoriska parametrar (VO2 och CO2) och pulsen efter första och 

sista testet. Löpningen filmades från sagitalplanet för att räkna ut stegfrekvensen 

och steglängden. Stegfrekvensen räknas ut under de sista 30 sekunderna och 

multiplicerades med två för att få ut stegfrekvensen per minut. Steglängden 

beräknades under sista minuten utifrån stegfrekvensen. Hastigheten i km/h 

omvandlades till km/min för att sedan räkna ut antal meter fp sprang, 

stegfrekvensen gånger fem och delat med meter.  

 

Familiseringen utfördes för att hitta en lämplig submaximal löpintensitet som var 

på ”steady state” (RER ≤ 1,00). Först fick fp jogga fem minuter på en hastighet 

som de själva uppskattade som uppvärmning och sen passiv vila i tre min. Efter 

uppvärmningen fick de utföra de submaximala löptesterna på ett löpband med tre 

arbetsperioder direkt efter varandra med fem minuter per period. Under 

familiseringen fick fp uppskatta hastigheten under uppvärmningen och sedan 

höjdes hastigheten eftersom. Hastigheten under sista arbetsperioderna skulle hålla 

RER mellan 0,95 - 1,00. Lutningen på löpbandet (1 %) valdes för att simulera 

utomhuslöpning med luftmotstånd och för att få en liknande energikostnad som 

utomhus (Jones & Doust, 1996). För att säkerhetsställa de submaximala nivåerna 

under löpningen skulle den upplevda ansträngningen enligt borgskalan vara <17 

och RER <1.00. Familiseringstillfället, det första testet och sluttestet hade alla 

samma design med tre olika nivåer.  

 

Fp ombads att inte inta koffein 24 timmar innan testerna skulle genomföras. Fp 

informerades att äta likadant som dagen innan, under testdagen och ingen träning 

genomfördes 24 timmar innan testerna. Sista testet utfördes direkt när fyra veckor 

hade gått efter det första testet och samma tid på dygnet som första testet för att 

öka validiteten.  
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Övningar 

Testledaren gick igenom övningarna innan för att rätt teknik används och att fp 

kunde aktivera gluteusmuskulaturen. Övningarna tog cirka 1 timme att genomföra 

och genomfördes barfota. Under de två första veckorna utfördes övningarna med 

10 repetitioner x 3 set med 1 minuts vila. De sista två veckorna utfördes 12 

repetitioner x 3 set med 30 sekunders vila. Stretchingen utfördes i 30 sekunder på 

varje sida under alla fyra veckor. 

 

Övningarna var utfallsteg, utfallsteg bakåt, step up, korsande step up, lateral step 

up, liggande musslan, liggande höftabduktion (lyfter benet åt sidan) och liggande 

höftabduktion med cirkel (sträcker ut benet och gör cirklar). De tre sista 

övningarna utfördes tillsammans som ett superset (bilaga 1). Övningarna för 

stretching var på lårets framsida (ta tag i vristen och tryck fram höften), höfttöjare 

(utfallsteg), sträckning av höftböjarn (på knä med ena foten och tryck fram 

höften), stegöppnare (ena foten som i ett utfall och bakre benet på knä) (bilaga 2). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan testerna utfördes skrev fp under ett informerat samtyckesformulär där de 

fick ta del av studiens upplägg och informerades att de när som helst avsluta 

studien, utan att behöva ange någon anledning (bilaga 3). Fp fick även tillfälle att 

ställa frågor om något var oklart. 

 

Material 

Materialet som användes var ett löpband (Rodby), kamera (JVC, GC-PX100BE), 

syreupptagningsmaskin (Quark CPET, cardio pulmonary exercise testing), 

pulsmätare (Garmin forerunner 210), och våg (SECA). Fp fick även uppskatta sin 

upplevda ansträngning i benen och andningen med hjälp av en borgskala (6-20) 

20 sekunder innan avslutat test (Borg, 1998).  

 
Dataanalys och statistik 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av dataprogrammet Statistical Package for 

the Social Science version 22 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Den snedfördelade 

data analyserades med hjälp av Wilcoxon Z-test och normalfördelade data med 
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hjälp av Parat T-test (O'Donoghue, 2012). Signifikansnivån var satt till P<0,05. 

Det som undersöktes var stegfrekvens, steglängd, VO2 ml/kg/min, VO2 ml/min, 

hjärtfrekvens, Borgskala och RER för att undersöka eventuella skillnader mellan 

testillfällena (O'Donoghue, 2012).  

 

Resultat 

Undersökningen visade att sju av åtta fp förbättrade sin löpekonomi. Samtliga fp 

förutom en sänkte sitt submaximala VO2 (ml/kg/min) (P=0,017) och VO2 ml/min 

(P=0,025) på den givna hastigheten (12,6 ± 2,1 km/h) (Figur 1) med en 

signifikant skillnad på löpekonomin efter interventionen med gluteusaktivering 

och höftstretching (Figur 2). Pulsen visade ingen signifikant skillnad (P=0,62) 

men däremot blev steglängden kortare (P=0,046) och ökad stegfrekvens 

(P=0,047) (Tabell 1). Det var 14 fp som deltog från början i studien, sex fp kunde 

av olika skäl inte slutföra testerna. Orsaker till detta var bland annat sjukdom och 

skada. De åtta fp som var kvar fullföljde alla passen. 

 

 

 

Figur 1. VO2 (ml/kg/min) före och efter träningsperioden. Staplarna visar medelvärdet och 

linjerna visar resultatet för varje individ. Svarta linjerna är männen och de gråa linjerna är 

kvinnorna.  
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Figur 2. Stegfrekvensen under en minut före och efter interventionen. Staplarna visar medelvärdet 

och linjerna visar resultatet för varje individ. De svarta linjerna är männen och de gråa linjerna är 

kvinnorna.  

 

Tabell 1. Medelvärde ± SD för de fysiologiska variablerna före och efter 

interventionen.   

 

Variabler 

 

Förtest 

 

Eftertest 

 

VO2 (ml/min) 
 

3540 ± 757,5 
 

3411 ± 806,5* 

 

VO2 (ml/kg/min) 
 

49,5 ± 6,6 
 

47,6 ± 7,2* 

 

Stegfrekvens 

(steg/min) 

 

164 ± 12 

 

172 ± 8* 

 

Steglängd  

(meter) 

 

1,3 ± 0,32 

 

1,23 ± 0,26* 

HF  

(slag/min) 

175 ± 17 175 ± 20 

 

Ansträngningsgrad 

(Ben) 

 

15 ± 2 
 

   14 ± 2 

 

Ansträngningsgrad 

(Andning) 

 

16 ± 1 
 

   16 ± 2 

Signifikanta skillnader (P < 0,05) är markerat med en *.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om aktiveringsträning av gluteusmusklerna 

tillsammans med rörlighetsträning av höftböjarmuskulaturerna kunde påverka 

löpsteget och löpekonomin hos fysiskt aktiva individer. För att kunna utvärdera 

detta mättes fp syrekonsumtion, stegfrekvens och steglängd vid ett submaximalt 

VO2 test. Genom mätningarna visar slutsatsen att deras löpstil blivit mer 

ekonomisk efter interventionsperioden. Vilken stegfrekvens som är optimal ur en 

löpekonomisk synvinkel kan då också utvärderas om någon trend kan ses. De 

flesta i denna studie fick en stegfrekvens på 170-175 under eftertestet och 

troligtvis ett bra riktmärke.  

 

Löpekonomi är en av de viktigaste fysiologiska förutsättningarna för 

långdistanslöpares prestation (Smoliga, 2017). Både relativ VO2 (ml/kg/min) 

(P=0,025) och absolut VO2 (ml/min) (P=0,017) undersöktes. Båda mätningarna 

användes för att undersöka om vikten påverkade resultatet. Både relativt och 

absolut VO2 var signifikant lägre efter träningsperioden.  

 

En ökad stegfrekvens kan förknippas med en förändrad muskelaktivering under ett 

löpsteg (Chumanov, Wille, Michalski, & Heiderscheit, (2012). De muskler som 

aktiveras mest vid en ökad löphastighet i början och slutfasen av ett löparsteg är 

gluteus maximus, vastus lateralis, biceps femoris, gastrocnemius och tibialis 

anterior (Kyrolainen, Avela, & Komi, 1999). Aktiveringsträningen för gluteus 

resulterade i att muskelaktiveringen ökade, vilket visar sig genom ett kortare 

löpsteg, högre stegfrekvens och en lägre VO2. En minskad bromsfas och en ökad 

stegfrekvens är små förändringar som kan minska energiabsorptionen vid 

fotnedsättningen (ev. bromsfas) och motverka skador, för det ger ett kortare steg 

och en troligtvis mer fördelaktiga fotnedsättning (Heiderscheit, Chumanov. 

Michalski, Wille, & Ryan, 2011). Gynnsam energiabsorption bör öka med kortare 

steg då det antagligen kan gynna stretch-shortening mekanismer som i sin tur kan 

minska energiförbrukningen vid löpningen (Heiderscheit, Chumanov. Michalski, 

Wille, & Ryan, 2011). När stegfrekvensen ökade minskade troligtvis den 

ogynnsamma energiabsorptionen och antagligen den inbromsade kraften då man 

ofta sätter hälen långt fram vid ett långt löpsteg som kan ha påverkats av att 

steglängden blev kortare samt den nedre extremitetens anpassning till ett kortare 

steg. Det har visats att ändringar i steglängden men inte stegfrekvensen har störst 
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påverkan vid själva fotnedsättningen. (Kyrolainen, Avela, & Komi, 1999; Mercer, 

Devita, Derrick, & Bates, 2003) Genom att fp ökade stegfrekvensen minskade 

samtidigt steglängden vilket kan vara en skadepreventiv förändring i deras 

löpteknik under samma hastighet (Chumanov, Wille, Michalski, & Heiderscheit, 

2012). Löphastighet kan definieras som stegfrekvensen gånger steglängden. Dessa 

parametrar är ömsesidigt beroende av varandra och en ökning av hastighet kan 

endast uppnås genom ökad steglängd och/eller stegfrekvens (Krzysztof, & Mero, 

2013). 

 

Det var endast en person som minskade stegfrekvensen och ökade steglängden 

något. Det kan bero på att fp tidigare inte kunde ta ut hela steget för att fp var stel i 

höften och därmed inte kunde ta ut hela rörelseomfånget och efter stretching av 

höftböjarmuskulaturen uppnåddes ett mer naturligt och optimalt löparsteg 

eftersom fp fick en minskad VO2.   

 

Metod diskussion 

I studien skulle det ha inkluderats en kontrollgrupp men det var för få 

försökspersoner. Att använda en intervention i taget, antingen stretching eller 

aktivering skulle ge en klarare bild om vilken del som gav resultat. Att även 

undersöka rörligheten innan och efter testerna hade varit intressant. Det hade även 

varit intressant att undersöka skillnaden mellan könen eller att enbart använda 

vana löpare. Övningarna tog längre tid än beräknat men var tillräckligt svåra så att 

fp kunde utföra dem rätt och få en progression. För att säkerhetsställa att fp 

utförande övningarna korrekt hade det varit bra om testledaren var med under 

varje träningstillfälle och inte enbart vid första tillfället.  

 
Slutsats 

Interventionen bestående utav aktiveringsövningarna samt mobilitetsövningarna 

ledde till ökad stegfrekvens och minskad syrekonsumtion vid det givna 

submaximala arbetet, i.e. en förbättrad löpekonomi.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krzysztof%20M%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23717364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mero%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23717364
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Bilaga 1. Övningar 

 

Övningar: 10-12 repetitioner på varje sida med 3 set. 

Utfallsteg 

Utfallsteg 

bakåt Step-up 

Crossover step-up (korsa benet över de 

andra) Lateral step-up (step-up på sidan) 

Bäckenlyft 

Liggande musslan, hip abduction och hip abduction med cirkel (tillsammans) 

 

Stretching utförs efteråt i ca 30 sekunder på varje sida. 

Stretching av lårets framsida (Ta tag i foten och tryck fram höften) 

Höfttöjare (Ena benet utsträckt bakåt och det andra som att du sitter på 

knä) Sträckning av höftböjarn (På knä med ena foten och tryck fram 

höften) Stegöppnare (Ena foten som i ett utfall och andra foten långt bak) 

 

 

Utfallsteg 
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Utfallsteg bakåt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stepup Crossover stepup Lateral stepup 

 

 

Bäckenlyft 
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Liggande musslan, hip abduction och hip abduction med cirkel (tillsammans i 

ett superset) 

 

Bilaga 2. Stretching 

Stretching utförs efteråt i ca 30 sekunder på varje sida. 

Stretching av lårets framsida (Ta tag i foten och tryck fram höften) 

Höfttöjare (Ena benet utsträckt bakåt och det andra som att du sitter på knä) 

Stegöppnare (Ena foten som i ett utfall och andra foten långt bak) 
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Sträckning av höftböjarn (På knä med ena foten och tryck fram höften) 
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Stretching av lårets framsida (Ta tag i foten och tryck fram höften) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höfttöjare (Ena foten som i ett utfall och bakre benet på knä) 

 

 

 

 

 

 

 

Stegöppnare (Utfallsteg) 
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Sträckning av höftböjarn (På knä med ena foten och tryck fram höften) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

Bilaga 3. Informerat samtyckesformulär. 

 
 

 

Avdelningen för hälsovetenskap 

  Informerat samtyckesformulär  
 

Namn:   

Födelsedata (år-mån- dag):   
  

Epost:   
 
 

Jag har blivit informerad om studiens syfte    

Jag har blivit informerad om studiedesignen    

Äter några mediciner?     

Har diabetes eller astma?       

Några skador som kan påverka studien?      

Blivit informerad om vad resultaten kommer att användas till      

Jag har blivit informerad om att få hoppa av studien när så önskas     

Vad som förväntas av mig   
 

Härmed ger jag mitt godkännande att frivilligt deltagande i testet. All information 

behandlas med sekretess av testledaren och resultatet prestenteras som 

medelvärde och inte som individuella värden. Om resultatet skulle presenteras 

som individuellt går det inte att relatera till någon speciell 

individ.Försökspersonen har rätt att avbryta studien utan att ange någon specifik 

anledning. Jag har förstått syftet med studien, dess upplägg och riskerna med den. 

Jag har även blivit muntlig informerad för att kunna ställa frågor om oklarheter. 
 

Datum: Underskrift av deltagare: 
 

Testledarens underskrift: 
Mail: Frejabjornander@hotmail.com, Telefonummer: 0768438382 

mailto:Frejabjornander@hotmail.com

