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Abstrakt 
 

För att mäta den atletiska förmågan kan knäböj användas som referens, det är en 

styrkeövning som till viss del kan förutspå prestationsförmågan och minimera 

skaderisken i många idrotter. Övningen ingår i många träningsprogram och 

används bl.a. för att träna upp explosivitet och kraftutveckling. Knäböj kan 

användas för att framkalla Postactivation potentiation (PAP) som innebär att 

muskeln kan utveckla större kraft under kortare tid bl.a. genom att fler 

motorenheter kopplas på. PAP är ett fenomen som används inom idrotter som 

karaktäriseras av explosiva drag som kast och hoppidrotter. Detta fenomen kan 

framkallas av ett excentrisk utförande med sub- och supramaximal belastning med 

syftet att optimera prestationen. Syftet med denna studie var att undersöka de 

akuta effekterna av excentriska knäböj på prestationen i knäböj. I denna studie 

deltog 8 försökspersoner (FP) med medelåldern 31,5±6,5 år, medellängden 180±9 

cm och medelvikten 82±11 kg. En crossover design användes där FP fick utföra 3 

knäböjsprotokoll: A (1 excentrisk repetition på 110% av 1 RM), B (2 excentriska 

repetitioner på 90%), C (kontrollprotokoll) med minst 72 timmars vila mellan. 

Protokollen innebar uppvärmning, stimuli från protokoll A, B eller C samt ett 

maxprestationstest i knäböj. Under maxtestet uppmättes antalet repetitioner samt 

peak power. Resultatet visade ingen skillnad mellan protokollen. Dock visade 

protokollen på intressanta icke signifikanta skillnader. PAP är ett fenomen som 

måste individualiseras för att ge bästa effekt. Faktorer som val av övning, vilotid, 

belastning, koncentriskt, excentrisk eller isometrisk utförande måste 

individualiseras för att implementeras i träning och optimera prestationen. 

 

 

Nyckelord: Explosivitet, Kraftutveckling, Maxprestation, Optimering, 

Postactivation potentiation,. 
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Abstract 
 

Back squat can be used as an exercise to predict performance output and diminish 

the cause of injury in many sports. Back squat is common in many strength 

programs and are often used to enhance explosiveness and force development. 

Back squat can be applied to produce Postactivation potentiation (PAP) wich 

implies to develop larger amount of force in less time, by recruiting higher 

number of motor units. This PAP phenomenon is used in throw and jump sports 

that require a high rate of explosiveness.  PAP can be induced by eccentric sub- 

and supramaximal loads in order to enhance athletic performance. The aim of this 

study was to examine the acute effects of eccentric back squats on the 

performance in back squat. 8 participants was participating in this study, mean age 

31,5±6,5 years, mean height 180±9 cm and mean weight 82±11 kg. A crossover 

design was used with participants executing 3 preconditioning protocols: A (1 

eccentric repetition at 110% of 1 RM), B (2 eccentric repetitions at 90%), C 

(control) with at least 72 hours rest between. The protocols consisted of warm up,  

stimuli from protocol A, B or C and a max test where number of repetitions and 

peak power was measured. There was no significant difference between the 

protocols p>0,05. However the stimuli from protocol A produced the highest Peak 

power values. The development of PAP must be individualized in order to 

optimize performance. Factors like exercise, rest time, load, concentric, eccentric 

or isometric execution must be individualized before implementation in training 

and optimizing performance. 

 

Keywords: Explosiveness, Force, Performance, Optimizing, Postactivation 

potentiation. 
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Introduktion 
 

Knäböj anses vara den optimala övningen för att främja den atletiska prestationen 

enligt Panariello och Backus et al (1994). Knäböj är en övning som används för 

optimera förmågan att producera kraft och styrka i nedre extremiteten. Som både 

tränare och forskare har använt sig av (Escamilla, 2000). Samma författare skriver 

även att knäböj är klassificerad som en stängd kinetisk kedja och tros kunna öka 

atleters prestationsförmåga och minimera skaderisken. Det är även en övning som 

ingår i många styrkeprogram samt i många idrotter som Fotboll, Friidrott och 

Tyngdlyftning för att öka styrka och kraftutveckling. En tidigare studie av 

Esformes och Bampouras (2013) visar att kraftutvecklingen blir större om djupet i 

knäböjen är parallellt med knäna jämfört med kvartsdjup. Lim och Kong (2013) 

skriver att idrotter som nyttjar flerledsövningar (knäböj, frivändningar och ryck 

etc.) i sin träning som kräver stor kraftutveckling kan fenomenet PAP 

(postactivation potentiation) utnyttjas, koncentriskt, excentriskt och isometriskt. 

Detta för att öka atleternas prestation i styrkemoment och övningar som kräver 

snabb kraftutveckling. Samma författare skriver även att individer är olika 

mottagliga för PAP när fenomenet framkallas via marklyft eller knäböj med syftet 

att förbättra sprintprestationen.  

Stevenson och Warpeha (2010) skriver att prestationsförmågan kan i många 

idrotter förutses genom att mäta explosivitet, styrka samt förmågan att utveckla 

hög och snabb kraftutveckling, På grund av detta har olika sätt att träna knäböj 

studerats för att optimera kraft- och effektutvecklingen hos atleter. Tillin och 

Bishop (2009) visar i sin studie att utnyttjandet av PAP gör att fler motorenheter i 

muskeln kan rekryteras som bidrar till störrekraftutveckling. Nyttjandet av PAP 

främjar den muskulära funktionen att utveckla hög explosivitet och kraft enligt 

Hodgson och Docherty et al. (2005). Samma författare skriver också att ”Optimal 

prestation framträder när utmattningen har avtagit samtidigt som den potentierade 

effekten kvarstår.”. Detta medför att muskeln hamnar i ett effektivare tillstånd då 

en ökad kraftutveckling kan utvinnas där myosinet och aktinet blir känsligare för 

fosforylering. Samma studie fastställer även att de kortsiktiga effekterna av PAP, 

exempelvis att en övning av explosiv karaktär främjas genom att utföra samma 

biomekaniska rörelse fast med tyngre motstånd några minuter innan. 
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Yetter och Moir (2008) skriver att genomförandet av muskelkontraktioner 

omkring sin maximala förmåga ger prestationsförbättringar i efterkommande 

övningar som kräver stor muskelaktivering. Dessa förbättringar tillskrivs som en 

effekt av PAP eftersom stor effekt utvinns ur de stimulerade musklerna där flera 

föreslagna faktorer ligger bakom fenomenet, exempelvis fosforylationen av 

myosinkedjorna som gör att molekylerna hos myosinet och aktinet blir mer 

känsliga för kalcium mottagningen. Tillin och Bishop (2009) och Hodgson och 

Docherty et al. (2005) skriver att framkallningen av PAP kan bidra till 

muskeltrötthet och därav nettoförlust av effekten från PAP. Samma författar 

skriver att faktorer som kan påverka hur stor nettoeffekt som produceras kan vara 

framkallningens volym, intensitet, återhämtning, typ av muskelarbete, typ av 

aktivitet och individuella karaktäristika.  

Tillin och Bishop (2009) skriver att PAP kan introduceras i uppvärmningen inför 

tävling för att öka prestationen i explosiva sporter med moment som involverar 

sprint, kast och hopp. Samma författare skriver att det finns för många faktorer 

som påverkar på den akuta prestationsökningen till följd av PAP för att säkert 

kunna ge direkta riktlinjer om hur PAP ska användas. Turner och Bellhouse et al. 

(2015) skriver att PAP kan implementeras på ett plyometrisk sätt i uppvärmningen 

för att förbättra prestationen i 10 meters sprint genom att utföra trestegshopp med 

extern vikt i form av viktväst. I kombination med att ge FP tillräcklig vila innan 

maxprestation har detta visat sig ha olika effekt på olika individer. Större positiva 

effekter på 10 meters sprintprestation har setts på individer som redan är snabba 

än på individer som är långsamma. Hastighet, sprintacceleration och 

återhämtningstid är faktorer som bidrar till individualiserad PAP respons. En 

studie utförd på rugbyspelare av Crewther al. (2011) visar att de akuta effekterna 

av 3 RM knäböj ger positiva effekter på prestationen i CMJ. Studien visar att 

prestationen i liknande övningar som kräver hög kraftutveckling i nedre extremitet 

som sprint på 5 och 10 meter samt slädsprint med externt motstånd inte gynnas av 

samma stimuli. Yetter och Moir (2008) visar i sin studie att 3 repetitioner 

koncentriska knäböj bak motsvarande 70 % av 1 RM följt av 4 minuters vila 

främjar sprintprestationen på 40 meter jämfört med kontrollgruppen samt för 

gruppen som utförde knäböj fram. Studien visar även att stångens placering under 
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övningsutförandet har betydelse för faktorer som olika grader av muskelaktivering 

och andra biomekaniska aspekter av knäböjsutföranden.  

Att endast använda sig av excentriska knäböj med ett motstånd motsvarande 105 

% av kroppsvikten har enligt Hughes och Massiah et al. (2016) en positiv 

inverkan på hopphöjden i countermovement jump (CMJ). Samma studie visar 

också på att koncentriska knäböj motsvarande en vikt på 3 rep max (RM) inte 

visade på några fördelar prestationen i CMJ. Ett annat sätt att öka prestationen i 

CMJ har Fukutani et al. (2014) undersökt genom att under uppvärmningen 

implementera 3 repetitioner med koncentriska knäböj på 90% av 1 RM. Detta 

visade sig öka prestationen i CMJ jämfört med gruppen som värmde upp på lägre 

vikter. 

Cromie et al. (2010) skriver att det finns en teori om att det excentriska utförandet 

i en stretch shortening cycle (SSC) har en kraftfrämjande inverkan på det 

kontraherande utförandet i samma rörelse. Genom den excentriska rörelsen skapar 

agonisten kraft genom de elastiska och kontraktila moment som nyttjas. Detta 

används som en krafthöjande mekanism i den kontraherande fasen. En studie av 

Weber et al. (2008) visar också på att applicering av tunga knäböj 3 minuter innan 

ett squat jump test förbättrar prestationen jämfört med gruppen som utförde 

oviktade upphopp innan testet. Vetenskapligt stöd saknas dock enligt Klemp et al. 

(2014) för att säkert påstå PAPs positiva inverkan på prestationen i knäböj, om 

samma övning används för att framkalla PAP och nyttja de fördelaktiga 

effekterna. Friedmann et al. (2004) visar att excentrisk överbelastning leder till att 

musklerna anpassar sig till att bli starkare och snabbare 

Syftet med denna studie var att se om de akuta effekterna av PAP uppstod på 

arbetskapacitet och kraftutveckling i koncentriska knäböj genom att framkalla 

PAP via excentriska knäböj. Studiens frågeställning är om protokollet med 110% 

excentrisk belastning av 1 RM knäböj kommer ge mest prestations höjande akut 

stimulans på kraftproduktionen och arbetskapaciteten. Baserat på studier av 

Hogdson et al. (2005) som menar att prestationen är som bäst när utmattningen 

avtagit samtidigt som den potentierade effekten finns kvar. Samt av Friedmann et 

al. (2004) som menar att överbelastande dynamisk träning leder till distinkta 
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adaptioner mer explosiv muskel. Hypotesen är att protokollet med tyngst stimuli 

kommer leda till bäst prestation i maxtestet. 

 

Metod 
 

En randomiserad crossover repeated measure design där alla FP genomgick alla 

tre olika protokoll för knäböj baserade övningar användes. Studien utfördes I fält 

miljö och bestod av flera faser. I första fasen (dag 1) fick FP familiariseras med 

knäböj genom att utföra ett 1 RM som användes för att beräkna belastningarnas 

procentsatser under de kommande protokollen. Den andra fasen (dag 2, 3, 4)  

bestod av att testa oberoende variabler antalet repetitioner på 60% av 1 RM och 

PeakPower, genom tre olika protokoll. Protokollen (testdagarna) var 

randomiserade för varje FP. I den sista fasen utfördes statistiska analyser av de 

oberoende variablerna som samlades in under de olika protokollen. 

 

Försökspersoner 
 

Till studien rekryterades 8 Försökspersoner (FP) 7 män och 1 kvinna genom att 

samtliga medlemmar tillfrågades på ett Crossfit gym, alla FP tränade på 

motionsnivå. Medelåldern på Fp var 31,5±6,5 år, medellängden hos FP var 180±9 

cm och medelvikten var 82±11 kg. Kriterierna för att delta i studien var att FP 

skulle ha erfarenhet av knäböj bak, träna övningen regelbundet och anse sig själv 

ha god vana för övningen. Personer som inom ett år tillbaka hade haft knäproblem 

eller annan typ av skada som förhindrade dem att utföra knäböj uteslöts. 

 

Familiarisering 
 

Innan första testtillfället (14 dagar) fick FP ett familialiseringstillfälle á 60 

minuter där de skulle utföra ett 1 RM knäböj bak som låg till grund för de 

procentsatser som användes vid de tre testtillfällena. För ett godkänd lyft skulle 

FP från stående i toppläget med stången vilandes på axlarna med utsträckt höft till 
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bottenläget passera 90 grader mellan höft- och knäled och sedan ställa sig upp 

igen med utsträckt höft. Utrustningen som användes i studien var två typer av 

skivstänger från Eleiko med benämnigen Olympic IWF Training Bar, 20 kg för 

herr och 15 kg för dam samt en Eleiko squat rack användes under alla test.  

 

Protokollen 
 

Vid ankomst bestämdes det genom randomiserad lottdragning om FP skulle 

tillhöra protokoll A, B eller kontrollgrupp C som inte utförde några excentriska 

knäböj innan maxtestet. Lottdragning avgjorde vid varje testtillfälle vilket 

protokoll FP skulle tillhöra. De uppmätta variabler som ansågs relevanta för 

studiens syfte var antalet repetitioner och peak power. 

 

Förberedande protokoll 

 

A. Excentrisk 110% - En excentrisk repetition på 110% av 1 RM innan 

maxtest 

B. Excentrisk 90% - Två excentriska repetitioner efter varandra på 90% innan 

maxtest 

C. Kontrollgrupp – Bara vila innan maxtest 

 

Testprotokoll 
 

FP följde ett standardiserat uppvärmningsprogram som bestod av 5 minuter på en 

arm och bencykel av märket Assault Airbike på 150-300 watt. Därefter fick FP 

följa en knäböjsrutin för ytterligare uppvärmning (tabell 1).  
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Tabell 1. Procentuella vikter av 1 RM, läses som set/repetitioner. 

 

 

 

Uppvärmningsprotokollet utformades på detta sätt för att minimera skaderisken 

genom att vänja både den intra- och extramuskulära miljön vid nära maximal 

belastning som användes i protokoll A och B. 

Beroende på vilket protokoll FP tillhörde (A, B eller C) utfördes 1 excentrisk 

repetition på 110% av 1 RM back squat, 2 repetitioner på 90% av 1 RM eller 

endast uppvärmningsprotokollet innan maxtestet. När två excentriska repetitioner 

skulle utföras hjälpte två passare till att lyfta upp stången i ställningen efter att 

första repetitionen hade utförts. Under alla excentriska lyft användes två 

plyometriska trälådor för att garantera FPs säkerhet under utförandet. Höjden på 

lådorna reglerades med hjälp av viktplattor så FP skulle nå minst 90 graders 

vinkel mellan knä- och höftled under de excentriska lyften. Vilan innan maxtestet 

var 4 minuter och vikten under testet motsvarade 60% av tidigare uppmätt 1 RM. 

Under maxtestet användes Muscle lab av märket Ergo Innovation Norway med 

tillhörande Linear encoder för att mäta bl.a kraft, repetitioner och hastighet på 

rörelsen. 

Uppvärmningsprotokoll (2 min vila mellan seten) 

1x4@40%  1x4@50% 1x2@60% 1x2@70% 1x2@80% 1x1@90% 
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Figur 1. Interventionsprotokoll 

 

För att en repetition skulle vara godkänd blev FP instruerade att från stående i 

toppläget till bottenläget passera 90 grader mellan höft- och knäled. FP skulle 

även visa kontroll under utförande av knäböjen genom att inte studsa i bottenläget 

eller på något annat sätt utföra rörelsen okontrollerat. Tiden i toppläget till 3 

sekunder för att alla FP skulle få likartat tempo under hela utförandet. Under rep-

out max testet blev FP uppmuntrade att fortsätta till maximal utmattning och 

utföra rörelsen med maximal ansträngning. När FP självmant valde att sluta eller 

när FP inte längre kunde pressa upp stången avslutades testet. 
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Etiska överväganden 
 

De Fp som var intresserade av att delta i studien fick ta del av utökad information 

bestående av bakgrund till studien, fördelar, risker samt metod. Fp hade alltid 

chansen att ställa frågor gällande sin medverkan i studien och ta del av all 

information, risker och fördelar som rörde studien, Fp fick dock inte ta del av 

några resultat förrän studien var avslutad och publicerad. Fp fick läsa igenom och 

skriva under ett informerat samtycke för att bekräfta att de ville delta i studien. I 

det informerade samtycket framgick att de när som helst utan orsak kunde avbryta 

sin medverkan i studien med omedelbar verkan. I det informerade samtycket 

framgick det även mer information angående bakgrund till studien, metod, syfte, 

risker samt kontaktuppgifter till studiens huvudansvariga samt till handledare på 

Mittuniversitetet i Östersund. Fps namns byttes mot siffror för att garantera 

konfidentialitet och alla personuppgifter behandlades konfidentiellt.  

 

Statistiska analyser 
 

All data från testerna sammanställdes i Microsoft Excel 2016 där medelvärde och 

standardavvikelse räknades ut. Efter detta behandlades all data i 

statistikprogrammet IBM SPSS 23. Datat undersöktes genom Descriptive 

Statistics för att kontrollera normalfördelningen av antal repetitioner och peak 

power. Dessa inspekterades visuellt med hjälp av en QQ-plot innan en one way 

ANOVA repeated messures within subjects utfördes. Descriptive statistics 

Mauchly´s test användes samt Greenhouse geisser test för sphericity för båda 

variablerna. För att testa normaldistribution för antelet repetitinoer och PeakPower 

användes Shapiro Wilks test. Varianskoefficienten för antalet repetitioner samt 

peak power hos vardera protokoll räknades ut med miniräknare. 

Konfidensintervallet sattes till 95% med sannolikhetskoefficienten p<0,05.  
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Resultat 
 

Det fanns ingen skillnad mellan Protokoll A (M=24±9), Protokoll B (M=24±8), 

Protokoll C (M=25±6) för antalet repetitioner. Wilks’ Lambda = 0,920, F(2,14) = 

0,348, p>0,05, multivariate partial eta squared = 0,0080. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i peak power (Watt) mellan Protokoll A (M=724=±195), 

Protokoll B (M=699±130), Protokoll C (M=674±158). Wilks’ Lambda = 0,72, 

F(2,14) = 1,090, p>0,05 multivariate partial eta squared = 0,135.  Högsta enskilda 

uppmätta peak power värde samt flest antal repetitioner uppmättes under 

maxtestet efter protokoll A, 1427 Watt samt 37 repetitioner. 

Mauchlys test av Sphericity, Greenhouse Geisser visade inte på något signifikant 

resultat för någon av de oberoende variablarna. Varianskoefficienten för antal 

repetitioner hos protokoll A var 37%, för protokoll B 33% och för protokoll C var 

den 24%. Varianskoefficienten för peak power hos protokoll A var 26%, för 

protokoll B 18% och för protokoll C 23%. Varianskoefficienterna för de tre 

protokollen för både peak power och antalet repetitioner visade inte på 

homogenitet. 

För att testa om det fanns skillnad mellan de oberoende variablarna utfördes en 

one way ANOVA med upprepade mätningar.  
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Figur 2. Medelvärde (M) och standarddeviation (SD) för antal repetitioner för 

respektive protokoll, n=8 

 

 

 

Figur 3. Medelvärde och standarddeviation för respektive protokoll, n=8 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka de akuta effekterna på arbetskapacitet 

och kraftutveckling i koncentriska knäböj genom att framkalla PAP via 

excentriska knäböj. 

Frågeställningen kunde besvaras med att inget av preconditioning protokollen 

visade på skillnad in terms of number of reps and peak power.  

Hypotesen att protokollet med tyngst stimuli skulle förbättra prestationen mest 

kunde förkastas. 

 

Resultatdiskussion 
 

Det finns en tendens till att excentriska knäböj motsvarande 110% av koncentriskt 

1 RM knäböj ger ökad PAP effekt jämfört med att utföra samma övning med lägre 

belastning. Eftersom högsta enskilda men icke signifikanta värdet för peak power 

uppnåddes under det protokollet. Varför detta förekom kan bero på att den tyngre 

belastningen framkallade större PAP effekt i protokoll A, därigenom aktiverades 

fler motorenheter än protokoll i B och C. Något som Tillin och Bishop (2009) 

visar i sin studie att större motorenheter aktiveras genom isometriska 

kontraktioner som försätter muskeln i ett ökat effekt potentierat tillstånd. 

 

FP var tvungna att utföra en knäböj i fulldjup för att få repetitionen godkänd, även 

under uppvärmningen. Esformes och Bampouras et al. (2013) visar på att knäböj 

som utförs med parallellt djup är prestationshöjande för dynamisk maxstyrka samt 

graden av explosivt utförande jämfört med knäböj som utförs till kvartsdjup. Earp 

et al. (2016) visar att parallella knäböj med tempo även gynnar kraftutvecklingen 

och rörelseekonomin i rörelsen. Resultatet av Sievert och Weinhandl et al. (2016) 

studie visar att djupa knäböj som utförs med lång anspänningstid kan medföra 

högre effekt- och styrkeutveckling än vid parallelldjup, eftersom muskelns stretch 

shortening cycle kan utnyttjas effektivare trots att pennationsvinkeln på 
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muskelnblir något större än vid parallelldjup. Dwyer och Boudreau et al. (2010) 

visar på att muskulatur i delar av nedre extremiteten har olika stor aktiveringsgrad 

och kan därigenom vara sämre på att producera kraft när de befinner sig i ett 

ytterlägen. Detta kan bero på att de mer känsliga p.g.a. stor pennationsvinkel som 

även inverkar på PAP responsen enligt Tillin och Bishop et al. (2009). Likaså kan 

det finnas muskulatur som är sämre på att producera kraft i ytterlägen, beroende 

på pennationsvinklar enligt Ikegawa och Funato et al. (2014). 

 

Hogdson et al. (2005) studie visar på att PAP kan framkallas genom att belasta 

muskeln nära dess 1 RM. I denna studie genomgick alla protokoll en 

standardiserad uppvärmning där FP vid varje testtillfälle som tyngst utförde en 

repetition full knäböj på 90% av sitt 1 RM, innan de excentriska inslagen från 

protokoll A och B. Detta kan ha medfört att viktskillnaden blev för liten mellan 

protokollen för att de excentriska repetitionerna faktiskt skulle ge märkbar effekt. 

Hade maxvikten under uppvärmningen motsvarat 70-80% av 1 RM kanske 

skillnaden hade blivit större med hjälp av de excentriska repetitionerna från 

protokollen A och B. 

Framkallningen av PAP beror förmodligen inte enbart på muskulära mekanismer 

som hur stark en individ är. Neurogena och myogena effekter bidrar till hur snabbt 

och väl en individ kan anpassa sig och dra nytta av PAP, som Hogdson et al. 

(2005) och Sietz et al. (2014) studier påvisar. Att rent psykologiskt känna sig stark 

eller att inte veta vad stången väger kan också påverka hur många repetitioner 

eller hög peak power FP uppnår. Kardiorespiratoriska faktorer spelar roll under 

maxtestet eftersom detta belastar både hjärta och lungor. Även graden av acidos 

som uppstår i muskeln och FPs upplevelse av detta har inverkan på resultatet av 

maxtestet. 

 

 

Metoddiskussion 
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Valet att använda knäböj som övning för att både framkalla PAP och testa dess 

effekt är en av studiens styrkor, det är en övning som relativt många är bekanta 

med som tränar styrketräning. Övningen är inte heller så tekniskt svår att lite 

felaktig teknik skulle utgöra en stor skaderisk för FP. Knäböj är även en övning 

vars fördelar och utfall är väl omskrivna i tidigare forskning enligt Escamilla 

(2000) och Stevenson och Warpeha (2010). Övningen är applicerbar till det 

vardagliga livet och kan främja rörlighet i höft-, knä- och fotled såväl som 

förebygga skaderisken i dessa leder. En svaghet med studien är det låga antalet 

FP, ett optimalt urval av FP hade varit individer i samma åldersspann, av samma 

kön eller lika många av män och kvinnor och att individerna endast tränade 

knäböj. Ett större antal FP hade varit fördelaktigt eftersom det hade kunnat visa på 

statistisk större skillnader mellan protokollen och samt ett mer precist och 

rättvisande resultat. Den praktiska appliceringsbarheten av studiens resultat kan då 

bli enklare. En annan svaghet med studien är att FP inte kunde kontrolleras mellan 

testerna vad gäller mat, sömn och övrig träning. 

 

Resultatet av denna studie går att applicera i praktiken, men med tanke på grad av 

omfattning den sträcker sig till kan det vara bra att väga in flera andra studiers 

resultat som behandlar samma ämne med liknande frågeställning och syfte. 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet är om FP förhöll sig till det som stod i 

samtyckeskravet, som bl.a. menade på att inte träna nedre extremitet 24 timmar 

innan testet samt att ta ut sig till max under maxtesten. Andra okontrollerbara 

faktorer är att FP förmodligen inte intog samma mänga energi eller att 

energisammansättningen var annorlunda mellan tillfällena. Även dagsrytm, sömn 

och andra dagliga rutiner kan vara faktorer som påverkat FPs fysiska som 

psykiska status.  

 

De tillfrågade FP fick träna hur de vill fram till 24 timmar innan testet vilket kan 

påverka resultatet av testerna negativt. Under rekryteringen av FP fanns det nio att 

tillgå, anledningen till att en uteslöts var för att inte påverka studiens validitet för 

mycket. Detta p.g.a. bristande teknik och dåligt utförande av övningen som skulle 

resultera i felvisande resultat. Under själva genomförandet av testerna fick FP vila 
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72 timmar tills nästa testtillfälle, det förekom att FP väntade exakt 72 timmar upp 

till så mycket som 7 dygn. Därför var det väntat att det skulle bli olikheter mellan 

hur mycket FP fick vila mellan testerna.  

 

Att använda knäböj för att både framkalla och testa PAP kan ses både som en 

svaghet och styrka. Tidigare forskning av Klemp och Esgro et al. (2014) visar på 

att när samma övning används för att framkalla och testa effekterna av PAP 

uteblir effekten av PAP. Denna studie visar på liknande resultat. Dock låter det 

osannolikt att inte PAP skulle kunna framkallas trots att samma övning används. 

Troligen har stimulit under framkallningen inte varit starkt nog eller testet av PAP 

inte varit reliabelt nog för att fastställa PAPs till- eller frånvaro. 

Genom att endast överbelasta den excentriska fasen med supramaximal vikt av ett 

koncentrisk 1 RM i en SSC, dock är det möjligt att detta främja prestationen i 

moment med syftet att göra så många repetitioner i ett arbetstest som möjligt 

under relativt kort tid. Förutsatt att belastningen under arbetstestet är motsvarar 

omkring 50% av 1 RM. Varför inte denna studie bekräftade den teorin kan bero 

på att knäböj användes både under framkallningen av PAP och i arbetstestet, som 

Klemp och Quiles et al. (2014) påvisar att samma övning inte bör användas vid 

framkallning och test av PAP. En annan anledning kan vara att FP vilade för kort 

tid innan testet. 

Jo och Judelson (2010) använde mellan 5-20 minuter vila för att hitta den 

optimala tiden för att maximera PAP effekten. Resultatet visade på att det är 

väldigt individuellt beroende på hur stark och van vid styrketräning individen är. 

Denna studie skulle låta FP utföra samma standardiserade protokoll fast med olika 

långa viloperioder innan maxtestet vid upprepade tillfällen. Det skulle kunna ge 

mer individualiserade svar på när optimal PAP effekt kan uppnås. En studie av 

Ulrich och Parstorfer (2016) visar att framkallning av PAP genom supramaximal 

excentrisk belastning i bänkpress inte leder högre peak power jämfört med 

koncentriskt utförd bänkpress motsvarande 80% av 1 RM. Viloperioden varade 8 

minuter innan peak power test vilket var dubbelt så lång tid som användes i denna 

studie. Hade denna studien använt sig av 8 minuters vilotid skulle resultatet 



19 
 

kunnat visa på ökad PAP respons i from av fler repetitioner och högre peak 

power. 

 

Studier har skrivit om PAP effekten och visat olika resultat på hur den på bästa 

sätt framkallas. En studie av DeAssis och Panissa et al. (2012) visade på att 

dynamiskt utförd bänkpress gynnade största peak power effekt efter 7 minuters 

vila jämfört med 1,3,5 och 7 minuter. Under peak power testet uppgick till 50% 

av estimerat 1 RM vilket är relativt likvärdig den belastning som användes i 

dennas studie. Eftersom protokoll A (110% av 1 RM) visade sig kunna framkalla 

det högsta enskilda peak power värdet hade det varit en intressant strategi att 

förlänga vilotiden till 7 minuter innan maxtestet, för att se om PAP effekten hade 

blivit ännu större. PAP effekten av knäböj har visat sig förbättra explosiva 

prestationsmoment, Yetter och Moir (2008) har fastställt att prestationen på 40 

meters sprint främjas genom att utföra koncentriska knäböj på 70 % av 1 RM 

innan. 

Det hade varit intressant att applicera denna studies metod för att framkalla PAP 

och se resultatet på 40 meter sprint och jämföra det med resultatet från Yetter och 

Moir (2008).  Själva framkallningen av PAP genom knäböj har visat på olika 

resultat i olika studier, bl.a. visade Lougheed och Hicks (199) studie att visade på 

att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan att framkalla PAP genom 

isometriska, concentriska och excentriska kontraktioner. Dock jämförde de endast 

dorsal- och plantarflexsion som sträcker sig över en led. I flerledsövningar som 

knäböj visade Hughes och Massiah et al. (2016) studie visade på att excentriskt 

utförda knäböj främjade prestationen i CMJ jämfört med koncentriskt utförda 

knäböj. 

 

Det fanns en skaderisk för FP med tanke på ovanan för den stora belastningen från 

protokoll A (110% av 1 RM) på skelett, muskler och leder som FP utsattes för. 

Framkallningen av likvärdigt stor PAP effekt kanske skulle kunna framkallas på 

ett säkrare sätt genom ett isometrisk utförande på lägre procentsats men 

upprepade gånger, alternativt genom elastiska gummiband eller via ett fly wheel. 

Det kan vara med eller mindre hanterbart att på ett säkert sätt utföra en excentrisk 
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knäböj på 110% av 1 RM koncentrisk knäböj beroende på individens viktvana i 

knäböj. FPs excentriska 1 RM testades aldrig, dock är 1 RM knäböj en 

kombinationen av excentriskt och koncentriskt utförande. 

 

 

 

Slutsats 
 

Studiens resultat visade inte på några signifikanta skillnader mellan protokollen. 

Dock visade protokollen på enskilt olika resultat vilket tyder på att största 

kraftutveckling kan ske med hjälp av supramaximala excentriska knäböj. 

Framkallning av PAP genom excentriska knäböj måste anpassas individuellt för 

att uppnå optimal prestation i knäböj. I framtiden måste det klargöras huruvida 

mätningar av PAP och dess effekter på bättre sätt kan mätas. 
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Bilaga 1 

Samtyckesformulär 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund: Studien grundar sig i att undersöka ett fenomen som heter Postactivation 

potentiation (PAP). Metoden används inom många idrotter med hög kraftutveckling 

(hopp, sprint, kast, lyft) för att optimera muskelns förmåga att producera kraft. 

 

Syfte: Undersöka hur kraftutveckling och arbetskapacitet i knäböj kan förbättras 

genom att utföra excentriska knäböj på en tyngre vikt än arbetsvikten. 

 

Metod: Försökspersoner i studien kommer under utföra ett av nedanstående 

moment per testtillfälle. Vikterna för 1 RM gäller för den koncentriska fasen. 

 

Familiariseringstest, 1 RM back squat (koncentriskt) 

Uppvärmning + 1 excentrisk rep på 110% av 1 RM (rep max) i knäböj + 

arbetstest. 

Uppvärmning + 2 excentriska rep på 90% av 1 RM i knäböj + arbetstest. 

Uppvärmning + arbetstest. 

 

2 min vila mellan uppvärmningsdelen, excentriska delen och arbetstestet 

Arbetstestet kommer motsvara en vikt på 60% av 1 RM. 

 

Under arbetstestet kommer kraft, arbetskapacitet och fullt godkända repetitioner 

mätas, höftleden ska passera knäleden för att repetitionen ska anses godkänd. 

 

De excentriskt utförda knäböjen som motsvarar 110% och 90% av 1 RM måste 

utföras med 2 sekunder från toppläget till bottenläget. 

 

Syfte: Hur kraftutveckling och arbetskapacitet i knäböj kan förbättras genom att 

utföra excentriska knäböj på en tyngre vikt än arbetsvikten. 

 

Huvudman: Mittuniversitetet Östersund, handledare: Haris Pojskic 

 

Deltagande: Som deltagare i studien är jag villig att infinna mig under totalt fyra 

tillfällen med minst 72 timmars mellanrum för att utföra ett test åt gången.  

Testet beräknas ta 40 minuter per gång. 
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24 timmar innan testet ska deltagare inte utföra någon träning som involverar 

knäböj. 

Deltagande i studien sker helt frivilligt, deltagare kan avbryta sin medverkan när 

som helst utan att ange orsak. 

Försökspersonernas identiteter kommer behandlas helt konfidentiellt och inte 

nyttjas i andra syften än de som gynnar studien. 

Deltagare i studien får ta del av studiens innehåll efter att den har sammanställts 

och blivit godkänd av handledare. 

 

RISKER 

Eventuella skador på muskelvävnad, skelett, senor och ligament kan förekomma 

p.g.a. olycka eller oaktsamhet med utrustningen.  

Ryggskott, diskbråck, muskelbristning och liknande överbelastningsskador i 

samband med knäböj kan förekomma. 

Obehag i form av utmattning kan förekomma. 

 

Jag förstått vad som väntas av mig som deltagare i studien, jag har haft chansen 

att ställa frågor och fått mina frågor besvarade till min förnöjsamhet. 

 

Kontakt 

Johan Karlsson Johan-k-89@hotmail.com 070-448 44 54 

Haris Pojskic  haris.pojskic@miun.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn    Datum 



28 
 

 


