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Abstrakt: 

Syftet var att se effekten av bålträning på maxstyrka i knäböj (KB) och höjd i 

counter movement jump (CMJ) hos rekreationella CrossFit utövare. Introduktion: 

CrossFit är en relativt ny träningsform med konstant varierade, funktionella 

övningar utförda med hög intensitet. Kraven på bålen är höga i och med yttre 

belastning. Tidigare studier har påvisat positiva effekter av bålträning på 

simprestation, vollyboll och muskelasymmetri. Ännu finns inga studier gjorda på 

effekten av bålträning kombinerat med CrossFit för styrka och explosiv 

kraftutveckling i nedre extremiteter. Metod: En intervention (BÅL);(n=3) och en 

kontrollgrupp (KON);(=4) deltog i studien. Interventionsgruppen fick utöva ett 

båltränings pass på 15-20 minuter innan deras gruppträningspass måndag, onsdag 

och fredag under sex veckors tid. Resultat: Det finns ingen signifikant effekt av 

bålträning på KB (+0% BÅL, +3% KON) eller CMJ (+0% BÅL, +1% KON). 

Konklusion: Denna studie antyder att det inte finns ett behov av att lägga till 

bålträning utöver CrossFit träning för motionärer 3 ggr/veckan under en sex 

veckors tid för ökad maxprestation i KB eller CMJ. Dock var deltagarantalet i 

studien för litet för att kunna dra slutsatser. 

 

Nyckelord: kraftutveckling, nedre extremitet, styrketräning, torso. 
 
 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effects of core training on maximum 

strenght in front squat (KB) and countermovement jump (CMJ) in recreational 

CrossFit athletes Introduction: CrossFit is a relativly new sport with constantly 

varied, functional movements performed at a high intensity. The demand on the 

core due to external load is high. Previous studies have showed positive effects of 

core training on swimming and volleyball performance and muscle asymmteri 

correction. No studies have been published examining effects of a combined core 

and CrossFit training on lower extremity strength and power. Method: Seven 

participants were recruited and randomly split in an intervention (BÅL);(n=3) and 

a control group (KON);(n=4).  The intervention group did a 6-week core program 

three days per week before their CrossFit training on Monday, Wednesday and 

Friday while the KON did only CrossFit training with same weekly frequency and 

volume. Results: There where no significant effects of core training on maximal 

strength and jump performance. Conclusion: The applied core program didn’t 

show to be beneficial in improving maximal strength and explosive power in 

recreational CrossFit athletes. But due to the low number of participants a 

conclusion of the importance of core training could not be drawn.  

 

Key words: power development, lower extremity, strength training, 
trunk. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund CrossFit 

CrossFit är en relativt ny träningsform som baserar sig på funktionella konstant 

varierade övningar utförda med hög intensitet med inslag från gymnastik, 

tyngdlyftning, löpning, rodd med mera. Passen leds av instruktör, utförs i grupp 

och anpassas till ens egen förmåga. Varje dag erbjuds ett nytt pass med nytt 

upplägg. Kraven som ställs på kroppen i och med yttre belastning i form av vikter 

kräver en väl fungerade bålmuskulatur eftersom bålens muskulatur är till för att 

skapa en stabil bas för kraftutveckling hos extremiteterna (Shinkle et al., 2012). 

 

1.2 Bakgrund Bålens anatomi och funktion 

Bålen beskrivs i litteraturen som en muskulär låda med rectus abdominis på 

framsidan, paraspinal muskulatur, gluteus maximus, diafragman som tak, 

bäckenbotten som golv och i detta samarbetar 29 olika muskler för att kunna 

stabilisera ryggraden (Akuthota et al., 2008). Bålens funktion är att stabilisera för 

att möjliggöra att kroppens distala segment (armar och ben) ska kunna utföra sin 

uppgift, med andra ord att ge ”proximal stabilitet för distal mobilitet” (s.189) 

(Kibler et al., 2006). 

 

Kroppen kan beskrivas som en kedja som är hoplänkad i lederna och en rörelse i 

en led kommer leda till en förutsägbar rörelse i en annan (Karandikar & Vargas, 

2011) vilket benämns som kinetiska kedjan. 

Bålen har en del i kinetiska kedjan och atletisk funktion där den ger lokal styrka 

för att hjälpa distala segment att vara på rätt plats i rätt tid för att utföra den 

optimala rörelsen för situationen. Kinetiska kedjan är en del av de flesta rörelserna 

i alla sporter och därför är bålstabilitet och funktion en viktig del för 

välfungerande övre och nedre extremitet (Kibler et al., 2006). Thoracolumbara 

fascian hittas i nedre partiet av bålen och den hjälper till i den kinetiska kedjan 

genom att den kopplar samman övre och nedre extremiteter via gluteus maximus, 

den har även proprioceptorer som ger feedback om bålens position och stabiliserar 

ryggraden med en korsettliknande effekt av fascia baktill, abdomens fascia fram 

och obliqerna lateralt (Kibler et al., 2006;  Akuthota et al., 2008). 
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1.3 Träning av bålen 

Träning av bålens muskulatur kan vara i syfte att stärka muskulaturen eller den 

motoriska kontrollen över dessa (Hibbs et al., 2008). Dellolacono, Padulo och 

Ayalon (2016) införlivade bålträning i en randomiserad kontroll studie på 

fotbollsspelare och efter sex veckor med fem dagar träning i veckan motverkade 

interventionen muskelobalans och asymmetri i nedre extremiteterna. Ett isolerat 

bålträningsprogram hade en positiv effekt på sim prestation i 50 meter front crawl 

på nationella junior simmare efter tolv veckor med bålträning innan simträningen 

tre gånger i veckan (Weston et al., 2015). Positiva effekter av bålträning på 

prestation har även setts i andra sporter som handboll (Saeterbakken et al., 2011).  

Ännu finns inga dokumenterade effekter av bålträning på CrossFit prestation. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie att se effekten av implementerad bålträning utöver den 

vanliga träningen på 1 repetition maximum i knäböj (KB) och ett maximalt 

countermovementjump (CMJ).  

 

1.5 Hypotes 

Hypotesen är att eftersom bålen är viktig vid överföring av kraft genom kroppen 

från benen i rörelser som knäböj (Reed et al., 2012) och rectus abdominis, 

obliquus externus abdominis, erector spinae, latissimus dorsi, stabiliserar 

ryggraden vid utförandet av knäböj (Willardson, 2008) samt att en högre 

bålstabilitet leder till större kraftutveckling i nedre extremiteter (Willardson, 

2007) så bör denna intervention leda till en ökade prestation i tidigare nämnda 

rörelser. 
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2. Metod 

 

2.1 Försökspersoner 

Sju försökspersoner (2 män och 5 kvinnor) från CrossFit Östersund deltog i 

randomiserade kontroll studien, varav alla hade minst ett år erfarenhet av CrossFit 

eller liknande träning och ej hade skador på nedre extremitet eller förhinder att 

utföra knäböj, vertikal hopp eller bålträning. Deltagarna blev tilldelade i 

randomiserad ordning till antingen en interventions grupp (BÅL) (n=3) (ålder:33 

±4,8 år, längd:173±10,2cm, vikt:78±12,4kg, erfarenhet: 4±1,6 år) eller en 

kontroll grupp (KON) (n=4)(ålder: 37±8,5 år, längd: 168±7,3 cm, vikt: 67,5±7 

kg, erfarenhet: 2,2±1 år) (se tabell 1). Innan träningsinterventionen startade hade 

samtliga medverkande tränat ”dagens pass”, en timme långt gruppass, vid 

CrossFit Östersund 2-4 ggr i veckan. 

 

 

Tabell 1. Information om försökspersoner, medelvärden. 

Grupp Ålder 
(år) 

Längd 
(cm) 

Vikt (kg) Erfarenhet (år) 

BÅL 33 173 78 4 

KON 36 168 67,5 2,25 

 

 

 

2.2 Intervention 

Interventionsgruppen blev tilldelad ett 15-20 minuter långt träningsprogram för 

bålpartiet (se tabell 2) att följa tre dagar i veckan (måndag, onsdag, fredag) innan 

de deltog i instruktörledda passet på CrossFit Östersund under sex veckor medan 

kontrollgruppen endast utförde samma CrossFit pass. Bålträningsprogrammet 

användes tidigare framgångsrikt av Weston med flera (2015). Några av 

övningarna togs bort (”overhead squat”, ”shoulder press” och ”bird dog”) på 

grund av irrelevans till syftet med denna studie eftersom de omfattade axelpartiet 

och övningen ”hollow hold” adderades. Bålträningsprogrammet bestod av fyra 

övningar som täckte nedre rygg upp till scapula och dess närliggande muskulatur. 

Liggande benlyft (figur 3) har visats öka bålstyrka samt stabilitet (Ekstrom et al., 
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2007), ”hollowhold”(figur 1) aktiverar transversus abdominis som är en viktig del 

i stabilisering av ryggraden (Bjerkefors et al.. 2010), sidoplankan (figur 2) 

aktiverar obliquus externus abdominis och sittande twist med viktplatta (figur 4) 

ökar bålstabilitet (Ekstrom et al.. 2007). Programmet innehöll en succesivt stegrad 

volym genom ökning av antal repetitioner eller längd som positionen hölls.  

 

 

Figur 1. ”Hollow hold”, ländryggen får kontakt med underlaget samtidigt som 

ben och armar lyfts upp och positionen hålls statiskt. Figur 2. ”Sidoplankan”, 

armbågen hålls under axelleden och kroppen hålls rak i en statisk position. 

Figur 3. ”Ben lyft”, samma utgångsläge som ”figur 1” men benen lyfts upp och 

ner för en repetition. Figur 4. ”Sittande tvist med vikt platta”, överkroppen hålls 

bakåtlutad med fötterna ovanför golvet viktplattan roteras och nuddar golvet på 

höger samt vänster sida för en repetition. 
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Tabell 2. Bålträningsprogram för sex veckor. 
 

Vecka 1-2 Vecka 3-5 Vecka 5-6 

1)Hollow hold 15 sek x 3 25 sek x 3 35 sek x 3 

2)Sidoplankan 30 sek/sida x 2 50 sek/sida x 2 70 sek/sida x 2 

3)Ben lyft 10 reps x 3 15 reps x 3 20 reps x 3 

4)Sittande twist 

med viktplatta 

15 reps (5 kg) x 3 15 reps (10 kg) x 3 15 reps (15 kg) x 3 

 

*20 s vila mellan varje set. 1 min vila mellan övningar. 

 

 

 

2.3 Test och material 

Efter intresseanmälan fick deltagarna ett informationsbrev (bilaga 1) och kallades 

till testtillfället. De uppmanades att inte utföra tung benträning dagen innan och 

äta en huvudmåltid senast 3 timmar innan testtillfället. Första testtillfället (FÖRE) 

inleddes med en genomgång av bålträning där samtliga övningar förklarades och 

demonstrerades. Deltagarna blev även tilldelade ett detaljerat program försett med 

bilder. Testerna började med en uppvärmning på cykelergometer i åtta minuter 

följt av dynamisk stretching med fotledcirklar 15/sida, höftledscirklar 15/sida, 

bensving 15/sida, utfallssteg 10/sida. Samma rutin upprepades efter interventionen 

(EFTER). 

 

Maximal styrka 

1 repetition maximum knäböj med stång fram (KB), den tyngsta vikten man kan 

lyfta maximalt en repetition med korrekt teknik, är ett reliabelt instrument (ICC = 

0,994) för att mäta max styrka (Dong-il et al., 2012). Protokollet av Brown och 

Weir (2001) användes för uppmätning. Lyftarbälte var ej tillåtet. Först uppvisande 

av godkänt utförande med tom stång (20 kg, Eleiko) vilket var höftleden tydligt 

under knäled i bottenposition för att sedan ställa sig upp till 0º grader i knäled och 

0º i höftled. Den tyngsta vikten som lyftes med godkänt utförande räknades som 

1RM KB. Protokollet började med 8 repetitioner på 50%/1RM (vilket deltagarna 

uppskattade eller visste från tidigare prestationer) sedan 3 repetitioner på 
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70%/1RM. Därefter fick deltagarna själv välja vikt och fem försök att hitta ett 

1RM, inte mindre än 1 och inte mer än 5 minuter vila mellan set.  

 

Explosiv förmåga 

För att testa explosivitet i nedre extremitet utfördes countermovementjump 

(CMJ). Detta har hög validitet och reabilitet (ICC=0,98) att mäta explosiv 

kraftutveckling i benen (Markovic et al, 2004). Till mätningen användes ljusmatta 

(Musclelab, IR-mat, Ergotest, Norway). De instruerades muntligt och visuellt att 

stå med händerna på höften, efter uppmaning ”3,2,1, hopp!” utföra ett hopp rakt 

upp med utsträckta ben och höft. De fick sedan ett testförsök följt av tre försök att 

utföra ett hopp där det högsta hoppet angivet i cm räknades som resultat. Inte 

mindre än en minut och inte mer än fem min vila mellan set. 

 

Bålstyrkeuthållighet 

Ett test av bålstyrkeuthållighet adderades för att se eventuella effekter av 

bålträningen på uthålligheten specifikt. Ett planktest (PLA) utfördes där 

medverkande uppmanades hålla till utmattning eller att kriterierna för godkänt 

utförande inte uppvisades längre; neutral ryggrad med aktiverat säte där bäckenet 

inte är för högt upp eller lågt ner samt armbågar direkt under axelleden. Detta test 

har hög validitet och reliabilitet (ICC = 0,97) för att mäta uthållighet i 

bålmuskulaturen (Tong et al. 2013). 

 

2.4 Etiska överväganden 

Ett informerat samtycke signerades och deltagarna informerades om att de är 

etiskt skyddade i enlighet med Helsingfors deklarationen, att deras anonymitet är 

säkrad och att de kan avsluta studien när som helst utan att uppge orsak. Test av 

maximal arbetsförmåga innebär risk för muskel eller ledskador, efter utförande av 

uppvärmning utfördes alla tester därför under övervakning av testledare och alla 

medverkanden hade erfarenhet av utförandet av test och träningsinterventionen.  

 

2.5 Databehandling 

Datat presenteras som medel ∓ standard avvikelse (SD). ”Explore data” utfördes 

för att kontrollera normalfördelning genom Shapiro wilks test, histogram och q-q 
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plot samt medelvärden och SD. Ett ”paired sample t-test” användes för att jämför 

medelvärden utfördes för att se skillnad mellan före och efter interventionen för 

grupperna separat. En repeated measures mixed ANOVA utfördes för att upptäcka 

effekter av interventionen. Konfidensintervall= 95% och signifikans nivån= 

P<0.05. IB SPSS version 23 användes för att analysera data. 

 

 

 

 

3. Resultat 

Antagandet om att värdena var normalfördelade accepterades i och med Shapiro-

wilks test för FÖRE och EFTER (CMJ FÖRE: p=, 132, EFTER: p=, 094) (KB 

FÖRE: p=, 951, EFTER: p=, 856) (PLA FÖRE: p=, 132, EFTER: p=, 510) 

 

3.1 Counter movement jump 

Det fanns ingen signifikant skillnad i CMJ inom grupperna (F(1,5) = 0,689, P = 

0,444) eller mellan grupperna (F(1,5) = 0,216, P = 0,662) efter interventionen 

(Figur 5). 0% ökning för BÅLgruppen och KON ökade 3 % (Tabell 3).  

 

3.2 Knäböj 

Det fanns ingen skillnad i KB inom grupperna (F(1,5) = 0,054, P = 0,826) eller 

mellan grupperna (F(1,5) = 0,553, P = 0,491) efter interventionen (Figur 5). 

BÅLgruppen ökade 0% och KON ökade 1 % (Tabell 3).  

 

3.3 Plankan 

Det fanns ingen skillnad i PLA inom grupperna (F(1,5) = 5,704 P = 0,063) eller 

mellan grupperna (F(1,5) = 3,426, P = 0,123) efter interventionen (Figur 5). 

BÅLgruppen ökade 31 % och KON ökade 15 % (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Prestation presenterat i medelvärde ± SD för grupper samt skillnad 

mellan FÖRE och EFTER. 
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Figur 5. Medelvärde före och efter intervention. 
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4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om ett bålträningsprogram skulle förbättra 

resultatet i 1RM KB och ett maximalt CMJ hos rekreationella CrossFit utövare. 

Resultatet visade att det fanns ingen skillnad efter interventionen på varken CMJ 

eller KB och hypotesen förkastas. 

 

4.1 Resultat diskussion 

Dessa resultat samstämmer med Okada et al. (2011) som inte såg något samband 

mellan bålstabilitet och funktionella rörelser som djup knäböj. Även Prieske med 

flera (2016) såg i en systematisk review att bålstyrka endast spelar en liten roll 

för atletisk förmåga hos friska individer på bland annat styrka, balans eller 

prestation inom idrotten. Genom en analys från 16 interventionsstudier och 15 

korrelationsstudier där interventionsperioden var mellan 6-12 veckor med 2-4 

pass i veckan och inkluderade idrotter som lacrosse, hockey, styrketräning, 

fotboll, gymnastik och mixade grupper. Steffen et al. (2008) såg heller ingen 

effekt av en tio veckors bålträningsintervention på CMJ i den studien. 

 

Ett planktest utfördes för att se eventuella förändringar i bålstyrkeuthållighet där 

ingen skillnad uppmättes men en tendens till ökad prestation sågs hos 

BÅLgruppen, vilket kan bero på hög aktivering obliquus externus abdominis, 47 

% av maximal frivillig isometrisk koncentration i övningen (Ekstrom et al., 2007). 

Även att testets typ av uthållighet är mer specifik till bålträningsprogrammet där 

muskeln i fråga belastades statiskt. 

I denna studie sågs en tendens till förbättring hos KON och inte BÅL i KB och 

CMJ, vilket kan bero på att BÅL gruppen hade högre träningsvolym och därför 

haft behov av en längre taper period, vilket innebär en minskning i volym för att 

återhämta sig och öka prestationen (Sanchez et al., 2013). Omfattningen beror på 

kraven i sporten i fråga men man kan uppnå 2-3% prestationsökning med en 

effektiv taper period (Pyne et al., 2009). En individs maximala styrka variera med 

10-20% per dag (Tursky, 1991), med det i beaktande kunde upprepade mätningar 

utförts för att motverka eventuella effekter av varierande dagsform. Deltagarna 

hade minst ett år erfarenhet av styrke- och CrossFit-träning, vilket kan ha gjort att 

de utvecklat en tillräcklig bålstyrka för att klara av kraven och andra faktorer 
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spelar större roll för prestationen i övningarna som testades i studien.   

 

4.2 Metod diskussion 

Comerford & Mottram (2001) skriver att lokalt stabiliserande muskler är grunden 

för att stabilisera ryggraden, generellt stabiliserande muskler står för 

kraftutveckling och kontroll av kraften vid rörelse och mobiliserande muskler gör 

att vi kan röra oss. 

Om de generellt stabiliserande musklerna får agera som lokaltstabiliserande kallas 

det felkompensation, och denna muskulatur har heller inte lika bra förmåga att 

stabilisera i leder och är inte lika uthållig som lokalt stabiliserande muskulatur. 

Felkompensation kan uppstå vid stelhet, dålig hållning, ingen användning av 

diafragmaandning, dålig balans eller dålig kroppskontroll (Elphinson, 2006). Om 

en individ gör eller har något av dessa exempel kan ett generellt bål 

träningsprogram vara mindre effektivt eftersom man tränar i fel 

aktiveringsmönster och därför inte lika effektivt. Sharma et al. (2012) såg effekt 

på CMJ på volleybollspelare efter nio veckor med bålträning fem dagar i veckan, 

30-40 minuter per pass med upp till 16 olika övningar med mer fokus på 

aktivering av lokalt och generellt stabiliserande muskulatur i bålen. 

Komplexiteten på denna studiens bålträning kan ha varit otillräcklig och ej haft 

tillräckliga krav på att aktivering av djup muskulatur samt samarbete mellan lokalt 

och generellt stabiliserande muskler eller så kan passen varit för korta. 

 

 

Styrketräningsprogram är oftast 8-12 veckor långa och effekterna man får är oftast 

från neurala adaptioner. Maximal styrka uppnås genom att neurala förändringar 

gör att de muskler som är primära kraftutvecklare kan vara fullt aktiverade, samt 

med hjälp av synergister och antagonister skapa kraft i rörelsen (Sale,1988). 

Adaptioner som behövs för explosiv förmåga är liknande, t.ex. behövs ett ökat 

neuralt driv till antagonistmusklerna eller en förändring i koordinationen 

intermuskulärt (Markovic & Mikulic, 2010) för att öka explosiv förmåga. 

Muskelarbetet i bålträningsprogrammet var majoriteten statisk träning och av 

uthållig karaktär, vilket är i huvudsak förknippat med förändringar i 

enzymaktiviteten i mitokondriens elektrontransportkedja (Hawley, 2002). 
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Eftersom de fysiska adaptionerna är olika i dessa muskelarbeten kan det ha 

påverkat resultatet. 

 

Hade bålträningsprogrammet haft högre intensitet t.ex. med hjälp av extern 

belastning i övningarna så kunde resultatet blivit annorlunda. Även längden på 

programmet var troligen för kort, t.ex.ett träningsschema med lineär periodisering 

över 16 veckor har visats öka 1RM i knäböj med 33 % (João G.,A.et al.2014). Då 

CrossFit är konstant varierat och därför inte har en strukturerad lineär 

periodisering kan adaptioner för max styrka vara svårare att uppnå. En annan 

aspekt med CrossFits träningsplanering är eftersom den innehåller styrka- och 

kondition som tränas parallellt kan det ha påverkat interventionen. Garcı´a-

Pallare´s, l Izquierdo (2011) skriver att träna uthållighet och styrka parallellt leder 

till mindre ökning i styrka jämfört med att endast träna styrka. Även om bålens 

muskulatur blir uthålligare betyder inte det att det kommer påverka KB eller CMJ.  

 

Anderson och Pandy (1999) listade muskler som aktiveras i CMJ och endast 3 

(externa och interna obliquerna, erector spinae) av dessa 38 tränades till största 

del i denna studiens intervention, vilket visar på att majoriteten av 

kraftutvecklingen försörjs av andra muskler än vad deltagarna tränat under 

studien. Även i KB så är största delen av fokus på benens muskulatur, det är 

dubbelt så ofta förekommande som bålen i EMG mätningar i studier där knäböj 

används (Clark et al. 2012). Anderson och Behm (2005) såg att 

bålmuskelaktiveringen ökade vid knäböj på ostabilt underlag (en balansplatta 

under varje fot i en knäböj med stång), vilket visar på att bålen kanske spelar 

större roll vid rörelser där underlaget är ostabilt.  

 

 
4.3 Studiens begränsningar 
 

Studien hade ett lågt deltagarantal vilket gör det svårt att se en signifikant skillnad 

och en person som avbröt studien på grund av tidsbrist vilket gjorde att 

gruppernas storlek blev olika. All träning som deltagarna utförde kunde ha 

övervakats för att säkerställa att utförandet och volymen var korrekt, ingen träning 
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övervakades eller kontrollerades vilket gör att exakt volym inte går att säkerställa. 

 

 

 

4.4 Konklusion 
 

Denna studie antyder att det inte finns ett behov av att lägga till bålträning utöver 

CrossFit träning för motionärer 3 ggr/veckan under en sex veckors tid för ökad 

maxprestation i KB eller CMJ. Dock var deltagarantalet i studien för litet för att 

kunna dra slutsatser. Fortsatt forskning bör inkludera fler deltagare och även se på 

båltränings effekt på andra variabler inom CrossFit som t.ex. olympiska lyft för att 

kunna fastställa behovet av bålträning inom CrossFit. Vidare bör även effekter av 

ett bålträningsprogram med högre intensitet eller komplexitet undersökas. 
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1. Informationsbrev till deltagarna.  

 

                                     Datum: 19.1.2017 

 

 

Information till medverkande 

 

Detta är en C-uppsats från Idrottsvetenskapliga programmet på Mittuniversitetet. 

Syftet med studien är att undersöka bålstyrkans effekt på 1RM i frontböj och 

maximalt vertikalhopp.  

Metoden som används är att medverkande kommer delas in i två grupper, varav en 

grupp får ett 15-20 minuters långt bål träningsprogram att genomföra innan varje 

“Dagens pass”, måndag, onsdag, fredag.. 

Det du som medverkande får är möjlighet att testa dig själv i en labmiljö, även 

tillgång till korta och effektiva bålpass.  

Det som förväntas av dig är att du är mellan 25-50 år, du tränat Crossfit i minst 1 

år, du inte har några skador som förhindrar dig från att utföra knäböj, vertikal 

hopp eller bål träning, du ska finnas tillgänglig i Östersund för tester (1 RM 

frontböj och maximalt vertikalhopp samt plankan ) vid två tillfällen (februari och 

april).  Att du medverkar på “dagens pass” vid CrossFit Östersund måndag, 

onsdag och fredag, samt har möjlighet att utföra bålträningen 10-15 minuter innan 

passets start. 

Du som medverkande kan  

- När som helst avsluta studien utan att berätta orsaken 

- Din information är konfidentiell och kommer inte utlämnas någonstans, din 

anonymitet är säkrad 

 

Risker med medverkande i studien är eventuella skador som kan uppstå vid 

utförandet av 1RM knäböj, vertikal hopp och plankan. Exempel är skelett, muskel 

eller ledskador som stukningar och sträckningar. För att minimera dessa skador 

kommer uppvärmning utföras samt tekniken gås igenom.  

 

Tidsschema:  

25.2 & 26.2 - Är tid reserverad för baseline tester mellan kl9-15 båda dagarna. 

Meddela vilken tid som passar dig bäst så kommer jag göra upp ett schema. 

Testerna tar ungefär 1 timme. Innan testerna börjar ska du skriva under ett 

informerat samtycke där du garanterar att du tagit del av all information angående 

studien, förstår risker och fördelar samt dina rättigheter. 

 

26.2- På kvällen kommer du via din email få träningsschemat för kommande 

veckor, även få veta vilken grupp du tillhör, bål träningsgruppen kommer använda 
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sig av bål träningspassen och aeroba gruppen kommer få ett lika långt schema 

med lätta helkroppsövningar och konditionsmaskiner. 

 

27.2 - Börjar du ditt schema, gör “Dagens pass” på boxen måndag, onsdag, fredag 

och innan passet börjar gör du din bålträning c 15 min. Detta fortsätter i fram till 

nästa testtillfälle, ungefär 6 veckor.  

. 

8.4 & 9.4 - Är på samma sätt tid för tester mellan kl 9-15, meddela även här 

vilken tid som passar dig bäst så gör jag ett likadant schema. Samma tester utförs, 

här ser vi om någonting hänt under dessa veckor!  

 

När du tagit del av denna information vill jag att du: 

- Meddelar mig om du vill vara med i studien (senast 31.1.2017) 

- Meddelar vilken tid för tester som passar bäst för dig ( testerna i april kan du 

meddela senare) 

 

Hoppas du vill vara med om detta spännande projekt, hör av dig vid frågor och så 

hörs vi snart! 
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