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Abstrakt  

Balansen är ett komplext system som påverkas av sensorisk information från inre 

och yttre omständigheter som direkt integreras i det centrala nervsystemet. Ju 

svårare balansuppgiften blir, desto mer uppmärksamhetsresurser fordras för att 

upprätthålla den posturala kontrollen. Effekten av sekundära kognitiva uppgifter på 

balansprestation har visat varierande och tidvis motsägelsefulla resultat. Det kan 

bero på varierande balans- och kognitiva uppgifter som använts, med brist på 

kvantitativ jämförbarhet av dessa uppgifter. Syftet med studien var att undersöka 

sekundära kognitiva uppgifters inverkan på balansprestation hos aktiva unga 

individer. Till studien rekryterades 15 deltagare, elva manliga och fyra kvinnliga 

(ålder 26 ± 9 år, vikt 77,4 ± 14,2 kg, längd 177 ± 9 cm) som genomförde totalt tre 

olika balansprotokoll bestående av balans utan sekundär uppgift (B1), balans med 

auditiv uppgift (A2) och balans med visuell uppgift (V3). Ingen skillnad i 

balansprestation påvisades mellan protokollen. V3 visade dock i genomsnitt bästa 

resultat. Balansförmågan kan gynnas när uppmärksamheten styrs av yttre faktorer i 

form av externa markörer. Hur sekundära kognitiva uppgifter kan förbättra 

balansprestationen är fortfarande oklart. Individuella uppfattningar och förmågor 

kring olika uppgifter försvårar ytterligare förståelsen för utvecklingen av likartade 

metoder. 

 

Nyckelord: Balans, Postural kontroll, Sekundär uppgift, Statisk balans, 

Uppmärksamhet   
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Abstract  
  

Postural balance is a complex system influenced by sensory information from 

internal and external conditions which directly integrate with the central nervous 

system. The more increasing demands of the balance task, the more attention 

resources may be required to maintain postural control. Consistent evidence has 

shown that attentional limitations exist in performing multiple tasks simultaneously. 

The effects of secondary cognitive tasks on balance performance have shown 

fluctuating and sometimes contradictory results. The results may reflect on the 

heterogeneous variety of different balance and cognitive tasks that have been used, 

with a lack of quantitative comparability of these tasks. The aim of this study was 

to further examine the impact of secondary cognitive tasks on balance performance 

in young and active individuals. A total of 15 participants, eleven males and four 

females (age 26 ± 9 år, weight 77,4 ± 14,2 kg, height 177 ± 9 cm) performed three 

different protocols consisting of balance without a cognitive task (B1), balance with 

an auditory task (A2) and balance with a visual task (V3). No difference was 

detected in balance performance between the protocols. However, V3 showed better 

scores on average. Balance is usually favored when attention is directed externally. 

In what way secondary cognitive tasks can improve balance performance is still 

unclear. Individual perception and abilities of different tasks further complicates 

understanding of the development of similar methods. 

 

Key Words: Attentional control, Balance, Postural control, Secondary task, Static 

balance.  
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1 INTRODUKTION  

Människans upprätta stående tillsammans med det unika gångsteget skiljer sig från 

djurvärlden. Förmågan att kunna stå upprätt är ett konstant krav under rörelser för 

att inte falla omkull. Denna förmåga är sannerligen komplex och kan inte förklaras 

på ett enkelt sätt med fysiologiska och biomekaniska förklaringsmodeller enligt 

Oddsson och Ekblom (2004). Svagheten med att stå upprätt beror dels på en liten 

understödsyta, flertal mindre instabila ledförbindelser och en hög tyngdpunkt. 

Förutom statisk kontroll över hållningen måste människan kunna  anpassa och 

förutse förändringar i omgivningen som orsakar både frivilliga och ofrivilliga 

rörelser (Oddsson och Ekblom, 2004). Balansförmågan delas grovt in i tre 

receptororgan som involverar sensorisk information över kroppens posturala 

förändringar (Rankin, Woollacott, Shumway-Cook & Brown, 2000). De tre 

receptororganen tar in information via av det visuella, proprioceptiva och 

vestibulära systemet.  Informationen integreras med olika delar av centrala 

nervsystemet som genererar motoriska svar i form av rörelser och balanshållning 

(Oddsson och Ekblom, 2004; Rankin et al., 2000). Genom empiriska 

undersökningar har man kommit fram till att reglering av balansen utöver en annan 

uppgift kan belasta hjärnans kognitiva resurser under mera utmanande förhållanden. 

Uppmärksamhetsresurserna måste då fördelas eftersom kraven på den posturala 

kontrollen och kognitiva processerna blir högre (Pashler, 1992; Pellecchia, 2003; 

Huxhold, Li, Scmiedek & Lindenberger, 2006).   

  

Enligt Furley och Wood (2016) finns det ett nära samband mellan arbetsminne och 

uppmärksamhet. Arbetsminnet är den kognitiva mekanismen som hjälper att 

medvetet behålla och manipulera små mängder av information under en kort tid. 

Både arbetsminnet och uppmärksamhet är två viktiga komponenter inom  

idrottskontexter som påverkar idrottsprestation (Furley & Wood, 2016). Engle 

(2002) föreslår att förmågan att styra uppmärksamheten är speciellt viktigt under 

utmanande aktiviteter som styrs av samtidig distraktion eller om den sekundära 

uppgiften avviker från normala aktiviteter eller vanor. En teori om 

uppmärksamhetsfördelning har också uppstått med namnet ”Constrained action 

hypothesis”, som beskriver kroppens naturliga förmåga att automatiskt koordinera 

och generera rörelser under prestationen av flera uppgifter samtidigt (Mcnevin, 
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Shea & Wulf, 2003). Uppmärksamheten kan delas in i två kategorier bestående av 

intern och extern fokus (Wulf, Höß & Prinz, 1998). McNevin et al. (2003) 

undersökte fenomenet genom att testa hur olika avstånd på externa markörer 

påverkade balansen. Ju längre avstånd mellan markörer och subjekt, desto bättre 

blev balansprestationen. En förbättring av den posturala stabiliteten kopplas därför 

ofta ihop med de automatiska processerna när fokus ligger på yttre faktorer 

(Polskaia, Richer, Dionne & Lajoie, 2015).. Forskningsstudier har även visat att 

kognitiv prestation kan försämras markant när kraven på den posturala kontrollen 

blir högre både hos unga och äldre individer (Hunter & Hoffman 2001; Lajoie, 

Teasdale, Bard & Fleury, 1993; Shumway-Cook, Woollacott, Kerns & Baldwin, 

1997). En teoretisk förklaring har beskrivits med ”posture first” principen, där 

kroppskontrollen föregår sekundära kognitiva uppgifter eftersom balansförmågan 

ställer större krav på uppmärksamhetsresurserna (Huxhold et al., 2006; Resch, May, 

Tomporowski & Ferrara, 2011)   

  

I studien av Huxhold et al. (2006) jämfördes balansprestationen i samband med 

olika kognitiva uppgifter mellan äldre vuxna och unga individer. Det visade sig att 

desto svårare kognitiv uppgift, desto större skillnad blev det mellan de äldre och 

yngre deltagarna. De yngre deltagarnas balans påverkades inte av de svårare 

kognitiva uppgifterna medan de äldre försämrade sin prestation signifikant. Barra, 

Bray, Sahni, Golding och Gresty (2006) visade att deltagare som genomförde en 

auditiv uppgift i kombination med en balansuppgift presterade dubbelt sämre i 

jämförelse utan den auditiva uppgiften. Resultatet förklarades genom att den 

kognitiva uppgiften fick mera uppmärksamhet än balansprestation hos deltagarna. 

I studien av Resch et al. (2011) bestod den sekundära uppgiften av ett auditivt 

reaktionstest, som visade att balansen antingen förbättrades eller förblev opåverkad 

i jämförelse med balans utan sekundär uppgift. Dock visade det sig att deltagarna 

hade fler fel i de kognitiva uppgifterna och därmed fick ”posture first” principen ett 

stöd i studien (Resch et al., 2011).  

  

Effekten av sekundära uppgifter på balansprestation har visat varierande och tidvis 

motsägelsefulla resultat vilket visar att de mekanismer som inverkar är komplexa 
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och kräver vidare undersökning kring kopplingen mellan kognitiva funktioner och 

balanssystemet.  

  

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka inverkan av sekundära kognitiva uppgifters 

inverkan på balansprestation hos fysiskt aktiva unga individer.   

  

Hypotes  

Hypotesen är att balansprestationen förbättras i samband med de sekundära 

kognitiva uppgifterna på grund av ”constrained action hypothesis”. 

2 METOD  

Studien har använt en randomiserad crossover design där deltagarna delades 

slumpmässigt i tre olika grupper. Varje deltagare fick delta i ett familiseringstillfälle 

innan de experimentella balansprotokollen. Deltagarna i studien fick genomföra 

totalt tre olika experimentella tester. Alla tester utfördes under separata tillfällen 

med minst 24 timmar mellan varje test för att minska risken för inlärningseffekt. 

Varje tillfälle varade cirka 10 minuter. Studien utfördes i nationella 

vintersportcentrumets studentlaboratorium 

.   

Kriterier för deltagande  

För deltagande krävdes att personerna var fysiskt aktiva, 150 minuter måttlig till 

hög intensitet per vecka. Åldersspannet i studien begränsades till unga, eftersom 

tidigare studier påvisat signifikanta skillnader mellan unga och äldre i 

balansprestation i samband med sekundära uppgifter (Huxhold et al., 2006). 

Deltagare med nervstimulerande medicinering och/eller akuta skador i knä, höft 

eller fotled eller upplevd smärta någonstans i kroppen exkluderades också från 

studien likt i studien av Hildebrandt, Müller, Zisch, Fink & Raschner (2015). 
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Deltagare och etiska överväganden  

Totalt femton deltagare rekryterades till studien, elva manliga och fyra kvinnliga 

med (ålder 26 ± 9 år, vikt 77,4 ± 14,2 kg, längd 177 ± 9 cm). Deltagarna rekryterades 

från idrottsvetenskapliga programmet och Östersund Studenters Idrottssällskap på 

Mittuniversitetet. Varje deltagare i studien blev tilldelad ett informationsbrev 

gällande studiens syfte, upplägg, kriterier, risker och information gällande 

forskningsetiska överväganden med rätten att avbryta sitt deltagande under hela 

studiens gång. All personlig information som exempelvis namn, vikt, längd och 

resultat behandlades konfidentiellt. Deltagarna hade inte tillgång över sina resultat 

under experimentet. Varje deltagare hade möjligheten att erhålla sitt resultat efter 

att alla utförda tre protokoll var genomförda.  

Familiseringstillfälle  

Innan de verkliga testerna fick Deltagarna familisera sig med utrustningen och 

genomföra ett försök från varje testprotokoll. Under familisering undertecknades 

informerat samtycke för godkänt deltagande.  

Testprotokoll  

En standardiserad uppvärmning föregick varje test bestående av 5 minuters 

lågintensiv cykling med belastning på 1,5 kp (kilopond) och 70 pedalvarv (rpm).   

Totalt genomfördes tre olika protokoll i de experimentella testen och alla 

omfattades av samma standardiserade balansuppgift. De tre protokollen bestod av, 

balanstest utan sekundär uppgift (B1), balans med auditiv sekundär uppgift (A2),  

balans med visuell sekundär uppgift (V3). Den standardiserade balansställningen 

bestod av att stå med ett ben åt gången i mitten på den cirkelformade balansplattan 

med båda händerna på höften. För att undvika påverkan av olika skotyper utfördes 

alla försök utan skor. Fotpositionen markerades med vit tejp fram, bak och på de 

yttre sidorna av foten för att återställa samma position under varje testomgång.  Det 

fria benet var böjt bakom kroppen och blicken riktad rakt fram. Varje 

balanstestomgång pågick i 20 sekunder. Varje testtillfälle bestod av totalt sex 

omgångar dvs. tre på respektive ben. Varje test påbörjades med höger fot eftersom 
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detta visade sig vara det dominanta benet hos alla. De deltagare som var osäkra över 

det dominanta, frågades benet de vanligtvis sparkade en boll, vilket är en metod att 

avgöra dominanta och icke dominanta benet (Spry, S., Zebas, C., & Visser, M., 

1993).  Efter varje avslutad omgång alternerades foten utan vila. De tester som 

innehöll sekundär uppgift fick deltagare svara på två enkätfrågor direkt efter 

avslutat testtillfälle. Frågorna i enkäten var enligt följande: ”Vad fokuserade du 

mera på? Balans eller den sekundära uppgiften (skala 1-5) (bilaga 2).  

”Hur upplevde du testet” Mycket lätt, lätt, mittemellan, svår eller mycket svår. 

Efter deltagaren utfört alla testprotokoll frågades vilket av de tre testprotokollen 

som upplevdes som lättaste respektive svåraste. Genom att tidigare studier inte 

beaktat deltagarnas individuella värderingar kunde detta fungera som ett bra och 

intressant komplement till studiens resultat. 

 

Balansprotokoll 1  

Deltagarna stod i den standardiserade balanspositionen en meter från en vit vägg 

utan markerad fokuspunkt och utan sekundär uppgift.  

Balansprotokoll 2  

Likt studien av Dault, Yardley och Frank (2003) fick deltagaren i tystnad utföra 

balansuppgiften och samtidigt lyssna på ljudinspelningsfilen. I samband med 

balanspositionen placerades en högtalare 0.5 meter bakom ryggen i höjd med 

huvudet.  Uppläsaren i ljudinspelningen bokstaverade en mening bestående av tre 

ord. Mellan varje bokstaverat ord framförde uppläsaren ordet ”nästa” för att avskilja 

orden från varandra.  Orden bokstaverades enligt följande: ”f-y-r-a – NÄSTA -g-r-

ö-n-a – NÄSTA - ä-g-g”. Alla ord bildade osammanhängande meningar för att 

undvika förutsägbarhet eller minimera möjligheten till att gissa rätt svar. Alla tre 

testomgångar bestod av liknande fraser med totalt tolv bokstäver och tre ord. Efter 

varje testomgång upprepade deltagare meningen som uppfattades. Efter avslutat test 

markerade deltagaren in sitt svar på enkätfrågorna.  
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Balansprotokoll 3  

Under detta test fick deltagaren stå på balansplattan en meter från en dataskärm. 

Dataskärmen var anpassad i ögonhöjd för att huvudet skulle vara i en neutral 

position. Uppgiften bestod av att räkna antalet olikfärgade cirklar i slumpmässig 

ordning och uttala den beräknade slutsumman efter avslutad omgång. Mellan varje 

figurslide visades plus (+) tecken förutom i en, där ett minus (-) visades för att göra 

en avvikelse i testet. Varje figurslide visades i två sekunder och varje symbol tecken 

i en sekund. För att undvika utformandet av en för komplex uppgift, användes 

endast figurantal mellan 1-9. Uppgifternas slutsumma var således alltid ensiffrig, 

såvida inte deltagaren hade räknat fel.  

 

Utrustning  

Studien har använt MFT-Challenge disc balansplatta (TST Trendsport, 

Grosshöflein) med tillhörande programvara Coordi. Balansplattan kan röras fritt i 

alla riktningar och återkopplar plattans konstanta läge omedelbart till Coordi. En 

Dell 19’ tums datorskärm (AS501) och högtalare (TDK A33) användes under de 

olika protokollen. Uppvärmningen genomfördes på en Monark Ergomedic 828 E 

(Monark Excerice AB, Vansbro, Sverige). Mätdatan registerades av MFT-programvara 

med siffrorna 1-5. Nummer ett representerade den mest centrerade tyngdpunkten i 

kroppen (Hildebrandt et al. 2015)  

Poängsättning  

Värden från varje testomgång registrerades av Coordi i en balansskala mellan 

siffrorna ett till fem. Siffran ett motsvarade den mest centrerade tyngdpunkten. Vid 

varje avvikelse från balanspositionen tillades 0.10 till den slutliga balanspoängen. 

En avvikelse bestod av att tappa balanspositionen genom att nudda marken med 

foten eller tappa händerna från höften. Antal fel i de kognitiva uppgifterna 

antecknades i poängblanketten för varje deltagare (Bilaga 2).  
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Datainsamling  

Antagandet kring normalfördelningen granskades med hjälp av ett Shapiro-Wilks 

test kring deltagarnas balansresultat. Medelvärde och standardavvikelse användes 

för all data En envägs-anova repeated measures genomfördes för att avgöra om det 

var statistiskt signifikant skillnad i balansprestation mellan de tre olika protokollen. 

Mauchly’s test of Sphericity användes och signifikansnivån fastställdes till P≤ 0,05. 

All data sammanställdes i Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, USA) 

och analyserades därefter i statistikprogrammet IBM SPSS V24 (International 

Business Machines Corporation, Armonk, USA). 

   

3 RESULTAT 

Resultaten från studien presenteras som jämförelse mellan protokoll B1, A2 och 

V3 i balansprestation (balanspoäng), totala antalet felsvar och avvikelser i 

balansställning samt deltagarnas subjektiva bedömning. Shapiro-Wilks test kring 

deltagarnas balansvärden visade att datan var normalfördelad.  

 

Balansprestation 

Macuhly’s test av Sphericity uppfylldes enligt kriterierna för höger fot, x²(2) = 

0,24, p = 0,89 och vänster fot x²(2) = 0,47, p = 0,79 samt kombinerade värden för 

höger och vänster fot x²(2) = 0,90, p = 0,49. Envägs-anova med upprepade 

mätningar visade ingen skillnad i balansprestation mellan protokollen, F(2, 28) = 

1,82, p= 0.18 partial eta squated = 0.11, F(2, 28) = 0,87, p= 0,43 partial eta 

squared = 0,06 och F(2, 28) = 0,86, p = 0.20 partial eta squared 0,11 (Tabell 1 och 

Figur 1).  

 

Tabell 1. Totala medelvärdet i balansprestation mellan höger- och vänster fot samt kombinerade 

medelvärden för höger och vänster fot för alla deltagare. 

Protokoll B1 A2 V3  

 M SD M SD M SD P ƞ² 

Höger 3,49 0,71 3,40 0,82 3,08 0,96 0,18 0,16 

Vänster 3,86 0,86 3,67 0,74 3,58 0,92 0,43 0,06 

Totalt 3,66 0,81 3,53 0,77 3,33 0,97 0,49 0.11 
M = medelvärde; SD = standardavvikelse; ƞ² = effekt storlek (eta squared) 
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Figur 1. Medelvärden och SD för vänster- (grå) och höger fot (svart) samt totala värden för höger 

och vänster fot kombinerat (vit). 

 

Felfrekvens  

Antal felsvar förekom i V3 elva gånger och fem gånger i A2 av totalt 90 omgångar. 

De inkorrekta svaren förekom hos totalt sju olika deltagare varav tre av dessa hade 

fler än ett fel under sina testomgångar. Felaktiga avvikelser i balansställningen 

inträffade totalt 15 gånger av sex deltagare och endast i B1 (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Felmoment i förhållandet till balansprestation (medelvärde och standardavvikelse). Antal 

felsvar i V3 och A2 och antalet avvikelser från balansställningen i B1. 
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Deltagarnas bedömning 

Bland deltagarna upplevde 20 % fler A2 som lätt och 13,3 % fler uppskattade V3 

som mittemellan. Ytterligare 6,7 % ansåg V3 som svår och endast en person 

upplevde A2 som mycket svår och V3 som mycket lätt. Majoriteten upplevde att 

uppmärksamheten riktades mera mot de kognitiva uppgifterna. Ungefär 20 % fler 

ansåg att uppmärksamheten riktades endast på V3 med siffran fem (Figur 4). 

Svåraste protokollen enligt deltagarna var B1 med endast 6,7 % skillnad från A2. 

Det lättaste protokollet uppskattades likvärdigt bland deltagarna mellan V3 och 

B1 (figur 5). 

 

 
Figur 3. Deltagarnas värdering av protokollen. 
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Figur 4. Deltagarnas upplevda fokusfördelning. 

  

 

 

 

Figur 5. Utvärdering av alla genomförda test över lättaste respektive svåraste protokollet.  

  
 

4 DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka sekundära kognitiva uppgifters inverkan på 

balansprestation hos aktiva unga individer. Hypotesen var att balansprestationen 

skulle förbättras i samband med sekundära kognitiva uppgifter. Hypotesen 

förkastades eftersom resultatet inte visade skillnad mellan de olika protokollen. 

Anledningen till att två olika kognitiva uppgifter användes berodde på två orsaker. 
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Hade ett signifikant resultat framkommit endast i den visuella uppgiften, skulle 

förklaringen till resultatet ha varit följden av extern fokus, där dataskärmen hade 

fungerat som en yttre markör? Hade den auditiva uppgiften visat signifikant skillnad 

i balansprestation, hade det sannolikt mera berott på de kognitiva 

uppmärksamhetsresurserna?  

 

Största skillnaden i medelvärdet hos deltagarna blev mellan B1 och V3. Höger fot 

visade bästa prestation hos de flesta för de enskilda medelvärden i V3 vilket kan 

bero på att flesta deltagare ansåg sig med säkerhet vara höger-dominanta. De 

deltagare som var osäkra frågades vilket ben de sparkade en boll med. Minsta 

variationen mellan de olika protokollen uppenbarade sig för vänster fot. 

Deltagarnas kombinerade värden för respektive fot visade i genomsnitt även bättre 

medelvärde än vänster fot. De fel svar som förekom under testomgångarna hade 

inte en större effekt på balansprestationen, eftersom både under V3 och A2 var 

balansprestationen under genomsnittsvärdet. Inkorrekta svar förekom ändå i relativt 

liten mängd, där fyra av deltagarna hade ett fel under hela testet i V3. Tre av dessa 

sju deltagare hade mellan två och tre fel under hela testet. Figurerna som visades i 

V3 krävde relativt snabba räknekunskaper. De fel som uppstod behöver inte 

nödvändigtvis bero på försämrade kognitiva funktioner. Förutom individuella 

skillnader i balansprestation fanns det även en relativt stor spridning i deltagarnas 

egna bedömning över respektive protokoll. Dock upplevde majoriteten protokollen 

som antingen lätta eller mittemellan. Det intressanta särdraget i bedömningen var 

att B1 upplevdes av de flesta som det svåraste protokollet. Detta avspeglade sig på 

mängden avvikelser som uppstod i balanspositionen och som korrelerade med 

sämre balansprestation. Balansindexet visar att de som tappade sin balansställning 

hade även högre genomsnittsvärde i B1.  

 

Vuillerme och Nafati (2007) föreslog att en förbättrad balans i samband med 

kognitiva uppgifter även kan bero på stressfaktorn som framkallas i en tidslöpande 

och reaktionskrävande uppgift. Utmaningen skulle då kunna öka på musklernas 

spänning och styvhet, vilket skulle resultera i den förbättrade balansen. Denna 

hypotes ansågs förklara resultatet i Hunter och Hoffmans (2000) studie, där 

deltagarna reducerade sitt posturala svaj tillsammans med de sekundära uppgifterna. 
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Delvis kan teorin ge ett stöd i denna studie, trots att svajet inte kunde mätas hos 

deltagarna. Det visade sig att när deltagarna utförde balansprotokollet utan sekundär 

uppgift tappade en del t.ex. handen från höften eller nuddade marken med foten 

under testomgången. Dessa avvikelser skedde inte för någon deltagare i samband 

med de kognitiva uppgifterna.   

 

Förlust av den posturala kontrollen innebär att kroppens system misslyckas i viss 

mån. En möjlig orsak till detta kan vara ett underskott av hjärncentrumets förmåga 

att avsevärt fördela uppmärksamhetsresurser som är nödvändiga för stabilitet under 

utmanande förhållanden (Rankin et al., 2000). Det har också visat sig att när 

balansuppgiften är tillräckligt svår, riktar individen medvetet mera 

uppmärksamheten mot de inre balanssignalerna. Detta kan lätt resulttera i en 

överdriven respons som gör att det posturala svajet ökar och därmed försämrar 

balansen (Swan, Otani, Loubert, Sheffert & Dunbar, 2004). Varför signifikant 

skillnad inte påträffades mellan kognitiva protokollen och B1 kan ha flera 

anledningar. Resultaten från tidigare forskningsstudier har varit relativt 

motstridande gällande samma fenomen. De diffusa, men befintliga 

motstridigheterna för både ”constrained action hypothesis” och ”posture first” 

teorierna visar att en distinkt gräns mellan dessa är ytterst komplicerade. Som 

tidigare nämnts vad gäller balansen, är det komplexa mekanismer som inte kan 

förklaras enbart med fysiologiska och biomekaniska förklaringsmodeller (Oddsson 

och Ekblom, 2004).  Förutom biologiska faktorer kan personerna även ha olika 

förmågor när det kommer till prestation av flera uppgifter samtidigt (McNevin et 

al., 2003). Huxhold et al., (2006) framhävde att prestationen av två uppgifter 

samtidigt beror på svårighetsgraden av uppgifterna och de individuella förmågorna 

kring kognitiva uppgifter och balansförmågan.  

 

I tidigare studier har man använt sig av en rad olika typer av kognitiva uppgifter 

bestående av lättare reaktionstester till mera avancerade spatiala uppgifter.  I studien 

av Resch et al. (2011) bestod den kognitiva uppgiften av en auditiv-”switch” task 

där deltagarna reagerade på alfabetiska bokstäver kategoriserade i konsonanter och 

vokaler samt numeriska siffror av jämna och ojämna tal. Studien rapporterade att 

deltagarna upplevde testet som tråkigt och frustrerande, vilket delvis kunde ha som 
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effekt att uppmärksamheten riktades på balansuppgiften som resulterade i högre 

antal fel i de kognitiva uppgifterna (Resch et al., 2011). Däremot upplevde flera av 

deltagarna i denna studie testerna som roliga och intressanta. Tester som är tråkiga 

kan med andra ord påverka resultatet negativt, vilket möjligtvis är en aspekt som 

forskare bör ta hänsyn till i framtida studier. 

 

En relativt stor variation förekom i deltagarnas bedömning för respektive protokoll. 

Ett protokoll kunde upplevas som svårt, men ändå framkalla ett bättre balansresultat 

än ett protokoll som upplevdes som lättare. Delvis kan det tyda på att den subjektiva 

uppfattningen inte är skärskilt viktig när det gäller prestation. Deltagarna kunde inte 

heller se sitt balansresultat under testomgångarna, vilket möjligtvis försvårade 

bedömningen av protokollet. Det kan även vara svårt att värdera sin 

balansprestation i samband med en kognitiv uppgift då uppmärksamheten i regel 

styrs mera mot den intellektuella uppgiften. En osäker känsla över prestation kan 

även orsaka en anspråkslös bedömning över den egna prestationen. 

 

Principen av ”posture first” har dock tidigare visat överensstämmande resultat för 

främst äldre personer som utfört balansrelaterade övningar i samband med 

sekundära uppgifter. Detta kan bero på att äldre personer riskerar att skadas i större 

omfattning än yngre individer om ett fall skulle ske. De unga deltagrna i studien av 

Barra et al. (2006) visade att fall ökade under de kognitiva uppgifterna, vilket dels 

förklarades med risktagande. De unga ansågs vara kapabla till att motstå eventuella 

fall (Barra et al., 2006). I denna studie kunde inte liknande tolkningar göras, 

eftersom inga fall skedde i samband med de sekundära uppgifterna. I själva verket 

visade det sig att deltagarna hade största svårigheterna med balansen utan en 

sekundär uppgift. Intressant nog, upplevde de flesta även B1 som svårast. Eftersom 

ingen jämförelse gjordes på enbart de kognitiva förmågor, är det svårt att dra 

slutsatsen att de kognitiva förmågorna försämrades markant på grund av ”posture 

first” principen.  

Metoddiskussion  

I alla de studier som har citerats tidigare liksom i denna studie, skiljer sig de olika 

balansutmaningarna och kognitiva uppgifterna på motsvarande sätt som resultaten. 
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En vanlig klinisk metod för att utvärdera balansförmågan är statisk balans på ett ben 

(Jonsson, Seiger & Hirschfeld, 2004). En centrerad tyngdpunkt är en god indikator 

och en valid metod för att utvärdera denna förmåga (Hrysomallis, 2012). Även om 

förmågan är användbar under vardagen, avspeglar den sig i helheten ganska dåligt 

mängden av de motoriska rörelser som en individ utför under en dag.  

  

 I denna studie valdes den kognitiva uppgiften likt studien av Dault et al., (2003). 

Troligtvis hade den auditiva uppgiften alltför liten effekt på individerna eftersom 

den enligt majoriteten upplevdes som lätt vilket möjligtvis resulterade i mindre 

påverkan av uppmärksamhetsresurser. Enligt Huxhold et al. (2006) skulle enklare 

kognitiva uppgifter ändå vara tillräcklig för att skifta uppmärksamhet ifrån balansen 

utan att orsaka konkurrens över de begränsade resurserna och därför skapa 

positivare effekt. Testomgångarna som varade endast i tjugo sekunder kan ha varit 

för korta för den auditiva uppgiften. Orsaken till korta omgångar var på grund av 

utrustningen MFT-challenge disc. Testomgångarna kunde inte modifieras med 

programmet. I denna studie bestod bokstavsmängden i den auditiva uppgiften 

endast av tolv bokstäver utformade till tre ord medan i studien av Dault et al., (2003) 

användes 28-32 bokstäver som formades till åtta eller nio ord. Att lyssna på 

bokstaveringen av ord av en uppläsare kan också leda till misstolkningar. Dessa 

misstolkningar framkom där deltagarna uppfattade meningen fel, men dock i en 

liten grad.  Den visuella uppgiftens syfte var att stimulera de kognitiva processerna 

i större omfattning. Beräkningsuppgifter har visat tecken på att alla de komponenter 

som ingår i arbetsminnet belastas även i ensiffriga matematiska uppgifter 

(Destefano & Lefevre, 2004).  

  

Förutom kognitiva uppgifter, har uppvärmningen visat en roll när det kommer till 

balansförmågan. I en studie av Subasi, Geleck och Aksakoglu (2008) visade man 

att en uppvärmning på tio minuter förbättrade balansförmågan mera än en fem 

minuters uppvärmning. Uppvärmningen kan därför också vara en aspekt i 

framtida studier att ta i beaktan. En mera välutänkt insamling av deltagarnas egna 

upplevelser skulle också kunna hjälpa till att utveckla uppläggen av de kognitiva 

uppgifterna. Å andra sidan är det en utmaning att hitta kognitiva uppgifter som har 

samma effekt hos individer på grund av de individuella skillnaderna som Huxhold 
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et al. (2006) poängterade.  Vad gäller utrustningen, har balansplattan MFT 

challenge-disc använts i fåtal tidigare vetenskapliga studier bl.a. av Hildebrandt et 

al. (2015) och Naumann, Kindermann, Joch, Munzert och Reiser (2015).  

Balansplattan är främst avsedd för fritids utövare på gym och för hemmabruk med 

flera simpla nöjes funktioner. Funktionerna i programvaran för MFT-challenge 

disc kunde inte heller modifieras på något sätt. Därför kan man ifrågasätta om 

apparaturen anses vara tillräckligt beprövad och pålitlig för vetenskapliga 

sammanhang.   

  

Konklusion  

Studiens resultat visade inte någon skillnad mellan protokollen. Dock visade det sig 

att balansprestationen generellt var bättre för de flesta i kombination med sekundära 

uppgifter. De komplexa fysiologiska mekanismer som inverkar är vi fortfarande 

relativt svagt medvetna om. Balansförmågan gynnas i regel när uppmärksamheten 

styrs av yttre faktorer i form av externa markörer. På vilket sätt kognitiva uppgifter 

kan förbättra balansprestationen hos fysiskt aktiva unga individer är fortfarande 

oklart. Prestationen av två uppgifter samtidigt kan även bero på de individuella 

förmågorna kring uppgifterna. En uppgift som är lätt, kan vara svårare för en annan 

och ha en direkt påverkan på prestationen. Metodutvecklingen är därför en viktig 

del inom framtida studier att planera. 
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BILAGA 1  

  

  

Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete IV054G, 15hp  

VT 2018  

Testa ditt balanssinne  

Vad händer med vår balansförmåga när vi plötsligt tvingas rikta uppmärksamheten åt ett 

annat håll? En nedsatt balansförmåga kan förutom öka risken för skador men, även 

påverka våra beslutsprocesser inom många taktiska idrotter. Olika intryck från 

omgivningen och ett ständigt informationsflöde utmanar våra uppmärksamhetsresurser i 

hjärnans komplexa system. Därför är multi-tasking ett vardagligt fenomen som dividerar 

vår uppmärksamhet i syftet att utföra flera uppgifter samtidigt. I detta experiment får du 

vara med att testa din balans- och multi-tasking förmåga. Fördelarna med din medverkan 

är att du får en indikator över din nuvarande balansförmåga och eventuellt en metod som 

kan vara till nytta under framtida balansutmaningar inom träning och andra 

balansrelaterade utmaningar i livet.  

Studiens upplägg  

Innan studien börjar krävs det att du genomgår ett familiserings tillfälle. Under 

familisering har du möjlighet att prova utförandet av de olika uppgifterna en gång. Under 

detta tillfälle antecknas din ålder, längd och vikt. Balansuppgiften i studien består av att 

stå med ett ben åt gången under 20 sekunders tid på en balansplatta som samtidigt kommer 

att registrera kroppens tyngdpunkt. Tillsammans med balansuppgiften kommer du även 

att få utföra två olika sekundära uppgifter: en visuell beräkningsuppgift och en auditiv 

memoreringsuppgift.  

  

  



 

Testtillfälle 1, 2 och 3: Du kommer efter en kort standardiserad uppvärmning (5 minuter 

låg intensiv cykling) att börja med antingen Test 1: Balans utan sekundär uppgift. Test 

2: balans i samband med visuell uppgift. Test 3: Balans i samband med auditiv uppgift.   

Varje protokoll (test 1-3) görs separat med minst 24 timmars mellanrum mellan 

testerna. Varje testförsök görs 3 gånger på båda benen och tidsåtgången för varje test 

beräknas vara totalt ca. 10 minuter.   

Kriterier för deltagande  

• Ålder 18-35   

• Fysiskt aktiv med minst 150 minuter med måttlig/hög intensitet per vecka (3-10 METs)  

• Ingen akut idrottsskada eller smärtor som kan tänkas påverka balans på ett ben  

• Skyldighet att rapportera eventuell läkemedelskonsumtion  

Inför testerna  

• Ingen fysiskt ansträngande aktivitet innan test  

• Träningskläder  

• Tillgänglig 4 gånger under liknande tidpunkter och förutsättningar  

Forskningsetiska överväganden  

All information från studien kommer behandlas konfidentiellt och ingen person kommer 

att kunna identifieras från resultaten eller rapporten. Du som deltagare har rätt att avbryta 

din medverkan när som helst utan att ange orsak. Du har rätt att se dina resultat när som 

helst under studiens gång och du kommer att få en återkoppling till dina resultat efter att 

resultaten analyserats.  

Risker   

För de unga aktiva individer som deltar i studien är risken för en fallolycka ytterst liten, 

eftersom förlust av balansen snabbt kan korrigeras med båda benen. Testernas faror 

överskrider därmed inte vanliga vardagsrisker.   
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   H  V  H  V  H  V  

BALANS T1                    

HF1                    

HF2                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

                     

AUDITIV T2                    

HF1                    

HF2                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

                     

VISUELL T3                    

HF1                    

HF2                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

+ 0.10 F/B                    

                     

                        

                        

*fel + 0.10                       

 

                   

    

                        

NAMN   DATUM   



 

1. Vad fokuserade du mera på?                

    

                        

 1  2  3  4  5           

Balans   båda lika   Auditiva           mycket   uppgiften        

                        

                        

2. Hur upplevde du kombinationen av uppgifterna?              

              
         
mycket  

 Mycket lätt  lätt  mittemellan  svår  svår           

                        

 

                        

                    

    

1. Vad fokuserade du mera på?                

    

                       

 1  2  3  4  5          

Balans   båda lika   Visuella          mycket   uppgiften       

                       

                       

2. Hur upplevde du kombinationen av uppgifterna?             

              
        
mycket  

 Mycket lätt  lätt  mittemellan  svår  svår          

                       

                       

 

                       

                       

1. Vilket test upplevde du som svårast?                

                       

Balans + Auditiv  Balans  Balans + visuella             

                       

2. Vilket test upplevde du som lättast?                

                       

Balans + Auditiv  Balans  Balans + visuella             
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