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Summary 

An intervention on female soccer players: can results of Sörensens test be affected by 

functional training? 

Today there is evidence that reduced back endurance in the core muscles can lead to low back 

pain which can come from everyday movements. Sustainable core muscles have been shown 

to be essential for soccer players because it provides a support in the movements. In 

functional training the core muscles are trained more than in traditional training because 

functional training includes movements that take place over multiple joints. Such movements 

provide more activity from the core muscles. The aim of this study was to investigate if the 

back endurance of female soccer players could be affected by their training habits during the 

last three months and if a four-week functional training program could improve back 

endurance. Questionnaires were used to get information about the subject’s training habits and 

Sörensens test was used to measure back endurance. Most of those subjects which got the best 

results in the first test had also been training most functional but almost no one had any 

experience from traditional training. It was hard to tell if it was the total amount of training or 

the functional training in specific that could have affected the results. The functional training 

program resulted in an improvement in the results in Sörensens test but it was not significant. 

Only 5 persons participated in the second test and it would have been interesting to see if 

there could be a significant improvement with more subjects. The hypothesis of the study was 

that functional training affects back endurance positively. No direct conclusions could be 

made from this study but the results indicate that the hypothesis was correct. 
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Sammanfattning 

Alla människor behöver en god uthållighet i bålen då det finns bevis för att nedsatt uthållighet 

i extensionsmusklerna i bålen kan leda till ländryggssmärta. En uthållig bålmuskulatur har 

även visat sig vara väsentligt för fotbollsspelare då det utgör ett stöd för extremiteterna i 

fotbollsspelet. Bålmuskulaturen tränas mer i funktionell träning än i traditionell träning då 

funktionell träning bland annat innebär att rörelser sker över flera leder och därmed ställs 

högre krav på musklerna i bålen som måste stabilisera. Syftet med denna studie var därför att 

undersöka om kvinnliga fotbollsspelares rygguthållighet kunde påverkas av deras 

träningsvanor under de tre senaste månaderna och om rygguthålligheten kunde förbättras av 

ett funktionellt träningsprogram under 4 veckor. Enkäter användes för att samla in 

information om deltagarnas träningsvanor och Sörensens test användes för att mäta 

rygguthållighet. De flesta av de deltagare som fick bäst resultat vid första testtillfället hade 

även mest funktionell träningsvana men då nästan ingen av deltagarna hade någon traditionell 

träningsbakgrund gick det inte att utvisa om det var den totala träningsmängden eller just 

funktionell träningsvana som kan ha påverkat resultatet. Det funktionella träningsprogrammet 

gav ett förbättrat resultat av Sörensens test men den var inte signifikant. Endast 5 personer 

deltog i det andra testtillfället och det hade varit intressant att se om en signifikant förbättring 

kunde ske med fler deltagare. Inga direkta slutsatser kunde dras av studien men resultaten 

pekar på att studiens hypotes om att rygguthålligheten påverkas positivt av funktionell träning 

stämmer.  
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Bakgrund 

För att klara av att utföra moment i det vardagliga livet som att lyfta ner eller ställa upp ett 

föremål på en hylla krävs att kroppen kan ha ett funktionellt rörelsemönster. Detta innebär att 

både muskler och nerver ska vara i samspel i hela kroppen så att rätt muskler kan aktiveras 

vid rätt tillfälle. För att det ska fungera krävs stabilitet, flexibilitet, symmetri och balans med 

stark bål. Utan dessa finns en risk att bli begränsad i sina rörelser samt en ökad skaderisk på 

grund av att kompensation av rörelser sker i andra plan än de som är meningen för den 

aktuella rörelsen (Elphinston 2006, ss. 6-8 & 15). Detta kan t.ex. innebära att lyft utförs utan 

att optimal position med neutral svank kan hållas i ryggen. 

Att träna med fria vikter kan ses som mer funktionellt än att träna i styrketräningsmaskiner. 

Med fria vikter ställs mer krav på stabiliteten i hela kroppen (McGill 2009, s.43) och därmed 

arbetar fler muskelgrupper samtidigt i en och samma rörelse (Balsom 2007, s. 168). En annan 

beskrivning av funktionell träning är att rörelserna inte är isolerade utan sker i flera leder och i 

flera plan (Weiss, Kreitinger, Wilde, Wiora, Steege, Dalleck & Janot 2010). 

Traditionell träning skiljer sig från funktionell träning på så sätt att fokus ligger enbart på att 

öka styrkan i en specifik muskel. Rörelsen sker bara i ett plan och därför är inte övningarna 

överförbara till rörelser i fler plan vilket oftast sker i sportaktiviteter och det vardagliga livet 

(Weiss et al. 2010). 

Funktionell stabilitet är en av många byggstenar inom funktionell träning. Inom många 

idrotter krävs snabbhet, kraft, styrka, smidighet, rörlighet och motståndskraft mot skador. För 

att optimera dessa moment är en funktionell stabilitet väsentligt (Elphinston 2006, ss. 7-8). 

God stabilitet är även viktigt för att kunna stabilisera ryggraden på rätt sätt då det leder till 

förutsättningar för att kunna hålla ryggen i en optimal position vilket innebär att ryggraden 

hålls i dess naturliga kurvatur (Micheo, Baerga & Miranda 2012). En mängd olika muskler 

stabiliserar ryggraden och måste samarbeta på olika sätt beroende på vad den specifika 

rörelsen kräver. Därför finns det inte ett specifikt sätt att träna upp stabiliteten utan träningen 

måste varieras med bl.a. olika hastighet, belastning och svårighetsgrad (McGill 2009, s. 113). 

De ryggmuskler som arbetar stabiliserande är bl.a. M. psoas och M. quadratus lumborum 

(McGill 2002, ss.72-74). Även den abdominala väggen (interna och externa M. obliquus och 

M. transversus abdominis) har en viktig roll när det gäller ryggradsstabilitet (McGill 2009, 

s.76).  
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Ryggmusklerna M. longissimus, M. iliocostalis och Mm. mutlifidus håller ryggen i en upprätt 

position (Vigué-Martin 2006, s. 31) och är de främsta extensorerna. Samtliga av dessa 

muskler utför extension av lumbal- och thorakalryggen. Mm. multifidus är mer aktiverad i 

lumbalryggen än i thorakalryggen (McGill 2002, ss. 61-63). 

Ryggens muskler är mestadels anpassade för att arbeta uthålligt då bland annat 

ryggradsstabiliteten kräver detta. Med uthålliga muskler menas att de kan arbeta under lång 

tid.  (McGill 2009, s. 48). En uthållig ryggmuskulatur har utöver stabilitet även andra 

uppgifter så som att upprätthålla god hållning i ryggraden samt att muskulaturen är viktig för 

vardagliga rörelser så som lyft och att flytta och bära tunga belastningar (O’Sullivan, 

Mitchell, Bulich, Waller & Holte, 2005).  

Idag finns faktorer som talar för en association mellan rygguthållighet och ryggsmärta 

(McGill 2009, s. 48; Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009, s. 105). Enligt Bellardini et 

al. (2009, s. 105) är en nedsatt uthållighet i ryggmuskulaturen associerat till ländryggssmärta. 

Det finns bevis för att en bra uthållighet i ryggmuskulaturen har en association till frisk 

ryggmuskulatur. Sambandet mellan styrka i ryggmusklerna och frisk ryggmuskulatur är 

däremot väldigt svagt. Då det för ett stabilt stöd för ryggraden ställs högre krav på 

uthålligheten än på styrkan i muskulaturen bör fokus ligga på att träna upp uthålligheten i 

ryggen (McGill 2009, ss. 48-49).  

 

Statiska stabiliseringsövningar ger uthållighet och kontroll i dynamiska rörelser. I dessa 

övningar hålls kroppen i en och samma position och musklerna får då arbeta isometriskt under 

en viss tid. Ett exempel på en sådan övning är plankan där de djupa rygg- och magmusklerna 

aktiveras för att stabilisera bland annat ryggraden under övningen (Johansson & Larsson 

2009, s. 128). Denna övning ingår bland annat i ett uppvärmningsupplägg som kallas ”The 

11” som har tagits fram av FIFAs medicinska forskningscenter med syftet att förebygga 

skador hos fotbollspelare (Kilding, Tunstall & Kuzmik, 2008). I en studie av Kilding et al 

(2008) användes upplägget ”The 11” på unga fotbollsspelare fem gånger i veckan under sex 

veckor. Test utfördes före och efter träningsperioden där bl.a. plankan med tidtagning 

användes för test av bålstyrkan. Efter träningsperioden förbättrades medelvärdet för 

bålstyrketestet med 19,3 sekunder. I ”The 11” ska plankan utföras i 20-30 sekunder och 

upprepas i tre set med kort vila mellan seten (FIFA, 2013). I ett träningsupplägg av Johansson 

& Larsson (2009, s. 128) utförs plankan i 30 sekunder i 5 set med 30 sekunders vila mellan 

seten. Tiden bör minskas om korrekt hållning inte kan hållas.  



Karoline Ingeberg & Sofia Thomsen 

Bmh10  2013-05-29 

 

6 
 

”The 11 +” har tagits fram som en utveckling av ”The 11” (Soligard, Myklebust, Steffen, 

Holme, Silvers, Bizzini, Junge, Dvorak, Bahr & Andersen, 2008). I en studie av Soligard et al 

(2008) blev det ingen signifikant förbättring hos fotbollsspelare vad gäller skaderisken med 

”The 11”. ”The 11 +” innehåller fler antal övningar för att skapa mer variation och 

progression. Övningarna är bland annat inriktade på bålstabilitet och det har visats att båda 

uppläggen har bidragit till signifikanta förbättringar hos fotbollslag. I en studie där 52 

fotbollsklubbar utförde ”The 11 +” under åtta månader blev det en signifikant minskning av 

skaderisken och antal allvarliga överbelastnings- och akuta skador i jämförelse med de som 

inte använde sig av upplägget (Soligard et al, 2008). I en annan studie blev det en signifikant 

skillnad mellan de som utförde ”The 11” under minst sex månader och de som inte gjorde det. 

De som utförde träningsupplägget minskade antal match- och träningsskador samt att frånvaro 

på grund av skada var lägre hos denna grupp (Junge, Lamprecht, Stamm, Hasler, Bizzini, 

Tschopp, Reuter, Wyss, Chilvers och Dvorak, 2010). 

 

En riktlinje vad gäller isometriskt muskelarbete vid uthållighetsträning av bålen är att 

repetitionerna inte bör hållas längre än sju till åtta sekunder. Detta för att syretillförseln i 

bålen inte räcker längre än så vid denna typ av träning. Därför ska progressionen göras genom 

att öka antal repetitioner istället för antal sekunder positionen hålls. Detta kallas ”The Russian 

Pyramid for Rep/Set design”. Ett träningsprogram som är utformat enligt denna riktlinje 

innebär att repetitionerna blir färre med varje set. På detta sätt ökar chanserna till att hålla god 

teknik genom hela träningen (McGill 2009, ss. 227-228). Enligt McGill (2002, s. 253) är 

övningen ”Bird dog” en lämplig stabilitetsövning för ryggen. Syftet med ”Bird dog” är att 

aktivera extensionsmusklerna i ryggen med minimal belastning på ryggraden. I övningen hålls 

ryggraden i neutral position medan lumbar- och thorakalextensorerna aktiveras diagonalt. I en 

studie av Shilling et al. (2012) applicerades ”The Russian Pyramid for Rep/Set Design” på 

”Bird dog” för att träna uthållighet. 

 

För fotbollsspelare är styrketräning en viktig del av träningen då det är skadeförebyggande 

och gynnande för fotbollsspelet. Den optimala vägen till en förbättrad grundstyrka och 

snabbhet är kombinationen av individuell styrketräning och fotbollsträning (Balsom 2007, s. 

164). Enligt Balsom (2007, s. 164) är det viktigt att lägga in styrketräning i fotbollsträningen 

då det förbättrar viktiga moment så som acceleration, inbromsning, upphopp, tacklingar och 

vändningar. Vad gäller typ av styrketräning är funktionell styrketräning att föredra för 

fotbollsspelare. I funktionell styrketräning utförs övningar med egna kroppsvikten, fria vikter 
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eller med andra typer av enkla redskap och därmed kan träningen efterlikna en 

fotbollsspelares rörelsemönster mer än vad träning i styrketräningsmaskiner kan göra. 

Styrketräningsmaskiner används främst vid rehabilitering då fokus bör ligga på att stärka upp 

en specifik muskel. Utförs träningen utan maskiner isoleras inte rörelserna och mer krav ställs 

på kroppens muskler för att upprätthålla balans och även koordinationen och flexibilitet 

tränas. Koordinationen är en viktig komponent i träningen då en stark fotbollsspelare inte har 

någon nytta av sin styrka om spelaren inte kan koordinera sina muskler rätt i de olika 

fotbollsspelmomenten. Därför har funktionella styrketräningsövningar med fria vikter eller 

med egna kroppsvikten en central betydelse för fotbollsspelare (Balsom 2007, ss. 164, 169-

170 & 172). 

 

Bålstabilitet är även en viktig del inom en fotbollsspelares styrketräning (Cook & Shoulder 

2003, s. 112). Bålstabilitet som är en del av funktionell träning innebär att bålmuskulaturen 

fungerar som ett stöd för extremiteterna i rörelser där de belastas och utsätts för kraft 

(Elphinston 2006, s. 7). Den långsiktiga fördelen av bålstabilitetsträning för fotbollsspelare är 

förbättrad styrka, balans, koordination och agility (Cook & Shoulder 2003, s. 112). En stark 

bål är viktigt för fotbollsspelare då bålen är som ett ”power center” vilket innebär att alla 

rörelser utgår från bålmuskulaturen (Balsom 2007, s. 155; Johansson & Larsson 2009, s. 40).  

 

För att mäta uthållighetsstyrkan av extensionsmusklerna i bålen och de muskler som 

upprätthåller ryggraden kan olika metoder användas. En metod är EMG och den mäter 

aktiviteten i musklerna. Aktiviteten i musklerna blir större desto större kontraktionen är 

(Hägg, Ericson & Odenrick 2010, s. 145). Denna mätning kan användas tillsammans med 

andra rygguthållighetstest så som Sörensens test och Ito test. Då registreras muskelaktiviteten 

hos ryggmusklerna under testet (Bottle & Strutton, 2012; Muller, Strässle & Wirth, 2010). 

Vid Ito test ligger testpersonen på mage och flekterar i nacken medan överkroppen lyfts och 

hålls ovan underlaget. Armarna hålls in till kroppen. Tiden tas tills testpersonen inte kan hålla 

positionen längre (Muller et al. 2010). I en studie av Muller et al. (2010) där Ito test testades 

tillsammans med EMG visade det sig att testet kan ha hög validitet men mer forskning krävs. 

Sörensens test är en annan metod för att mäta uthålligheten i ryggmusklerna. Det finns en del 

olika modifikationer av testet men det ursprungliga börjar med att försökspersonen ligger på 

en massagebänk med blicken ner mot golvet med höftbenskammen i linje med kanten på 

bänken och benen är fastspända. Händerna korsas över bröstet och överkroppen lyfts upp i ett 

horisontalt läge. Från att försökspersonen kommit upp i det läget tas tiden till dess att 
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personen inte längre kan hålla positionen. (Bellardini et al. 2009, s.105). Sörensens test har 

enligt studien av Coorevits, Danneels, Cambier, Ramon & Vanderstraeten (2007) en stark 

validitet för att mäta muskeltrötthet och därmed uthållighet i ryggmusklerna. 

 

Det finns bland annat tre presenterade medelvärden för Sörensens test för kvinnor. I studien 

av Demoulin, Vanderthommen, Duysens & Crielarrd (2006 se Bellardini et al. 2009, s. 106) 

utfördes testet på ca 1000 kvinnor med okänd ålder och fick fram ett medelvärde på 141,7-

197 sekunder. I de andra två studierna var åldersgruppen i den ena studien 35-54 år och 

medelvärdet var 82 sekunder (Moreau, Green, Johnson & Moreau, 2001; McGill, Juker & 

Kropf, 1996 se Bellardini et al. 2009, s. 106) och i den andra studien var medelåldern 23 år 

och medelvärdet var 189 sekunder (McGill et al. 1996 se Bellardini et al. 2009, s. 106).  

 

Det har gjorts studier där Sörensens test genomförts på testpersoner före och efter 

genomförande av träningsprogram. Träningsprogrammen hade fokus på uthållighet i 

bålmuskulaturen och dessa genomfördes på studenter under sex veckor (Adegoke & 

Badatunde, 2007; Schilling, Murphy, Bonney & Thich, 2012). I studien av Adegoke och 

Badatunde (2007) hade de 42 testpersoner och det blev en signifikant förbättring av Sörensens 

test efter träningsperioden. Även i studien av Schilling et al. (2012) blev det en förbättring 

men denna var inte signifikant och de hade tio testpersoner.  

 

Fotbollsspelare behöver en bra bålstyrka och eftersom Sörensens test testar 

extensionsmusklerna i bålen vill vi utföra Sörensens test tillsammans med ett funktionellt 

träningsprogram för bålmuskulaturen på fotbollsspelare. Detta för att se om testresultatet kan 

förbättras genom funktionell träning då denna typ av träning ska vara optimalt för 

fotbollsspelare. Denna typ av studie har inte gjorts på fotbollsspelare tidigare enligt den 

litteratursökning som utförts i studien och därför anses studien vara relevant för 

fotbollsspelare och fotbollstränare. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att se om rygguthålligheten kunde förbättras hos kvinnliga 

fotbollsspelare i åldrarna 15-30 år med ett funktionellt träningsprogram med fokus på bålen 

under 4 veckor och om utövad styrketräning under de senaste tre månaderna eventuellt kunde 

påverka uthålligheten i ryggen. 
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Frågeställningarna som studien har utgått från är: 

 Påverkas resultatet av Sörensens test vid första testtillfället av hur mycket och vilken 

typ (funktionellt vs traditionellt) av styrketräning som utövats under de senaste tre 

månaderna? 

 Kan resultat av Sörensens test hos kvinnliga fotbollsspelare i åldrarna 15-30 år 

förbättras genom att utföra två funktionella träningsövningar med fokus på bålen 

under 4 veckor? 

Definitionen av funktionell träning i denna studie innebär träning som utförs med fria vikter 

eller med egna kroppsvikten. I funktionell träning arbetar flera muskelgrupper samtidigt vilket 

leder till att stabiliteten utmanas i större delen av kroppen (McGill 2009, s. 43; Balsom 2007 

s. 168). 

Metod 

Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes för att få insikt om tidigare forskning så att arbetet med studien 

kunde utgå från aktuell forskning. Artiklar söktes inom bland annat rygguthållighet, 

traditionell träning, funktionell träning, styrketräning inom fotboll och rygganatomi. De 

databaser som använts är Pubmed och Science direct. De valda sökorden var bland annat back 

endurance, Sorensens test, functional training, traditional training, soccer back endurance, 

soccer strength training, strength training back endurance, core strength och extensor muscles. 

Fakta insamlades även från diverse böcker inom bland annat fotboll, styrketräning, fystester, 

anatomi och fysiologi.   

Testpersoner 

Testpersoner i studien var svenska kvinnliga fotbollsspelare i åldrarna 15-30 år där 

medelåldern var 19,5 år. De spelade i division 3 och 4 i Halland. Laget bestod utav ungefär 30 

spelare och av dem ville och kunde 11 spelare delta i första testet. De med ryggsmärta 

exkluderades från studien för att inte riskera mer smärta eller skada.  

Enkäter 

Vid första testtillfället tilldelades testdeltagarna enkäter och det första testet genomfördes. Av 

etiska aspekter informerades samtliga testdeltagare om testet och dess syfte samt om att 

deltagandet var frivilligt och de kunde hoppa av studien när de ville. En enkät där deltagarna 
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fick svara på frågor om bland annat deras träningsvanor under de senaste tre månaderna 

delades ut och fylldes i innan första testet (se bilaga 1). Eftersom varje individs enkätsvar 

skulle analyseras tillsammans med individens testresultat var det obligatoriskt att uppge 

namn. Denna information fick samtliga deltagare ta del av och de som inte ville ge ut sitt 

namn hade möjlighet att avstå från studien. När enkäterna fylldes i var testledarna närvarande 

för att svara på eventuella frågor och otydligheter. Enkät är lämpligt att använda när data ska 

samlas in snabbt från en större grupp. Det blir inte samma press på testpersonerna som det kan 

bli under en intervju vilket ökar chanserna till ärligare svar (Osvalder, Rose & Karlsson, 2008 

ss. 474-475).  

Enkäten innehöll tre huvudfrågor med 4 underfrågor. De tre huvudfrågorna behandlade 

träningsvanan för en månad var (december, januari och februari). Två av de 4 underfrågorna 

var inriktade på funktionell träning och en var inriktad på traditionell träning och dessa tre 

frågor hade 6 svarsalternativ var (0, 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, >4). Den fjärde underfrågan 

behandlade gruppträningsvanor. Den hade 6 underfrågor om olika gruppträningsformer och 

de 6 underfrågorna hade 6 svarsalternativ var (0, 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 >4) (se bilaga 1). 

Underfrågan om gruppträning hade även ytterligare ett svarsalternativ där testdeltagarna hade 

chans att uppge en annan gruppträningsform som inte stämde överens med enkätens 

alternativ. Varje svarsalternativ poängsattes mellan 0-5 där 0 poäng var lägsta träningsmängd 

(0 gång/veckan) och stigande upp till 5 poäng som var högsta träningsmängd (>4 gånger/ 

veckan). Enkätresultaten analyserades genom att lägga ihop varje deltagares poäng för 

funktionell träning från alla tre månaderna och sen likadant med traditionell träning och 

gruppträning. Totalt kunde deltagarna få maximalt 30 poäng i funktionell träning, 15 poäng i 

traditionell träning och 90 poäng i gruppträning. Deltagarnas poäng jämfördes med varandra 

inom varje träningsform för att till exempel se vem som hade tränat mest funktionellt eller 

mest traditionellt.  

Sörensens test 

Efter enkäterna lämnats in utfördes Sörensens test på samtliga deltagare i lagets klubblokal. 

Deltagarna utförde testet 4 åt gången på fyra bord (se bild 1). Den nedre extremiteten hölls 

fast mot underlaget med hjälp av att en annan deltagare satt på testpersonens lår medan 

testpersonen extenderade i ryggen upp till horisontalläge (bild 2). Tid togs tills personen inte 

orkade hålla positionen längre. Tidtagning med tidtagarur togs av testledarna. Detta är en 

modifikation av det ursprungliga Sörensens test då testpersonernas nedre extremitet inte var 

fastspända med hjälp av remmar utan med hjälp av en annan deltagare och testet utfördes på 
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Tabell 1. Studiens träningsprogram 

 

Bild 1.  Startläge innan positionen för 

Sörensens test intas. 

Bild 2. Positionen för Sörensens test. Positionen hölls så 

länge deltagarna orkade. 

ett bord istället på en massagebänk (Bellardini et al. 2009, s.105). Första testet följdes av en 

träningsperiod och därefter utfördes Sörensens test igen. Båda testtillfällena utfördes vid 

samma tidpunkt innan deras fotbollsträning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träningsperiod 

De 11 testdeltagarna instruerades i ett träningsprogram av testledarna 4 dagar efter första 

testtillfället. Träningsprogrammet utfördes i 10-15 minuter två gånger i veckan innan 

testdeltagarnas fotbollsträning. En av testledarna var närvarande vid samtliga träningstillfällen 

och instruerade och kontrollerade teknik. Träningsperioden pågick under fyra veckor.  

Efter det sista testtillfället analyserades resultaten och för att se om de var statistiskt 

signifikanta användes beroende T-test (p = 0,05). 

Träningsprogrammet 

Träningsprogrammet (se tabell 1) innehöll övningarna ”Bird dog” och plankan som förklaras 

nedan. 

 

Övning Repetitioner*set Antal s/rep Vila mellan set 

”Bird dog” 5*1/ben + 

4*1/ben 

6-8s 30s 

Plankan 1*5 20s 10s 
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”Bird dog”. Övningen utfördes knästående på händerna med händerna rakt under axlarna och 

knäna rakt under höfterna (se bild 3). Motsatt arm och ben lyftes från marken till 

horisontalnivå med neutral ryggposition genom hela övningen (se bild 4). Positionen hölls 6-8 

sekunder och upprepades i första setet fem gånger med samma arm och ben innan sidbyte. 

Det andra setet utfördes på samma sätt men med fyra repetitioner. Mellan de två seten vilade 

testpersonerna 30 sekunder (McGill 2009, ss.227-228; McGill 2002, s.253). 

   
Bild 3. Startposition ”Bird dog”        Bild 4. ”Bird dog” 

Plankan. I positionen för plankan hade endast underarmar och tår kontakt med golvet och 

resten av kroppen var i en horisontal position parallell med golvet (se bild 5) (Johansson & 

Larsson 2009, s. 128). Övningen utfördes under 20 sekunder i fem set med 10 sekunders vila 

mellan seten. 

 

Bild 5. Plankan 

Resultat 
Påverkas resultatet av Sörensens test vid första testtillfället av hur mycket och vilken typ 

(funktionellt vs traditionellt) av styrketräning som utövats under de senaste tre månaderna? 

Elva deltagare deltog i enkätundersökningen och i första testet (se tabell 2.). Medelvärdet för 

första testresultaten var 153 ± 54,5 sekunder. Enkätsvaren tillsammans med första testets 

resultat visar att den deltagare med högst poäng(16 av totalt 30 möjliga) för funktionell 

träning (TP 6) hade bäst resultat i första testet. Deltagaren med lägst poäng (2 av totalt 30 

möjliga) för funktionell träning (TP 9) hade sämst resultat från första testet. Medianen av 

poängen för funktionell träning var 6 poäng och medianen av resultaten från första testet var 
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Tabell 2.  Poäng från enkätresultat 

142 sekunder. Sex av de sju deltagare som låg på eller över medianen för första testet (142 

sekunder) låg även på eller över medianen av poäng för funktionell träning (6 poäng) (Se 

tabell 3).  

Den deltagaren med högst poäng(6 av totalt 15 möjliga) för traditionell träning (TP 6) hade 

bäst resultat i första testet. Övriga deltagare hade ingen eller väldigt lite erfarenhet av 

traditionell träning. 

En deltagare hade höga poäng (21 av totalt 90 möjliga) för gruppträning (TP 8) och hade 

medelresultat på första testet (142 sekunder). Av deltagarens 21 poäng för gruppträning var 

15 poäng från spinning och de resterande 6 poängen var från cirkelträning. Övriga deltagare 

hade inga eller få poäng för gruppträning. 

Resultatet i denna frågeställning indikerar på att hög funktionell träningsmängd under de tre 

senaste månaderna ger bättre resultat i Sörensens test än låg funktionell träningsmängd. 

 

Testperson 

(TP) 

Traditionell 

träning (poäng) 

Funktionell 

träning (poäng) 

Gruppträning 

(poäng) 

Första testet 

(sek) 

TP 1 1 15 2 142 

TP 2 0 2 0 133 

TP 3 0 4 2 98 

TP 4 3 11 0 144 

TP 5 0 4 2 188 

TP 6 6 16 6 268 

TP 7 0 4 2 103 

TP 8 0 15 21 142 

TP 9 2 2 0 90 

TP 10 0 6 3 224 

TP 11 2 13 1 150 

Median  6  142 
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*Medianvärdet 

Tabell 3. Rangordning av deltagares resultat av första testet 

samt av poäng för funktionell träning. Svart markering visar  

gränsen vid medianvärdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan resultat av Sörensens test hos kvinnliga fotbollsspelare i åldrarna 15-30 år förbättras 

genom att utföra två funktionella träningsövningar med fokus på bålen under 4 veckor? 

Av de 11 deltagarna genomförde 7 deltagare det första testet, träningsperioden och det andra 

testet (se tabell 4). Det var 4 deltagare som inte utförde det andra testet. Två av deltagarna (TP 

2 och TP 5) ansåg sig själva inte leva upp till den dagsform som krävdes för att genomföra det 

andra testet fullt ut. De två deltagarnas resultat redovisas i tabell 2 men uteslöts från 

beräkningarna. Samtliga 5 deltagare förbättrade tiden på Sörensens test och medelvärdet av 

förbättringen var 24,2 ± 28,3 sekunder. Resultaten var inte statistiskt signifikanta (p > 0,05). 

Resultatet i denna frågeställning visar inte på någon signifikant förbättring av Sörensens test 

efter 4 veckors funktionellt träningsprogram.  

 

 

 

 

Första testet (sek) Funktionell träning 

(poäng) 

TP 6 268 TP 6 16 

TP 10 224 TP 8 15 

TP 5 188 TP 1 15 

TP 11 150 TP 11 13 

TP 4 144 TP 4 11 

TP 8 142* TP 10 6* 

TP 1 142* TP 5 4 

TP 2 133 TP 7 4 

TP 7 103 TP 3 4 

TP 3 98 TP 2 2 

TP 9 90 TP 9 2 
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Tabell 4.  Resultat för Sörensens test före och efter träningsperioden. Ett beroende T-test visade ingen signifikant 

skillnad mellan för- och eftertest. 

*Ej medräknade resultat 

 

Testperson (TP) Första testet (sek) Eftertest (sek) Skillnad (sek) 

TP 1 142 170 + 28 

TP 2 133 108* -25* 

TP 3 98 170 + 72 

TP 4 144 154 + 10 

TP 5 188 60* -128* 

TP 6 268 274 + 6 

TP 7 103 108 + 5 

TP 8 142 -- -- 

TP 9 90 -- -- 

TP 10 224 -- -- 

TP 11 150 -- -- 

Diskussion 
Resultatdiskussion 

Av de 7 deltagare som låg på eller över medianvärdet för första testet låg även 6 av dem på 

eller över medianvärdet för poängen för funktionell träning (se tabell 3). Samtliga av de 

deltagare som låg under medianvärdet för första testet låg även under medianvärdet för 

poängen för funktionell träning. Dessa resultat kan visa på att funktionell styrketräning kan ge 

en bra rygguthållighet. I Sörensens test ska ryggen hållas upprätt i horisontalläge (Bellardini 

et al. 2009, s.105) och för att kunna hålla denna position krävs uthålliga extensions- och 

stabiliseringsmuskler. Stabilitet är en stor del av funktionell träning (Bellardini et al. 2009, 

s.105; Micheo, Baerga & Miranda et al. 2012) och därför kan de som tränat mer funktionellt 

få ett bättre resultat i Sörensens test.  

Alla utom en av deltagarna hade låga poäng i gruppträningsvana. TP 8 hade 21 poäng och 

hade främst utövat spinning och lite cirkelträning. Gruppträning valdes att tas med i enkäten 

för att se om någon specifik gruppträningsform utövades mycket och om det kunde vara 

överförbart till Sörensens test. Då det bara var en deltagare som tränat en typ av gruppträning 

frekvent så kan inga slutsatser dras om gruppträningsvana och resultat av Sörensens test har 

ett samband. 

Alla deltagarna hade ingen eller väldigt lite traditionell styrketräningsvana under de tre 

senaste månaderna. TP 6 hade högre poäng i traditionell träning (6 poäng) än de resterande 
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deltagarna (0-3 poäng) och denna deltagare hade även högst poäng i funktionell träning (16 

poäng) och fick bästa resultat på första testet i Sörensens test. Då resterande deltagare hade 

väldigt låga poäng i traditionell träning är det omöjligt att jämföra de två träningstyperna och 

dess påverkan. 

Det är svårt att svara på frågeställningen om hur mycket och vilken typ av styrketräning som 

kan ha påverkat resultatet då de flesta av de deltagare som fick bäst resultat på första testet 

även hade högst funktionell träningsmängd och högst total träningsmängd. Det gör det svårt 

att utvisa om det är just funktionell träning eller den totala träningsmängden som kan ha 

påverkat resultatet. 

Deltagarna i studien hade medelåldern 19,5 år och medelvärdet av första testresultaten var 

153 ± 54,5 sekunder. Det stora spridningsvärdet visar däremot på varierande resultat i vår 

studie. Ett medelvärde som tagits fram i en annan studie för 23 åriga kvinnor var 189 

sekunder (McGill et al. 1996 se Bellardini et al. 2009, s. 106). Deltagarna i vår studie hade ett 

sämre medelvärde än deltagarna i den andra studien men deltagarna i vår studie var yngre 

vilket kan ha påverkat. I åldersgruppen 35-54 år har medelvärdet 82 sekunder tagits fram 

(Moreau et al. 2001; McGill et al. 1996 se Bellardini et al. 2009, s. 106). Detta kan visa på att 

rygguthålligheten försämras med äldre åldersgrupper. 

Studien kunde inte visa på någon signifikant förbättring av resultatet av Sörensens test efter 

en träningsperiod på 4 veckor. Medelvärdet av deltagarnas förbättring var 24,2 ± 28,3 

sekunder. Samtliga 5 deltagare förbättrades i det andra testet men som spridningsvärde visar 

var det med mycket varierande resultat. Signifikansnivån som valdes i studien var p = 0,05. 

Studierna av Adegoke & Badatunde (2007) och Schilling et al. (2012) fick ingen signifikant 

förbättring av Sörensens test efter tre veckors träningsperiod. Efter 6 veckors träningsperiod 

fick båda studierna en förbättring men endast studien av Adegoke & Badatunde (2007) fick en 

signifikant förbättring. Vårt icke signifikanta resultat tror vi bl.a. därför kan bero på att vår 

träningsperiod var för kort. 

Metoddiskussion 

Begreppen funktionell och traditionell träning kan innebära olika för olika individer och då 

valdes att inte använda begreppen i enkäten. I de frågor som behandlade funktionell 

träningsvana efterfrågades hur ofta styrketräning med egna kroppsvikten utövades och hur 

ofta styrketräning med redskap utövades (se bilaga 1). I den frågan som behandlade 

traditionell träningsvana efterfrågades hur ofta styrketräning i maskiner utövades. 
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Gruppträningsfrågorna ansågs också främst som funktionell träning men dessa poäng 

räknades separat då alternativen stod för olika typ av träning. Då styrketräning med fria vikter 

och med egna kroppsvikten kan ses som funktionell träning och styrketräning i maskiner kan 

ses som traditionell träning (McGill 2009, s. 43) valdes det att utforma frågorna efter detta. 

I enkäten valdes det att analysera träningsvanorna hos deltagarna under de tre senaste 

månaderna. Tre månader valdes för att det ansågs att det kunde vara svårt att minnas 

träningsvanorna längre tillbaka i tiden. Frågorna om träningsvanorna var inte så specifika vad 

gäller tid per träningspass och vilka exakta övningar som utförts och det kan ha försvårat 

analysen av deltagarnas träningsvanor.  

Vid analys av enkätsvaren valdes det att poängsätta svaren för att det ansågs vara ett enkelt 

sätt att sammanställa resultaten och få en överblick. Poängen för funktionell träning kan ha 

blivit missvisande då t.ex. två deltagare kan ha tränat lika många gånger i veckan men en av 

dem tränade med både kroppsvikten och redskap på samma pass och den andra tränade med 

endast kroppsvikten. Detta skulle resultera i att den som tränade med både kroppsvikten och 

redskap fick dubbelt så mycket poäng fast deltagarna tränat lika mycket. Detta hade kunnat 

undvikas genom att göra de två frågorna om funktionell träning till en fråga. 

Sörensens test valdes som testmetod då testet har god validitet (Coorevits et al. 2007) och har 

använts i många studier. Testet är enkelt att utföra då ingen utrustning krävs förutom 

tidtagarur och en bänk eller ett bord att ligga på. Testet är enkelt att lära ut och kan utföras på 

flera personer samtidigt vilket gör det tidseffektivt. EMG hade kunnat användas i kombination 

med Sörensens test men det uteslöts för att det fanns en risk till att det kunde ta lång tid då 

endast ett fåtal personer kunde göra det åt gången. Ito test är också en metod för att mäta 

rygguthållighet men då mer forskning krävs om denna metod (Muller et al. 2010) valdes den 

att inte användas i vår studie. Även tekniken ansågs vara svårare för deltagarna att utföra i Ito 

test i jämförelse med Sörensens test. 

 

En av studiens frågeställningar var om funktionella styrketräningsövningar kunde ge 

förbättrade resultat i Sörensens test. Plankan och ”Bird dog” var de övningar som utgjorde 

träningsprogrammet och dessa ses som funktionella då kroppsvikten används i båda 

övningarna och flera muskelgrupper arbetar samtidigt (Balsom 2007, s. 168). Plankan är en 

statiskt stabiliserande övning och stabilitet är en viktig del av funktionell träning (Johansson 

& Larsson 2009, s. 128; Eliphinston 2006, s. 7). Dynamiska rörelser bör utgå från 
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bålmuskulaturen så att musklerna kopplas in i rätt ordning detta kräver då god stabilitet i 

bålen d.v.s. mag- och ryggmuskulaturen. Då fotboll innehåller dynamiska moment så som 

acceleration, inbromsning och vändningar (Balsom 2007, s. 164) ansågs stabiliserande 

övningar som plankan relevant för fotbollsspelare. Även i träningsupplägget ”The 11+” som 

skapats av FIFAs medicinska forskningscenter för att förebygga skador hos fotbollsspelare 

används plankan för att stärka bålmuskulaturen (Kilding et al. 2008). ”Bird dog” är också en 

funktionell stabiliserande övning då den aktiverar extensionsmusklerna ryggen som även 

arbetar stabiliserande (McGill 2002, sid 253 & O’sullivan et al, 2005). Då Sörensens test 

innebär att hålla ryggen i upprätt position (Bellardini et al. 2009, s. 105) och därmed arbeta 

med de muskler som extenderar och stabiliserar i bålen (O´Sullivan et al. 2005) ansågs 

plankan och ”Bird dog” som relevanta övningar för denna studie då de aktiverar dessa 

muskler. 

Plankan utfördes i 20 sekunder med 10 sekunders vila och upprepades fem gånger. En 

rekommendation är att hålla plankan i 20-30 sekunder (FIFA, 2013). Plankan i ”The 11+” 

utförs i tre set med kort vila medan Johansson & Larsson (2009, s. 128) menar att plankan bör 

utföras i fem set med 30 sekunders vila. I denna studie var vilan kort även fast övningen 

upprepades i 5 set. Detta för att hela träningsprogrammet endast innehöll totalt två övningar 

och för det skulle bli så effektivt som möjligt på den begränsade tiden (10-15 minuter). De 

som inte orkade de sista seten fullt ut med rätt teknik utförde plankan på knä istället.  

”The Russian Pyramid for rep/set design” där repetitionerna hålls max 8 sekunder och 

minskas med varje set användes till ”Bird dog”. McGill (2009, ss. 227-228) menar att detta är 

ett lämpligt sätt att utföra uthållighetsträning av bålen på. Även i studien av Shilling et al. 

(2012) innehöll träningsprogrammet ”Bird dog”. Övningen utfördes enligt The Russian 

Pyramid for rep/set design då de utfördes i tre set där repetitionerna var 5, 4 och 3. I vår studie 

utfördes övningen i två set med 5 och 4 repetitioner där varje repetition hölls 6-8 sekunder. 

Antal set minskades för att tiden var begränsad samt att de två första seten ansågs vara 

tillräckligt utmanande för deltagarna. 

Anledningen till de endast 15 minuter långa träningstillfällena var för att alla testdeltagare 

skulle kunna utföra träningsprogrammet tillsammans med en av testledarnas närvaro. Att 

utföra träningen i samband med fotbollsträningarna var ett sätt att optimera deltagandet då alla 

spelade i samma lag. Laget hade alltid uppsamling 15 minuter innan fotbollsträningarna och 
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därför var det denna tid som kunde gå till träningsprogrammet då ett flertal av testdeltagarna 

inte hade möjlighet att närvara tidigare. 

För effektiv stabiliseringsträning krävs att hastighet, belastning och svårighetsgrad varieras 

(McGill 2009, s. 113). Detta kan ses i studiens träningsprogram då ”Bird dog” utfördes 

dynamiskt och statiskt och plankan endast var en statisk övning. Plankan kunde utföras med 

olika svårighetsgrader då den kunde utföras på knä för de som inte kunde hålla positionen på 

tå.  

Till skillnad från vår studie och studien av Schilling et al. gav träningsprogrammet i studien 

av Badatunde & Adegoke (2007) en signifikant förbättring. Träningsprogrammet innehöll 

endast en övning med olika svårighetsgrad där överkropp och underkropp extenderas upp från 

golvet så att kroppen blir U-formad (Badatunde & Adegoke, 2007). Eftersom denna 

hyperextenderade position leder till stora kompresssionskrafter i ryggen som kan leda till 

skador så som diskbrock (McGill 2002, s. 253) valdes inte denna övning med i 

träningsprogrammet. I ”Bird dog” aktiveras extensionsmusklerna medan ryggen hela tiden 

hålls i en neutral position vilket gör den till en skonsam och effektiv övning (McGill 2002, s. 

253). 

En annan skillnad var att i vår studie och i studien av Schilling et al. (2012) utfördes 

träningsprogrammet två gånger i veckan och i studien av Badatunde & Adegoke (2007) 

genomfördes träningstillfällena fyra gånger i veckan. Den större träningsmängden kan ha 

bidragit till det förbättrade resultatet i studien av Badatunde & Adegoke (2007). Eftersom 

deltagarna i vår studie hade fotbollsträning två gånger i veckan och då en av testledarna alltid 

var med vid dessa tillfällen och kunde kontrollera att övningarna genomfördes och att de 

genomfördes korrekt var två gånger i veckan optimalt. 

Vid det andra testet kunde två av deltagarna inte göra sitt bästa på grund av trötthet i ryggen 

och dålig dagsform. De två deltagarna uppgav själva att de inte gjorde sitt bästa och deras 

tider försämrades markant. Då studien grundades på att deltagarna skulle göra sitt bästa vid 

testtillfällena ansågs det att resultaten skulle bli missvisande om dessa två räknades med och 

därför var det endast fem deltagare som fullföljde hela studien. Båda testtillfällena utfördes 

vid samma tidpunkt på dygnet före deltagarnas fotbollsträning men ingen information om 

dagsformen samlades som t.ex. träning samma dag eller dagen före testtillfället. Detta kan ha 

påverkat resultatet. Om testledarna hade meddelat att ingen träning eller annan fysisk 
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ansträngning skulle utföras samma dag eller dagen före hade alla deltagare haft samma 

förutsättningar vid testtillfället. 

Det låga antalet deltagare anses som en stor bidragande faktor till det icke signifikanta 

resultatet. I studien av Adegoke & Badatunde (2007) deltog 42 testpersoner och de fick ett 

signifikant resultat och i studien av Schilling et al. (2012) deltog 10 testpersoner och de fick 

en förbättring men det blev inte ett signifikant resultat. Detta skulle kunna tyda på att fler än 

10 testpersoner hade varit fördelaktigt för denna studie. 

Idag finns bevis för att nedsatt uthållighet i ryggmuskulaturen kan leda till ländryggssmärta 

(McGill 2009, s. 48; Bellardini et al. 2009, s. 105) och därför ansåg vi att rygguthållighet var 

viktigt att lyfta fram. En vanlig orsak till ländryggssmärta kommer av lyft då det inte krävs 

tunga belastningar för att ryggen ska behöva ta upp stora krafter (Hägg et al. 2010, s. 152). 

Ryggens muskulatur är anpassad för att arbeta under lång tid för att bl.a. kunna hålla god 

hållning i ryggraden (O’Sullivan et al. 2005). Då många människor utför lyft varje dag i sin 

vardag så som att lyfta upp en väska eller tömma diskmaskinen och då alla bör kunna 

upprätthålla en god hållning i ryggen ser vi det som att vikten av en god rygguthållighet berör 

hela samhället.  

 

Fotbollsspelare behöver en uthållig ryggmuskulatur som är en del av en god bålstabilitet för 

att kunna koordinera sina rörelser rätt så att bålmuskulaturen kan fungera som ett stöd till 

extremiteterna och därmed optimera styrkan och minska skaderisken (Cook & Shoulder 2003, 

s. 112; Elphinston 2006, s. 7). För minskad skaderisk hos fotbollsspelare har 

träningsupplägget ”The 11 +” tagits fram. En stor del av träningsupplägget innebär träning av 

bålmuskulaturen (Kilding et al., 2008) vilket visar på att träna bålstabilitet är väsentligt för 

fotbollsspelare och studien valdes därför att inriktas på denna målgrupp. 

 

Litteraturstudien visade att det finns forskning på rygguthållighet men endast lite forskning på 

rygguthålligheten hos fotbollsspelare. Då vår studie inte gav något signifikant resultat men 

gav en antydan på en förbättring av rygguthålligheten på kvinnliga fotbollsspelare efter 4 

veckors funktionellt träningsprogram anser vi att mer forskning på rygguthållighet hos 

fotbollsspelare hade varit väsentligt. Om vår studie hade gjorts om hade kanske flera personer 

kunnat delta om varje testtillfälle hade delats upp i två omgångar då det var begränsat med tid 

innan deltagarnas fotbollsträning. En träningsperiod på 6 veckor och 4 träningstillfällen i 

veckan hade kunnat ge ett bättre resultat då studien av Badatunde & Adegoke (2007) fick ett 
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signifikant resultat med detta upplägg. För att deltagarna skulle ha samma förutsättningar vid 

testet hade riktlinjer kunnat ges ut för förberedelser inför testtillfällena som t.ex. att ingen 

träning eller annan fysisk ansträngning bör utföras samma dag eller dagen innan.  

Slutsats 

Det går inte att utvisa om hur mycket eller vilken typ av styrketräning som har utövats under 

de tre senaste månaderna påverkar resultaten i det första testtillfället av Sörensens test. Detta 

beror på att nästan ingen av deltagarna tränade traditionellt men de flesta av dem som tränade 

mest funktionellt var även bäst på det första testet. Om det är träningsbakgrunden hos de 

deltagare med de längsta tiderna i Sörensen test som har påverkat resultaten är det svårt att 

säga om det är den totala träningsmängden eller just den funktionella träningsmängden som 

påverkat.  

Efter 4 veckors träningsperiod kunde en varierande förbättring ses hos deltagarna vid det 

andra tillfället av Sörensens test men resultaten var inte signifikanta. Om mer framtida 

forskning skulle visa att funktionell träning skulle bidra till förbättrad rygguthållighet hos 

fotbollsspelare skulle fotbollstränare kunna lägga in detta i fotbollsträningen. Det skulle 

kunna bidra till starkare och mer skadefria spelare. 
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Bilaga 1 

Enkät  

Svara på frågorna så noggrant du kan. Svaren är till för att få en ungefärlig 

uppfattning om din styrketräning de senaste tre månaderna. Enkäten är helt 

frivillig. Namn kommer vara obligatoriskt om du väljer att svara på enkäten då 

svaren kommer kopplas ihop med ditt testresultat. 

Namn:_______________________           Födelseår: 19_____ 

1, Har du tränat något utöver fotbollsträning under de senaste 3 månaderna?    

(Om svar är nej kan resterande del av enkäten uteslutas) 

 

   JA               NEJ 

 

2, Har du under december månad 2012 utövat något av följande x antal 

gånger i veckan? (Ringa in det mest lämpliga alternativet) 

 Styrketräning i maskiner: 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

 Styrketräning med endast kroppsvikten (armhävningar, situps etc.): 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

 Styrketräning med redskap (hantlar, kettlebells, pilatesboll etc.): 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

 Gruppträning: 

Skivstång (t.ex. body pump)  0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Yoga                                           0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Aerobics/gympa                      0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Cirkelträning                             0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Core                                     0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Spinning                              0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Annat:____________________________________antal ggr/veckan:____ 
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3, Har du under Januari månad 2013 utövat något av följande x antal gånger i 

veckan? (Ringa in det mest lämpliga alternativet) 

 Styrketräning i maskiner: 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

 Styrketräning med endast kroppsvikten (armhävningar, situps etc.): 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 
 Styrketräning med redskap (hantlar, kettlebells, pilatesboll etc.): 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

 Gruppträning: 

Skivstång (t.ex. body pump)  0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Yoga                                           0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Aerobics/gympa                      0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Cirkelträning                            0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Core                                    0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Spinning                             0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Annat:____________________________________antal ggr/veckan:____ 

 

4, Har du under Februari månad 2013 utövat något av följande x antal gånger 

i veckan? (Ringa in det mest lämpliga alternativet) 

 Styrketräning i maskiner: 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

 Styrketräning med endast kroppsvikten (armhävningar, situps etc.): 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

 Styrketräning med redskap (hantlar, kettlebells, pilatesboll etc.): 

0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

 Gruppträning: 

Skivstång (t.ex. body pump)  0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Yoga                                           0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Aerobics/gympa                      0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 
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Cirkelträning                            0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Core                                    0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Spinning                             0       0-1        1-2       2-3       3-4      >4 

Annat:____________________________________antal ggr/veckan:____ 

 

5, Har du under de tre senaste månaderna utövat någon annan typ av 

träning som inte stämmer överens med svarsalternativen, i så fall vad 

och hur mycket? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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