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Sammanfattning
Syfte
Syftet med föreliggande studie var att studera korrelationen mellan EMG-respons och
effektutveckling i samband med genomförande av knäböj.

Metod
Fyra manliga testpersoner deltog genom att utföra både knäböj 90° och djupa knäböj i en
Smith-maskin som är ansluten till en Linear Encoder som möjliggör beräkning av
effektutveckling. Samtidigt registrerades elektromyografisk aktivitet i musklerna Vastus
lateralis, Hamstrings och Gluteus maximus. De utförde knäböj på olika relativa
belastningsnivåer; 20, 40, 60, 80, 100% av 1RM.

Resultat
Resultaten visade inte en stark korrelation mellan medel-EMG och power, inte heller mellan
medel-EMG och hastighet, dock indikerade resultaten mellan de sistnämnda en tendens till att
en lägre EMG aktivitet uppstod vid de högre hastigheterna. En starkare korrelation kunde
antydas mellan medel-EMG och belastning/kraft. Ingen tydlig skillnad mellan musklerna
påträffades i förhållande till resultaten ovan. Dock var Hamstrings den muskeln som
uppvisade den svagaste korrelationen.

Slutsats
EMG-aktiviteten var i stor grad densamma för respektive muskel trots olika belastningar,
olika powervärden samt olika utföranden. Nervsystemet tycks därmed arbeta på ett särskilt
sätt, oberoende av de andra parametrarna. Däremot kunde man se en svagare tendens för lägre
EMG-aktivitet vid de högre hastigheterna. Hamstringsmuskulaturen var den som hade mest
avvikande mönster, detta kan bero på det faktum att den har ett mer komplicerat förlopp än de
andra två musklerna som testats.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
Utövare inom elitidrotten ställs inför många och höga krav, och de måste inneha mycket mer
än den idrottsspecifika skickligheten. Idag läggs det alltmer tid på att utveckla fysiologiska
färdigheter för att optimera sin idrottsliga prestation, och en kapacitet som tar stor plats i
många idrottares träningsplanering är styrka. Styrka kan kort definieras som förmågan att med
hjälp av muskelkontraktion motstå eller övervinna yttre kraft.1 Vidare kan man tala om relativ

styrka, styrkeuthållighet, maximal styrka samt explosiv styrka. Explosiv styrketräning, även
kallad powerträning (P), är en vanlig träningsmetod, främst bland idrotter där det ställs höga
krav på att kunna förflytta sig, förflytta någon annan, ändra riktning, få iväg en spark, ett
skott, en boll etc., med så hög hastighet som möjligt.

För att förstå vad som krävs för en person att åstadkomma en snabb förflyttning av sig själv
eller ett föremål kan vi vända oss till fysikens lagar som säger att det finns ett samband mellan
kraft och rörelse. Detta kan vi läsa om i Newtons första rörelselag, som uttrycker kraftens
relation till massa och acceleration. Detta tydliggörs med formeln: F=m×a vilket säger oss att
kraften (F) är en produkt av massan (m) samt accelerationen (a). När kraften är etablerad
behöver den i sin tur ha en hastighet för att en effekt ska utvecklas.

Powerträning är en form av styrketräning där fokus ligger på en kombination av kraft och
hastighet. Formeln lyder P=F×v. P är alltså direkt proportionerlig mot F och v vilket innebär
att om någon eller båda av parametrarna F eller v ökar så ökar även slutprodukten P. Det finns
olika metoder att träna och utveckla power på, två av de mest omdebatterade är träning med
mycket hög belastning (kraft), alternativt träning med lättare belastning och därmed snabbare
utförande (hastighet).

Powerträning och effektutveckling kan anses relevant för många idrottsgrenar och
träningsmetoden uppmärksammas allt mer av tränare och forskare. Det finns idag en hel del
forskning inom powerområdet men mestadels är det studier som gjorts för att bestämma
vilken vikt eller vilka mätinstrument som bör användas i powerträning för optimal
poweroutput. Mer därtill skrivs det om hur man bör träna för att på bästa sätt utveckla power,
1

Michail Tonkonogi, ”Styrketräning för barn – bu eller bä?” Svensk Idrottsforskning (2007:1) s. 38.

4

vilka parametrar som bör tas hänsyn till vid powerutveckling, vad exempelvis 10 veckors
powerträning har för påverkan på en särskild parameter. etc.

Genom att undersöka effektutvecklingen vid samtidig elektromyografisk registrering (EMG)
på den arbetande muskulaturen samt vinkelmätare kring de leder som involveras i rörelsen
kan en helt ny inblick inom området uppnås. Förutom den informationen som erhålls ur ett
powertest utan EMG/vinkelmätare, kan man med den kombinerade metoden även få
information om hur musklerna arbetar och engageras genom hela rörelsemönstret. Man kan
analysera rörelser utifrån ett neuromuskulärt perspektiv, vilket ger en utökad förståelse och ett
bredare område att arbeta med för att optimera träningsresultat.

1.2 Forskningsläget
Nedan redovisas forskning som kan vara av användning i denna studie då samtliga innehåller
frågor om powerträning, knäböj, EMG-aktivitet alternativt nervsystemet.

Litteratur som berör powerområdet finns det mycket av och likaså gällande studier som utgår
från frågor kring power. Kommande artikel visar ett sätt att använda power på; i Calculation
of Power Output and Quantification of Training Stress in Distance Runners: The
Development of the GOVSS Algorithm diskuteras relationen mellan olika träningsparametrar.
Författarna skriver om olika sätt att bestämma arbete, och menar att ett av de effektivaste och
snabbaste sätten för att beräkna arbete direkt, utan att påverkas av andra parametrar som
fördröjer utfallet av arbete, är att beräkna effektutveckling.2

Flertalet av powerartiklarna berör utvärdering av testmetodik eller effekten av ett antal
veckors powerträning på olika parametrar, etc. Exempel på en sådan studie är Power-time,
force-time, and velocity-time curve analysis of the CMJ: impact of training, där syftet var att
undersöka effekten av 12 veckors powerträning på power-, force-, velocity-time kurvor från
ett countermovement jump. De mätte även peakvärdet för dessa variabler för att till sist
undersöka huruvida resultaten skiljer sig åt mellan tränade och otränade individer. De fann i
sina resultat en tydlig skillnad mellan tränade och otränade och därtill att träningsgrad inte

2

Philip Friere Skiba,”Calculation of Power Output and Quantification of Training Stress in Distance Runners:
The Development of the GOVSS Algorithm” (Revised Sept 16, 2006), s.1-16.
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bara påverkar peakvärdet för dessa variabler utan även formen på graferna som beskrev
power-, kraft, hastighet, om tid-förflyttning.3

En av artiklarna som syftar till att utvärdera testmetodiken vid powermätningar är
Methodological concerns for determining power output in the jump squat, där författarna
Cormie et.al har undersökt validiteten i olika tillvägagångssätt att beräkna power i en ”jump
squat”. De använder olika apparaturer och kombinationer med kraftplatta(FP) och linear
position transducer (LPT). Tre olika testmetoder användes; (a) 1 linear position transducer (1LPT); (b) 1 linear position transducer och en kraftplatta (1-LPT _ FP); and (c) 2 linear
position transducers och en kraftplatta (2-LPT _ FP). De fann i sina resultat att peak power
och time to peak varierar beroende på vilken testapparaturuppsättning som används. De
konkluderade även att metod a (1-LPT) inte var en lika valid metod att använda vid
kalkylering av poweroutput i förhållande till de andra metoderna.4

Cormie et al. undersökte validiteten i olika mätinstrument vid beräkning av power i en jump
squat (JS), squat (S), power clean (PC). För varje utförande av respektive övning så användes
sex olika mätinstrument; (1) en linjär positionsgivare (1-LPT); (2) en linjär positionsgivare
som beräknade kraften i lyften genom att ta hänsyn till kroppens och vikternas massa
multiplicerat med gravitationskraften (1-LPT+MASS); (3) två linjära positionsgivare (2LPT); (4) kraftplatta (FP); (5) en linjär positionsgivare och en kraftplatta (1-LPT+FP); (6) två
linjära positionsgivare och en kraftplatta (2-LPT+FP). Resultaten visade på en skillnad i
vertikal effekt, kraft, och hastighet mellan 2-LPT+FP och 1-LPT, 1-LPT+MASS, 2-LPT, och
FP genom olika intensiteter för respektive övning. Studierna påvisar att beräknad
effektutveckling påverkas av vilket mätinstrument/metodik som använts. Och därmed blir
även värderingen av den optimala belastningen för störst poweroutput olika, till följd av de
olika resultaten som erhålls från de olika mätinstrumenten.5

En annan artikel som inte endast avser att utvärdera mätinstrument utan även andra faktorer
kring testmetodiken är Determining the optimal load for jumpsquats: A review of methods
3

Prue Cormie, Jeffrey M. McBride & Grant O. McCaulley,”Power-time, force-time, and velocity-time curve
analysis of the CMJ: impact of training” Journal of Strength and Conditioning Research, 23 (2009:1, Jan),
s.177–186.
4
Prue Cormie, Russell Deane & Jeffrey M. McBride, ”Methodological concerns for determining power output in
the jump squat” Journal of Strength and Conditioning Research, 21 (2007:2, May), s.424–430.
5
Prue Cormie, Jeffrey M. McBride & Grant O. McCaulley, ”Validation of Power Measurement Techniques in
Dynamic Lower Body Resistance Exercises” Journal of Applied Biomechanics, 23 (2007:2, May), s.103-118.
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and calculations. I denna artikel har författarna försökt, genom att sammanställa många
studier och undersökningar gjorda på poweroutput, ta reda på hur det kommer sig att olika
metoder för analys, datainsamling samt utförande kan ge olika resultat gällande peak power
och poweroutput. Gällande kroppsviktens relevans för kalkyleringarna menar de att man
absolut bör inkludera den. Detta på grund av att den kraft och hastighet som en individ lyckas
generera påverkas av den totala belastningen; kroppsvikten samt den yttre belastningen. Vid
de lättare belastningarna kan exkludering av kroppsvikten bidra till ett större standardfel då
kroppsvikten i dessa fall är en större del av den totala belastningen. Belastningen som
används brukar vanligtvis anges som procent av 1RM alternativt som procent av
kroppsvikten. De vill uppmärksamma problematiken med att bestämma belastningen efter
1RM som de menar är svårare att standardisera. 1RM-testet måste bestå av en knäböj som har
samma rörelsemönster som den knäböj som sedan ska användas vid kalkylering av power
(djup, hög, etc), den ska även utföras på samma sätt som den senare knäböjen kommer utföras
(fria vikter, smith-maskin), även faktorer som användning av lyftarbälte, knäskydd etc. bör
värderas. De fann även att instruktionerna till försökspersonerna kan vara av stor betydelse för
hur de utför övningen och därmed vad resultatet blir. De menar att samma instruktioner kan
uppfattas på olika sätt och därmed är det extra viktigt att vara tydlig med hur olika moment
ska utföras. De lägger även stor vikt vid att testledaren bör dokumentera detta för att
möjliggöra en reproducerbarhet. Gällande utförande med fria vikter eller i Smith-maskin
menar de att det viktigaste är att hålla sig till en av metoderna då de två inte är jämförbara
med varandra. I Smith-maskinen bortser man från horisontell rörelse.6

Vidare finns det litteratur kring musklernas funktion i en knäböj, som bland annat har använts
för att bestämma vilka muskler som ska analyseras. Robertson et al. har utfört en studie där
syftet var att kartlägga funktionen för olika muskler i en djup knäböj. Resultatet visade att de
muskler som var mest involverade vid knäledsextensionsfasen var Gluteus Maximus samt
Vastus Lateralis. Ungefär i mitten av knäledsextensionsfasen kunde man se att
hamstringsmuskulaturen kopplades in i större utsträckning. Flexionsfasen startade med en
aktivering av musklerna Gastrocnemius, Semitendinosus och Biceps femoris, (de två
sistnämnda tillhör hamstringsmuskulaturen), för att påbörja flexion av knäleden. Sedan var
tibialis anterior, vastus laterialis samt rectus femoris de primära musklerna i denna fas. I detta

6

Eric L. Dugan, Tim L.A. Doyle, Brendan Humphries, Christopher J. Hasson & Robert U. Newton,
”Determining the optimal load for jumpsquats: A review of methods and calculations” Journal of Strength and
Conditioning Research, 18 (2004:3), s.668–674.
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skede arbetade vastus lateralis och rectus femoris eccentriskt, och tibialis anterior arbetade i
sin tur koncentriskt, men dess aktivering avtog tydligt i extensionsfasen.7

För att få en ytterligare förståelse kring musklernas arbete finns det litteratur kring det
centrala nervsystemet (CNS) och dess sätt att fungera tillsammans med muskulaturen. Denna
interaktion avser det neuromuskulära systemet. CNS har en huvudroll vid aktivering av
muskulaturen och för att åstadkomma en slutgiltig kraft vid kort hastighet (power).8 Hur
snabbt en impuls kan färdas genom nervcellerna och dess utskott beror på bland annat två
olika saker; myelinskidan kring nervcellsutskotten samt nervcellens diameter. De med större
diameter lyckas sända ut impulser snabbare.9

Tung styrketräning leder till hastig utmattning i det neuromuskulära systemet, vilket visar sig
genom minskad maximal neuronal aktivering, samt minskad kraftutveckling i den arbetande
muskulaturen. I vilken omfattning denna utmattning sker beror på träningsvolym, intensitet,
vilotid mellan set, träningsnivå hos atleten, etc.10 Explosiv träning av den vanligt
förekommande sorten; lättare belastning (30-60% av 1RM), och högre hastighet vid
utförandet leder också till en hastig neuromuskulär utmattning.11 Då CNS ansvarar för att
skicka ut de impulser som aktiverar muskulaturen, och då dessa impulser har en hastighet,
styrka och frekvens som man eftersträvar att ha så hög som möjligt, vid denna typ av träning
är det av stor vikt att ha en tillräckligt lång vila mellan varje utförande, så att en tillräcklig
återhämtning uppnås.12

Gällande rekommenderad restitutionstid mellan styrkeövningar framkommer det i Bompas
bok Periodization of Strength att en vila på 30 sekunder mellan set återställer ca 50% av
ATP/CP som förbrukats och en vila på 3->5 minuter tillåter en nästan full återställning av
förbrukat ATP/CP.13 Vidare finns det även rekommenderad restitutionstid mellan pass
beroende på belastningsnivå, se tabell 1 nedan.

D.G.E. Robertson, Jean-Marie J. Wilson & Taunya A. St. Pierre, ”Lower Extremity Muscle Functions During
Full Squats” Journal of Applied Biomechanics, 24 (2008:4, Nov), s.333-339.
8
William J. Kraemer & Keijo Häkkinen, Strength training for sport (Blackwell Science Ltd, 2002), s.20.
9
Jack H. Wilmore, David L. Costill & W. Larry Kenney, Physiology of sport and exercise, 4. ed. (Human
Kinetics, 2008), s.83f.
10
Kraemer & Häkkinen, s.21.
11
Ibid. s.23.
12
Tudor O. Bompa, Periodization Of Strength (Veritas publishing ink, 1994), s.180.
13
Ibid. s.71f.
7
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Tabell 1. Rekommenderad restitutionstid mellan varje pass.

14

Belastningsnivå

Viloperiod

(%RM)

(antal timmar)

Mycket tung styrketräning

85-100

72 eller mer

Medeltung styrketräning

65-85

48

Lätt styrketräning

50-65

24

Uthållighetsträning

<50

8-12

Om man i praktiken önskar mäta muskulaturens aktivitet görs det, enligt avhandlingen “EMG
and strenght in trunk and hip muscles – particulary the iliopsoas”, på bästa sätt genom att
mäta EMG aktiviteten. Dock kan reliabiliteten och validiteten för mätning med EMG minska
om mätningen sker med ytelektroder i jämförelse med nålelektroder. Ytelektroder kan ge ett
mer osäkert resultat då mätningarna kan störas av närliggande muskler.15 Vidare framgår det
från samma källa att det finns svårigheter i att jämföra aktivitetsnivån muskler och individer
emellan. Detta på grund av att muskelaktiviteten påverkas av ett antal olika faktorer så som
muskelns längd, trötthet samt hastighet i muskelkontraktionen.16

1.3 Definitioner och beskrivningar
MuscleLab – Mjukvara som används vid beräkning av power. Fungerar genom att
programmeras samman med tillhörande Linear Encoder – Ett mätinstrument som avser att
mäta vertikal förflyttning per tidsenhet. Kan bestämma både sträcka och tid och på så sätt
beräkna hastighet. Även kallad LPT- Linear Position Transducer.
Biometrics DataLog – Hårdvara med tillhörande mjukvara som används vid mätning av bl. a
EMG – Elektromyografi. Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp
av yt- eller nålelektroder,17 och andra analoga och digitala signaler.
1RM – One repetition maximum. Den maximala belastningen man orkar lyfta en gång.
MVC – Maximum voluntary contraction. Den maximala viljemässiga(frivilliga)
kontraktionen. Ett MVC-test avser att mäta den kontraktion som en individ maximalt kan
producera och vanligtvis används en isometrisk kontraktion.

14

Kompendium Styrketräning: kompendium under kursen TGIDT1 Idrott I inriktning tränarskap 30 Hp; moment
2 anatomi & fysiologi II 7,5 Hp, vid GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, stockholm, 2008.
15
Eva A. Andersson, ”EMG and strenght in trunk and hip muscles: particulary the iliopsoas” (diss. Stockholm,
1997), introduction.
16
Ibid. s.32
17
Karolinska institutet universitetsbibliotek, svensk MeSH – hitta medicinska sökord och resurser: EMG.
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Knäböj 90 – En knäböj som utgår från 90° i knäleden.
Burst Duration – Tid för den markerade delen av ett längre utförande.
Vastus Lateralis (VL) – Muskel som är belägen på lårets framsida, tillhör muskelgruppen
Quadriceps femoris. Arbetar främst kring knäleden.
Hamstrings (H) – Muskelgrupp som är belägen på lårets baksida, består av tre muskler;
semitendinosus, semimembranosus samt biceps femoris. Arbetar kring två leder; höft- och
knäled.
Gluteus Maximus (GM) – Muskel som är belägen vid sätet, kallas även ”rumpmuskeln”.
Arbetar kring höftleden.
Trochanter major – Anatomisk benämning för en struktur på lårbenets yttersida, som ligger
över höftens rotationscentrum.
Malleol – Anatomisk benämning på de två knölarna som sitter vid ankeln.
SIAS – Spina Iliaca Anterior Superior. Anatomisk benämning på pelvis.

1.4 Introduktion till studien
Nedan följer information som ligger till grund för de områden som berör testmetodiken. För
att få en djupare förståelse för nästkommande text presenteras studiens tillvägagångssätt;
Tp kommer att testas för effektutveckling vid samtidig EMG registrering på den arbetade
muskulaturen(gluteus maximus, vastus lateralis, hamstrings) i en knäböj90 samt i en djup
knäböj. Tp utförde respektive knäböj med olika belastningsgrader; 20, 40, 60, 80, 100% av
1RM. I samband med dessa utföranden beräknas poweroutput genom en linear encoder.

Muskler som analyseras
Val av muskelgrupp har skett genom att i ett första skede bedöma vilka muskler som är
involverade i den aktuella rörelsen, för att i nästa steg avgöra vilka av dessa som är mest
primära. Detta görs dels för att försäkra sig om att de muskler som testas är de som är av stor
relevans för undersökningen, samt för att få en viss begränsning i testområdet. Bedömningen
sker utifrån en anatomisk vetenskaplig grund, samt med hjälp av en av studiena som
presenterats i forskningsläget.18 De utvalda musklerna är Gluteus maximus, Vastus lateralis
(Quadriceps femoris) samt hamstringsmuskulaturen. Trots att det i dessa artiklar framgick att
fler muskler än de utvalda var involverade i en knäböj så finns det inte utrymme att testa fler
på grund av den begränsningen som studiens omfattning kräver. Detta har även lett till att
18

Robertson, Wilson & St. Pierre, s.333-339.
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underbensmuskulaturen uteslutits, även om artikeln visade att Tibialis Anterior hade en tydlig
aktivering i rörelsen. Denna muskel aktiveras för att underlätta dorsalflexion men den bidrar
ej direkt till effektutvecklingen. Ytterligare en anledning att utesluta den muskeln är att det i
artikeln framgick att den var som mest aktiv i flexionsfasen, och analyseringen av
datainsamlingen kommer att avse extensionsfasen.

Belastningsreferens
Det finns olika tillvägagångssätt vad gäller att bestämma vilken belastning som ska användas.
Antingen beräknas de olika belastningarna som procent av 1RM, alternativt som procent av
kroppsvikten. Något som de båda har gemensamt är det faktum att de båda relateras till ett
referensvärde, som därför gör det möjligt att jämföra resultaten. Till denna studie har 1RM
valts som grund för belastningen. Detta på grund av att man, med ett 1RM-test, även kan
ställa resultaten i relation till den maximala insatsen. Dessutom kan belastningen angiven som
procent av kroppsvikten vara olika ansträngande för de olika testpersonerna då de kan vara
olika starka. Att ange belastningen som procent av 1RM bidrar därmed till att ansträngningen
motsvarar densamma för samtliga testpersoner. Kroppsvikten säger ingenting om TPs
styrkekapacitet vilket 1RM gör, och då Power är en produkt av bl a. kraft som i sin tur
påverkas av styrkan kan det vara av större relevans att arbeta med 1RM-metoden.

Det krävs noggrann och genomtänkt planering kring 1RM-testet som måste utföras. Frågor
som hur och när det ska utföras måste besvaras. Ska testet utföras under samma dag som
resten av studien? Hur långt innan? Ska hjälpmedel användas, som viktbälte, knäskydd etc.?19
För att minimera att testresultatet påverkas ska 1RM testet utföras minst 72 timmar innan det
aktuella testet.20

För att utöka antalet referensvärden så har även MVC att använts. Detta ger en mer precis
information om varje särskild muskels maximala kraftutveckling då de testas en i taget. I
1RM-testet kan man inte vara helt säker på att den kraften som musklerna genererar är den
absoluta maximala kraftutvecklingen de är kapabla till, trots att belastningen som används är
den maximala. Det faktum att testet utförs på en specifik rörelse kan bidra till att musklernas
synkronisering/koordination i förhållande till varandra påverkar kraftutvecklingen, detta kan
man undvika med ett MVC-test. Vidare är 1RM testet för knäböjen ett maxtest som speglar en
19
20

Dugan, Doyle, Humphries, Hasson & Newton, s.668–674.
GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, ”Kompendium Styrketräning” Fysiologi 2007/2008, Stockholm.
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dynamisk kontraktion medan MVC i sin tur speglar en statisk kontraktion, vilket ger tillgång
till båda referenserna. Den tredje och sista referensen är ett vertikalhopp. I ett vertikalhopp är
den involverade muskulaturen i stort sett densamma som i en knäböj. Vertikalhopp värderas
också som ett utförande som kräver maximal insats av den arbetande muskulaturen och därav
kan även den vara användbar i detta syfte. MVC- och vertikalhoppstesten kan således
användas till att göra en rad olika beräkningar, så som muskelengagemang i procent av dess
maximala arbetsinsatt. Då detta inte är huvudsyftet men denna studie kommer inte värden från
dessa två tester att redovisas i resultatavsnittet, trots att de kommer utföras.

Resultaten från 1RM testen bidrar med information om hur och med vilken spänning
respektive muskel arbetar med under maximal belastning i just den övning som används i
testerna. Och utifrån detta kan man sedan göra olika jämförelser om hur de olika
belastningarna påverkar muskelengagemanget i förhållande till deras maximala kapacitet.
Vidare kan man även ställa den data som fås utifrån testerna i relation till data från MVC och
vertikalhopp. På så sätt kan en djupare förståelse för hur respektive muskel arbetar med de
olika belastningarna och utförandena, i förhållande till sin maximala kapacitet, uppnås. Detta
är inte det huvudsakliga syftet med denna studie, men det är däremot inte svårt att utföra
dessa två moment, vilket kan möjliggöra djupare analyser med andra huvudfrågor vid ett
senare tillfälle. Slutligen valdes belastningsvärdena 20,40,60,80,100% av 1RM.

Beräkning av power output
I den vetenskapliga litteraturen där powermätningar berörs, visar samtliga studier på att den
mest valida mätmetoden för att bestämma poweroutput är via en kraftplatta, alternativt en
kombination av en kraftplatta och en linjär positionsgivare. I denna studie kommer endast en
linjär positionsgivare att användas vid beräkning av poweroutput. Då intresset inte ligger i att
ta reda på vad testpersonernas poweroutput exakt ligger på, utan istället att analysera
relationer mellan power och EMG-aktivering så är en linjär positionsgivare ett enkelt och
tillräckligt tillförlitligt mätinstrument i detta fall. Genom att använda en linjär positionsgivare
uteslutas möjligheten till att beräkna horisontell förflyttning av skivstången. Detta är dock
något som bortses i denna studie och därmed påverkar inte den vetskapen valet av
mätinstrument. Valet av att använda sig utav en smith-maskin medför att horisontell
förflyttning kan uteslutas i beräkningarna.
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Vilotid
I forskningsläget presenteras rekommenderad restitutionstid mellan varje set utifrån ATP/CP
förrådens synvinkel.21 Det framgår att en vila på 3-5 minuter tillåter en nästan full
återhämtning av ATP/CP. Trots det har testpersonerna inte vilat mer än 2 minuter mellan de
lättare belastningarna, detta då kreatindepåerna inte töms genom några enstaka knäböj, och
inte heller krävs det lika mycket energi att utföra en knäböj med de lättare belastningarna i
jämförelse med de tyngre. När de tyngre kommer krävs det dels mer energi, samt att de redan
utfört ett antal knäböj tidigare.

1.5 Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie var att studera korrelationen mellan EMG respons och
effektutveckling, i samband med genomförande av knäböj.


Hur ser korrelationen ut mellan EMG-aktivitet och effektutveckling (power) i en
knäböj från 90° knävinkel respektive en djup knäböj?



Hur ser korrelationen ut mellan EMG-aktivitet och hastighet i en knäböj från 90°
knävinkel respektive en djup knäböj?



Hur ser korrelationen ut mellan EMG-aktivitet och kraft/belastning i en knäböj från
90° knävinkel respektive en djup knäböj?

21

Bompa, s.71f.
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2 Metod
2.1 Sökning i referensdatabas
Sökning efter vetenskaplig litteratur som berör det område som studien ingår i har skett via
databaser, så som PubMed. För mer detaljerad information angående sökord som använts, se
bilaga 1, Käll- och Litteratursökning.

2.2 Urval
Testpersoner (Tp)
De fyra personerna som testas är samtliga män. De har minst ett års styrketräningsbakgrund
där de styrketränat regelbundet minst tre gånger i veckan. De har även erfarenhet av knäböj
90 och djupa knäböj.
Tabell 2. Information angående testpersonerna.

Testperson Vikt

A

Längd

Ålder Tidigare skador

(kg)

(cm)

(år)

76,2

173,5

32

Skadat vänster sidoledband i knät

Rökare/Snusare

Nej/Nej

2008/2009
B

69,6

169,0

24

Nej

Nej/Nej

C

70,0

171,0

19

Nej

Nej/Nej

D

73,0

182,0

17

Skada i nyckelbenet 2006

Nej/Ja

Testpersonerna har rekryterats genom bland annat personlig kännedom samt genom bekanta
och efter tillgång.

2.3 Testprocedur
Information till testpersonerna
Samtliga deltagare informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. De blev tillsagda att
inte inta en kraftig måltid, rökning eller snusning närmare än två timmar före testtillfället. De
fick ge sitt samtycke och i samband med det fylla i ett protokoll med personuppgifter,
hälsodeklaration och allmän testinformation.

Vidare fick de veta att studien börjar med ett 1RM test för respektive knäböj, för att det ska
vara möjligt att bestämma vilka belastningar som ska användas i det aktuella testet. De fick
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sedan veta vad studien går ut på; att intresset ligger i att sätta effektutvecklingen i relation till
muskelaktiveringen. De fick veta att de skulle utföra fem stycken knäböj av varje sätt
(knäböj90 & djupa knäböj), varav varje utförs med olika belastningar; 20, 40, 60, 80 och
100% av 1RM, samt att de kommer vara utrustade med EMG utrustning.

Material
Programvara som använts vid kalkylering av power är MuscleLab + tillhörande utrustning
(Linear encoder). Programvara och tillbehören som använts vid EMG registrering är
Biometrics Ltd DataLog P3X8, England + tillhörande utrustning (EMG utrsustning).
Knäböjen utfördes i en modifierad Smith-maskinen från Cybex strength systems.
Testpersonerna vägdes och mättes med våg samt längdmätare från ErgoNordic.

1RM-test
Först ut testades försökspersonerna för 1RM. De fick själva välja om de ville börja med
knäböj90 alternativt djup knäböj. I samband med 1RM-testet fick Tp pröva ut sin position för
respektive knäböj i Smith-maskinen. Detta gick till på följande sätt:

Tp fick göra en knäböj i Smith-maskinen samtidigt som en ledvinkelmätare som är inställd på
90° hölls längs yttersidan av benet. Ledvinkelmätarens rörelseaxel placerades i samma höjd
som knäledens rörelseaxel. I det läget när den ena visaren pekade mot trochanter major och
den andra pekade mot malleolen bestämdes Tps position för 90° i Smith-maskinen. Höjden på
stoppfunktionen registrerades.
För att bestämma Tps position för den djupa knäböjen, (60-70° i knäleden) användes samma
metodik som för knäböj90. Däremot krävs det att Tp går lägre ner, när detta var uppnått och
Tp kände att det specifika djupet var bekvämt, utsågs Tps gräns för den djupa knäböjen.

Figur 1. A) Fastställning av 90° i knäleden. B) Pilen pekar på stoppfunktionen i Smith-maskinen.
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Sedan fick Tp tio minuter till sitt förfogande, för att styra upp sin egen uppvärmning (Den
självvalda uppvärmningen gäller endast 1RM testet). Stoppfunktionen i Smith-maskinen
ställdes in på rätt position och testet började sedan med vikter som Tp normalt utför ca 6-8
repetitioner med, för att sedan öka med 10-20 kg inför varje knäböj. När det började närma
sig maximal belastning minskade ökningen i antalet kg för att komma så nära max som
möjligt.

Huvudsaklig datainsamling
Steg 1: Förberedelser
MuscleLab programmet öppnas upp, där val av test och testperson sker, även programmet
Biometrics Ltd DataLog öppnas upp för att bestämma och namnge de kanaler som ska
användas. Minneskortet förs in i EMG apparaturen som sedan ansluts till datorn via en USB
sladd. Därefter namngavs kanal 1-5 i följande ordning: Kanal 1; Vastus Lateralis dxt, kanal 2;
Hamstrings dxt, kanal 3; Gluteus Maximus dxt, kanal 4; Knee joint dxt och kanal 5; Hip joint
dxt.
Tre ytelektroder förses med dubbelhäftande tejp samtidigt som Tp får värma upp på cykel
alternativt löpband i ca 12 minuter.

Steg 2: Montering av EMG-elektroder och förstärkare
Området på högra VL, där elektroden ska placeras, rakas och tvättas sedan med en
tvättservett. Elektroden fästs och tejpas fast på det färdigbehandlade området med sladden
pekandes uppåt, se figur 2A. Samma procedur sker för att fästa en elektrod på högra
Hamstrings, se figur 2B, och på högra GM, med undantag för sladden som i detta fall ska
peka snett uppåt mot höger, se figur 2C.

Figur 2. A) Bipolär elektrod på Vastus lateralis. B) Elektrod på Hamstrings. C) Elektrod på Gluteus maximus.
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En ledvinkelmätare placeras på yttersidan av höger knäled, med sladden pekandes uppåt.
Rörelseaxeln på ledvinkelmätaren placeras i samma höjd som rörelseaxeln på knäet.
Ledvinkelmätarens övre del ska peka mot Trochanter major, och den nedre delen ska peka
mot malleolen. Därefter tejpas den fast, både över och under rörelseaxeln längst in på
ledvinkelmätaren, och sedan ytterligare, längst ut på ledvinkelmätaren, se figur 3A. Nästa
ledvinkelmätare placeras vid höger höftled, med sladden pekandes uppåt. Rörelseaxeln på
ledvinkelmätaren placeras i samma höjd som trochanter major. Den övre delen ska peka i
bålens längdriktning, och den nedre delen ska peka mot knäleden. Därefter spänns den fast
med ett band som spänner runt midjan, samt tejpas fast under rörelseaxeln längst in på
ledvinkelmätaren, och sedan ytterligare, längst ut på ledvinkelmätaren, se figur 3B.

Figur 3. A) Ledvinkelmätare på knäleden. B) Ledvinkelmätare på höftleden.

EMG-apparaturen placeras baktill vid svanken, ovanför GM, och spänns fast på ett bälte runt
hela midjan/höften. Sladdarna från respektive elektrod/vinkelmätare kopplas in i EMGapparaturen, överensstämmande med ordningen på hur kanalerna är registrerade i datorn.
En elektrisk referenselektrod fästs runt höger handled och kopplas in i EMG apparaturen. Sist
kopplas en förlängd on/off knapp in i EMG apparaturen. Sladdar som hänger löst tejpas fast
längs hela högra benet, och placeras sedan runt höftvinkelmätarens övre del.
När Tp är färdigutrustad får denne värma upp ytterligare, med en mer rörelsespecifik
uppvärmning i Smith-maskinen samt med fri skivstång om så önskades.
Steg 3: Utförande av test – Djup knäböj
Tp fick tre försök på varje belastning om så önskades eller om testledaren ansåg detta vara
nödvändigt. Vilotiden mellan knäböjen användes av testledaren till att ändra belastningen till
nästa nivå. Stoppfunktionen i Smith-maskinen ställdes in på den djupa gränsen.
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Samtliga knäböj, både knäböj 90° samt djupa knäböj, utfördes enligt samma protokoll; Tp
fick ställa sig under skivstången med malleolerna ungefär i samma linje med skivstången.
EMG-registreringen startades genom ett tryck på den förlängda on/off knappen. Tp lyfte
skivstången och gick ner till den positionen då skivstången stoppades av stoppfunktionen i
smith-maskinen, och därefter direkt upp igen. EMG registreringen stoppades genom ett tryck
på den förlängda on/off knappen. Tp vilade i 2 minuter mellan belastning 20-40 och 40-60,
och i 3-5 minuter mellan belastning 60-80 samt 80-100. Passiv vila.
När samtliga knäböj var utförda fick Tp vila i 10 minuter. Passiv vila. Under vilotiden sparas
resultaten i Musclelab som sedan stängs ner. EMG filerna förs över och sparas på datorn för
att sedan tömma minneskortet inför nästa testomgång.
Steg 4: Utförande av test – Knäböj 90°
Stoppfunktionen i Smith-maskinen ändras nu till 90° gränsen. Utöver detta är det ingen
skillnad i testutförandet.

Steg 5: Vertikalhopp, MVC samt kalibrering av vinkelmätare.
Gällande MVC är det viktigt att varje EMG registrering ska innehålla avslappningkontrahering-avslappning.

TP ska nu utföra ett vertikalhopp i form av ett squatjump. TP utför ett squatjump (axelbrett
mellan fötterna, händerna vid midjan, flexion i knäled ca 90° djup, hopp sker rakt upp utan
eftergift). Detta EMG registreras.
Sedan utfördes ett MVC på Vastus Lateralis genom att Tp tog stöd på vänster ben, samt höll i
sig mot väggen. Höger ben placerades något framför kroppen. Tp kontraherar framsida lår,
maximalt isometriskt i ca 4 sekunder. Se figur 4A.
MVC på Hamstrings utfördes genom att Tp tog stöd på vänster ben, samt höll i sig mot
väggen. Höger ben placeras något bakom kroppen. Tp kontraherar baksida lår, genom att
sträcka i höger höftled, hålla höger knä i 90° vinkel samt försöka få upp höger häl mot taket,
samtidigt som testledaren försöker hindra detta genom att hålla emot hälen, maximalt
isometriskt i ca 4 sekunder.
MVC på Gluteus Maximus utfördes genom att Tp tog stöd på vänster ben, samt höll i sig mot
väggen. Höger ben placerades något bakom kroppen. Tp kontraherar rumpan, genom att
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sträcka i höger höft samt sträva efter att nå hälen i taket (benet ska hållas rakt), maximalt
isometriskt i ca 4 sekunder. Se figur 4B.
Kalibrering av ledvinkelmätarna utförs i ordningen knäled 180°, höftled 180°, knäled 90°
samt höftled 90°. Respektive ledvinkelmätare fixeras så att 180°/90° uppnås och registreras i
ca 3 sekunder.

Figur 4. A) MVC på Vastus lateralis. B) MVC på Gluteus maximus.

2.4 Analys av data och statistiska metoder
Varje EMG-fil rektifierades och filtrerades innan analys. Genom att titta på knä- och
höftledsvinklarna var det möjligt att avgöra när extension skedde i övningen. För analys av
Vastus Lateralis bestämdes uppgångsfasen helt efter knävinkeln då denna muskel agerar kring
knäleden, samma procedur gällde för Gluteus maximus, där höftvinkeln fick avgöra
uppgångsfasen då denna muskel agerar kring höftleden. För hamstrings som är en muskel som
agerar kring både knä- och höftled fick ett mellanläge mellan knä- och höftledsvinklarna ligga
till grund för var uppgångsfasen skedde. Figuren nedan visar hur en EMG-fil såg ut. Röd färg
motsvaras EMG aktiviteten för Vastus Lateralis, grön färg; Hamstrings och blå färg; Gluteus
Maximus. Den lila linjen presenterar höftledsvinkeln och den orangea linjen knäledsvinkeln.
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Figur 5. Data-fil som visar EMG-signaler från samtliga tre muskler samt ledvinkeldata (nederst i bild).

Denna fas markerades, och utifrån det erhölls BurstDuration samt medel-EMG för respektive
muskel under denna fas. Värdena som erhållits sattes sedan tillsammans med de tre
parametrarna; power, hastighet samt kraft.

EMG/Power
Medel-EMG för respektive muskel och belastning sattes i relation till powervärdet som
uppnåtts för respektive belastning. Detta fördes in i tabeller där X-axeln består av
powervärdet för 20-100% av 1RM och Y-axeln av medel-EMG för 20-100% av 1RM.

EMG/Hastighet
Resultaten sammanställdes på samma sätt som ovan, med undantag av powervärdet som nu
byttes ut mot hastigheten.

EMG/Kraft, belastning
Resultaten sammanställdes på samma sätt som ovan, med undantag av hastigheten som nu
byttes ut mot belastningen i form av % av 1RM.

2.5 Bortfall
Testperson C upplevde en lättare skadekänning. Tp valde därför att inte utföra testet med de
tyngre belastningarna 80 samt 100% av 1RM, och dessutom hade Tp svårt att uppnå höga
kontraktionshastigheter som denne annars hade kunnat nå. Därför har testperson C:s resultat
uteslutits från analysen.
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Vid analysen av EMG-materialet framkom det att signalerna för testperson D:s djupa knäböj
inte gick att avläsa (60-100% av 1RM). Detta medför till att värdena för D:s djupa knäböj inte
kan användas i sammanställningen av resultatet. I och med att resultaten från testperson D
inte är kompletta har dessa inte använts i studien.

2.6 Validitet
Validiteten i denna studie anses vara hög då de mätinstrument som används avser att mäta
precis det som studien kräver för att uppnå syftet. EMG apparaturen mäter muskelspänning i
form av mV/s. En linear encoder kopplad till dator i sin tur beräknar poweroutput genom att
beräkna den vertikala förflyttningen dividerat med tid i samband med arbete mot tyngdkraften
med givna massor, som användes vid utförandet.

2.7 Reliabilitet
För att säkerställa studiens högsta möjliga reliabilitet standardiserades de moment som ingick
i studien. För att ytterligare förbättra kontrollen av testerna följdes ett och samma
testprotokoll, se bilaga 2. Tillvägagångssättet för studien dokumenterades så detaljerat som
möjligt för att öka reproducerbarheten.

De moment som är dokumenterade och därför kan standardiseras är testledare, testmiljö,
tidpunkt, uppvärmning, material/testutrustning, utförandet av knäböjen, repetitioner samt
vilotid.
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3 Resultat
3.1 Datapresentation
Nedan presenteras de värden från datainsamlingen som analyserats.

Tabell 3. Testperson A. Knäböj 90. Värden från EMG registrering samt beräknad power.

Testperson A. Knäböj90°. Värden från EMG registrering samt beräknad power.
Procent av
1RM
20
40
60
80
100

Power (N)
1142,1
1588,6
1516,0
1190,4
685,5

Hastighet
(m/s)
0,97
0,98
0,78
0,53
0,27

Vastus Lateralis
medel EMG (mV/s)
0,366
0,314
0,311
0,295
0,309

Hamstrings medel
EMG (mV/s)
0,071
0,131
0,093
0,124
0,107

Gluteus Maximus
medel EMG (mV/s)
0,085
0,122
0,118
0,136
0,138

Tabell 4. Testperson A. Djup knäböj. Värden från EMG registrering samt beräknad power.

Testperson A. Djup knäböj. Värden från EMG registrering samt beräknad power.
Procent av
1RM

Power (N)

Hastighet
(m/s)

Vastus Lateralis
medel EMG (mV/s)

Hamstrings medel
EMG (mV/s)

Gluteus Maximus
medel EMG (mV/s)

20
40
60
80
100

1124,9
1249,1
1328
1113,8
790,4

1,07
0,94
0,84
0,62
0,4

0,366
0,41
0,324
0,308
0,342

0,101
0,109
0,114
0,08
0,108

0,092
0,108
0,092
0,087
0,094

Tabell 5. Testperson B. Knäböj90. Värden från EMG registrering samt beräknad power.

Testperson B. Knäböj90°. Värden från EMG registrering samt beräknad power.
Procent av
1RM
20
40
60
80
100

Power (N)
1198,4
1248,5
1355,5
1185,9
738,7

Hastighet
(m/s)
0,96
0,76
0,66
0,49
0,27

Vastus Lateralis
medel EMG (mV/s)
0,332
0,395
0,417
0,354
0,451

Hamstrings medel
EMG (mV/s)
0,157
0,221
0,233
0,221
0,18

Gluteus Maximus
medel EMG (mV/s)
0,117
0,137
0,186
0,192
0,2055

Tabell 6. Testperson B. Djup knäböj. Värden från EMG registrering samt beräknad power.

Testperson B. Djup knäböj. Värden från EMG registrering samt beräknad power.
Procent av
1RM
20
40
60
80
100

Power (N)
1122,5
1191,5
1167,7
912,6
787,9

Hastighet
(m/s)
1,12
0,95
0,79
0,55
0,42

Vastus Lateralis
medel EMG (mV/s)
0,344
0,408
0,418
0,393
0,404
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Hamstrings medel
EMG (mV/s)
0,098
0,105
0,126
0,11
0,155

Gluteus Maximus
medel EMG (mV/s)
0,074
0,074
0,083
0,093
0,119

3.2 Frågeställning 1


Hur ser korrelationen ut mellan EMG-aktivitet och effektutveckling (power) i en
knäböj från 90° knävinkel respektive en djup knäböj?

Tabell 7 och 8 nedan visar korrelationen mellan EMG-aktivitet och power för respektive
muskel, utförande och testperson. I raden som heter medelvärde anges medelkorrelationen för
samtliga muskler inom respektive utförande och för respektive testperson. Längst ner på
tabellen anges korrelationen mellan EMG-aktivitet och power för de olika utförandena knäböj
90° samt djupa knäböj. Där anges korrelationen för samtliga muskler och testpersoner
tillsammans.

Tabell 7. Korrelationen mellan medel-EMG och power för respektive muskel, utförande samt TP. Kvadrerade
värden.

Respektive muskel, samt
medelvärde för samtliga.
VL
H
GM
Medelvärde

Tp A,
knäböj 90°
0,1461
0,1905
0,2678
0,2015

Medelvärde för samtliga
muskler och Tp

0,3849

Tp A, djup knäböj
0,0279
0,6595
0,1039
0,2638
Knäböj 90°

Tp B,
Tp B, djup knäböj
knäböj 90°
0,8754
0,2921
0,4079
0,8114
0,4221
0,9592
0,5685
0,6876
Djupa knäböj
0,4757

Tabell 8. Korrelationen mellan medel-EMG och power för respektive muskel, utförande samt TP. Okvadrerade
värden.

Respektive muskel, samt
medelvärde för samtliga.
VL
H
GM
Medelvärde

Tp A,
knäböj 90°
0,3822
0,4365
0,5175
0,4454

Medelvärde för samtliga
muskler och Tp

0,5934

Tp A, djup knäböj
0,1670
0,8121
0,3223
0,4338
Knäböj 90°

Tp B,
Tp B, djup knäböj
knäböj 90°
0,9356
0,5405
0,6387
0,9008
0,6497
0,9794
0,7413
0,8069
Djupa knäböj
0,6204

Nedan följer punktdiagram som tydligare visar hur korrelationen mellan EMG-aktivitet och
power för respektive muskel såg ut. Endast ett fåtal visas för att få en uppfattning om hur
mönstret såg ut. Resultaten är från testperson A, knäböj 90° samt djupa knäböj. För att se
samtliga diagram för testperson B, se bilaga 3. Figurerna antyder inte på någon starkare
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korrelation mellan medel-EMG och power gällande någon av de tre musklerna. Figurerna
visar däremot på en mindre tendens till lägre korrelation gällande Hamstrings.

Testperson A, knäböj 90°, Vastus Lateralis, Hamstrings, Gluteus Maximus.

Figur 6. A) Medel-EMG och power, VL. B) Medel-EMG och power, H. C) Medel-EMG och power, GM.

Testperson A, djup knäböj, Vastus Lateralis, Hamstrings, Gluteus Maximus.

Figur 7. A) Medel-EMG och power, VL. B) Medel-EMG och power, H. C) Medel-EMG och power, GM.

3.3 Frågeställning 2


Hur ser korrelationen ut mellan EMG-aktivitet och hastighet i en knäböj från 90°
knävinkel respektive en djup knäböj?

Tabell 9 och 10 nedan visar korrelationen mellan EMG-aktivitet och hastighet för respektive
muskel, utförande och testperson. I raden som heter medelvärde anges medelkorrelationen för
samtliga muskler inom respektive utförande och för respektive testperson. Längst ner på
tabellen anges korrelationen mellan EMG-aktivitet och hastighet för de olika utförandena
knäböj 90° samt djupa knäböj. Där anges korrelationen för samtliga muskler och testpersoner
tillsammans.
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Tabell 9. Korrelationen mellan medel-EMG och hastighet för respektive muskel, utförande samt TP. Kvadrerade
värden.

Respektive muskel, samt
medelvärde för samtliga.
VL
H
GM
Medelvärde

Tp A,
knäböj 90°
0,5112
0,0883
0,5966
0,3987

Medelvärde för samtliga
muskler och Tp

0,5946

Tp A, djup knäböj
0,401
0,0896
0,105
0,1985
Knäböj 90°

Tp B,
Tp B, djup knäböj
knäböj 90°
0,483
0,7807
0,9826
0,6602
0,9058
0,9551
0,7905
0,7987
Djupa knäböj
0,4986

Tabell 10. Korrelationen mellan medel-EMG och hastighet för respektive muskel, utförande samt TP.
Okvadrerade värden

Respektive muskel, samt
medelvärde för samtliga.
VL
H
GM
Medelvärde

Tp A,
knäböj 90°
0,7150
0,2972
0,7724
0,5949

Medelvärde för samtliga
muskler och Tp

0,7371

Tp A, djup knäböj
0,6332
0,2993
0,3240
0,4188
Knäböj 90°

Tp B,
Tp B, djup knäböj
knäböj 90°
0,6950
0,8836
0,9913
0,8125
0,9517
0,9773
0,8793
0,8911
Djupa knäböj
0,6550

Nedan följer punktdiagram som tydligare visar hur korrelationen mellan EMG-aktivitet och
hastighet för respektive muskel såg ut. Endast ett fåtal visas för att få en uppfattning om hur
mönstret såg ut. Resultaten är från testperson A, knäböj 90° samt djupa knäböj. För att se
samtliga diagram för testperson B, se bilaga 4. Dessa figurer antyder inte heller på någon
stark korrelation mellan medel-EMG och hastighet gällande någon av de tre musklerna.
Däremot är det en något starkare korrelation än i jämförelse med medel-EMG och power. Ur
en del av figurerna kan man se en tendens av att punkterna lutar snett ned mot höger. Detta
indikerar på att medel-EMG är lägre vid de snabbare hastigheterna. Även här är korrelationen
något lägre gällande Hamstrings.
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Testperson A, knäböj 90°, Vastus Lateralis, Hamstrings, Gluteus Maximus.

Figur 8. A) Medel-EMG och hastighet, VL B) Medel-EMG och hastighet, H. C) Medel-EMG och hastighet,
GM.

Testperson A, djup knäböj, Vastus Lateralis, Hamstrings, Gluteus Maximus.

Figur 9. A) Medel-EMG och hastighet,VL. B) Medel-EMG och hastighet, H. C) Medel-EMG och hastighet,
GM.

3.4 Frågeställning 3


Hur ser korrelationen ut mellan EMG-aktivitet och kraft/belastning i en knäböj från
90° knävinkel respektive en djup knäböj?

Tabell 11 och 12 nedan visar korrelationen mellan EMG-aktivitet och belastning för
respektive muskel, utförande och testperson. I raden som heter medelvärde anges
medelkorrelationen för samtliga muskler inom respektive utförande och för respektive
testperson. Längst ner på tabellen anges korrelationen mellan EMG-aktivitet och belastning
för de olika utförandena knäböj 90° samt djupa knäböj. Där anges korrelationen för samtliga
muskler och testpersoner tillsammans.
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Tabell 11. Korrelationen mellan medel-EMG och belastning/kraft för respektive muskel, utförande samt TP.
Kvadrerade värden.

Respektive muskel, samt
medelvärde för samtliga.
VL
H
GM
Medelvärde

Tp A,
knäböj 90°
0,9349
0,401
0,8851
0,7403

Medelvärde för samtliga
muskler och Tp

0,7706

Tp A, djup knäböj
0,3819
0,0389
0,129
0,1833
Knäböj 90°

Tp B,
Tp B, djup knäböj
knäböj 90°
0,4635
0,7483
0,9837
0,7392
0,9556
0,9911
0,8009
0,8262
Djupa knäböj
0,5047

Tabell 12. Korrelationen mellan medel-EMG och belastning/kraft för respektive muskel, utförande samt TP.
Okvadrerade värden

Respektive muskel, samt
medelvärde för samtliga.
VL
H
GM
Medelvärde

Tp A,
knäböj 90°
0,9669
0,6332
0,9408
0,8470

Medelvärde för samtliga
muskler och Tp

0,8652

Tp A, djup knäböj
0,6180
0,1972
0,3592
0,3915
Knäböj 90°

Tp B,
Tp B, djup knäböj
knäböj 90°
0,6808
0,8650
0,9918
0,8598
0,9775
0,9955
0,8834
0,9068
Djupa knäböj
0,6492

Nedan följer punktdiagram som tydligare visar hur korrelationen mellan EMG-aktivitet och
kraft/belastning (belastning som % av 1RM) för respektive muskel såg ut. Endast ett fåtal
visas för att få en uppfattning om hur mönstret såg ut. Resultaten är från testperson A, knäböj
90° samt djupa knäböj. För att se samtliga diagram för testperson B, se bilaga 5. Dessa figurer
antyder på starkast korrelation mellan medel-EMG och belastning i jämförelse med de andra
två parametrarna, särskilt för musklerna Vastus Lateralis och Gluteus Maximus, något mindre
gällande Hamstrings.

Testperson A, knäböj 90°, Vastus Lateralis, Hamstrings, Gluteus Maximus.

Figur 10. A) Medel-EMG och belastning, VL. B) Medel-EMG och belastning, H. C) Medel-EMG och
belastning, GM.
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Testperson A, djup knäböj, Vastus Lateralis, Hamstrings, Gluteus Maximus.

Figur 11. A) Medel-EMG och belastning, VL. B) Medel-EMG och belastning, H. C) Medel-EMG och
belastning, GM.
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4 Diskussion
Resultaten utifrån testerna visar att EMG-aktiviteten för samtliga muskler håller sig rätt
stadig. Detta visas dels genom att skillnaderna i EMG-aktiviteten är små, men främst genom
det faktum att skillnaderna är små, trots mycket stora skillnader i belastningen. För att
tydliggöra detta kan man genom figuren nedan (11B) se hur lite det skiljer sig mellan EMG
aktiviteten mellan 40% och 100% av 1RM trots att skillnaden i belastningen är mycket stor.

Detta är intressant, särskilt sett till Kraemer et al. som menar att ”tung styrketräning leder till
hastig utmattning i det neuromuskulära systemet, vilket visar sig genom minskad maximal
neuronal aktivering”.22 Dock utsattes inte testpersonerna för tunga belastningar i någon större
utsträckning, vilket kan vara en förklaring till att denna neuronala utmattning inte hann träda i
kraft med samma omfattning.

Det faktum att EMG-aktiviteten beter sig konstant påverkar dess korrelation till power,
hastighet och belastning på olika sätt. Belastningen som ökades linjärt gav den starkaste
korrelationen till EMG-aktiviteten. Power och hastighet gav en lägre korrelation. Detta kan
förstås enkelt då belastningen ökades linjärt till skillnad från de andra två som varken var
konstanta eller linjära. Något konstant i relation till något linjärt ger ett tydligt samband
medan det blir svårare att se ett samband mellan något konstant och något olinjärt. Detta
förtydligas i figurerna 6A, 8A, 10A samt 6C, 8C och 10C.

EMG-aktivitetens stadiga mönster, som tidigare nämndes, kan reflektera nervsystemets sätt
att fungera. I och med att EMG-aktiviteten ser ut som den gör kan detta tyda på att
nervsystemet fungerar på så sätt att den inför varje maximal viljemässig muskelaktion tillför
den maximala mängd impulser som den kan. Trots detta så kan man i resultaten emellanåt se
22

Kraemer & Häkkinen, s.21.
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en tendens av en något lägre EMG-aktivitet vid de snabbare hastigheterna. Detta kan tolkas
som att den snabba hastigheten bidrar till att nervsystemet ”pumpar” ut allt vad den kan, men
att impulserna inte hinner ända fram till muskulaturen. Detta förtydligas av punktdiagrammen
som avser att visa relationen mellan EMG-aktivitet och hastighet. (För TP A framgår dessa i
resultatet och för TP B framgår de i bilaga 2). I dessa kan man se att ungefär fem av tolv
figurer visar upp denna tendens.

Vastus Lateralis hade en genomgående högre EMG-aktivitet i jämförelse med Hamstrings och
Gluteus maximus, dock fortfarande lika konstant. I figur 12 nedan syns det tydligt skillnader i
medelvärdet för EMG-aktiviteten gällande Vastus i förhållande till Hamstrings och Gluteus.
Visst kan detta generera till en del frågor kring exempelvis olika musklers mottaglighet för de
impulser som nervsystemet sänder ut etc. Däremot är det inte relevant att resonera på följande
sätt muskler emellan, då det framgick i avhandlingen “EMG and strenght in trunk and hip
muscles – particulary the iliopsoas” att det inte är möjligt att jämföra musklers aktivitet med
varandra.23 Således handlar det säkerligen inte om skillnader muskler emellan, utan detta för
oss istället tillbaka till antagandet om nervsystemet och dess maximala arbetsinsats. Det är
även intressant att denna tendens om nervsystemet kunde ses på olika testpersoner vilket
säger oss att det inte handlar om individuella skillnader, vilket annars skulle kunna vara en
påverkande faktor enligt litteraturen Physiology of sport and exercise.24

Figur 12. Medelvärdet från EMG-aktiviteten för respektive muskel och utförande.

23
24

Andersson, introduction.
Wilmore, Costill & Kenney, s.83f.
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Resultaten visade inte några större skillnader i EMG-aktiviteten mellan utförandena knäböj
90° och djupa knäböj. Detta syns tydligare i figur 13 som visar EMG-aktiviteten från samtliga
muskler och testpersoner, för respektive utförande. Den tydligaste skillnaden knäböjen
emellan är hastigheten, vilket inte är särskilt överraskande. En djup knäböj har en större
rörelsebana, och därmed måste atleten arbeta under en längre tid. Då EMG-aktiviteten inte var
särskilt mycket större gällande de djupa knäböjen så stödjer detta ej uppfattningen om att
”djupa knäböj tar mer”. Däremot ska de inte förkastas då det långsammare utförandet av en
djup knäböj bidrar till en längre tid för stimulans.

Figur 13. Medel EMG-aktiviteten för samtliga muskler och testpersoner för respektive utförande.

Punktdiagrammen som avser att visa relationen mellan EMG-aktivitet och power, hastighet
och belastning/kraft för respektive muskel visar en svagare korrelation vad gäller
Hamstringsmuskulaturen. Flertalet av dessa visar att värdena för hamstrings är utspridda i
större utsträckning. Det faktum att denna muskel arbetar mycket komplext och över två olika
leder medför till de många olika sätten som hamstrings kan arbeta på. Den kan både agera
som höftsträckare och som knäböjare, varav båda rörelserna ingår i en knäböj. Det är därför
tänkbart att den har olika arbetsuppgifter under varje knäböj. Detta kan mycket sannolikt vara
anledningen till att EMG-värdena för Hamstrings inte förefaller lika linjärt som för Vastus
lateralis och Gluteus maximus.

Man kan resonera kring resultaten, betydelsen av och orsaken till dem, dock är det viktigt att
ta hänsyn till storleken på testgruppen och studiens omfattning. Det är för få testpersoner som
har testats för att utifrån endast de resultaten kunna fastställa en avgörande slutsats kring
orsak och verkan. Detta styrks genom bortfallet på 50% som minskade testresultaten avsevärt.
Det är inom testgruppen för lite värden för att kunna generalisera, och möjligheten att
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resultaten skulle vara baserade på tillfälligheter kan därför inte uteslutas. Däremot kan de
resultat som finns, oavsett kvantitet, tolkas och appliceras på de specifika testpersonerna.
Resultaten från denna studie tenderar mot att medel-EMG-aktiviteten förefaller konstant
oavsett skillnader i powervärde, belastning, utförande samt hastighet. Detta kan förstås som
att CNS förefaller arbeta med maximala insatser vid viljemässiga muskelaktioner. Gällande
relationen mellan EMG-aktivitet och hastighet kunde man se tendenser på ett emellanåt
återkommande mönster där EMG-aktiviteten sjönk med hastigheten. Hamstringsmuskulaturen
var den muskel som visade mest avvikande mönster och dess EMG-aktivitet hade vanligen
lägst korrelation till de andra parametrarna, oavsett testperson, belastning eller utförande.
Jämförelsevis var det ingen markant skillnad i EMG-aktivitet mellan de två utförandena
knäböj 90° och djupa knäböj.

Framtida forskning
För att kunna få en större inblick i relationen mellan EMG-aktivitet och power krävs det en
mer omfattande studie med fler antal testpersoner. Att ha en stor datainsamling bidrar till en
minimering av chansen för att resultaten skulle vara baserade på en tillfällighet. Denna studie
är förhållandevis liten och begränsad, men kan ses som en introduktion till grundligare
undersökningar inom det idrottsfysiologiska området. Genom mer omfattande undersökningar
skulle man kunna försöka se större samband mellan de parametrarna som denna studie
involverar. Ett annat alternativ skulle vara att bryta ner studien och göra den ännu mer
detaljerad i fråga om att analysera en specifik parameter in på djupet, för att på så sätt få mer
specifika och detaljerade resultat. Ett exempel vore att titta på hur nervsystemet beter sig i
förhållande till fler antal muskler, för att få en större förståelse för hur EMG aktiviteten beter
sig, och vad som möjligtvis kan avgöra detta. Kanske kommer det uppgifter som leder in på
spåret om att nervsystemet hela tiden skulle sända ut sin maximala kapacitet. Genom att titta
djupare på det kan man kanske få nya infallsvinklar kring nervsystemets sätt att fungera och
interaktionen mellan nervsystemet och muskulaturen.

På grund av den komplexitet som Hamstrings medför vore det intressant att i en liknande
studie testa elitatleter från idrotter där krav på en hög poweroutput dominerar, och sedan
mindre tränade personer, för att se om det uppstår skillnader i hur Hamstrings arbetar mellan
de två grupperna. Detta skulle medföra till utökad kunskap om fysiologin hos atleter på
elitnivå. Detta går självklart att göra på andra muskler om så önskas, däremot är det av större
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intresse att analysera de muskler som har en mer komplex funktion, då större skillnader kan
upptäckas.

Denna studie kopplas eventuellt inte samman med tränare som verkar på det praktiska planet,
då resultaten inte är direkt applicerbara på den praktiska träningen ute på fältet. Däremot är
det av stort intresse att forska vidare på denna nivå då det neuromuskulära systemet ligger till
grund för muskelaktionerna, som i sin tur ligger till grund för utveckling av den idrottsliga
prestationen. För att kunna utveckla träningsmetoder i hopp om att optimera träningsresultat
krävs en kunskap om den grundläggande fysiologin, och därmed är frågor kring det
neuromuskulära systemet högst intressanta.
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Bilaga 1
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING

Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att kombinera EMG responser
med poweroutput, för att undersöka om det finns en korrelation dem emellan.


Hur ser korrelationen ut mellan EMG aktivitet och effektutveckling (power) i en
knäböj från 90° knävinkel respektive en djup knäböj?



Hur ser korrelationen ut mellan EMG aktivitet och hastighet i en knäböj från 90°
knävinkel respektive en djup knäböj?



Hur ser korrelationen ut mellan EMG aktivitet och kraft i en knäböj från 90°
knävinkel respektive en djup knäböj?

Vilka sökord har du använt?
Power
Calculation
Squat
Analysis
Measurement
Standardization
EMG
Reliability
Validity
Mvc
1RM test
Explosive
Strength
Electromyography

Var har du sökt?
PubMed
SportDiscus

Sökningar som gav relevant resultat
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PubMed:
Power and calculation and squat
Power analysis and squat
Power measurement and standardization and squat
Power and EMG and squat
Power and reliability and squat
Emg and validity
Mvc and emg and validity
Validity of the 1RM test
"explosive strength"
Sportdiscus
Power and Electromyography

Kommentarer
Kombinationerna som använts på PubMed användes även på SportDiscus, däremot kunde det
i många fall ge samma resultat då båda databaserna kan ha tillgång till samma artiklar.
Det fanns en hel del material där begreppet power och strength ingick, däremot fann jag inte
material där EMG var förenat med dessa två på samma sätt som i min studie. Det som fanns
där EMG hade använts var inte till stor nytta för mig i min studie utan det var mest studier
som syftade till att undersöka musklernas reaktion efter en träningsperiod, musklernas
funktion och skillnad mellan enskilda fibrer eller muskeln som helhet, skillnader mellan friska
och sjuka individer etc.
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Bilaga 2
Testprotokoll
Testperson

Vikt

Squat 90
20% av 1RM
40% av 1RM
60% av 1RM
80% av 1RM
100% av 1RM

#

=
=
=
=
=

Längd

Full squat
20% av 1RM
40% av 1RM
60% av 1RM
80% av 1RM
100% av 1RM

Position:
≈
≈
≈
≈
≈

1
2
3
4
5
6
7
8

Övning
Vertikalhopp
Vertikalhopp
MVC Vastus Lateralis
MVC Vastus Lateralis
MVC Hamstrings
MVC Hamstrings
MVC Gluteus Maximus
MVC Gluteus Maximus

9
10
11
12
13
14
15
16

Knä 180 grader
Knä 180 grader
Höft 180 grader
Höft 180 grader
Knä 90 grader
Knä 90 grader
Höft 90 grader
Höft 90 grader

Ålder

Vertikalhopp samt MVC
Exkludera/Inkludera

=
=
=
=
=

Datum

Position:
≈
≈
≈
≈
≈

Övriga kommentarer

Kalibrering av ledvinkelmätare

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Övning
Full squat
Belastning 1
20% av 1RM

Testprotokoll EMG/Power
Power värde
Exkludera/Inkluder
a

Belastning 2
40% av 1RM

Belastning 3
60% av 1RM

Belastning 4
80% av 1RM

Belastning 5
100% av 1RM

14
15

38

Övriga
kommentarer

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Övning
Squat 90
Belastning 1
20% av 1RM

Testprotokoll EMG/Power
Power värde
Exkludera/Inkluder
a

Belastning 2
40% av 1RM

Belastning 3
60% av 1RM

Belastning 4
80% av 1RM

Belastning 5
100% av 1RM

14
15
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Övriga
kommentarer

Bilaga 3
Frågeställning 1
Nedan följer punktdiagram som tydligare visar korrelationen mellan EMG-aktivitet och
power för respektive utförande och muskel för testperson B.

Testperson B, knäböj 90°, Vastus Lateralis, Hamstrings samt Gluteus Maximus.
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Testperson B, djup knäböj, Vastus Lateralis, Hamstrings samt Gluteus Maximus.
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Bilaga 4
Frågeställning 2
Nedan följer punkttabeller som tydligare visar korrelationen mellan EMG-aktivitet och
hastighet för respektive utförande och muskel för testperson B.

Testperson B, knäböj 90°, Vastus Lateralis, Hamstrings samt Gluteus Maximus.
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Testperson B, djup knäböj, Vastus Lateralis, Hamstrings samt Gluteus Maximus.
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Bilaga 5
Frågeställning 3
Nedan följer punkttabeller som tydligare visar korrelationen mellan EMG-aktivitet och
belastning/kraft för respektive utförande och muskel för testperson B.

Testperson B, knäböj 90°, Vastus Lateralis, Hamstrings samt Gluteus Maximus.
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Testperson B, djup knäböj, Vastus Lateralis, Hamstrings samt Gluteus Maximus.
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