
 
 

 
 

Muskulär profilering av underkroppen hos manliga 
amatörklättrare 

En undersökning av styrka och power i nedre extremiteter hos klättrare på avancerad och 
moderat nivå 

Muscular profiling of the lower body of male amateur climbers 
A study of strength and power in the lower extremities on climbers at advanced and moderate 

level 
Eva Hägglund & Filip Nyman 

 

  
 

Examensarbete, 15 hp 
Tränarprogrammet inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och Idrottspsykologi, 180 hp 

Vt. 2018 

Handledare: Lars Göran Fjellborg, adjunkt 

 



 
 

Abstract 

Rock climbing performed on overhanging surfaces is becoming more common and requires 

more advanced use of the lower body. Since previous research has mostly examined upper 

body strength there is a need for a muscular profiling of the lower body of climbers, which 

was the purpose of this study. The study sought to investigate whether differences in strength 

and power in the lower extremities can be related to climbing performance in male climbers. 

The participants were 10 male amateur climbers divided into two groups based on athletes-

specific performance level. Group 1 (n=6) where categorized as advanced climbers and group 

2 (n=4) as moderate. An isokinetic strength test and two different jump tests were performed 

by all study participants. After statistical analysis, there were no significant differences (p= 

0,05) between the groups in relative strength in the quadriceps, relative strength in 

hamstrings, H/Q-ratio, jump height at SJ or jump height at CMJ. The group with more 

advanced climbers performed significantly higher at CMJ versus SJ (p = 0.013). The 

conclusions of this study are that climbers have relatively low results when measuring H/Q-

ratio at 90°/s (group 1: 51% vs. group 2: 53,9%), 210°/s (59,4% vs. 57,9%) and height at 

vertical jump tests (SJ: 32,1cm vs. 31,7cm; CMJ: 35,8 cm vs. 33,9 cm) and that jump 

technique seems to be a contributing factor in climbing performance. 
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Abstrakt 

Klättring som utförs på överhängande ytor blir allt vanligare och kräver mer avancerad 

användning av underkroppen. Då tidigare forskning i synnerhet undersökt överkroppsstyrka 

saknas en muskulär profilering av underkroppen hos klättrare vilket således var syftet med 

denna studie. Frågeställningarna eftersträvade att undersöka om skillnader i styrka och power 

i nedre extremiteter kan relateras till prestation hos manliga klättrare. Deltagarna var 10 

manliga amatörklättrare som delades in i 2 grupper baserat på idrottsspecifik prestationsnivå. 

Grupp 1 (n=6) kategoriserades som avancerade klättrare och grupp 2 (n=4) som moderata. Ett 

isokinetiskt styrketest och två olika hopptester genomfördes av samtliga studiedeltagare. Efter 

statistisk analys framgick det att det inte fanns några signifikanta skillnader (p= 0,05) mellan 

grupperna gällande relativ styrka i quadriceps, relativ styrka i hamstrings, H/Q-kvot, 

hopphöjd vid SJ eller hopphöjd vid CMJ. Gruppen med mer avancerade klättrare presterade 

signifikant högre vid CMJ kontra SJ (p=0,013). Slutsatserna av denna studie är att klättrare 

har förhållandevis låga resultat både vid mätning av H/Q-kvot vid 90°/s (grupp 1: 51% vs. 

grupp 2: 53,9%), 210°/s (59,4% vs. 57,9%) och vid vertikala hopptester (SJ: 32,1cm vs. 

31,7cm; CMJ: 35,8 cm vs. 33,9 cm) samt att hoppteknik verkar kunna vara en bidragande 

faktor för prestation inom klättring.  

 

  

Nyckelord: Klättring, H/Q-kvot, Isokinetiskt styrketest, Squat jump, Counter movement jump 
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1. Introduktion 

Klättring är en sport som ökar i popularitet varje år (McDonald, Henrie, Termoto, Medina & 

Willick, 2017). Inom klättring finns olika discipliner som till exempel bouldering, vilket 

innebär klättring utan rep framförallt på lägre höjder samt sportklättring där klättringen utförs 

med rep på bultade klippor eller inomhusväggar där inget rep är fäst i toppen utan klättraren 

säkrar repet i karbiner eftersom hen klättrar (Phillips, Sassaman & Smoliga, 2012). Dessa 

discipliner har egna världscuptävlingar (Schweizer, 2012) och år 2020 i Tokyo kommer 

klättring för första gången att finnas med som olympisk gren (Corrigan, 2016).  

 

Klättrare har utvecklat flera olika subjektiva system för att bedöma svårighetsgraderna på 

olika leder (Watts, 2004). Det system som vanligen används i Sverige och större delen av 

Europa är utvecklat i Frankrike och består av en siffergradering som specificeras ytterligare 

med a, b, c och + (Calleberg, 2001). Idag går skalan upp till 9c i sportklättring (Berry, 2017) 

och 9A i bouldering (Phol, 2016). Vid en studie av Sanchez, Lambert, Jones & Llewellyn, 

(2012) grupperades sportklättrare utifrån deras högsta onsight under de senaste 12 månaderna 

där 6a-6b bedömdes som moderat nivå, 7a-7a+ som avancerad nivå och över 7b+ som 

expertnivå. Begreppet onsight innebär att klättra en led utan någon form av 

förhandsinformation. Trots att leder graderas efter subjektiv upplevelse hos klättrarna visade 

Draper et al. (2011) att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de grader som erfarna 

klättrare rapporterade som aktuellt personbästa inom 12 månader och den nivå de faktiskt 

presterade, vilket tyder på en generell konsensus inom idrotten. 

 

Parallellt med att klättring ökat i popularitet har sporten utvecklats och idag genomförs 

betydligt mer avancerad klättring än för några decennier sedan (Schweizer, 2012). Idrotten 

anses enligt Philips et al. (2012) kräva en kombination av styrka, power och uthållighet. 

Muskelstyrka är ett begrepp som enligt Harman (1993) kan definieras som den maximala 

kraft en muskel eller muskelgrupp kan producera vid en specifik hastighet och rörelse. Det är 

fastslaget att god muskelstyrka i många fall främjar atletisk prestation och minskar risken för 

skador (Suchomel, Nimphius, & Stone, 2016). Forskningen tyder även på att muskelstyrka 

korrelerar väl med god allmän hälsa (Warburton, Nicol & Bredin, 2006). Power beskriver 

emellertid den muskulära förmågan att producera så hög kraft som möjligt per tidsenhet 

(Kraemer & Newton, 2000). Detta är ytterligare en kvalité som visats betydande för allmän 

idrottslig prestation (Kraemer & Newton, 2000; Kawamori & Haff, 2004). Fysiologiska 

faktorer som visats påverka power är bland annat muskelns tvärsnittsarea (CSA) och andelen 
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typ II muskelfibrer (Methenitis, Karandreas, Spengos, Zaras, Stasinaki, & Terzis, 2016). Trots 

att ämnet inte studerats i någon vidare utsträckning bör styrka och power i nedre extremiteter 

vara prestationsfrämjande fysiska kvalitéer även inom klättring. Detta då sporten tidvis 

involverar grepp som är utom räckvidd och klättraren måste utföra ett dynamiskt flytt, det vill 

säga ett vertikalt hopp genom att kraftfullt, snabbt och koordinerat extendera höft-, knä- och 

fotled samtidigt som fingrar och underarmar håller in kroppen mot klippan (Philips et al, 

2012). Vid hopp och liknande dynamiska rörelser som innebär övergång från excentriskt till 

koncentriskt muskelarbete kan elastisk energi i muskler och senor nyttjas genom den så 

kallade stretch-shortening cycle (SSC) (Thomeé, Holl & Dahlström, 2008). Förmågan att 

utnyttja SSC skulle således kunna vara ytterligare en bidragande faktor för idrottsspecifik 

prestation inom klättring. 

 

Sportens kravprofil visar att dagens elitklättrare är relativt liten, har låg fettprocent och hög 

greppstyrka relaterad till kroppsvikt (Watts, 2004). Stora delar av den forskning som gjorts 

inom klättring har fokuserat på finger-och överkroppsstyrka och har även visat på att det är 

kvalitéer som har centrala roller inom idrotten (Watts, 2004; Watts, Joubert, Lish, Mast & 

Wilkins, 2003). Klättring är dock en idrott som belastar hela kroppen men belastningen 

varierar beroende på i vilken lutning som klättringen sker och vilken kroppsposition som 

används (Grönhaug, 2012). Höftflexorer som iliopsoas, sartorius och rectus femoris används 

för att nå fotsteg och stabilisera positionen medan höft- och knäextensorer som exempelvis 

gluteus och quadriceps används koncentriskt för att centrera kroppens tyngdpunkt vid vertikal 

förflyttning (Philips et al., 2012).  

 

I takt med sportens utveckling har klättring på överhängande ytor blivit allt vanligare och 

medfört ökad komplexitet i klättrarens rörelsemönster (Schöffl, Lutter & Popp, 2016). Detta 

ska enligt Schöffel et al. (2016) ha resulterat i att benen allt mer frekvent används i 

avancerade manövrar. Överhängande klättring kräver specifika tekniker som exempelvis drop 

knee och toe, foot eller heel hook (Philips et al., 2012). Drop knee innebär enligt Philips et al. 

(2012) att klättraren maximalt roterar höften samtidigt som knät flekteras medan toe, foot 

eller heel hook beskriver rörelser där tå, fot eller häl krokas alternativt trycks fast mot 

underlaget eller runt hörn. Dessa tekniker ställer höga krav på god styrka och flexibilitet i 

nedre extremiteter (Schweizer, 2012). I somliga av de avancerade underkroppsmanövrar som 

klättrare utför i överhäng, framförallt heel hooks som ofta kombineras med en utåtrotation av 

knäleden, utsätts posteriora och laterala strukturer i knäet för höga belastningar. Dessa 
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manövrar medför därför ökad skaderisk på knäets strukturer (Thompson, Hanratty & Corry, 

2011) och en hög muskulär belastning på hamstrings (Schweizer, 2012). 

  

Knäleden är en relativt komplex konstruktion som stabiliseras av både passiva och aktiva 

strukturer i form av ledband och muskler i lår och underben (Thomeé, Swärd & Karlsson, 

2011). En muskulär faktor som i viss mån kan predicera risken att drabbas av en knäskada är 

den så kallade hamstring/quadriceps-kvoten (H/Q-kvoten) som beskriver det procentuella 

förhållandet i maximalt vridmoment mellan fram- och baksida lår vid koncentriskt 

muskelarbete (Knapik, Bauman, Jones, Harris & Vaughan, 1991; Söderman, Alfredson, 

Pietilä & Werner, 2001). Det råder inom vetenskapen delade meningar om exakt hur lårets 

anteriora och posteriora muskelstyrka bör vara fördelad. I en studie gjord på kvinnliga och 

manliga basketspelare antydde resultatet att risken för icke-kontaktrelaterade skador var högre 

om styrkan i lårets baksida motsvarade mindre än 60 % av dess framsida vid ett isokinetiskt 

styrketest i 60 °/s (Kim & Hong, 2011). Knapik et al. (1991) rekommenderar att H/Q-kvoten 

bör ligga över 75% vid 180 °/s efter en studie på kvinnor inom viktbärande idrotter. I en 

metaanalys av Hewett, Myer & Zazulak (2008) undersöktes det hur kön och vinkelhastighet 

påverkade H/Q-kvot. Slutsatserna som drogs var att det endast fanns könsskillnader vid höga 

vinkelhastigheter samt att det fanns en stark positiv korrelation (r= 0,634, p <0,0001) mellan 

vinkelhastighet och H/Q-kvot hos män. 

 

Grönhaug (2012) skriver att knäskador är förhållandevis vanligt hos klättrare, framförallt 

förekommer meniskskador och uttänjda sidoledband. Vidare förklarar Grönhaug (2012) att 

skadorna i viss mån kan undvikas genom stark muskulatur och god muskulär kontroll. Enligt 

Wollings, McKay, Kang, Meeuwisse & Emery (2014) står knäskador för 9% av de 

klätterrelaterade skadorna hos ungdomsklättrare och Schöffl, Popp, Krüpper & Schöffl (2015) 

menar att skadorna på nedre extremiteter står för 5,9–12,7% av alla klätterrelaterade skador 

som kräver akutsjukvård.  

 

Baserat på klättersportens muskelengagemang och varierade rörelsehastigheter (Philips et al., 

2012) samt de allmänna prestationsvariabler muskulär styrka och power i nedre extremiteter 

visats vara (Suchomel et al., 2016; Kawamori & Haff, 2004; Kraemer & Newton, 2000) är det 

alltså ett rimligt antagande att de även bör vara starkt bidragande faktorer för idrottsspecifik 

prestation och skadeprevention inom klättersportens olika discipliner. Trots detta är 
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styrkeförhållanden i underkroppen hos klättrare ett relativt outforskat område vilket bör 

undersökas närmare med syfte att bredda förståelsen för idrottens fysiska krav. 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie var således att undersöka styrkeförhållanden och power i 

underkroppen hos manliga amatörklättrare på moderat och avancerad nivå. 

 

2.1 Frågeställningar 

● Finns det några signifikanta skillnader i relativ benstyrka i fram- och baksida lår mellan 

amatörklättrare på moderat och avancerad nivå? 

● Finns det några signifikanta skillnader i hopphöjd vid squat jump (SJ) eller counter movement 

jump (CMJ) mellan amatörklättrare på moderat och avancerad nivå?  

● Finns det några signifikanta skillnader mellan SJ och CMJ inom de båda grupperna? 

 

3. Metod 

3.1 Deltagare 

Testdeltagarna rekryterades bland aktiva manliga klättrare som haft klättring som huvudsaklig 

träningsform i två år eller mer. Personer med skador eller smärtor i underkroppen 

exkluderades. Åldersgränsen för deltagande i studien var 18 år. Ingen övre exklusionsgräns 

användes. Deltagarna grupperades utifrån egen angiven högst klättrad grad under de senaste 

12 månaderna. Inklusionskriterier för grupp 1 var grad 7c/C eller högre som enligt Sanchez et 

al. (2012) kan rubriceras som expertnivå vid onsight. Grupp 2 fick inte ha klättrat högre grad 

än 7a/A. Ingen undre gräns angavs men gruppen kategoriserades efter avslutad rekrytering 

som moderat då gradspannet i gruppen var 6B-7a/A. Differensen mellan grupperna sattes för 

att skapa en markant nivåskillnad. Då möjligheten till onsight i Umeå är begränsad på grund 

av ett litet ledutbud så valdes något högre grader för avancerad och moderat nivå än de som 

användes av Sanchez et al. (2012) men med obegränsat antal försök. Deltagarna tillfrågades i 

blanketten för bakgrundsinformation (bilaga 1) om vilken klätterdisciplin de främst utövade 

och samtliga angav bouldering. Klättrarna rekryterades via klätterklubbarna i Umeå kommun; 

Umeå Klätter- och Högfjällsklubb, KFUM klättring och IKSU klättring genom annonsering 

på sociala medier och i lokala klättergym (bilaga 2). En deltagare rekryterades via personlig 

kontakt av studieansvarig. Det totala antalet deltagare (n=10) delades som tidigare nämnt in i 

2 grupper utifrån inklusionskriterierna där grupp 1 (n=6) representerade avancerad nivå och 

grupp 2 (n=4) moderat nivå. Medelåldern var signifikant högre i grupp 1 (p=0,02). 
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     Tabell 1. Deskriptiv statistik (ålder, längd, vikt) av studiedeltagarna. 

Grupp Antal Ålder (år) ± 
SD 

Längd (cm) 
±SD 

Vikt (kg) ± 
SD 

1  6 37,7 ± 5,7 177,3 ± 7 69,5 ±7,6 
2  4 28 ± 4,6 179,5 ± 3,3 76,6 ± 4,5 

      Värdena anges i medelvärde (± standardavvikelse). 

 

3.2 Procedur 

Tre olika tester genomfördes med syfte att undersöka maximal styrka och power i 

underkroppen hos studiedeltagarna. Testerna som användes var SJ, CMJ och ett isokinetiskt 

styrketest. Testerna genomfördes vid 10 separata testtillfällen i Idrottslabbet vid Umeå 

universitet under våren 2018 (v.15–18). Varje deltagare testades individuellt och genomförde 

alla tre tester vid ett och samma tillfälle. Innan testerna registrerades längd, vikt och diverse 

övrig bakgrundsinformation (bilaga 1). Samtliga försökspersoner instruerades även till allmän 

uppvärmning i form av 5 minuters cykling (Monark, Ergomedic 828e, Sverige) mot ett 

motstånd av 1,5 kilopond (kp) och med en kadens på 60–70 varv per minut (RPM). Efter den 

allmänna uppvärmningen introducerades hopptesterna och försökspersonerna fick möjlighet 

till valfritt antal uppvärmningshopp innan påbörjat test. 

 

3.2.1 Hopptester 

Efter allmän och specifik uppvärmning genomfördes SJ och CMJ vilka är maximala vertikala 

hopptester som visat sig vara valida mätmetoder för power i nedre extremiteterna (Markovic, 

Dizdar, Jukic, & Cardinale, 2004). Hopphöjden mättes med hjälp av kontaktmatta 

(Chronojump-Boscosystem, Chronopic 3, Spanien) med tillhörande mjukvara (Chronojump-

Boscosystem Software, Spanien). Testbatteriet inleddes med SJ där testpersonerna 

instruerades att placera händerna på höfterna, fötterna axelbrett och tårna i riktning rakt 

framåt alternativt lätt utåt. Vidare anvisades testpersonerna att inta en statisk startposition med 

cirka 90° vinkel i knäleden. Vinkeln bedömdes subjektivt av testledarna. Efter intagen 

startposition placerade en av testledarna sin hand på testpersonens axel för att säkerställa att 

ingen gungande rörelse inledde hoppet. Vid verbal startsignal lättade testledaren på handen 

och testpersonen uppmanades att hoppa så högt som möjligt. För att säkerställa landning med 

raka ben instruerades samtliga testpersoner att genomföra en lätt vriststuds i direkt anslutning 

till landningen. Proceduren repeterades tre gånger och det högsta hoppet registrerades. 

Testpersonerna fick själva välja vilotid mellan försöken med riktlinjerna att de skulle känna 
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sig utvilade. Självvald vilotid har visats kunna bidra till ökad prestation i vertikala hopp (do 

Carmo et al., 2018).  

 

Sedermera genomfördes CMJ som till skillnad från SJ inleds med en snabb övergång från 

excentriskt till koncentriskt muskelarbete vilket möjliggör användning av SSC. 

Testpersonerna instruerades att placera händer och fötter på samma sätt som vid SJ och starta 

rörelsen från fullt utsträckta ben. Sedan uppmanades personerna att i hög hastighet flektera 

och extendera i höft-, knä- och fotled för att hoppa så högt som möjligt. Testledarna 

rekommenderade att vändningen från excentrisk till koncentrisk rörelse skulle ske vid cirka 

90° i knäleden. Landningen standardiserades med vriststuds på samma sätt som vid SJ och 

vilotiden mellan försöken var återigen självvald. Testprotokollen för samtliga hopptester 

baserades på beskrivningar av Bellardini, Henriksson & Tonkonogi (2009). 

 

3.2.2 Isokinetisk styrkemätning   

Ett isokinetiskt styrketest (Biodex Medical System 3, Shirley, New York, USA) användes 

slutligen för att undersöka styrka och obalanser i knäledens flexorer och extensorer. Att mäta 

muskelstyrka i fram- och baksida lår genom isokinetiskt muskelarbete har visats vara en 

säker, valid och reliabel metod att använda (Brown, Whitehurst, Bryant & Buchalter, 1993; 

Montgomery, Douglass & Deuster, 1989; Drouin, 2004). Testet går ut på att testpersonen 

genomför ett bestämt antal sammanhängande koncentriska repetitioner av extension och 

flexion i knäleden med vristen fixerad till en dynamometer.  

 

Vid testprotokollet som användes utfördes 5 repetitioner vid en fixerad hastighet av 90°/s 

respektive 10 repetitioner vid en fixerad hastighet av 210°/s. Ryggstöd och dynamometerarm 

ställdes in baserat på individuella antropometriska förutsättningar. Dynamometern försattes i 

läge för att testa det dominanta benet (d) först. Testpersonen spändes fast i stolen över bröst, 

midja och lår innan dynamometerarmens rörelsecentrum placerades parallellt med den laterala 

femurepikondylen. Vriststödets kudde fästes strax ovanför testpersonens maleoler och 

centrerades i linje med lårets mitt. Rörelseomfånget ställdes sedan in genom att personen 

uppmanades att göra en maximal extension av knäleden samtidigt som testledaren följde 

rörelsen med dynamometerarmen och sänkte ändläget med 1–2 cm för att undvika 

överextension. Därefter förde testledaren dynamometerarmen mot sätet till gradskivan på 

dataskärmen visade 100 °. När rörelseomfånget ställts in genomfördes en 

gravitationskorrektion genom vägning av benets vridmoment i avslappnat läge vid 20°. Efter 
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vägning fick testpersonen möjlighet att testa den aktuella hastigheten i valfritt antal 

repetitioner med instruktioner om att använda cirka 50 % av sin maximala muskelkraft. Inför 

testet instruerades personen att greppa axelremmarna med händerna och ta i maximalt. När 

testpersonen kände sig redo initierades testet från fixerad maximal flexion genom digital och 

verbal startsignal. Verbal uppmuntran förekom under hela testet. Efter 5 repetitioner i 90 °/s 

följde en viloperiod på 30 sekunder och testledarna lossade lätt på remmen över låret för att 

främja blodcirkulation. När vilotiden avslutats ändrades hastigheten till 210 °/s och 

testpersonen fick återigen möjlighet till valfritt antal testrepetitioner innan påbörjat test. Efter 

10 avklarade repetitioner i 210°/s lossades testpersonen och testledarna bytte sida på 

dynamometern för att repetera proceduren på det icke-dominanta benet (id). 

 

3.3 Etiska överväganden 

Denna studie har följt forskningsetiska riktlinjer och regler enligt Helsingforsdeklarationen 

(Declaration of Helsinki- Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 

2013). Vid studiens start lämnades en enkät för etikprövning in till institutionen för 

samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet (bilaga 3). Inför de fysiska tester 

som genomfördes informerades deltagarna om studiens syfte, tillvägagångssätt och risker. 

Deltagarna uppmärksammades även på att alla testresultat under och efter studien skulle 

hanteras och redovisas anonymt. Ytterligare information utgavs om rätten att när som helst 

avbryta studiedeltagandet utan närmare förklaring. Deltagarna fick därefter skriftligt intyga 

sitt informerade samtycke (bilaga 4). Efter avslutade tester fick deltagarna en individuell 

genomgång av sina resultat i relation till normativa värden. Vid önskemål gavs träningsråd 

baserade på de uppmätta resultaten. För att bibehålla anonymitet samt undvika spridning av 

personuppgifter sifferkodades de aktuella resultaten omedelbart efter varje avslutat 

testtillfälle. Personuppgifterna förvarades sedan inlåst separat från testresultaten. Samtliga 

resultat bearbetades endast efter kodning. 

 

3.4 Statistisk analys 

Efter avslutad datainsamling sammanställdes resultaten i Microsoft Excel (2016, version 

1804) för vidare analys. Sedan genomfördes jämförelser mellan de båda gruppernas relativa 

maxstyrka i fram- och baksida lår (peak tq/bw), H/Q-kvot samt hopphöjd vid SJ och CMJ. 

Benstyrka mättes unilateralt (Nm) men tolkades endast omräknat till ett medelvärde av de 

båda sidorna (d+id/2). För att undersöka huruvida de fanns några signifikanta skillnader (p 

<0,05) mellan de båda grupperna användes oparade T-tester via funktionen T.TEST i Excel. 
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Detta baserat på antagandet att datan i de respektive grupperna var normalfördelad. Vid 

jämförelser inom grupperna användes parade T-tester.  

4. Resultat 

Analysen av testresultaten visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna i relativ 

isokinetisk styrka vid extension (p=0,72) eller flexion (p=0,75) i knäleden vid en fixerad 

hastighet på 90°/s. Grupp 1 uppvisade ett medelvärde på 258 % (± 29,3) vid extension kontra 

130,8 % (± 13,4) vid flexion. I grupp 2 var medelvärdet 250,8 % (± 31,8) vid extension och 

134,6 % (± 23) vid flexion i samma hastighet. Det upptäcktes inte heller någon mätbar 

skillnad i H/Q-kvot (p=0,38). Medelvärdet för H/Q-kvot vid 90°/s var i grupp 1 51 % (± 4,6) 

och i grupp 2 53,9 % (± 5). Inte heller vid 210°/s uppmättes några signifikanta skillnader vid 

extension (p=0,59), flexion (p=0,37) eller H/Q-kvot (p=0,63). Medelvärdena för grupp 1 vid 

210 °/s var 179,8 % (±18,7) vid extension, 106,1 % (± 7,9) vid flexion och 59,4 % (±5,5) i 

H/Q-kvot. Grupp 2 uppvisade vid samma vinkelhastighet medelvärden motsvarande 173,6% 

(±13,7) vid extension, 100,4 % (±11,4) vid flexion och 57,9 % (±2,9) i H/Q-kvot. Inga 

signifikanta skillnader uppmättes mellan grupperna vid SJ (p=0,9) eller CMJ (p=0,63). Den 

genomsnittliga hopphöjden i grupp 1 var 32,1 cm (± 3,9) vid SJ och 35,8 cm (± 5) vid CMJ. I 

grupp 2 var medelvärdet vid SJ 31,7 cm (±7) och vid CMJ 33,9 cm (±7,2). 

Vid inbördes jämförelser registrerades emellertid en signifikant skillnad mellan SJ och CMJ 

(p=0,013) i grupp 1 men inte i grupp 2 (p=0,13).  
 

Tabell 2. Resultat vid SJ och CMJ redovisat på gruppnivå. 

Grupp SJ (cm) 
±SD  

CMJ (cm) 
±SD 

p 

1 (n=6) 32,1 ± 3,9 35,8 ± 5 0,013* 

2 (n=4) 31,7 ± 7 33,9 ± 7,2 0,13 

Värdena anges i medelvärde (± standardavvikelse). 
Förkortningar: SJ = squat jump, CMJ = counter movement jump. 
*p <0,05 
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Tabell 3. Resultat vid isokinetiskt styrketest av knäledens extensorer och flexorer vid 90°/s redovisat på 

gruppnivå. 

Grupp Peak tq/bw ext 
90°/s (%) ± SD 

Peak tq/bw flex 
90°/s (%) ± SD 

H/Q-kvot 90°/s (%) 
± SD 

1 (n=6) 258 ± 29,3 130,8 ± 13,4 51 ± 4,6 
2 (n=4) 250,8 ± 31,8 134,6 ± 23 53,9 ± 5 
P 0,72 0,75 0,38 

Värdena anges i medelvärde (± standardavvikelse).  
Förkortningar: peak tq/bw = peak torque/body weight, ext = extension, flex = flexion, H/Q = 
hamstring/quadriceps. 
*p <0,05 

 

Tabell 4. Resultat vid isokinetiskt styrketest av knäledens extensorer och flexorer vid 210°/s redovisat på 

gruppnivå. 
Grupp Peak tq/bw ext 

210°/s (%) ± SD 
Peak tq/bw flex 
210°/s (%) ± SD 

H/Q-kvot 210°/s 
(%) ± SD 

1 (n=6) 179,8 ± 18,7 106,1 ± 7,9 59,4 ± 5,5 
2 (n=4) 173,6 ± 13,7 100,4 ± 11,4 57,9 ± 2,9 
p 0,59 0,37 0,63 

Värdena anges i medelvärde (± standardavvikelse).  
Förkortningar: Peak tq/bw = peak torque/body weight, ext = extension, flex = flexion, H/Q = 
hamstring/quadriceps. 
*p < 0,05 

 

Figur 1. Skillnaderna mellan SJ och CMJ inom de båda deltagargrupperna redovisat på gruppnivå. Värdena 
anges i medelvärde (± standardavvikelse).  
Förkortningar: SJ = squat jump, CMJ = counter movement jump.  
*p <0,05 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka styrkeförhållanden och power i underkroppen hos 

manliga klättrare på avancerad och moderat nivå. Detta baserat på frågeställningar om 

huruvida grupperna skulle uppvisa skillnader i relativ muskelstyrka och vertikal hopphöjd. 

Efter sammanställning och analys av resultaten kunde inga signifikanta skillnader i styrka 

eller power i nedre extremiteterna hittas mellan grupperna. I och med att det inte registrerades 

några mätbara skillnader i muskulär förmåga kan inte heller några vidare kopplingar göras 

mellan benstyrka och prestation i klättring baserat på denna studie. Tidigare forskning fastslår 

att god muskelstyrka i nedre de extremiteterna i många fall främjar atletisk prestation 

(Suchomel, Nimphius, & Stone, 2016), om så är fallet i klättring är alltså ännu oklart. 

 

De uppmätta värdena vid SJ och CMJ kan inte relateras till normativa värden inom klättring 

då ämnet inte är behandlat inom tidigare forskning. De kan dock ställas i relation till 

exempelvis distanslöpare där ett moderat resultat vid CMJ enligt Bellardini et al. (2009) är 37 

cm vilket är något högre än medelvärdena i de båda grupperna som deltog i denna studie 

(grupp 1: 35,8 cm vs. grupp 2: 33,9 cm). Methenitis et al. (2016) visade att prestation i 

vertikala hopp korrelerar väl med hög andel typ II muskelfibrer. Det framgick även i samma 

studie av Methenitis et al. (2016) att distanslöpare hade låg procentuell andel typ II 

muskelfibrer samt att de presterade förhållandevis lågt vid CMJ jämfört med andra idrotter. 

Baserat på den låga hopphöjden hos klättrarna i denna studie kan det alltså även förutsättas att 

deras andel typ II muskelfibrer är låg. Detta skulle alltså i ett större perspektiv kunna ge en 

indikation på att klättrare som huvudsakligen ägnar sig åt bouldering snarare har uthållig än 

explosiv muskelkaraktär i underkroppen.  

 

Emellertid visade grupp 1 på ett signifikant högre medelresultat i CMJ kontra SJ (p=0,013) 

vilket inte kunde uppmätas i grupp 2. Det kan tolkas som en indikation på att hoppteknik vid 

vertikala hopp i viss mån är en prestationsmarkör för klättrare. Resultatet skulle kunna bero på 

skillnader mellan grupperna i intramuskulär koordination och nyttjandet av SSC. En 

förklaring till prestationskopplingen skulle kunna vara att god hoppteknik ger utövaren 

möjlighet till mer avancerade dynamiska flytt vilket i förlängningen även innebär leder av 

högre grad. En hypotetisk förklaringsmodell till detta resultat skulle kunna vara att det rör sig 

om en muskulär anpassning till klättersportens breda fysiska krav där uthållighet, styrka och 

power kombineras i olika konstellationer beroende den aktuella ledens utformning (Philips et 

al., 2012). För att på ett optimalt sätt kombinera muskulär uthållighet med explosiva 
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dynamiska flytt bör koordination och nyttjande av SSC vara högst relevant vilket resultatet av 

denna studie antyder. Detta antagligen för att kunna sammanlänka god uthållighet med så hög 

relativ effektutveckling som möjligt.  

 

För att med säkerhet kunna uttala sig om relationen mellan uthållighet och effektutveckling 

inom deltagargrupperna borde specifikt riktade tester mot uthållighet ha utförts. Detta var 

något som prioriterades bort i och med denna studies praktiska och tidsmässiga 

begränsningar. Framtida forskning bör således även inkludera ett mått på muskulär uthållighet 

vid liknande studier för att kunna skapa en mer komplett kravprofil för nedre extremiteter hos 

klättrare.  

  

Vad gäller H/Q-kvoten uppmättes som tidigare nämnt ingen skillnad mellan grupperna. Dock 

så var medelvärdena vid 90°/s i bägge grupperna (grupp 1: 51% vs. grupp 2: 53,9%) märkbart 

lägre än de rekommendationer som angetts i tidigare forskning.  Kim & Hong (2011) visade 

på att en H/Q-kvot under 60% hos manliga och kvinnliga basketspelare kunde relateras till 

ökad risk för icke-kontaktrelaterade skador. Vid studien av Kim & Hong (2011) användes 

vinkelhastigheten 60°/s vilket innebär att deras resultat inte är direkt överförbara till denna 

studie. Baserat på den starka positiva korrelationen mellan H/Q-kvot och vinkelhastighet som 

Hewett et al. (2008) presenterade går det förvisso att med vetenskaplig grund anta att 

medelvärdena i H/Q-kvot hos denna studies population varit mätbart lägre vid 60°/s. Vid 210 

°/s registrerades något högre medelvärden hos de båda grupperna (grupp 1: 59,4% vs. grupp 

2: 57,9%) vilket går i linje med forskningen av Hewett et al. (2008). Dock menar Knapik et al. 

(1991) som tidigare nämnt att en H/Q-kvot under 75 % hos kvinnor vid 180 °/s ska innebära 

ökad skaderisk inom diverse viktbärande idrotter. För att försöka överföra det referensvärdet 

till denna studies skilda testprotokoll och manliga deltagare så går det återigen att vända sig 

till Hewett et al. (2008) som fastställt att män bör uppvisa en H/Q-kvot som ökar parallellt 

med rörelsehastigheten och att värdena bör vara signifikant högre för män än kvinnor vid 

funktionella hastigheter. Detta innebär således att deltagarna i denna studie befinner sig i 

förmodad riskzon för skador baserat på tidigare forskning inom andra idrotter. Då inga 

normativa värden i H/Q-kvot för klättrare presenterats i tidigare forskning är det dock svårt att 

med säkerhet uttala sig om vilka styrkeförhållanden som är fördelaktiga för deltagarna i denna 

studie. 
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I den insamlade bakgrundsinformationen uppgav fyra av testpersonerna att de tidigare 

drabbats av knäskador, två uppgav att skadan uppstått vid klättring. Ytterligare två personer 

nekades deltagande i studien på grund av nuvarande smärtor och skador från underkroppen. 

Det är oklart om den förhållandevis höga andelen knäskador i gruppen är en direkt idrottslig 

konsekvens eller att dessa klättrare på grund av sina tidigare skador varit speciellt intresserade 

av studier på underkroppens styrkeförhållanden. Schöffl et al. (2016) förutspår att 

klättringens, och i synnerhet boulderingens ökande popularitet kommer att leda till en ökning 

av knäskador, framförallt orsakade av heel hooks. Detta understryker vikten av att vidare 

studera hur dessa skador kan förebyggas och prediceras. 

 

Det går att ifrågasätta H/Q-kvotens informationsinnehåll som mätvariabel då den endast 

behandlar förhållandet i styrka mellan fram- och baksida lår och inte beskriver den faktiska 

kraftutvecklingen. Detta innebär i praktiken att en testperson kan uppvisa hög H/Q-kvot så väl 

på grund av låg styrka i quadriceps som hög styrka i hamstrings. Baserat på detta faktum kan 

det diskuteras om en hög H/Q-kvot utan relation till absolut styrka verkligen är 

eftersträvansvärd. Detta är en infallsvinkel som inte behandlats i den tidigare forskning som 

ligger till grund för denna studie.  

 

Alla testpersonerna uppgav bouldering som huvudsaklig gren vilket var positivt för 

homogeniteten i gruppen. Det går att spekulera kring huruvida resultatet sett annorlunda ut 

om klättrare med andra huvudsakliga discipliner hade involverats i studien och jämförts 

inbördes och interdisciplinärt. Boulderare tillbringar mycket tid på kraftigt överhängande ytor 

vilket medför att de också använder heel hooks och hamstrings mer än andra klättrare 

(Phililps et al., 2012).  Resultatet skulle kunna se annorlunda ut hos utövare av andra 

discipliner som inte aktiverar hamstrings i samma utsträckning. Det är tänkbart att andra typer 

av klättrare skulle uppvisa en lägre styrka i hamstrings än deltagarna i denna studie. 

Klätterteknik även inom samma discipliner kan se olika ut eftersom klättrare nyttjar sina 

styrkor och antropometriska förutsättningar på olika sätt vilket i sin tur gör att dessa idrottare 

uppvisar bred varians i fysisk profil (Watts, 2003). Därför kan även till synes homogena 

grupper visa prov på vitt skilda styrkor och svagheter. På grund av detta hade ett större antal 

testpersoner behövts för att kunna dra några mer generella slutsatser för populationen som 

helhet. Det låga deltagarantalet medförde även att normalfördelning inte kunde undersökas 

utan endast antas vilket således kan ha påverkat tolkningen av resultaten. Åldersskillnaden var 

stor hos testpersonerna (23–46 år) vilket också kan ha påverkat resultaten då styrka och 
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styrkeförhållanden förändras med stigande ålder (Hewett et al., 2008). Dock begränsades inte 

inklusionskriterierna för grupperna på grund av praktiska och tidsmässiga förutsättningar. 

 

De metoder som använts för att undersöka styrka och power hos studiedeltagarna har både 

för- och nackdelar. Funktionaliteten i ett isokinetiskt styrketest kan diskuteras i och med att 

testet innebär rörelser och hastigheter utan någon vidare idrottsspecifik relevans. Dock så har 

testet som tidigare nämnt visats vara en mycket valid och reliabel mätmetod för styrka i fram- 

och baksida lår. Att testet är enkelt att genomföra och inte innebär några avancerade 

koordinativa moment minskar även betydelsen av att testpersonerna var relativt ovana vid 

styrketräning. Hopptesterna saknar också direkt idrottslig anknytning men har visats vara 

pålitliga, praktiska och tidseffektiva tester för power i nedre extremiteter.  

 

Idag finns som tidigare nämnt inga rekommendationer för hur muskulär styrka bör vara 

fördelad i benen för att förebygga skador hos klättrare. Därför kan den kostnadsfria tillgången 

till idrottsmedicinska tester och välgrundade träningsråd ses som stor individuell nytta för 

studiens deltagare. De har uppmärksammats på sina styrkor och svagheter samt fått 

information om hur de påverkar dem och hur de kan korrigeras. Under studien har alla rimliga 

åtgärder vidtagits för att bibehålla deltagarnas anonymitet och minimera skaderisk. 

 

5.1 Konklusion 

På grund av studiens låga deltagarantal går det inte att dra några generella slutsatser om hur 

muskulär förmåga i underkroppen påverkar prestation och skadeprevention hos manliga 

klättrare. Inga signifikanta skillnader i styrka och power upptäcktes mellan grupperna. 

Deltagargruppen som klättrade på avancerad nivå kunde dock signifikant förbättra sina 

resultat vid CMJ kontra SJ vilket tyder på fördelaktigt nyttjande av SSC och god 

intramuskulär koordination. Resultaten vid CMJ var låga i relation till andra idrotter vilket 

tyder på att den dominerande muskelfibertypen hos klättrare är typ I. Trots detta verkar 

förmågan att effektivt koordinera ett hopp vara en prestationsfaktor att ta i beaktning, 

åtminstone inom bouldering. För att kunna uttala sig mer exakt om hur dessa faktorer 

samverkar krävs vidare forskning. De båda gruppernas medelvärde i H/Q-kvot var lägre än 

vad tidigare forskning rekommenderar för skadeprevention. För att skapa en ökad förståelse 

för idrottens fysiska krav och förebygga skador är det av vikt att i framtiden undersöka om 

befintliga rekommendationer är överförbara till klättring. Detta kräver ytterligare forskning på 

ett större underlag.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1.  
 

Bakgrundsinformation  
 

 

 

 

Namn: __________________________ 

 

Personnummer: ___________________                                                
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Födelseår: ____________ 

 

Längd: _______cm 

 

Vikt: _______kg 

 

Hur många år har du klättrat?     2-5 år ▢       6-9 år ▢       längre än 9 år ▢ 

 

Hur många timmar i veckan lägger du uppskattningsvis på klättring?                                     

1-3 timmar ▢       4-6 timmar ▢       mer än 6 timmar ▢  
  

Vad klättrar du mest (välj ett alternativ)?      Trad ▢       Boulder ▢       Spor  
▢ 

 

Vilken grad klättrade du som bäst senaste året? ______ 

 

Håller du på med någon annan typ av träning?      Ja ▢         Nej ▢  

 

Om ja, vilken typ av annan träning? Uppge endast träningsformer du utför 

regelbundet (max 2 stycken):___________________________________ 

 

Om ja, hur många timmar per vecka?                  

mindre än 1 timme ▢       1-2 timmar ▢        3-4 timmar ▢                         

mer än 4 timmar ▢  

 

Har du några tidigare skador på underkroppen?      Ja ▢       Nej ▢  

 

Om ja, vilken typ av skador? ____________________________ 
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7.2 Bilaga 2. 

Manliga klättrare sökes till studie  

 

Är du man och har tränat klättring mer än 2 år? 

Då kanske du är den vi söker! 

Vi är två studenter vid Tränarprogrammet inriktning idrottsmedicin, idrottsfysiologi och 

idrottspsykologi som nu i vår kandidatuppsats vill undersöka benstyrka hos klättrare. Du som 

deltagare kommer få möjlighet att gratis genomföra idrottsmedicinska tester som mäter styrka 

och ojämnheter i benens muskulatur. De tester som kommer att genomföras är Biodex 

(benspark och lårcurl i två givna hastigheter) samt diverse hopptester. Efter testerna går vi 

tillsammans med dig igenom resultaten och du får förslag på övningar som kan hjälpa dig att 

utveckla eventuella svagheter och förebygga skador. Alla tester kommer att utföras i 

idrottslabbet på Idrottsmedicinska enheten (sitter ihop med IKSU) och tar totalt cirka 45 

minuter. 

 

Till deltagargrupp 1 söker vi dig som: 

● klättrat grad 7c eller mer det senaste året 
● har klättring som huvudsakliga träningsform och har haft det i 2 år eller mer 
● inte har några nuvarande skador eller smärtor i underkroppen 
● är över 18 år 
● identifierar dig själv som man 

 

Till deltagargrupp 2 söker vi dig som : 

● klättrar grader under 7a (alltså max 7a) 
● har klättring som din huvudsakliga träningsform och har haft det i 2 år eller mer 
● inte har några nuvarande skador eller smärtor från underkroppen 
● är över 18 år 
● identifierar dig själv som man 

 
Passar du in i någon av deltagargrupperna och tycker detta låter spännande? Tveka 
inte på att höra av dig! Du når oss för intresseanmälan och frågor på: 
klattring.studie@gmail.com 
 

Projektansvarig: Lars Göran Fjellborg, universitetsadjunkt, Idrottsmedicinska enheten 

Projektledare: Filip Nyman & Eva Hägglund 
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7.3 Bilaga 3.  
 

Information till studiedeltagare 

Bakgrund och syfte 

Klättring är en komplex idrott som engagerar och utmanar hela kroppen. Ofta associeras 
klättring främst med grepp- och överkroppsstyrka vilket ibland medför att underkroppens roll 
i viss mån glöms bort. Denna studie syftar således till att undersöka styrkeförhållandena i 
underkroppen hos klättrare på olika nivåer. Detta för att skapa en ökad förståelse för idrottens 
fysiska krav i allmänhet och hur benstyrkan påverkar olika svårighetsgrader av klättring i 
synnerhet.   

Tester 

Du som studiedeltagare kommer vid ett tillfälle att genomföra tre maximala styrke- och 
explosivitetstester. Testtillfället kommer totalt att ta cirka 45 minuter och testerna beskrivs 
kortfattat nedan.  

● Squat Jump (SJ): Vertikalt hopptest med två ben från statisk knäböjsposition (90° i knäled) på 
kontaktmatta. 

● Counter Movement Jump (CMJ): Vertikalt hopptest med två ben på kontaktmatta. Till 
skillnad från SJ startas CMJ dynamiskt genom en snabb böjning och sträckning i höft-, knä- 
och fotled.    

● Isokinetiskt styrketest: Styrketest för fram- och baksida lår genom böjning och sträckning av 
knäleden i en dynamometer. Testet genomförs i två olika förutbestämda hastigheter. 
 
OBS! Ingen belastande träning för underkroppen får ha genomförts de närmsta 24 timmarna 
innan testtillfället. Om du som försöksperson upplever sjukdomskänsla vid testtillfället kan 
testerna inte genomföras och ny tid bokas i samråd med projektledare.   

Risker 

Att utföra maximala fysiska tester medför alltid en viss risk för fysiska skador som 
exempelvis sträckningar och bristningar i muskler. Skaderisken på de tester som används i 
denna studie är väldigt låg men ändå något du som studiedeltagare ska vara medveten om.  

Datahantering 

De personuppgifter som samlas in under studiens gång kommer efter sammanställning att 
kodas om till siffror och på så vis anonymiseras. De kodade, anonyma uppgifterna kommer att 
redovisas och publiceras men de ursprungliga okodade uppgifterna tillgås endast 
projektledare och projektansvarig. Det förvaras sedermera inlåst av projektansvarig.  

Förmåner 

Som studiedeltagare får du alltså möjlighet att kostnadsfritt genomföra avancerade 
idrottsmedicinska tester under uppsikt av sakkunniga testledare. När alla tester är genomförda 
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går testledaren tillsammans med dig igenom dina resultat och ger om önskat ut förslag på 
övningar baserat de individuella förbättringsområdena just du har. 

 

Informerat samtycke  
● Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå 

till och den tid den tar i anspråk.  
● Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och vet 

vem jag ska vända mig till om jag undrar något mer.  
●  Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har blivit 

tillfrågade och vad syftet med deltagandet är. 
●  Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande 

utan att jag behöver förklara varför.  
● Jag ger mitt medgivande till Umeå universitet att lagra och bearbeta den information som 

samlas in under studien.  
●  Jag ger detta medgivande förutsatt att inga obehöriga kommer att ta del av det insamlade 

materialet.  
 

Underskrift studiedeltagare   Ort och datum 

 

Namnförtydligande  
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