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Abstrakt 
 

Introduction: Dynamic Strength Index (DSI) is a ratio which describes an individuals 

relationship between maximal and explosive strength. Post-activation potentiation (PAP) is a 

phenomenon where a conditioning activity, i.e. squats, is used to enhance a subsequent 

activity.  

The purpose of this study was to investigate if (a) isometric partial squats (IPS) could affect 

the DSI ratio, (b) IPS affects jump height or peak force in Countermovement jump (CMJ), (c) 

IPS will affect peak force in isometric mid thigh-pull (IMTP), (d) there is a significant 

correlation between DSI-ratio and PAP-effect. 

Methods: Four male and four female beach volleyball players (age 24.2 ± 3.8 years, weight 

72.7 ± 11.5 kg, length 179.3 ± 9.2 cm) participated in a counterbalanced measure design study 

consisting of two experimental trials. The participants performed countermovement jump 

(CMJ) on force plates and isometric mid-thigh pull (IMTP) with a load cell during both trial 

days DSI and DSIPAP. During DSIPAP participants also performed IPS as a conditioning activity. 

Results: Results showed no significant difference on the DSI-ratio between the trials DSI and 

DSIPAP (p=0.42). Results for CMJ (cm) showed a decreased jump height at DSIPAP and a 

significant difference (p=0.042). No significant difference for neither CMJ PF (p=0.96) nor 

IMTP PF (p=0.20) between the trials were found. No significant correlation were found 

between DSI-ratio and PAP-effect neither for CMJ peak power (r=-0.38) nor CMJ jump 

height (r=-0.21).  

Conclusion: Maximal isometric squats does not seem to effect DSI-ratio, CMJ PF, CMJ PP 

nor IMTP PF but had a negative effect on jump height in CMJ for beach volleyball players. 

The findings in this study supports previous studies that a possible negative correlation exists 

between strength-power-ratio and PAP-effect. Future studies are required to investigate this 

further.  
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Introduktion: Dynamic Strength Index är ett ratio som beskriver en individs förhållande 

mellan maximal och explosiv styrka. Post-activation potentiation (PAP) är ett fenomen där en 

förberedande aktivitet, exempelvis knäböj, används för att få en prestationsförbättring i en 

kommande aktivitet.  

Syftet med denna studie var att undersöka om (a) isometriska partiella knäböj (IPK) påverkar 

Dynamic Strength Index-ration (DSI), (b) IPK påverkar hopphöjd eller maximal kraft i CMJ, 

c) IPK påverkar maximal kraft i IMTP, (d) det finns någon signifikant korrelation mellan DSI-

ratio och PAP-effekt. 

Metod: Fyra manliga och fyra kvinnliga beachvolleybollspelare (ålder 24.2 ± 3.8 år, vikt 72.7 

± 11.5 kg, längd 179.3 ± 9.2 cm) deltog i en counterbalanced measure design studie med två 

testtillfällen. Deltagarna utförde countermovement jump (CMJ) på kraftplattor och isometric 

mid-thigh-pull (IMTP) med en lastcell under båda testdagarna DSI och DSIPAP. Under DSIPAP 

utfördes även IPK som en förberedande aktivitet.                    

Resultat: Resultaten visade ingen signifikant skillnad på DSI-ratio mellan testtillfällena DSI 

och DSIPAP (p=0.42). Resultaten för CMJ (cm) visade en lägre hopphöjd vid DSIPAP och en 

signifikant skillnad (p=0.042). Ingen signifikant skillnad för varken CMJ PF (p=0.96) eller 

IMTP PF (p=0.20) mellan DSI och DSIPAP hittades. Resultaten visade inte heller någon 

signifikant korrelation mellan DSI-ratio och PAP-effekt för CMJ peak power (r=-0.38) och 

CMJ hopphöjd (r=-0.21).                     

Konklusion: Maximala isometriska knäböj verkar varken påverka DSI-ratio, CMJ PF eller 

IMTP PF och hade en negativ påverkan på hopphöjd för beachvolleyspelare. Resultaten i den 

här studien stöder tidigare forskning att en möjlig negativ korrelation mellan styrka-effekt-

ratio och PAP-effekt. Framtida studier behövs för att undersöka det närmare. 
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Introduktion 
 

Över det senaste halvseklet har många idrotter utvecklats och kraven på elitidrottare har ökat 

markant (Wallace & Norton, 2004). Inom exempelvis fotboll på elitnivå har de fysiska kraven 

ökat (Bush, Barnes, Archer, Hogg & Bradley, 2015) där spelarna gör fler högintensiva 

löpningar idag än vad de utförde för tio år sedan. Även inom friidrotten har antalet 

världsrekord kontinuerligt ökat inom alla grenar tack vare bland annat bättre träning, mer 

utvecklad utrustning och förbättrad ekonomi för atleterna (Lippi, Banfi, Favaloro, Rittweger 

& Maffulli, 2008).  

I takt med prestationsutvecklingen kommer det ny forskning på allt från tester (Sheppard, 

Chapman & Taylor, 2011) till uppvärmningprotokoll (Smith, Pridgeon & Hall, 2018) för att 

maximera idrottares fysiska prestation och utvecklingspotential. Speciellt styrketräning har 

blivit ett vanligare och viktigare komplement i träningen för i princip alla idrotter (Tan, 1999) 

då styrka och effektutveckling har visat sig vara viktiga faktorer för prestation inom många 

idrotter där hopp, kast eller slag används (Newton & Kraemer, 1994; Baker, 2001).  

Maximal effekt eller peak power (PP) är den högsta effekt/power som uppnås vid en rörelse 

vars mål är att åstadkomma högsta möjliga hastighet i en rörelseaktion (Kraemer, 2000). 

Effektutveckling räknas ut genom att multiplicera kraften med hastigheten (Kawamori & 

Haff, 2004). Effektutveckling har visats korrelera med maximal styrka (Baker, 2001; Stone et 

al., 2003) vilket visar att maximal styrka är en viktig faktor för att nå hög effektutveckling 

(Baker, 2001). Muskulaturens effektutveckling i olika kontraktionshastigheter kan förklaras 

med en kraft-hastighet kurva (Hill, 1938) (figur 1). När hastigheten på en koncentrisk 

muskelkontraktion ökar så minskar maximal kraft och när hastigheten minskar ökar maximal 

kraft (Hill, 1938). För att utveckla effektutvecklingen kan träningen fokuseras på att öka 

maximal styrka eller på att producera kraft snabbare (Baker, 2001).  

För att enklare kunna se vilken av dessa fysiska förmågor en idrottare behöver lägga fokus på 

i sin träning har ett index tagit fram, Dynamic Strength Index (DSI), där två tester genomförs. 

Ett test som är längst till vänster på kraft-hastighets kurvan, för att mäta maximala styrkan i 

underkroppen för en låg hastighet, och ett ballistiskt test som ligger långt till höger i kraft-

hastighetkurvan, för att mäta den högsta kraften i ett ballistiskt explosivt moment som har hög 

hastighet (Sheppard et al., 2011). Ration räknas ut genom att resultatet i det ballistiska testet 

divideras med resultatet i det maximala testet (Sheppard et al., 2011). Utifrån testresultaten 
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kan en tränare se hur hög maximal styrka atleten har samt hur stor del av denna styrka den får 

ut i en explosiv övning (Kawamori, Rossi, Justice & Haff, 2006).  

Ration har en skala mellan 0.01–1 och för att tolka ration kan värdena kategoriseras i tre 

kategorier där låga värden: <0.6, medel: 0.6–0.8 och höga: >0.8 (Sheppard et al., 2011). Höga 

värden betyder att atleten kan uppnå stor effektutveckling utifrån sin maximala styrka, medan 

låga värden innebär att atleten inte kan utnyttja sin maximala styrka till att få en hög 

effektutveckling. Har atleten exempelvis 0.5 i ratio rekommenderas atleten att fokusera på 

plyometrisk träning (Sheppard et al., 2011), medan en atlet som har höga värden 

rekommenderas träna maximal styrka för att kunna utveckla sin effektutveckling ytterligare 

(Comfort et al., 2017) då effektutvecklingen i stor grad dikteras av den maximala styrkan 

(Stone et al., 2003).  

I två studier (Thomas, Jones & Comfort 2015; Comfort et al., 2017) som testat reliabiliteten 

för DSI och vilka tester som lämpar sig bäst kom de fram till att Countermovement Jump 

(CMJ) med händerna vid höften som ballistiskt test hade högre reliabilitet än Squat Jump (SJ) 

och att Isometric Mid-Thigh Pull (IMTP) hade en hög reliabilitet som maximalt styrketest. I 

nämnda studier användes ett uppvärmningsprotokoll med dynamisk stretching efterföljt av 

antingen SJ eller CMJ och därefter IMTP.  

En akut prestationsförbättring kan uppnås genom en specifik uppvärmning, detta förklaras 

genom ett fenomen som kallas för Post Activation Potentiation (PAP) (Lorenz, 2011). För att 

få en PAP-effekt genomförs en förberedande aktivitet (FA) t.ex. tunga knäböj som en del av 

uppvärmningen innan den tänkta aktiviteten (TA) (Robbins, 2005). Studier har visat att PAP 

kan ge en positiv effekt på effektutveckling inom ballistiska moment som sprint och hopp 

(Duncan, Thurgood & Oxford, 2014; Arabatzi et al., 2014). PAP påverkar kraft-hastighet 

kurvan (figur 1) och bör rent hypotetiskt sett inte kunna påverka extremvärdena men kan ge 

en positiv effekt i effektutveckling på resterande värden (Sale, 2002), detta för att PAP främst 

genom fysiologiska processer skapar förutsättningar för muskeln att snabbare kunna 

producera kraft men inte en högre maximal isometrisk kraft (Docherty, Robbins & Hodgson, 

2004). 
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Figur 1. Hypotetisk kraft-hastighet 

(Load/force-velocity) kurva med och utan 

PAP-effekt. Teoretiskt blir kurvan mer 

konkav av PAP (streckade linjen) mellan 

extremvärdena maximal isometrisk kraft 

och maximal förkortningshastighet (Sale, 

2002). En mer konkav linje skapar 

förutsättning att producera högre effekt vid 

en given submaximal belastning. 

 

I en översiktsartikel av Tillin och Bishop (2009) listades en rad olika faktorer som påverkar 

PAP, t.ex. hur krävande FA är, vilken typ av övning och muskelarbete som används, 

viloperioden mellan FA och TA, maximal muskelstyrka och muskelfibertyp. Alla dessa 

faktorer har en påverkan på utfallet av PAP (Tillin & Bishop, 2009) och på grund av detta blir 

det väldigt svårt att säkerställa vilken PAP-metod som är optimal.  

Det finns forskning med olika resultat för olika typer av FA men mycket forskning visar att 

tunga belastningar nära 1 repetition max (1RM) är att föredra och att starkare idrottare får 

PAP-effekten tidigare samt en högre PAP-effekt än otränade individer (Rahimi, 2007; De 

Villarreal, González-Badillo & Izquierdo, 2007). Hennemans storleksprincip (Henneman, 

Somjen & Carpenter, 1964) kan också stärka att tyngre belastningar som rekryterar mer typ II 

muskelfibrer bör vara att föredra då dessa svarar bäst på PAP (Hamada, Digby, Sale, 

MacDougall & Tarnopolsky, 2000). 

FA har visat positiva resultat för effektutveckling i underkropp för både tung dynamisk (Seitz, 

de Villarreal & Haff, 2014; Rixon, Lamont & Bemben, 2007), isometrisk (Bogdanis, 

Tsoukos, Veligekas, Tsolakis & Terzis, 2014; Rixon et al., 2007) och plyometrisk (Tobin & 

Delahunt, 2014; Turner, Bellhouse, Kilduff & Russell, 2015) FA. Flera studier (Till & Cooke, 

2009; Lim & Kong, 2013) som använt maximala isometriska kontraktioner som FA för nedre 

extremiteter har fått en stor variation där bara enstaka deltagare fått en positiv effekt.  

De faktorer som kan ha påverkat resultatet i vissa studier är t.ex. en för kort vilotid mellan FA 

och TA (Lim & Kong, 2013). Ett stort problem med att hitta när PAP-effekten är som störst 

beror på förhållandet mellan trötthet och potentiering från FA (Seitz et al., 2014). Tiden 
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mellan FA och TA måste vara tillräckligt lång för att trötthet, som avtar snabbare än det 

potentierade tillståndet i muskeln (Tillin & Bishop, 2009), ska upphöra men inte för lång så 

att PAP-effekten blir för liten eller försvinner till den TA (Turner, 2009; Tillin & Bishop, 

2009). Eftersom muskeln är i ett både utmattat och potentierat tillstånd efter FA kommer en 

positiv PAP-effekt först komma till uttryck då PAP är större än den negativa effekten av 

trötthet (Kilduff et al,. 2007). Detta innebär att en tillräckligt lång viloperiod måste finnas 

mellan FA och TA som eliminerar trötthet men behåller PAP (Kilduff et al,. 2007). Hur 

utmattad muskeln blir och hur snabb återhämtning den har, har att göra med individens 

fysiska egenskaper (Seitz et al., 2014). I en studie av Seitz et al. (2014) visade resultaten att 

starkare atleter hade en PAP-effekt mellan 3–12 minuter efter FA bestående av tre repetitioner 

på 90% av 1RM knäböj medans de svagare först mellan 6–12 minuter efter FA uppvisade en 

PAP-effekt. I en metaanalys av Wilson et al. (2013) har PAP-effekten generellt visats vara 

optimal under tidsspannet 7–10 minuter efter att FA avslutats.  

Maximalt isometriskt arbete som FA kan teoretiskt vara bättre än dynamiskt då isometriska 

muskelkontraktioner aktiverar fler muskelfibrer (Duchateau & Hainaut, 1984) samt har en 

lägre metabolisk kostnad än dynamiska muskelkontraktioner (De Looze, Toussaint, 

Commissaris, Jans & Sargeant, 1994). Detta skulle kunna leda till en högre PAP-effekt samt 

en mindre trötthet. Negativa resultat har hittats för maximalt isometriskt arbete som FA för 

underkropp inför explosiva moment (Tsolakis, Bogdanis, Nikolaou & Zacharogiannis, 2011). 

Tsolakis et al. (2011) använde i sin studie tre set med tre sekunders maximal isometrisk 

benpress med 15 sekunder vila mellan set som FA och 8–12 minuter vila till TA där resultatet 

blev en försämring av effektutveckling i CMJ på 7.5% efter åtta minuter och 8.7% efter tolv 

minuter. En liknande studie (Rixon et al., 2007) som fick signifikant högre hopphöjd och 

effektutveckling av maximal isometrisk FA jämfört med utan FA och tung dynamisk FA 

(90% 1RM) 3RM använde sig av samma metod med undantagen att två minuters vila 

användes istället för 15 sekunder mellan seten samt att benböj användes istället för benpress 

som FA. De fann även att starkare deltagare fick en högre PAP-effekt både från dynamisk och 

isometrisk FA (Rixon et al., 2007). De negativa resultaten Tsolakis et al. (2011) fick i kontrast 

till de positiva från Rixon et al. (2007) beror förmodligen på skillnaden i vilotid mellan de tre 

seten i FA där Tsolakis et al. (2011) endast hade 15s vila och därmed fick deltagarna en för 

stor muskeltrötthet. 

Till författarnas kännedom finns endast enstaka studier som undersökt korrelation mellan PAP 

och styrka-effekt ratio (Tillin & Bishop, 2009) samt om PAP kan ge en positiv effekt på 
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maximal styrka (Batista, Ugrinowitsch, Roschel & Lotufo, 2007). Utifrån de kunskapsluckor 

om PAP och uppvärmningsmetod inför DSI var syftet med denna studie att undersöka om (a) 

isometriska partiella knäböj (IPK) påverkar DSI-ration, (b) IPK påverkar hopphöjd eller 

maximal kraft i CMJ, c) IPK påverkar maximal kraft i IMTP, (d) det finns någon signifikant 

korrelation mellan DSI-ratio och PAP-effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Metod 
Deltagare  

Deltagarna i studien bestod av 8 beachvolleybollspelare (ålder 24.2 ± 3.8 år, vikt 72.7 ± 11.5 

kg, längd 179.3 ± 9.2 cm), där vissa tävlade på den lägsta nivån i Sverige (Open), vissa på 

medelnivå (Challenger) och några på den högsta nivån i Sverige (Swedish Beach Tour). 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att de skulle vara skadefria och friska vid 

samtliga testtillfällen, att de inte brukat nikotin eller förtärt koffein samma dag som 

testtillfällena, inte heller ha brukat alkohol dagen innan eller samma dag som testerna 

utfördes, inte ha utfört någon form av tung träning dagen innan eller samma dag som testerna 

samt delta på alla tre tillfällen under studien. Testdeltagarna fyllde i hälsodeklaration inför 

varje testtillfälle.  

Deltagandet i studien var helt frivilligt och deltagarna fick avbryta sitt deltagande i studien när 

som helst utan att behöva ge någon orsak. Innan första testtillfället fick de även läsa ett 

informationsblad (bilaga 1) samt skriva under samtyckesbrev (bilaga 2).  

Alla testdeltagare genomförde båda testtillfällena med max sju dagars mellanrum och utfördes 

under samma tid på dygnet. 

 

Tabell 1. Deskriptiv data över testdeltagare. 

 

 Kvinnor (n=4) Män (n=4) Totalt (n=8) 

Ålder (år) 24 ± 2.6 24.5 ± 4.5 24.2 ± 3.8 

Vikt (kg) 64.2 ± 5.2 81.1 ± 9.8 72.7 ± 11.5 

Längd (cm) 171.2 ± 2.2 187.4 ± 5.8 179.3 ± 9.2 
 
 

 

Procedur 

Studien bestod av totalt tre tillfällen där det första tillfället var en bekantningstillfälle med alla 

testdeltagare, där de fick bekanta sig med testerna. De två testtillfällena DSI och DSIPAP 
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bestod av testerna CMJ och IMTP där DSIPAP även inkluderade maximal isometrisk knäböj 

som en FA efter den generella uppvärmningen. 

 De två testtillfällena var randomiserade där hälften började med DSI och hälften med DSIPAP. 

Även ordningen på testerna CMJ och IMTP var randomiserat (figur 2) där testdeltagare 

började med samma test under båda testtillfällen DSI och DSIPAP, det vill säga att de som 

började med CMJ under DSI även började med CMJ under sitt andra testtillfälle DSIPAP. 

Deltagarnas längd mättes utan skor med hjälp av en stadiometer och vikt registrerades på båda 

testtillfällen på kraftplattor (modelltyp 9281E, dimensioner 60 x 40 cm, Kistler Instruments 

Inc., Amherst, NY, USA) där deltagarna bar skor. 

Uppvärmningen bestod av 10 minuters cykling på en Monark Ergomedic 828E (Monark 

Exercise, Vansbro, Sverige) i 60 RPM och ett motstånd på 1.5 kilopond samt tre minuters 

dynamisk stretching, som bestod av fyra olika övningar (bilaga 3). Innan CMJ och IMTP 

utfördes vilade testdeltagarna sittandes i två minuter.  

Under DSI utförde sedan deltagarna de två övningarna, CMJ och IMTP. Efter att ha utfört alla 

repetitioner på den första övningen vilade de två minuter innan de påbörjade testerna på den 

andra övningen.  

Under DSIPAP värmde deltagarna upp med cykel och dynamisk stretching precis som under 

DSI. Innan de påbörjade den första övningen utförde de isometriska knäböj som FA. Efter att 

ha utfört alla repetitioner på de isometriska knäböjen vilade de sittandes i sju minuter innan de 

påbörjade den första övningen.  
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Figur 2. Schematisk översikt över testdagarna. Alla testpersoner genomförde CMJ och IMTP 

under två olika testtillfällen med isometrisk knäböj som FA vid ett testtillfälle. (CMJ = 

Countermovement Jump, IMTP = Isometric Mid-Thigh Pull, DSI = Dynamic Strength Index, 

DSIPAP = Isometrisk knäböj). 

 

Isometric Mid-Thigh Pull (IMTP) 

Isometric Mid-Thigh Pull är ett isometrisk maximalt styrketest, främst för att mäta 

muskelstyrkan i de nedre extremiteterna (James, Roberts, Haff, Kelly & Beckman, 2017). 

Testdeltagarna utförde IMTP med hjälp av en portabel lastcell (Dini Argeo, Rom, Italien) som 

visats vara reliabel för peak force (PF) (James et al., 2017). Lastcellen nollställdes innan varje 

försök. Lastcellen och dragstången spändes fast med hjälp av karbinhakar och spännband som 

lätt kunde anpassas i höjd utifrån testdeltagarens antropometri för att ha dragstången mitt på 

lårbenet. Deltagarna blev instruerade innan draget att ha pronerat grepp runt dragstången och 

innan start lätt dra i dragstången för att inte få en initial ryckrörelse för att säkerställa enbart 

isometrisk kraft. De blev också instruerade att stå axelbrett med benen rakt över lastcellen, 

knäna böjda rakt över fötterna (135–145° i knäled), bibehålla en rak och upprätt rygg (140–

150° i höftled) och starta draget efter en nedräkning på “3,2,1 dra”. Instruktionerna för draget 

var att “dra så snabbt och hårt som möjligt rakt upp”. 

Deltagarna hade tre försök på sig med två minuters vila 

mellan varje försök, där det bästa resultatet användes. Efter 

första testtillfälle registrerades testdeltagarnas vinklar i knä- 

och höftled, som mättes för hand av testledarna med en 

gradskiva, samt dragstångens höjd från marken för att 

kunna reproducera draget till nästa tillfälle. Samma 

inställningar användes för det andra tillfället för att 

säkerställa att en så lik position som möjligt användes under 

båda testtillfällen.  

            Bild 1. Utförande av IMTP. 

 

 

Countermovement Jump (CMJ) 

Countermovement Jump på kraftplattor är ett reliabelt och bra test för att mäta kraft och effekt 

i de nedre extremiteterna (Hori et al., 2009). Testdeltagarna utförde hoppen på kraftplattor 

(modelltyp 9281E, dimensioner 60 x 40 cm, Kistler Instruments Inc., Amherst, NY, USA) 
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sampling på 1000 Hz, som var kopplad till en stationär dator med mjukvaruprogrammet 

MARS (version 3.0.1.70, Kistler Instruments Inc., Amherst, NY, USA). Från MARS togs 

sedan resultaten ut i hopphöjd, PF och PP. Testdeltagarna blev instruerade att ha händerna på 

höften och sedan gå ner till ett djup där de kände att de kunde producera maximal kraft och 

sedan omedelbart vända rörelsen till ett så högt hopp som möjligt.  Efter utfört hopp klev de 

av kraftplattorna så att dessa kunde nollställas, och sedan klev testdeltagaren på kraftplattorna 

för att utföra nästa hopp. 

Totalt tre hopp utfördes, där 

hoppet med högst PF i den 

koncentriska fasen användes 

för vidare analys.  

Hopphöjden beräknades 

utifrån vertikal hastighet vid 

take-off.  

 

       Bild 2. Utförande av CMJ. 

 

 

PAP-Isometrisk knäböj 

Testdeltagarna utförde isometriska partiella knäböj i en Smith-maskin (Nordic Gym, Bollnäs, 

Sverige) med en stång som vägde 30 kg. Stången utrustades med tillräckligt med vikt för att 

deltagarna inte skulle kunna lyfta stången. Stången ställdes in så att deltagarna hade mellan 

110 och 120 grader i knävinkel. De fick värma upp i tre set, med en repetition som varade 3 

sekunder på varje set, där de bads trycka motsvarande 50%, 70% och 90% av sitt maximum 

för att sedan efter två minuters vila utföra 3x3 sekunder maximalt isometriskt arbete med två 

minuters vila mellan set. Instruktionerna som gavs var att, på given signal “kör”, så snabbt 

som möjligt trycka så hårt de kunde upp mot stången i 3 sekunder tills testledare sa stopp.  

 

Dynamic Strength Index (DSI) 

Dynamic Strength Index (DSI) är ett ratio som förklarar förhållandet mellan en individs 

maximal styrka och dess förmåga att producera kraft i en ballistisk övning. PF användes för 

både CMJ och IMTP som testresultat, i linje med tidigare forskning (McMahon, Jones, 

Dos’Santos & Comfort, 2017; Thomas et al., 2015; Comfort et al., 2017). Eftersom IMTP inte 

utfördes på kraftplattor adderades därför även kroppsvikten omvandlat till Newton (N) in i 
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beräkningen. DSI räknas ut genom att PF (N) i CMJ divideras med PF (N) i IMTP (ekvation 

2).  

 

 

 

Ekvation 1. Uträkning av kraft (F) i Newton. F=kraft (N), mg= massa (kg)* gravitation. 

 

 

 

Ekvation 2. Ekvation för beräkning av DSI-ratio.  

 

Etisk reflektion 

Innan studien genomfördes fick deltagarna ett informationsblad om studien (bilaga 1) samt 

frivilligt underteckna ett samtyckesbrev (bilaga 2). Genom detta informerades de om riskerna 

som fanns i studien, vad testresultaten skulle användas till samt att deltagandet var helt 

frivilligt och att de kunde välja att avsluta sitt deltagande när som helst utan att behöva nämna 

orsak. Alla resultat och data var kodade och endast testledarna hade tillgång till dessa. 

Deltagarna blev erbjudna att få sina resultat när all datainsamling var klar.  

 

Statistisk analys 

Alla statistiska analyser gjordes i Microsoft Excel 2016. Data som räknades ut och 

presenterades var medelvärden och medelavvikelser. För att beräkna om skillnader fanns 

mellan testtillfällena DSI och DSIPAP användes ett parat tvåsidigt t-test. Table of Critical 

Values: Pearson Correlation table användes för att kontrollera signifikansnivå på r-värden från 

korrelationsanalyserna. Statistisk signifikansnivå för denna studie sattes till p < 0.05.  
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Resultat 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad för DSI-ratio mellan DSI och DSIPAP (p=0.42) 

(Figur 3). Resultaten för peak force (N) i IMTP (p=0.20) (Figur 4) och CMJ (p=0.96) (Figur 

5) visade ingen signifikant skillnad mellan testtillfällena DSI och DSIPAP. Den enda 

signifikanta skillnaden var för hopphöjd (p=0.042) mellan DSI och DSIPAP där sju av åtta 

deltagare fick ett sämre resultat under DSIPAP (Figur 6). PAP-effekten uttryckt i procentuell 

skillnad mellan DSI och DSIPAP för CMJ peak power (W) visade ingen signifikant korrelation 

med DSI-ratio (r=-0.38) (figur 7). Deskriptiv data för DSI-ratio, CMJ och IMTP visas i tabell 

2. 

 

Tabell 2. Deskriptiv data för beachvolleybollspelare under testtillfällena DSI och DSIPAP. 

Medelvärden och standarddeviationer för DSI-ratio och de separata övningarna, 

countermovement jump (CMJ) mätt i hopphöjd (cm), peak force (PF) i newton (N), peak 

power (PP) i watt (W) och PF N i Isometric mid-tigh pull (IMTP).  

 Ratio IMTP PF (N) CMJ PF (N) CMJ (cm) CMJ PP (W) 

DSI 
(n=8) 0.82 ±0.1 2106.6 ±458.1 1719.7 ±290 37.7 ±3.6 3973.1 ±704.2 

DSIPAP 

(n=8) 0.84 ±0.09 2049.1 ±441.3 1718.3 ±261.7 36.4 ±3.9 3836.2 ±757.4 

 

 
Figur 3. DSI-ratio under de olika testtillfällena DSI och DSIPAP. 
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Figur 4. Peak force (N) i IMTP för testtillfällena DSI och DSIPAP. 

 

 

 

Figur 5. Peak force (N) i CMJ för testtillfällena DSI och DSIPAP. 
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Figur 6. Hopphöjd (cm) för testtillfällena DSI och DSIPAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Sambandet mellan DSI-ratio (från testtillfälle DSI) och procentuell förändring i CMJ 

peak power (W) från testtillfällena DSI och DSIPAP (r=-0.38). 
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Diskussion 
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka om isometriska partiella knäböj 

(DSIPAP) påverkar DSI-ration, men även att se hur de olika momenten inom DSI (CMJ och 

IMTP) påverkas av DSIPAP samt om DSI-ratio korrelerar med PAP-effekten.  
Resultaten för hur isometriska partiella knäböj påverkar DSI-ration visade ingen signifikant 

skillnad. Däremot visade resultaten en stor individuell spridning, där vissa av testdeltagarnas 

DSI-ratio förändrades. Två av deltagarna fick en ökning från deras ursprungliga DSI-värde till 

DSIPAP DSI-värdet med 0.12, vilket innebar att dessa deltagare hamnade i en annan ratio-

kategori, där de gick från att vara i medel (0.6–0.8) till att vara i hög (>0.8). Att använda sig 

utav DSI-ratio för träningsplanering kan därför bli problematiskt.  

Tidigare forskning som använt sig av isometriska knäböj som FA (Rixon et al., 2007) fick 

signifikant högre hopphöjd och effektutveckling i CMJ. I samma studie kom de fram till att 

deltagare med erfarenhet av styrketräning fick högre PAP-effekt (Rixon et al., 2007). Till 

skillnad från Rixon et al., (2007) fick denna studie annorlunda resultat, då hopphöjden var 

signifikant lägre efter DSIPAP än vad den var vid DSI. Anledningar till detta kan vara att 

deltagarna blev trötta av DSIPAP och att vilan inte var tillräckligt lång. I denna studie användes 

samma PAP-protokoll som Rixon et al. (2007) som fick en positiv PAP-effekt medans 

Tsolakis et al. (2011) fick negativa resultat på peak force i CMJ när de hade ett snarlikt PAP-

protokoll men betydligt kortare vila mellan seten under FA. Med dessa studiers resultat och 

metoder i åtanke är sannolikheten liten att den nuvarande studiens FA metod var för 

ansträngande. 

I studien av Rixon et al. (2007) delades deltagarna upp i två grupper beroende på hur erfarna 

de var med styrketräning. Deras resultat i CMJ skiljdes åt rejält, där de oerfarna hade ett 

medelvärde på hopphöjd på 33,7 cm medan de erfarna hade 44,7. Det var även de erfarna som 

fick bäst effekt av PAP. Med hänsyn till resultaten i Rixon et al. (2007) studie borde 

deltagarna i denna studie därför klassificeras som oerfarna. Att dessa deltagare då inte fick 

någon PAP-effekt kan därför vara pga. att de inte är tillräckligt vana med styrketräning.  

Maximal styrka sett till 1RM knäböj har också visats ha en hög signifikant korrelation med 

hur stor PAP-effekt som uppnås (Seitz et al., 2014). Seitz et al. (2014) kategoriserade starka 

som 1RM knäböj >2 x kg kroppsvikt och svaga 1RM <2 x kg kroppsvikt, i nuvarande studie 

fanns endast isometrisk peak force från IMTP som referensvärde för maximal styrka. Därav 

blir det omöjligt att exakt kategorisera dem mot 1RM knäböj men teoretiskt sett till en kraft-
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hastighet kurva bör en isometrisk maximal kontraktion vara högre än den dynamiska i ett 

knäböj. Denna studies medelvärde för IMTP (kg) per kg kroppsvikt låg på 1.95 ±0.23 kg, 

vilket skulle klassas som låg styrka enligt Seitz et al. (2014). Denna jämförelse är inte optimal 

men kan ge en indikation över att deltagarna i denna studie inte hade en så hög maximal 

styrka och därmed inte heller fick någon större PAP-effekt. 

För PF IMTP visade resultaten ingen signifikant skillnad mellan DSIPAP och DSI men även 

där var det en individuell spridning på resultaten som diskuteras mer utförligt under 

metodologisk reflektion.  

För närvarande finns väldigt lite forskning kring samband mellan styrka-effekt/strength-power 

ratio och PAP. En del av studiens syfte var att undersöka denna korrelation. En tidigare studie 

har visat på en signifikant negativ korrelation (r2 = 0.65; p < 0.05) mellan strength-power 

ratio och peak power i viktade CMJ (Tillin & Bishop, 2009). Denna korrelation tyder på att de 

som har svårt att överföra sin styrka till power får en högre PAP-effekt. I den nuvarande 

studien var resultatet icke-signifikant för korrelation mellan peak power och DSI-ratio (r=-

0.38) men den negativa korrelationen överensstämmer med tidigare forskning vilket stärker 

den teorin. Den nuvarande studiens resultat visade att 7 av 8 hade en minskning i PP under 

DSIPAP än under DSI trots de negativa förändringarna fick de med högre DSI-ratio en större 

minskning. 

 

Etiska och samhälleliga reflektioner  

De risker som kunde uppkomma under studien diskuterades och utvärderades innan studiens 

början. Den största risken var eventuella skador vid de maximala övningarna, isometriska 

knäböj och isometric mid-thigh pull. Genom att testdeltagarna hade en dag när de fick bekanta 

sig med övningarna och genom en ordentlig genomgång gällande teknik i varje övning 

minimerades riskerna. Tack vare detta och att tidigare forskning visat positiva resultat, ansågs 

de möjliga fördelarna med studien vara större än riskerna.  

 

Metodologisk reflektion 

Som tidigare nämnt skulle urvalet av deltagare till studien kunna förbättras både i att öka 

antalet, ha jämnare fysiskt status och liknande bakgrund inom styrketräning då detta visat sig 

påverka PAP (Tillin & Bishop, 2009).  
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I denna studie ingick ett tillfälle för att komma in och testa på alla övningar för att minimera 

risken för att resultatet skulle påverkas pga att deltagarna från första till andra testtillfälle 

skulle ha fått en inlärningseffekt. Ett tillfälle för att testa på och lära sig kan ha varit för lite 

för denna studies deltagare som inte hade så stor erfarenhet av tester och styrketräning. Detta 

kan ha varit ett problem i denna studie där resultatet visade att 5 av 8 deltagare fick ett högre 

PF på IMTP under sitt andra testtillfälle oberoende av vilken testgrupp de hade delats in i. För 

denna studie borde fler bekantningstillfällen lagts in för att eliminera risken för inlärning. För 

framtida studier skulle detta problem lösas genom ett bättre urval av testpersoner eller ha fler 

bekantningstillfällen. 

 

Det finns ingen enhetlig standardisering för IMTP (James et al., 2017; Comfort, Jones, 

McMahon & Newton, 2015) men Comfort et al. (2015) hittade inga signifikanta skillnader i 

PF för olika vinklar i knä och höftled när IMTP utfördes med en fast stång där deltagarna stod 

på kraftplattor. Med kraftplattor registreras vertikal kraft i en closed chain miljö men i denna 

studie användes en lastcell med en stång som går att röra på vilket skapar en open chain miljö 

som kan påverka kraftproduktionen negativt. Därav borde det maximala styrketestet IMTP i 

den nuvarande studien utförts på samma kraftplattor som användes till CMJ, som tidigare 

studier gjort (McMahon, Jones, Dos’Santos & Comfort, 2017; Thomas et al., 2015; Comfort 

et al., 2017). Detta skulle ge en högre reliabilitet än att använda två olika mätinstrument för de 

olika testerna. 

Att använda sig av ett annat maximalt styrketest än IMTP som t.ex. isometrisk knäböj skulle 

kunna ge en högre validitet, detta genom att användandet av överkroppsstyrka skulle 

elimineras i knäböj och därmed efterlikna ett CMJ i högre grad än vad IMTP gör.  

 

Konklusion  

Studiens resultat visar att maximala isometriska partiella knäböj som PAP inte har någon 

signifikant påverkan på DSI-ratio, PF CMJ eller PF IMTP. Däremot visade resultaten en 

signifikant skillnad i hopphöjd i CMJ, där IPK gav upphov till till lägre hopphöjd. Deltagarna 

i studien hade relativt höga DSI-ratios, relativt låg maximal styrka och lite erfarenhet inom 

styrketräning, alla dessa faktorer verkar enligt tidigare forskning ha en suboptimal påverkan 

på PAP, vilket kan ha spelat en stor roll i studiens resultat. 
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Praktisk tillämpning 

DSI är ett ratio som används för att få en översikt över en idrottares balans mellan maximal 

styrka och explosivitet. Det kan både användas som en metod för att lägga upp 

träningsprogram men också för att göra återkommande tester som utvärdering på en 

träningsperiod. Den nuvarande studien föreslår att en standardiserad uppvärmning med eller 

utan PAP och en standardiserad metod för DSI övningarna man väljer är till stor vikt för att få 

en hög reliabilitet vid återkommande tester. Tränare som utvärderar DSI bör vara medvetna 

om en potentiell PAP-effekt som kan förändra DSI-ratio för vissa individer. Hur stor denna 

förändring är och vad som bör göras om någon t.ex. går från kategorin “låg” till “medel” pga 

PAP behövs mer forskning inom området.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Informationsblad 

Vi är två studenter från Tränarprogrammet vid Umeå universitet som skriver kandidatuppsats 

i idrottsmedicin. Syftet med studien är att undersöka om en förberedande övning (isometriskt 

knäböj) kan öka prestationen i andra övningar samt om detta kan påverka Dynamic Strength 

Index (DSI).  

Genom att göra två tester, maximalt upphopp och maximalt statiskt bendrag, kan en ratio 

räknas ut som beskriver en atlets styrkeprofil mellan maximal styrka och snabbstyrka 

(explosivitet). Detta kallas för Dynamic Strength Index och används för att kartlägga vilken 

typ av styrketräning en idrottare bör lägga fokus på, beroende på idrott.  

 

Vissa övningar i samband med uppvärmning, t.ex. knäböj, har visat sig kunna ha en potentiell 

prestationshöjande effekt på t.ex. sprint och hopp. Denna effekt kallas för post activation 

potentiation (PAP) och är relativt kortvarig.  

Det som studien vill undersöka är alltså hur en uppvärmningsövning kan påverka DSI samt 

kartlägga om olika styrkeprofiler får olika PAP-respons. 

 

Deltagande i studien inkluderar tre tillfällen 

Tillfälle 1: Informationsdag samt genomgång av övningarna - ca 1h 

Test 1: Uppvärmning + upphopp och statiskt bendrag - ca 45min 

Test 2: Uppvärmning med isometriskt arbete + upphopp och statiskt bendrag ca 45min 

 

Deltagandet i studien bidrar till forskning som kan visa på hur olika personer bör värma upp 

inför både träning och tävling (samt hur DSI tas fram). 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagarna kan välja att hoppa av studien när som 

helst utan att behöva ge någon anledning. De övningar som görs i studien är korta maximala 

muskelarbeten som är relativt enkla och säkra att genomföra. Maximalt muskelarbete 

innefattar alltid en liten risk för skador och träningsvärk.  

 

 



23 
 

Vid frågor angående studien kan du kontakta ansvariga personer nedan 

 

Oscar Åkerblom                                   Jesper Tapper 

Tel: +358408619399                              Tel: +46762020405 

Mail: oscar.akerblom@hotmail.com           Mail: jesper.tapper@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oscar.akerblom@hotmail.com
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Bilaga 2  

Samtyckesbrev 

 

Du har fått möjligheten att medverka i en studie gjord av två studenter vid Umeå universitet. 

Syftet med studien är att undersöka effekterna av Post-Activation Potentiation (PAP) och dess 

påverkan på DSI ratio samt på dess enskilda moment (upphopp/statiskt bendrag).  

 

PAP = Vissa övningar i samband med uppvärmning, t.ex. knäböj, har visat sig kunna ha en 

potentiell prestationshöjande effekt på t.ex. sprint och hopp. Denna effekt kallas för post 

activation potentiation (PAP) och är relativt kortvarig.  

DSI = DSI står för Dynamic Strength Index och räknas ut genom att två tester görs, ett 

maximalt statiskt bendrag och ett upphopp. Utifrån testresultaten räknas en ratio ut som 

beskriver en atlets styrkeprofil mellan maximal styrka och snabbstyrka (explosivitet). DSI 

används för att kartlägga vilken typ av styrketräning en idrottare bör lägga fokus på, beroende 

på idrott.  

 

Det som krävs av dig som deltagare är att närvara vid två testtillfällen samt ett tillfälle för info 

och testa på övningarna. Testerna sker på Idrottsmedicinska enheten vid Umeå universitet och 

testerna genomförs mellan datumen 18/4–4/5 och klockslag 14.30-20.00.  

Deltagare ska vara skadefria och friska vid testtillfällena.  

 

Deltagare ska inte ha genomfört någon tyngre form av träning dagen innan samt samma dag 

som testerna genomförs. Ingen alkohol ska ha förtärts dagen innan eller samma dag. Nikotin 

och koffein ska inte heller brukas samma dag som testtillfällena.  

De övningar som görs i studien är korta maximala muskelarbeten som är relativt enkla och 

säkra att genomföra. Maximalt muskelarbete innefattar alltid en liten risk för skador och 

träningsvärk.  

 

Deltagandet i studien bidrar till forskning som kan visa på hur olika personer bör värma upp 

inför både träning och tävling (samt hur DSI tas fram). Resultaten från testerna kommer vara 

helt anonyma och enbart tillgängliga för testledarna samt handledaren. Deltagarens egna 

resultat från varje testtillfälle utlämnas vid förfrågan efter denna har genomfört 
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alla testtillfällen. Resultaten kommer redovisas under anonymitet, det vill säga att ingen 

kommer veta vem som fått vilket resultat.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagarna kan välja att hoppa av studien när som 

helst utan att behöva ge någon anledning.  

 

● Jag intygar härmed att jag förstår varför jag är med i studien samt de krav som ställs 

på mig som testdeltagare 

● Jag intygar härmed att jag har fått information om studien både muntligt och skriftligt 

● Jag intygar härmed att jag vet att jag när som helst kan välja att inte längre delta i 

studien utan att behöva lämna någon orsak 

● Jag intygar härmed att jag tillåter mina personuppgifter att registreras enligt den 

information jag fått ta del av och att insamlad data om mig hanteras på ett säkert sätt 

 

 

Datum………………………………………….. 

 

 

Namnteckning…………………………………. 

 

 

Namnförtydligande………………………………. 

 

 

Telefonnummer…………………………………. 

 

 

E-mailadress……………………………………. 

 

Vid frågor, kontakta någon av de ansvariga nedan 

 

Oscar Åkerblom                                   Jesper Tapper 

Tel: +358408619399                                Tel: +46762020405 

Mail: oscar.akerblom@hotmail.com             Mail: jesper.tapper@hotmail.com 

mailto:oscar.akerblom@hotmail.com
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Bilaga 3  

Dynamisk stretching – uppvärmningsprotokoll 

Efter cyklingen utförde deltagarna ett uppvärmningsprotokoll bestående av fyra övningar.  

 

Övning:  Trampa vader 

Repetitioner 5x2 sekunder per ben 

Beskrivning: 

 

 

  

Deltagaren stod i en position som 

ett upp-och-nervänt V. De hade 

raka ben vid startposition. Sedan 

böjde de ett ben i taget och höll i 

den positionen 2 sekunder innan de 

bytte ben.  

 

Övning: Indianhopp 

Repetitioner: 10  

Beskrivning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna startade ståendes med 

händerna längst sidorna. De började 

sedan hoppa framåt, där de arbetade 

med höger ben och vänster arm, för 

att sedan utföra nästa hopp med 

vänster ben och höger arm. 
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Övning: Höftböjarstretch 

Repetitioner: 5x2/ben 

Beskrivning: 

Deltagarna började stående i en armhävningsposition. De klev sedan 

fram med det ena benet i taget mot den ena handen och höll där i 2 

sekunder. Sedan gick de tillbaka med benet och gjorde samma sak med 

andra benet.  

 

Övning: Baksida lår-stretch 

Repetition: 10 

Beskrivning: Deltagarna startade ståendes 

med rak rygg. De skulle sedan, 

med så raka ben som möjligt, 

försöka nå sina fötter med 

händerna. När de kom så långt 

de kunde höll de där i två 

sekunder innan de gick upp till 

startläget igen. 

 

 


