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Abstrakt 

 

Introduktion: Vertikalhopp används för att mäta idrottares hopphöjd och peak power 

utveckling. Peak power är en viktig faktor för att lyckas i explosiva idrotter. Tidigare 

forskning har visat att det finns en stark korrelation mellan vertikalhoppen countermovement 

jump (CMJ) samt squat jump (SJ) och 1RM i knäböjs prestation hos tyngdlyftare. Syfte: För 

styrkelyftare är det av stor vikt att stämma av tävlingsformen utan att för ofta utsätta sig för 

tävlingsmomentet, 1RM i klassiskt knäböj. Därför är syftet i denna studie att undersöka om 

vertikalhopp och uppskattat 1RM i knäböj kan fungera som prediktorer för att förutsäga 1RM 

i klassiskt knäböj hos kvinnliga och manliga styrkelyftare. Metod: Försökspersonerna var 10 

manliga och 5 kvinnliga styrkelyftare. Männens ålder var 28 ± 8 år, längd 184 ± 6.6 cm och 

kroppsvikt 105.6 ± 26.6 kg.  Kvinnornas ålder i studien var 25 ± 4 år, längd 162.6 ± 5.8 cm 

och kroppsvikt 68.8 ± 5.6 kg. Tre försökspersoner tävlade på internationell nivå för det 

Svenska landslaget i styrkelyft. Försökspersonerna fick utföra DSJ, SJ, CMJ och uppskatta 

sitt 1RM i klassiskt knäböj nära anslutning till tävling. Resultat: Det visade att de tre olika 

vertikalhoppen kan förklara tävlings 1RM i klassiskt knäböj med en regression på r2 = 0.82 – 

0.87 hos manliga styrkelyftare, men inte hos kvinnor r2 = 0.21 – 0.42. Regressionerna hos de 

manliga styrkelyftare visade signifikanta (p<0.05) resultat. Regressionen mellan uppskattad 

och tävlings 1RM i klassiskt knäböj visade r2 = 0.99 hos samtliga styrkelyftare och var 

signifikant (p<0.05). Slutsats: Alla tre vertikalhoppen kan förutsäga 1RM i klassiskt knäböj 

hos manliga styrkelyftare. Uppskattat 1RM i klassiskt knäböj är en effektiv metod hos 

manliga och kvinnliga styrkelyftare att använda sig av för att förutsäga 1RM i klassiskt 

knäböj utan att störa den vanliga träningen genom att mäta 1RM i klassiskt knäböj. 

 

Nyckelord: Styrkelyft, Countermovement jump, Peak Power, Squat jump  
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1.0 Introduktion  
 

I styrkelyft tävlar utövarna i tre delgrenar knäböj, bänkpress och marklyft. I varje delgren får 

utövaren tre försök att lyfta så mycket som möjligt i en repetition (1RM). Missar utövaren ett 

lyft i en delgren kan utövaren testa igen med samma vikt eller höja vikten. Lyften bedöms av 

tre domare som bedömer om utövarens lyft blir ett godkänt eller underkänt lyft efter 

regelverket (Werngren, 2012). I första delgrenen knäböj är skivsången på en ställning. 

Utövaren lyfter av stången genom att lägga stången bakom nacken på skuldrorna och håller i 

stången med händerna. Domaren ger utövaren en signal och utövaren ska böja knäna och 

höften tills lårets övre muskelfäste är lägre än knät. Sedan pressas stången upp tills knäna och 

höften har rätas ut. Därefter ger domaren en signal att utövaren får lägga tillbaka stången på 

ställningen. I nästa delgren bänkpress ligger utövaren på en plan bänk och stången ligger på 

en ställning över utövaren. Sedan tar utövaren av skivstången med båda händerna därefter ger 

domaren en startsignal och då ska utövaren föra ner skivstången till bröstet och där nere får 

utövaren en press-signal av domaren. Därefter ska utövaren pressa upp stången till raka armar. 

I bänkpress ska hela fötterna var i golvet och rumpan får inte lyftas ifrån bänken. I den sista 

delgrenen marklyft ligger skivstången på golvet framför utövaren. Skivstången lyfts sedan 

med båda händerna tills utövaren har raka ben och rygg (Werngren, 2012).  

I styrkelyft kan utövarna tävla med eller utan utrustning. I utrustningsstyrkelyft använder 

utövarna knälindor och dräkt i knäböj. I bänkpress används bänktröja och i marklyft används 

en dräkt. I klassiskt styrkelyft får inte utrustning användas förutom bälte, handledsstöd och 

knävärmare som är tillåtet för att förebygga skador (Svenska Styrkelyftsförbundet, 2012).  I 

styrkelyft tävlar utövarna i olika ålderskategorier, utövarna är ungdom mellan 14 -18 år, 

junior mellan 19 – 23 år, senior 24-39 år, master 1 40-49 år, master 2 50-59 år och master 3 

60+ år. Utövarna tävlar även i viktklasser, damerna har sju olika vitklasser 47, 52, 57, 63, 72, 

84 och +84 kg. Herrarna har åtta olika vitklasser 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 och +120 kg. 

Utövaren tävlar i den viktklass som han eller hon är närmast (Svenska Styrkelyftsförbundet, 

2012).   

Power är en produkt av hastighet och kraft. Power kan uttryckas som ett värde som sker vid 

ett specifikt tillfälle eller som ett medelvärde av en rörelse. I explosiva idrotter är peak power 

(PP) output en viktig faktor för att lyckas (Garhammer, 1993; McBride et al. 1999). Att 
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frambringa kraft under en kort tidsperiod, hög power är en viktig egenskap inom idrotter som 

innehåller hopp och sprint där generera kraft under en kort tidsperiod. Denna förmåga 

förbättras med ökningar av muskelpower som handlar om att generera så mycket kraft på kort 

tid som möjligt snarare än den totala styrkan där tiden och hastigheten inte är en viktig faktor. 

(Wilson et al. 1999). 

I flera studier Carlock et al. (2004), Vizcaya et al. (2009), Hori et al. (2008), Tricoli et al. 

(2005) och McBride et al. (1999) har vertikalhopp använts för att mäta idrottares PP och 

forskarna har studerat olika idrotter med olika vertikalhopp för att hitta ett samband mellan en 

specifik idrottsprestation och vertikalhopp. Vizcaya et al. (2009) och Carlock et al. (2004) har 

funnit ett starkt samband mellan vertikalhopp och tyngdlyftningsprestation. Garhammer 

(1993) skriver att tyngdlyftare producerar en hög PP, vilket är viktig för att lyckas inom 

idrotten eftersom det är viktigt att ha en hög kraft samtidigt som en hög hastighet i lyften. 

Ingen forskare har undersökt och kollat samband mellan power test som vertikalhopp och 

styrkelyfts prestation (Garhammer, 1993) och ingen nyare forskning har gjort inom ämnet.  

Styrkelyftsprestation har ett omvänt samband med power output, eftersom desto närmare en 

styrkelyftare kommer sitt 1RM i tävlingslyften minskar hastigheten vilket leder till att power 

som är en produkt av kraft och hastighet minskar (Garhammer, 1993). Det omvända 

sambandet beror på att styrkelyftare som lyfter på 80-90% av 1RM skapar en högre PP än lyft 

på 100 % av 1RM, vilket Blatnik, Skinner och McBride (2012) studie på Amerikanska elit 

styrkelyftare kom framtill när dem jämförde PP, kraft och hastighet i knäböj med och utan 

böjdräkt. Knäböj på 90 % av 1RM hade utan dräkt 12.9 % högre PP och 18.6 % med dräkt 

jämfört med PP på 100 % av 1RM (Blatnik, Skinner & McBride, 2012). Detta bekräftar att 

det är ett omvänt samband mellan power output och styrkelyfts prestation. Men andra studier 

visar att tiden och hastigheten har en betydelse för att lyfta mer i knäböj som Morrison och 

Edwards (1991) studie där de analyserade knäböjen under Australiens mästerskap hos 10 

internationella och 51 nationella styrkelyftare. De kom fram till att internationella lyftare hade 

en kortare tid längst ner i knäböjen jämfört med de nationella, detta ledde till en högre 

hastighet under den koncentriska delen av knäböjen. Detta var en faktor varför internationella 

styrkelyftare lyfter mer än nationella styrkelyftare i knäböjen. Miletello, Beam och Cooper 

(2009) delar uppfattningen när de gjorde en biomekanisk analys av knäböjen hos nya 

styrkelyftare, high school styrkelyftare och college styrkelyftare. De såg att de mer erfarna 

och äldre college styrkelyftarna hade en kortare tid längst ner i knäböjen jämfört med de 
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mindre erfarna styrkelyftarna. High school lyftarna hade även en kortare tid i botten av 

knäböjen jämfört med nybörjarna. Tiden i botten är en viktig faktor för att lyfta mer i kg 

genom att hastigheten i lyftet blir högre om tiden i botten är lägre. Tiden i botten handlar om 

att kunna tajma acceleration vilket är en faktor av styrkelyftarens skicklighets nivå av teknik. 

Carlock et al. (2004) undersökte om vertikalhopp kan förutsäga en amerikansk 

landslagstyngdlyftares ryck, stöt och knäböjsprestation. Tyngdlyftarna fick uppskatta sitt 

1RM i knäböj och tyngdlyftare tävlar inte i knäböj men det är en viktig kompletterings övning 

för att utveckla ben och bål styrka. Att uppskatta 1RM har enligt Carlock et al. (2004) visats 

vara en effektiv och bra metod utan att störa idrottarnas vanliga träning. De gjorde också 

maximala vertikalhopp som counter movement jump (CMJ) och squat jump (SJ) med 

kroppsvikten. Resultatet i Carlock et al. (2004) studie visade en stark korrelation mellan både 

CMJ samt SJ och 1RM i klassiskt knäböjs prestation hos de amerikanska 

landslagstyngdlyftarna. Männen i studien visade dock starkare samband än kvinnorna i 

studien med nio enheter. Vertikalhopp kan vara användbart för tyngdlyftare som inte vill testa 

sitt 1RM allt för ofta på träning i ryck, stöt och knäböj (Carlock et al. 2004).  

I denna studie kommer det undersökas om det är ett samband mellan vertikalhopp och 

tävlings 1RM i klassiskt knäböjs prestation hos manliga och kvinnliga styrkelyftare. Den 

praktiska användningen av ett starkt samband mellan vertikalhopp och 1RM i klassiskt 

knäböjs prestation hos styrkelyftare skulle vara möjligheten för styrkelyftare och tränare att 

använda vertikalhopp som en prediktor för att se om styrkelyftarna ligger rätt i de olika 

träningsperioderna för att motverka överträning eller se om styrkelyftaren har en stigande 

form mot tävling i klassiskt knäböj. Studien kommer även att undersöka sambandet mellan 

det uppskattade och tävlings 1RM i klassiskt knäböj. Att använda sig av uppskattat 1RM eller 

vertikalhopp passar speciellt styrkelyftare som inte vill testa sitt 1RM på träning och vill veta 

mer vilken kapacitet de har till en tävling.  
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2.0 Syfte  
 

För styrkelyftare är det av stor vikt att stämma av tävlingsformen utan att för ofta utsätta sig 

för tävlingsmomentet, 1RM i klassiskt knäböj. Därför är syftet i denna studie att undersöka 

om vertikalhopp och uppskattat 1RM i knäböj kan fungera som prediktorer för att förutsäga 

1RM i klassiskt knäböj hos kvinnliga och manliga styrkelyftare. 

 

2.1 Frågeställningar  
– Kan vertikalhoppen deep squat jump, squat jump samt countermovement jump förutsäga en 

manlig och kvinnlig styrkelyftares tävlings 1RM i klassiskt knäböj? 

– Kan det uppskattade 1RM i klassiskt knäböj förutsäga tävlings 1RM i klassiskt knäböj hos 

manliga och kvinnliga styrkelyftare?  
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3.0 Metod 

 

3.1 Studiedesign. 
Studien är en tvärsnittsstudie där försökspersonerna i studien utförde maximala vertikalhopp 

och uppskattade sitt 1 RM i klassiskt knäböj i nära anslutning till tävlingstillfälle för att kunna 

se samband mellan tävlingsresultat och testresultat och på så sätt hitta prediktorer för att 

fastställa tävlingsformen.  

3.2 Försökspersoner och Urval 
Inklusionskriterier för att få delta i studien var att försökspersonerna var aktivt tävlande i 

styrkelyft i åldern 15 – 45 år och skulle delta i en tävling i klassiskt styrkelyft högst 3 veckor 

efter vertikalhopptesterna. Försökspersonerna rekryterades på en lokal kraftklubb i 

Mellansverige som tävlar på högsta nivå i styrkelyft och under en landslagssamling för 

Svenska styrkelyfts landslaget. Försökspersonen ska ha tävlingslicens inom Svenska 

styrkelyftsförbundet vilket tillhör Internationella powerlifting federation (IPF). Svenska 

styrkelyftsförbundet är medlemmar i riksidrottsförbundet (RF) vilket betyder att doping är 

förbjudet och att det sker dopingtester. IPF är en drogfri federation och tävlingar på 

internationella nivåer sker det dopingtester av World Anti-Doping Agency (WADA). 

Exklusionskriterier var om försökspersonerna hade någon infektionssjukdom som exempelvis 

förkylning, influensa och feber. Försökspersonen får inte heller ha skador på underkroppen 

som hämmar prestation vilket kan påverka testresultaten. Försökspersonerna fick inte träna 

tidigare under dagen innan testerna vilket skulle kunna påverka testerna negativt.  

Försökspersonerna består av 15 stycken styrkelyftare varav 5 kvinnor. Försökspersonernas 

ålder, längd och kroppsvikt redovisas i tabell 1. Tre försökspersoner tävlar på internationell 

nivå i Svenska landslaget i klassiskt och utrustnings styrkelyft och resterande 12 

försökspersoner tävlar på nationell och regional nivå i klassiskt och utrustnings styrkelyft. En 

försöksperson har ett svenskt rekord i klassisk knäböj och två försökspersoner har 

mästerskapsmedaljer i knäböj ifrån Europamästerskapen (EM) och Världsmästerskapen (VM) 

i klassiskt. 
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Tabell 1: Manliga och kvinnliga försökspersonernas ålder, längd och kroppsvikt (medel ± 

SD). 

 Ålder (år) Längd (cm) Kroppsvikt (kg)       

Män (n = 10) 28 ± 8 184 ± 6.6 105.6 ± 26.6 

Kvinnor (n = 5) 25 ± 2 162.6 ± 5.8 68.8 ± 5.6 

 

3.3 Etiska överväganden 
Efter muntlig och skriftlig information om studien och innan undersökningen genomfördes 

fick försökspersonerna fylla i en medgivandeblankett som uppger att de deltar frivilligt, att 

allt material behandlas konfidentiellt och att de när som helst kan lämna studien utan att 

behöva ange anledning. Försökspersonerna informerades även om att försökspersonernas 

klubb- och landslagstränare kommer att få ta del av resultatet.  

Vertikalhopp kan medföra risker om personen inte har väl utarbetad teknik. Då 

försökspersonerna inkluderade i denna studie är väl införstådda i tekniken är risken för skador 

mycket liten.  

3.4 Vertikalhopp och 1RM i klassiskt knäböj  
Försökspersonerna i studien fick utföra tre maximala vertikalhopp i tre olika vertikalhopp 

vilket var deep squat jump (DSJ), squat jump (SJ) och countermovement jump (CMJ) 1 -3 

veckor innan tävling. Det högsta vertikalhoppet i DSJ, SJ och CMJ registrerades för varje 

försöksperson. Vertikalhoppen och ordningen användes även i Vizcaya et al. (2009) studie när 

dem undersökte om det var ett samband mellan vertikalhopp och tyngdlyftningsprestation. 

Efter hopptesterna fick försökspersonerna svara på frågor om ålder, längd, vikt, tävlingsnivå 

(regional, nationell eller internationell) och uppskatta 1RM i klassisk knäböj. Mätning av 

längd och vikt kunde inte utföras pga. av praktiska skäl eftersom att testerna utfördes på olika 

platser i olika städer. Försökspersonerna var nära tävling och då har de väldigt bra koll på 

deras kroppsvikt eftersom de tävlar i viktklasser och alla försökspersoner visste deras 

kroppslängd. Vertikalhöjden för alla tre vertikalhoppen användes för att räkna ut peak power 

(PP) med hjälp av Sayers et al. (1999) formel med hjälp av hopphöjd och försökspersonernas 

kroppsvikt: PP = (60,7) * (hopphöjd, cm) + 45,3 * kroppsvikt – 2055. 
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Det första vertikalhoppet som utfördes var DSJ och det utfördes i en djup knäböjsposition där 

lårbenet är djupare än parallellt med golvet och fötterna axelbrett eller mer. I den djupa 

knäböjspositionen stannade försökspersonen i 3 sekunder för att sen utföra ett maximalt hopp. 

Förutom att Vizcaya et al. (2009) använde DSJ och fick starkast samband med det 

vertikalhoppet med tyngdlyftningsprestation jämfört med CMJ och SJ. DSJ valdes också med 

för att den mest liknar en tävlings knäböj i styrkelyft. 

Det andra vertikalhoppet var SJ som utfördes genom att försökspersonen gick ner i en 90º 

vinkel i knäled i knäböjsposition. I denna knäböjsposition stannade försökspersonerna i 3 

sekunder för att sen utföra ett maximalt hopp. Både Carlock et al. (2004) och Vizcaya et al. 

(2009) använde sig av SJ och SJ är en av dem mest använda vertikalhoppen för att mäta 

hopphöjd hos idrottare därför har SJ används i studien. Markovic, Dizdar, Jukic och Cardinale 

(2004) undersökte SJ reliabilitet och validitet med hjälp av Cronbachs alfa reliabilitets test 

vilket visade en reliabilitet på r2 = 0.98 för att mäta power.  

CMJ utfördes som SJ förutom att det inte sker något stopp i knäböjsposition vilket leder till 

att försökspersonen hoppar direkt i vändningen. I CMJ uppmanades försökspersonerna att 

välja ett valfritt djup genom att vända där det känns som bäst och effektivast. CMJ är det 

vanligaste vertikalhoppet som används inom idrott för att mäta hopphöjd samt att Carlock et 

al. (2004) och Vizcaya et al. (2009) använde CMJ i deras studier. Enligt Markovic et al. 

(2004) har CMJ en reliabilitet på r2 = 0.97 för att mäta power. 

Alla vertikalhoppen instruerades av samma testledare under alla testtillfällen. Instruktionerna 

bestod av att testledaren visade ett vertikalhopp i taget och samtidigt instruerade verbalt. 

Försökspersonerna fick instruktionen att stå emellan sensorerna. Alla tre vertikalhoppen 

utfördes med händerna på höfterna. Händerna på höfterna användes för att få 

försökspersonerna att fokusera på ben och höftexplosivitet och minimera koordination och 

hopptekniksskillnader, vilket skapar en hög validitet (Harman, Rosenstein, Frykman & 

Rosenstein, 1990). Samt för att man får större positiv effekt av armsving i CMJ och SJ 

jämfört med kvinnor, vilket kan bero på att män har en större muskelmassa på överkroppen 

(Walsh, Böhm, Butterfield & Santhosam, 2007). Försökspersonerna fick instruktionen att de 

skulle göra en liten studs efter hoppet för att säkerställa att försökspersonen landade på raka 

ben vilket är viktigt när MuscleLabTM räknar tid i luften. Testerna utfördes på eftermiddagen 

och kvällen mellan klockan 13 - 19 innan försökspersonernas ordinarie träningstid. 
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Försökspersonerna ombads att utföra uppvärmning på egen hand i 3-5 minuter. En 

standardiserad uppvärmning kunde inte utföras för att det skulle störa försökspersonernas 

vanliga träning. Vissa av försökspersonerna utförde knäböj och marklyft på 0 - 40% av 1RM, 

vissa utförde lätta hopp och andra joggade. Vilan mellan hoppen var 15 - 60 sekunder tills 

försökspersonen kände sig återhämtad och vilan mellan de tre olika vertikalhoppen var 2 - 5 

minuter. Försökspersonerna blev uppmuntrade av träningskamrater och testledare. 

Tävlingsresultatet från försökspersonerna samlades in genom den lokala styrkelyftsklubben 

och Svenska Styrkelyftsförbundets resultatbas (Svenska styrkelyftsförbundet, 2013) vilket 

Vizcaya et al. (2009) studie gjorde också för att undersöka samband mellan vertikalhopp och 

tyngdlyftningsprestation. Uppskattning av 1RM är enligt Carlock et al. (2004) en pålitlig 

metod för att prediktera 1RM hos tyngdlyftare och kan differera på 5 kg med tävlings 1RM. 

Den lokala styrkelyftsklubbstränaren och landslagstränaren har kontrollerat och säkerställt att 

de uppskattade 1RM i klassiskt knäböj är relevanta för deras styrkelyftare.  

3.5 Utrustning 
MuscleLabTM version 8 (Porsgrunn, Norge) har används för att mäta hopphöjden med 

infraröda sensorer som registrerar tid i luften och sedan omvandlar det till hopphöjd. De 

infraröda sensorerna är sammankopplade till en bärbar dator med en programvara som räknar 

om tid i luften till vertikal hopphöjd i centimeter. MuscleLabTM valdes framför annan 

utrustning och metod för att Örebro Universitet har tillgång till det och eftersom 

försökspersonerna ska ha händerna på höfterna valdes jump-and-reach test bort.  

3.6 Pilotstudie 
Pilotstudien genomfördes för att testa om utrustningen MuscleLabTM var adekvat för att 

genomföra interventioner och mätningar. För att kunna planera tider för försökspersoner i 

studien uppmätes det hur lång tid testerna skulle ta. Pilotstudien utförde på 7 stycken aktiva 

tyngdlyftare. Resultatet visade en hög regression mellan vertikalhopp och 1RM i klassiskt 

knäböj.  

3.7 Litteratursökning 
Litteratursökning har skett i största del i databasen PubMed mellan mars och maj 2013. I 

sökningarna på PubMed har full text available valts för att kunna läsa hela studier. I tabell 2 

redovisas sökstrategi, sökord och träffar i Pubmed. Sedan hittades studier genom andra 

studiers referenslistor.  För att hitta information om idrotten styrkelyft användes Svenska 



 

12 

 

styrkelyfts hemsida. Äldre artiklar som inte kunde hittas på PubMed hittades genom att söka 

på studiens namn på google.  

Tabell 2: Sökstrategi, sökord och träffar i PubMed. 

Sökord Träffar Utvalda       

”Powerlifters” 43 3 

”Powerlifting” 41 3 

”Weightlifting” 256 3 

“Vertical jump” 1339 3 

3.8 Statistisk analys 
All rå data har behandlas i IBM SPSS statistics 20 för analys för att räkna ut statistik. PP i 

vertikalhoppen presenteras med hopphöjden och kommer sedan att användas för att undersöka 

regressionen mellan vertikalhopp och tävlings 1RM i klassiskt knäböjs prestation.  För att 

undersöka om vertikalhopp kan förutsäga en styrkelyftares tävlings 1RM i klassiskt knäböj 

har en enkel linjär regression används, eftersom frågeställningen är att ta reda på hur till stor 

del vertikalhopp kan förklara tävlings 1RM i klassiskt knäböj prestation hos styrkelyftare. I en 

annan studie med Vizcaya et al. (2009) använde de en enkel linjär regression för att undersöka 

om vertikalhopp kan förutsäga tyngdlyftningsprestation. Observationerna var oberoende och 

residualerna var normalfördelade vilket undersöktes med hjälp av ett histogram, samt att 

variansen var konstant. Att observationerna var oberoende och residualerna var 

normalfördelade är förutsättningarna för att kunna använda linjär regression (Argyrous, 

2011). Desto högre regression desto högre förklaringsgrad att vertikalhopp kan förutsäga 

1RM i klassiskt knäböj (Argyrous, 2011). Den beroende variabeln är tävlings 1RM i klassiskt 

knäböj (kg) och den oberoende variabeln är vertikalhoppen (w). För att kunna räkna ut en 

linjär regression mellan dessa variabler omvandlas försökspersonernas hopphöjd till PP med 

hjälp av Sayers et al. (1999) formel som redovisades i 3.3 Design och Mätmetod. Formeln 

uppskattar PP med en liten felmarginal på SJ och CMJ jämfört med mätningar på en 

kraftplatta (Hertogh & Hue, 2002. Sayers et al. 1999). Användning av Sayers et al. (1999) 

formel möjliggör jämförelse mellan denna studies resultat och Carlock et al. (2004) resultat. 

För att svara på den andra frågeställningen om uppskattat 1RM i klassiskt knäböj kan 

förutsäga tävlings 1RM i klassiskt knäböj har en enkel linjär regression används, eftersom 

frågeställningen är att ta reda på hur till stor del uppskattat 1RM i klassiskt knäböj kan 
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förutsäga tävlings 1RM i klassiskt knäböj hos styrkelyftare. Data från observationerna 

uppfyllde kraven för användning av linjär regression. Den oberoende variabeln är uppskattat 

1RM (kg) och den beroende variabeln är tävlings 1RM i klassiskt knäböj (kg).   

Statistisksignifikans var satt vid p<0.05 för alla analyser.  
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4.0 Resultat 
 

4.1 Vertikal hopphöjd och peak power 
I denna del redovisas de manliga och kvinnliga försökspersonernas testresultat i uppskattat 

och tävlings 1RM i klassiskt knäböj samt hopphöjd, PP och PP per kg i countermovement 

jump, squat jump och deep squat jump (tabell 3). Samt redovisas försökspersonerna resultat i 

klassikt knäböj som tävlade i klassiskt styrkelyft 1-3 veckor efter vertikalhopps testerna 

(tabell 4).  

 

Tabell 3: Uppskattat och tävlings 1RM i klassiskt knäböj. Hopphöjd i cm, peak power i watt 

och per kropps kg i vertikalhoppen deep squat jump, squat jump och countermovement jump 

hos manliga och kvinnliga styrkelyftare (medel ± SD). 

 Män (n = 10) Kvinnor (n = 5)       

Uppskattat 1RM i klassiskt knäböj (kg) 218.4 ± 55.9 117.8 ± 19.5 

Tävlings 1RM i klassiskt knäböj (kg) 218.8 ± 60.8 118.0 ± 19.8 

Deep Squat Jump (cm) 38.2 ± 6.3 27.3 ± 2.4 

Squat Jump (cm) 35.0 ± 4.8 26.0 ± 1.3 

Countermovement Jump (cm) 38.6 ± 5.5 29.5 ± 1.7 

Deep Squat Jump Peak Power (w) 5044 ± 1142 2629 ± 303.1 

Squat Jump Peak Power (w) 4854 ± 1170 2547 ± 250.6 

Countermovement Jump Peak Power (w) 5074 ±1140 2761 ± 291.0 

Deep Squat Jump Peak Power per Kg (w·kg-1) 48.1 ± 4.3 39.3 ± 2.3 

Squat Jump Peak Power per Kg (w·kg-1) 45.6 ± 3.1 38.1 ±1.3 

Countermovement Jump Peak Power per Kg(w·kg-1) 48.5 ± 3.8 41.3 ± 1.6 
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4.2 Regression mellan vertikalhopp och 1RM i klassiskt knäböj 
Vertikalhopp har en hög förklaringsgrad att förutsäga tävlings 1RM i klassiskt knäböj hos 

män (r2= 0.82 – 0.87) och alla försökspersoner (r2 = 0.89 – 0.91).  Kvinnorna visade svag 

förklaringsgrad mellan r2 = 0.21 – 0.42 (tabell 4). 

  

Tabell 4: Regression (r2) mellan tävlings 1RM i klassikt knäböj och deep squat jump, squat 

jump samt countermovement jump.  

Klassiskt Knäböj 1RM DSJ (r2) SJ (r2) CMJ (r2)       

Kvinnor tävling (n = 5) 0.42 0.33 0.21 

Män tävling (n = 10) 0.82* 0.83* 0.87* 

Alla Tävling (n = 15) 0.89* 0.90* 0.91* 

DSJ = deeps squat jump; SJ = squat jump; CMJ = countermovement jump. *  P<0.05.  
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4.3 Regression mellan uppskattnings och tävlings 1RM i klassiskt knäböj.  
Variationen i de manliga och kvinnliga försökspersonernas tävlingsprestation kan förklaras 

till 99 % med uppskattat 1RM (figur 1). De manliga försökspersonerna visade en regression 

på r2 = 0.99 och kvinnorna r2 = 0.98 mellan uppskattat 1RM och tävlings 1RM i klassiskt 

knäböj. Alla regressioner visade en statistisk signifikans.  

 

Figur 1: Regressionen (r2) mellan uppskattat 1RM i klassiskt knäböj och tävlings 1RM i 

klassiskt knäböj, r2 = 0.99 hos manliga och kvinnliga styrkelyftare (n=15). 
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5.0 Diskussion 

 

Resultatet från denna studie visade en hög regression mellan vertikalhopp och tävlings 1RM i 

klassiskt knäböj hos män, vilket visar att vertikalhopp kan förutsäga tävlings 1RM i klassiskt 

knäböj hos manliga styrkelyftare men inte hos kvinnliga som visade låga regressioner. Ingen 

tidigare studie har undersökt regressionen mellan vertikalhopp och tävlings 1RM i klassiskt 

knäböj hos styrkelyftare och det har denna studie bidragit till. Resultatet visar även att 

uppskattat 1RM i klassiskt knäböj kan förutsäga tävling 1RM i klassiskt knäböj hos manliga 

och kvinnliga styrkelyftare, vilket ingen tidigare studie har undersökt. Detta betyder att 

styrkelyftare inte behöver testa sitt 1RM på träning, de kan istället utföra vertikalhopp eller 

uppskatta 1RM för att veta deras form eller 1RM inför en tävling.  

5.1 Regression mellan vertikalhopp och tävlings 1RM i klassiskt knäböj 
När alla styrkelyftare inkluderades i analysen visade regressionen r2 = 0.89 – 0.91 mellan 

CMJ (0.91), SJ (0.90) och DSJ (0.89) och tävlings 1RM i klassiskt knäböj. Dock var det bara 

männen som visade starka regressioner r2 = 0.82 – 0.87 vilket visar tydligt att de tre olika 

vertikalhoppen kan förklara till en stor del vad manliga styrkelyftare har för tävlings 1RM i 

klassiskt knäböj. Jämfört med Carlock et al. (2004) resultat på manliga tyngdlyftare hade de 

regressioner mellan r2 = 0.90 – 0.93.  

Resultatet i denna studie visade svaga regressioner hos de kvinnliga styrkelyftarna vilket kan 

bero på att kvinnornas tävlingsnivå varierade. Två av de kvinnliga försökspersonerna tävlade 

på regionalnivå och har bara tävlat en gång tidigare. De tre andra försökspersonerna har flera 

års erfarenhet av styrkelyft och tävlade på nationell och internationell nivå. Vilket kan 

påverka resultatet eftersom de kvinnliga landslags styrkelyftare är generellt starkare i 

förhållande till kroppsvikt. Exempelvis fanns det en landslagslyftare som vägde 58 kg och 

hade 1RM på 127.5 kg i klassiskt knäböj jämfört med en annan kvinna som vägde 72 kg som 

bara har tävlat en gång och hade 1RM på 90 kg i klassiskt knäböj. Denna aspekt kan förklara 

de svaga regressionerna i denna studie eftersom styrkelyftare har en stor muskelmassa 

(Keogh, Hume, Pearson och Mellow, 2007) och har en stor andel typ 2 fibrer (Fry et al. 

2003), vilket gör att de två kvinnliga försökspersonerna som är nybörjare inom klassiskt 

styrkelyft kan ha en mindre muskelmassa och en mindre andel typ 2 fibrer jämfört med de 

försökspersoner som har tävlat och tränat en längre tid. Fry et al. (2003) studie visar att 
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andelen av typ 2a muskelfibrerna har ett samband med vertikalhopp på r = 0.66 hos 

styrkelyftare. Vilket visar att en styrkelyftares muskelfibersammansättning kan påverka 

hopphöjden i vertikalhopp. Carlock et al. (2004) resultat på kvinnliga tyngdlyftare visade 

förklaringsgrad mellan 76-82%. 

Denna studie visade som tidigare nämnt starka samband mellan vertikalhopp och klassiskt 

knäböj. Eftersom resultatet från denna studie jämförs med Carlock et al. (2004)  studie på 

amerikanska landslagstyngdlyftare, bör skillnaderna mellan dessa två idrotter nämnas innan 

en jämförelse. Tyngdlyftare tävlar inte i knäböj men de utövar knäböj i deras träning för att 

utveckla ben och bål styrka för att kunna prestera bättre i tyngdlyftningsgrenarna ryck och stöt 

(Carlock et al. 2004). Tyngdlyftarna använder en högre stångplacering vilket gör att 

quadriceps används mer jämfört med en lägre stångplacering som styrkelyftare använder som 

involverar rygg och höften mer (Wretenberg, Feng & Arborelius, 1996). Detta kan vara en 

nackdel i vertikalhopp testerna för styrkelyftarna eftersom quadriceps inte används lika 

mycket som i knäböj med en högre stångplacering, vilket kan påverka hopphöjd och PP 

negativt. Dock kan styrkelyftarna uppskatta sitt 1RM högre jämfört med tyngdlyftarna 

eftersom de tävlar i knäböj och har bättra koll på deras form. Eftersom de manliga 

styrkelyftarna visade starka regressioner som även tyngdlyftarna gjorde i Carlock et al. (2004) 

studie kan inte skillnaderna mellan de olika idrottarna förklara de svaga regressionerna hos de 

kvinnliga styrkelyftarna i denna studie.  

Vizcaya et al. (2009) studie undersökte regressionen mellan de olika vertikalhoppen med PP 

och tyngdlyftningsprestation hos manliga tyngdlyftare. Vizcaya et al. (2009) resultat visade 

lägre regressioner (r2 = 0.57 – 0.62) jämfört med de manliga styrkelyftarna i denna studie. 

Detta visar också att vertikalhopp är en bättre metod för att mäta styrkelyftsprestation i 

klassiskt knäböj jämfört med tyngdlyftningsprestation i ryck och stöt. Enligt Garhammer 

(1993) har vertikalhopp och tyngdlyftningsprestation mätt som PP ett starkt samband till 

skillnad mot styrkelyftsprestation och vertikalhopp mätt som PP som har ett omvänt samband.  

1RM i klassiskt knäböjs prestation hos styrkelyftare visar en stark regression med 

vertikalhopp i denna studie. Morrison och Edwards (1999) samt Miletello, Beam och Cooper 

(2009) studier visar att tiden och hastigheten är en viktig faktor för prestationen i knäböj hos 

styrkelyftare, vilket motsätter Garhammer (1993) att det är ett omvänt samband mellan 

styrkelyftsprestation och vertikalhopp. En förklaring kan vara att styrkelyftare har en väldigt 

hög hastighet i vissa delar i knäböj. Styrkelyftare har i alla grenar (knäböj, bänkpress och 
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marklyft) ”sticking points”, vilket är den delen i rörelsen som hastigheten på skivstången 

saktas ner och är ett kritiskt läge för att styrkelyftare ska klara hela lyftet (Hales, Johnson & 

Johnson, 2009). Alla styrkelyftare har deras ”sticking points” på olika ställen i rörelsen och i 

knäböj kan det betyda att hastigheten längst nere i knäböjen är väldigt hög för att snabbt 

saktas ner mitten av rörelsen vilket gör styrkelyftare både explosiva och starka vilket kan 

förklara den höga regressionen med vertikalhopps PP i denna studie. Styrkelyftare som har 

deras ”sticking point” längst ner i knäböjen kanske presterar bättre i SJ och CMJ eftersom 

hastigheten i den delen av rörelsen är högre jämfört med en styrkelyftare som har sin ”sticking 

point” längre upp. Dessa personer som har deras ”sticking point” längre upp i knäböjen har då 

högre hastighet längst ner i knäböjen vilket kan påverka dem positivt i DSJ eftersom de är 

mer explosiva längst ner i knäböjen. Eftersom försökspersonerna hoppade högst i olika hopp 

bör varje individ prova ut vilket hopp som är idealet för att ha koll på deras 1RM form i 

klassiskt knäböj. Vilket kan förklara varför försökspersoner hoppar högst i olika vertikalhopp. 

Ingen tidigare studie har undersökt hopphöjd samt peak power hos kvinnliga styrkelyftare, 

vilket denna studie kan vara en början på för fortsatt forskning. I denna studie ingick 10 

manliga styrkelyftare med en tävlingsnivå på regional, nationell och på internationell nivå. I 

en studie av McBride et al. (1999) ingick 8 manliga styrkelyftare. Carlock et al. (2004) visar 

att PP per kg är den bästa enhet för att följa träningsrelaterade förändringar, där ett ökat PP 

per kg visar en förbättrad förmåga och en minskat PP visar en hög träningsbelastning eller 

överträning (Carlock et al. 2004).  Vid ett ökat PP per kg hos en styrkelyftare skulle betyda ett 

högre 1RM i klassiskt knäböj. Vertikalhoppen kan även användas för att göra förändringar i 

belastning och volym utan att testa 1RM, Vilket är viktigt för att ta reda på om träningen ger 

den önskade effekten ifrån träningen och periodiseringen. För att få fram tydligare svar om 

vertikalhopp kan fungera även hos kvinnliga styrkelyftare behövs vidare forskning med en 

större mer homogen grupp av tävlingsaktiva kvinnor på nationell och internationell nivå.  

Denna studies resultat och Carlock et al. (2004) resultat visar att vertikalhopp är en väldigt bra 

och effektiv metod för att förutsäga en manlig styrkelyftares eller tyngdlyftares 1 RM i 

klassisk knäböj. Men i denna studie undersöktes det om vertikalhopp 1-3 veckor innan 

tävlingarna kunde förutsäga hur mycket styrkelyftarna skulle göra på tävling. Att göra de 

olika vertikalhoppstesterna samma dag som tävlingarna hade varit en fördel för att undersöka 

samband mellan vertikalhopp och tävlings 1RM i klassiskt knäböj.  
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5.2 Regressionen mellan uppskattning och tävlings 1RM i klassiskt knäböj 
Sambandet mellan uppskattat och tävlings 1RM i klassiskt knäböj var r2 = 0.99 vilket är en 

väldigt stark regression enligt Hopkins (2001). Detta visar att uppskattat 1RM är en lätt och 

effektiv metod att använda vilket bekräftas av Carlock et al. (2004) eftersom det är svårt att 

utföra 1RM tester på idrottare då det stör den vanliga träningen (Carlock et al. 2004). Carlock 

et al. 2004) använde denna metod också i deras tidigare studier på tyngdlyftare som visade sig 

vara en effektiv metod att använda sig av. Metoden brukar visa en differens på -/+ 5 kg 

mellan uppskattat 1RM och utfört 1RM (Carlock et al. 2004). I denna studie valdes det att 

undersökta om det uppskattade 1RM i klassiskt knäböj 1-3 veckor innan tävling stämde 

överens med tävlings 1RM i klassiskt knäböj. Fördel hade varit om försökspersonerna hade 

uppskattat sitt 1RM på tävlingsdagen.  

Den starka regressionen visar att uppskattat 1 RM i klassiskt knäböj effektiv metod att 

använda för att undersöka styrkelyftares tävlings 1RM i klassiskt knäböj utan att störa den 

vanliga träningen. Ingen har tidigare undersökt om uppskattat 1RM hos styrkelyftare är en 

effektiv och bra metod vilket denna studie har bidragit med. Carlock et al. (2004) skriver att 

erfarna tyngdlyftare kan uppskatta sitt 1RM bättre än oerfarna tyngdlyftare eftersom de har 

mer erfarenhet om deras förmåga. De flesta i denna studie på styrkelyftare är erfarna och har 

tävlat mer än 1 år. Men för att säkerställa att dessa siffror var relevanta fick klubbtränare och 

landslagstränare säkerställa att de uppskattade 1RM i klassiskt knäböj var realistiska för deras 

styrkelyftare.   

5.3 Testutrustning  
MucleLabTM användes för att registrera hopphöjden hos försökspersonerna. Inte alla 

vertikalhopp blev registrerade vid testerna och ett mindre antal försökspersoner fick problem 

att få ett testresultat registrerat vilket gjorde att de fick hoppa fler gånger än de tänkta 

sammanlagda 9 testhoppen. Att inte alla hopp registrerades kan ha påverkat 

försökspersonerna negativt eftersom det riskerar att de blir trötta eller irriterade. Samt att 

kanske det högsta hoppet inte registrerades och ett annat lägre värde användes. 

5.4 Uppvärmning och Förberedelser 
Ingen standardiserad uppvärmning användes i studien eftersom det inte skulle störa 

försökspersonernas vanliga träning i en formtoppnings period. Försökspersonerna anses vara 

tillräckligt erfarna och ha kunskap om deras egen uppvärmning gällande övning och tid. 
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Försökspersonerna värmde antingen upp med ordinarie uppvärmning vilket innebär lättare 

knäböj eller marklyft 0 - 40 % av 1RM eller lättare jogging och hopp. Men enligt 

Sotiropoulos et al. (2010) studie kan knäböj på 25 - 65 % av 1RM innan CMJ öka resultatet 

med 3 - 4 % vilket kan ha påverkat vissa testpersoner i studien positivt.  

Eftersom samtliga försökspersoner var i en formtoppnings period kunde inte 

försökspersonernas aktivitet dagen innan testerna påverkas. Vilket kan ha påverkat vissa 

försökspersoners uppskattade 1RM i klassiskt knäböj och hopphöjd i de olika vertikalhoppen. 

Eftersom försökspersonerna uppskattade sitt 1RM i klassiskt knäböj efter dagsformen 

uppskattade vissa försökspersoner sitt 1RM lägre än vanligt eftersom de inte var utvilade. Det 

önskvärda hade varit att samtliga försökspersoner hade haft en standardiserad uppvärmning 

och haft minst en vilodag ifrån träning för att kunna prestera max under de vertikalhoppen och 

uppskattat sitt 1RM högt som möjligt. 
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6.0 Slutsats och Praktisk tillämpbarhet 

 

Det är ett starkt samband mellan vertikalhopp och tävlings 1RM i klassiskt knäböj hos 

manliga styrkelyftare. Sambandet hos kvinnor visade svaga regressioner mellan vertikalhopp 

och tävlings 1RM i klassiskt knäböj vilket kan bero på för lågt antal försökspersoner eller för 

lite spridning på försökspersonernas tävlingsnivå. Vilket gör att mer forskning behövs på 

kvinnor med fler försökspersoner och en större spridning på kvinnornas tävlingsnivå. Att 

använda sig av uppskattat 1RM i klassiskt knäböj hos styrkelyftare är en effektiv och lätt 

metod för att förutsäga tävlings 1RM i klassiskt knäböj. Både vertikalhopp och uppskattat 

1RM stör inte styrkelyftares vanliga träning och kan användas istället för testa 1RM i 

klassiskt knäböj innan tävling eller för att undersöka dagsform. Styrkelyftare och 

styrkelyftstränare kan använda vertikalhopp för att följa träningsrelaterande förändringar 

genom att använda PP per kg. Ett minskat PP per kg skulle kunna visa om styrkelyftaren 

närmar sig överträning, samtidigt som ett ökat PP per kg värde visar en förbättrad förmåga 

hos styrkelyftaren Carlock et al. (2004). Vilket skulle betyda i detta fall att styrkelyftaren har 

ökat sitt 1RM i klassiskt knäböj. Effekter av periodisering kan följas med hjälp av 

vertikalhopp genom att påvisa förväntande trender. De olika vertikalhoppen kan även 

användas för att göra förändringar i belastning och volym i träningen utan att göra 1RM tester 

(Carlock et al. 2004).                                                                                                                                                                                                               
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