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ABSTRAKT 
Tidigare studier tillsammans med anekdotiska berättelser beskriver hur 
styrkeprestationer förändras när individerna är felaktigt informerade gällande 
använd belastning. För att undersöka hur falsk information gällande 
arbetsbelastning påverkade totalt arbete genom ett set av knäböj rekryterades 10 
styrkelyftare. Försökspersonerna genomförde i en viktad, cross-over design två 
testtillfällen där informationen angående stångens belastning antingen var falsk 
(FI) eller korrekt (KI). I båda fallen var belastningen lika, det vill säga 75 % av 1 
RM. I båda testsituationerna utfördes repetitionerna till fullständig utmattning. 
Informationen som gavs under FI antydde att belastningen skulle vara 10 kilo 
lägre än vad den i verklighet var. Resultatet visade ingen signifikant skillnad 
(p>0,05) på det totala utförda arbetet (KI	  27457,1	  ± 8407,8; FI 28254,5 ± 5648,5 
joule) eller antal repetitioner (KI 16,1 ± 4,1; FI 16,6 ± 2,6). Slutsatsen som drogs 
av resultatet var att falsk information gällande arbetsbelastningen inte påverkade 
erfarna styrkelyftare genom ett set av knäböj i avseende totalt utfört arbete eller 
antal repetitioner. 
 
Nyckelord: arbetsbelastning, desinformation, excentrisk, falsk information, 
koncentrisk, styrketräning.  
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1. INTRODUKTION 
	  
Styrketräning är idag en generellt accepterad metod för att främja hälsa, 

rehabilitera skador och optimera den fysiska prestationsförmågan. Det finns ett 

brett spektra av användningsområden där styrketräning fyller en viktig funktion, 

allt ifrån att förbättra bendensiteten hos äldre (Nelson et al., 1994) till att förbättra 

rörelseekonomin hos löpare (Støren, Helgerud, Støa, & Hoff, 2008). Beroende på 

hur träningen är upplagd gällande intensitet, volym och frekvens kommer 

musklernas anpassning till träningen att variera (Kraemer & Ratamess, 2004; 

Wernbom, Augustsson, & Thomeé, 2007). Musklernas unika adaptationsförmåga 

gör det möjligt att skräddarsy träningsupplägg för att uppnå de förändringar som 

är mest gynnsamma i förhållande till det individuella målet. Generellt leder 

styrketräning till ökad muskelmassa och styrka oberoende av vilket upplägg som 

väljs. För att stimulera muskulaturen till muskeltillväxt och ökad kraftutveckling 

kan övningar med fria vikter, maskiner och kroppsvikt användas. Det finns 

emellertid bevis på att övningar med fria vikter är överordnade de andra när det 

kommer till muskelaktivering (Schwanbeck, Chilibeck, & Binsted, 2009). 

 

Det finns anekdotiska berättelser som talar om hur styrketränande individer under 

sina träningspass av misstag lastat stängerna med en belastning som varit högre än 

den avsedda. Först efter avslutat arbete har detta upptäckts och ofta har 

personerna i fråga berättat om prestationer som överstigit deras upplevda 

kapacitet. Detta har skett när de varit omedvetna om stångens verkliga belastning 

och förmodligen även haft en förväntan till att klara uppgiften. Nelson och Furst 

(1972) visade att utgången i en armbrytningsmatch påverkades mer av vem som 

förväntades att vinna matchen än av den faktiska styrkan hos deltagarna. 

Deltagarna i studien fick genomföra ett styrketest i en specialdesignad maskin för 

mätning av styrka relevant för armbrytning. Efter detta parades deltagarna ihop 

med varsin motståndare där den ena av deltagarna hade uppnått ett högre resultat i 

styrketestet än den andre. Deltagarna blev emellertid informerade om att den i 

verkligheten svagare motståndaren var starkare och mer trolig att vinna matchen. 

Resultatet visade att 10 av 12 matcher vanns av den deltagare som i verkligheten 

var svagare men som av testledarna utpekats som starkare. Att förväntan har en 

effekt på styrkerelaterade prestationen är något som är väletablerat och blivit 
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dokumenterat ett flertal gånger i litteraturen (Fitzsimmons, Landers, Thomas, & 

van der Mars, 1991; Gilson, Chow, & Feltz, 2012; Maganaris, Collins, & Sharp, 

2000; Wells, Collins, & Hale, 1993). Genom felaktig information till 

försökspersonerna om stångens belastning visade Ness och Patton (1979) att de 

försökspersoner som trodde att belastningen var lägre än vad den i verkligheten 

var klarade av att lyfta mer vikt än de som fick information om att belastningen 

var högre eller ingen information alls om belastningen. Försökspersonerna utförde 

styrketester en gång i veckan under 6 veckor och blev i randomiserad ordning 

utsatta för 3 olika testförhållanden. I det ena testet blev deltagarna vilseleda till att 

tro att vikten var lägre än vad den i verkligheten var, i det andra att vikten var 

högre och i det tredje fick de inte någon information alls gällande belastning. Av 

styrketesterna var det endast lutande bänkpress som faktiskt mättes, resterande 

två, benpress och knäextensioner användes i syfte att passa ihop med det påhittade 

syftet som förmedlades till försökspersonerna vid studiens start. 

 

Studierna som applicerat vilseledning och försett försökspersonerna med felaktig 

information om den använda belastningen har alla syftat till att manipulera self-

efficacy på ett eller annat sätt (Fitzsimmons et al., 1991; Wells et al., 1993). Self-

efficacy eller självförmåga definieras som en individs tro på sin egen förmåga att 

nå ett specifikt mål (Bandura, 1977) och har visat sig ha en koppling till 

prestationsförmågan (Barling & Abel, 1983; Janz, 1982).  

 

Det saknas emellertid studier som syftat till att undersöka hur felaktig information 

om belastning i samband med mer komplexa styrkeövningar påverkar 

prestationen, samt tester som sträcker sig längre än en repetition. Huruvida 

prestationsförmågan påverkas när studiedesignen inte är konstruerad för att i 

första hand manipulera self-efficacy är hittills okänt eftersom samtliga tidigare 

studier haft manipulation av self-efficacy som primärt syfte. Det finns en 

kunskapslucka att fylla gällande effekterna av desinformation angående 

belastning och hur detta påverkar ett set beståendes av flera repetitioner, både 

gällande totalt utfört arbete men också gällande faktorer som tid under excentrisk 

respektive koncentrisk fas av lyftet. Då tiden under olika faser av en knäböj 

hänger samman med hastighet och effekt utveckling finns det med en djupare 

kunskap kring dessa faktorer möjligheter till ytterligare optimering av 
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träningsprogram för idrottare. Det är även intressant att undersöka om dessa 

anekdotiska berättelser som har ett visst stöd i vetenskapen (Fitzsimmons et al., 

1991; Ness & Patton, 1979; Wells et al., 1993) kan rekonstrueras i en mer 

kontrollerad laboratoriemiljö. 

 
2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
	  
Den här studien syftade primärt till att undersöka hur det totala arbetet under ett 

set av maximalt antal knäböj påverkades av falsk information gällande den 

använda arbetsbelastningen. Ett bi-syfte var också att studera om tiden under 

koncentrisk respektive excentrisk del av lyftet skiljde mellan tillfället där 

informationen var korrekt respektive falsk.  

 

Frågeställning: 

 

Hur påverkas det totala arbetet och tiden under koncentrisk respektive excentrisk 

fas i lyftet hos erfarna styrkelyftare när informationen om stångens belastning inte 

speglar den verkliga arbetsbelastningen genom ett set av knäböj på 75 % av 1-

RM? 

 

Hypotes: 

 

Det totala arbetet genom ett set av knäböj på 75 % av 1-RM hos erfarna 

styrkelyftare ökar när informationen om stångens belastning får dem att tro att 

vikten är mindre än vad den egentligen är. Tiden under excentrisk respektive 

koncentrisk del av lyftet påverkas inte av falsk information gällande belastningen. 

 
3. METOD 
	  
3.1 Försökspersoner 

Samtliga 10 deltagare i studien (8 män och 2 kvinnor) rekryterades från 

Östersunds Atletklubb genom anslag och personlig kontakt. Inklusionskriterierna 

som sattes för försökspersonerna var att de skulle ha tränat på Östersunds 

Atletklubb i minst 6 månader, ha en ålder som överstiger 18 år samt inte ha några 

skador eller andra rörelseinskränkningar som kunde påverka deras prestation i 
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knäböj. Alla deltagare i studien hade flera års erfarenhet av styrketräning och 

knäböj 9,9 (± 5,8) år med en god kontinuitet genom åren 4,6 (± 1,3) dagar*vecka-1 

(tabell 1). 

 
Tabell 1 Beskrivning av samtliga (n=10) försökspersoner (medel ± SD). 

Ålder (år) 26,3 ± 5,6 

Längd (cm) 179,0 ± 8,5 

Vikt (kg) 94,8 ± 16,3 

 

 

Försökspersonerna blev informerade om att utesluta intensiv underkroppsträning 

72 timmar inför varje testtillfälle samt att undvika andra aktiviteter som skulle 

kunna påverka deras prestation i utförandet av knäböj på testdagen.  

Alla försökspersoner valde att frivilligt delta i studien och blev informerade att de 

under hela studiens gång hade möjlighet att avbryta testerna utan att behöva 

uppge anledning. Varje försöksperson skrev inför det första testtillfället under ett 

informerat samtycke (bilaga 1) samt en hälsodeklaration (bilaga 2). Efter 

testperioden informerades alla försökspersoner om studiens verkliga syfte. 

 

3.2 Studiedesign 

Studien omfattade totalt 3 stycken testtillfällen under en period på 3 veckor där ett 

test per vecka genomfördes. Det första testet syftade till att fastställa 1-repetitions 

maximum (1-RM). Resterande två testtillfällen fick deltagarna antingen korrekt 

information om stångens belastning (KI) eller information om att det var 10 kg 

mindre än den verkliga belastningen (FI). I verkligheten användes 75 % av 1-RM 

under både KI och FI. Ordningen för KI och FI var viktad där hälften av 

deltagarna började med att få korrekt information och hälften med falsk 

information, därefter gjordes en cross-over. 

 

Inför varje testtillfälle utfördes en standardiserad uppvärmning som inkluderade 

de stora muskelgrupperna som är inblandade i utförandet av en knäböj. Under 

rekryteringen blev försökspersonerna informerade om att studien syftade till att 

undersöka hur ett set av maximalt antal knäböj påverkades av olika yttre stimuli. 
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Detta var ett påhittat syfte som tjänade till att dölja studiens verkliga syfte. 

Samtliga test gjordes i en knäböjsställning med tillhörande skydd, dessa skydd 

gjorde det omöjligt för stången att landa på försökspersonen vid ett eventuellt fall. 

Varje deltagare hade en individuell höjd på dessa skydd för att göra testerna så 

säkra som möjligt. Deltagarna var under alla test positionerade på en strategiskt 

utvald stol i rummet för att inte kunna urskilja hur mycket vikt som fanns på 

stången (Eleiko, Halmstad, Sverige). Detta i kombination med att samtliga 

viktskivor var färgade i svart gjorde det möjligt att ange felaktig information om 

stångens belastning utan att väcka misstänksamhet hos försökspersonerna.  

 

3.2.1 Fastställande av 1-RM 

Efter att ha genomgått den standardiserade uppvärmningen blev 

försökspersonerna informerade om att de skulle nå sitt 1-RM inom 5 försök med 

valfri upptrappning. Uppvärmningen och första försöket separerades av en 4 

minuter lång viloperiod, efterföljande försök separerades av en vilotid på 6 

minuter för att säkerställa återsyntesen av PCr i muskulaturen (Westcott, 1995).  

 

3.2.2 Korrekt information (KI) 

Under testet fick deltagarna information om stångens belastning som speglade den 

verkliga belastningen korrekt. Uppvärmningen följdes av en viloperiod på 4 

minuter innan testet genomfördes. Under vilan blev försökspersonerna instruerade 

till att genomföra repetitioner till fullständig utmattning samt att hålla ett konstant 

djup i sina knäböjar. För att repetitionen skulle vara godkänd var den tvungen att 

hålla sig inom ± 3 cm mot första repetitionen. För att säkerställa att deras insats 

var maximal upprepade testledaren strax innan start att repetitionerna skulle 

fortsätta tills rörelsen inte längre kunde utföras. Verbalt stöd gavs under testet till 

samtliga deltagare. Under testet noterades följande data för varje utförd repetition; 

effektutveckling (AP[W]), kraftutveckling (AF[N]), stångens förflyttningssträcka 

(D[m]), tid, belastning samt antal utförda repetitioner. Data samlades in med hjälp 

av en linjär encoder som mäter med en insamlingsfrekvens av 100 Hz (Musclelab, 

Langesund, Norge). Encodern kalibrerades inför varje mätning med samma 

mätsticka och av samma testledare. 
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3.2.3 Falsk information (FI) 

Vid FI användes samma procedur som vid KI med skillnaden att informationen 

som gavs inte speglade den verkliga belastningen. Deltagarna blev konsekvent 

informerade om att det var 10 kilo mindre på stången än vad som var fallet i 

verkligheten. 

 

3.3 Databearbetning 

Till databearbetningen användes IBM SPSS Statistics (version 21, Chicago, 

USA). För att undersöka huruvida datan var normalfördelad användes Shapiro-

Wilks test. Testet visade på normalfördelning för totalt utfört arbete men inte för 

tiden under koncentrisk och excentrisk fas av lyftet. På grund av detta gjordes en 

logtransformering för att få datan normalfördelad. Därefter användes ett parat t-

test (KI vs. FI). Signifikansnivån sattes till p ≤ 0,05. 

För att räkna ut det totala arbetet som utförts av varje person vid testtillfällena 

användes formeln AF[N]*D[m] = Arbete [j], där AF står för genomsnittlig kraft 

och D står för stångens förflyttningssträcka, uttryckt i newton respektive meter. 

Deskriptiv statistik presenteras med medelvärde och standard deviation (SD). 

 

3.4 Etiska överväganden 

Inför studiens start diskuterades de etiska aspekterna i att vilseleda 

försökspersonerna under en 3 veckor lång period samt om denna vilseledning 

eventuellt höjde skaderisken för deltagarna. Efter att ha granskat tidigare 

publicerad litteratur (Maganaris et al., 2000; Morton, 2009; Wells et al., 1993) 

som använde sig av vilseledning togs i samråd med handledare beslutet att 

försökspersonernas säkerhet inte äventyrades genom att förse dem med falsk 

information vid ett utav testtillfällena.  

Samtliga test gjordes i en bur anpassad för knäböj med tillhörande sidoskydd, 

dessa skydd gjorde det omöjligt för stången att landa på försökspersonerna vid ett 

eventuellt fall. En testledare stod även bakom försökspersonen under utförandet 

för att snabbt kunna ingripa. Det gjordes heller ingen egentlig alternering av 

belastningen under de olika testtillfällena. Detta i kombination med att 75 % av 1-

RM är en relativt lätthanterlig vikt för erfarna styrkelyftare utgjorde grunden till 

åsikten om att testerna var säkra att genomföra. All data behandlades 

konfidentiellt och enbart i forskningssyfte. Samtliga deltagare gavs ett id-nummer 
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för att minimera risken för obehöriga att ta del av personuppgifterna. Information 

om eventuella risker med testerna såsom träningsvärk eller andra 

styrketräningsinducerade skador förmedlades till samtliga försökspersoner. 

Fördelarna med att medverka i studien var att deltagarna fick ta del av all data 

som samlats in under testperioden samt att de fick möjlighet att utföra ett 1-RM 

test under säkra och kontrollerade former. Försökspersonerna fick även en 

inbjudan till en presentation av studiens resultat där de delgavs information om 

hur de kunde använda insamlad data. 

 
4. RESULTAT 
	  
I avseende totalt utfört arbete (fig.1) förelåg inga statistiska skillnader mellan 

grupperna FI och KI (p = 0,645). En försöksperson exkluderades ur analysen på 

grund av felaktigt utfört test.

 
Figur 1. Totalt utfört arbetet utryckt i joule (j) under falsk information (FI) respektive korrekt 

information (KI). Gruppernas medelvärde samt individuella resultat presenteras (n=9). Ingen skillnad 

mellan FI och KI förelåg.



 Gällande antalet utförda repetitioner (fig.2) förelåg ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna FI och KI (p = 0,621). 

 
Figur 2. Totalt antal repetitioner utförda under falsk information (FI) respektive korrekt information (KI). 

Gruppernas medelvärde samt individuella resultat presenteras (n=9). Ingen skillnad mellan FI och KI förelåg. 

Försökspersonernas registrerade 1-RM från första testtillfället samt 75 % av 1-RM som 

användes under FI och KI (tabell 2). 

 
Tabell 2; Sammanställning av samtliga deltagares 1-RM samt 75 % av 1-RM uttryckt i kilogram (n = 10). 

Försöksperson 1-RM 75 % av 1-RM 

1 135         100 

2 185         140 

3 195         145 

4 165         125 

5 190         142,5 

6 160         120 

8 150         112,5 

9 100         75 

10 185         140 
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Det förelåg inte heller några statistiska skillnader (pkonc = 0,302; pexc = 0,199) mellan tid 

under den koncentriska respektive excentriska fasen av lyftet (FIkonc 1,35 ± 0,37; KIkonc 

1,41 ± 0,40; FIexc 0,90 ± 0,13; KIexc 0,93 ± 0,14 sekunder). 

 

5. DISKUSSION 
	  
Syftet med den här studien var att undersöka hur det totala arbetet i ett set av maximalt 

antal knäböj påverkades av falsk information gällande den använda arbetsbelastningen. 

Syftet var även att studera om tiden under koncentrisk respektive excentrisk fas av lyftet 

skiljde mellan tillfället där informationen var korrekt respektive falsk. I motsats till 

hypotesen visade resultatet ingen skillnad på totalt arbete. Resultatet är överraskande 

eftersom tidigare studier som använt sig av en liknande metod har dokumenterat resultat 

som tyder på att falsk information i vilseledande syfte resulterar i en prestationshöjning 

när försökspersonerna tror att vikten är lägre än vad som i verkligheten är (Fitzsimmons 

et al., 1991; Ness & Patton, 1979; Wells et al., 1993). Det ska dock nämnas att samtliga 

av dessa studier i första hand undersökte hur self-efficacy påverkade prestationen. Self-

efficacy är sedan tidigare definierat som en individs tro på sin egen förmåga att nå ett 

specifikt mål (Bandura, 1977). Det är troligt att manipulationen av self-efficacy snarare 

än den falska informationen gällande stångens vikt var den faktor som var orsak till en 

förbättrad prestation. 

 

Det är av intresse att kritiskt syna de resultat som presenterades av Ness och Patton 

(1979) där försökspersonerna förbättrade sina resultat med 9 kg under förhållandet där 

falsk information gavs. Möjligheten är stor att resultatet är starkt påverkat av det faktum 

att försökspersonerna var nybörjare när det gäller styrketräning och att själva starten av 

träningen snarare än uppfattningen om vikten var den faktor som påverkade deras 

prestationer mest. Detta grundat på de grundläggande fysiologiska förändringarna som 

sker vid starten av styrketräning (Atha, 1981) samt det faktum att ett fåtal 

träningstillfällen är tillräckligt för att observera styrkeökningar hos nybörjare (Moritani 

& De Vries, 1979; Sale, 1988). De 3 veckorna som Ness och Patton i sin design 

använde för att etablera grundstyrka hos deltagarna var sannolikt inte tillräckliga för att 

eliminera effekterna av den neuromuskulära anpassningen på prestationen. Detta 

bekräftas ytterligare i en studie där deltagarna var mer erfarna av styrketräning och 
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prestationsförbättringen inte var i närheten av den som rapporterats av Ness och Patton 

(Fitzsimmons et al., 1991). 

 

Frånvaron av skillnad mellan tid under excentrisk respektive koncentrisk tid mellan 

falsk och korrekt information kan med största sannolikhet tillskrivas det faktum att 

vikten faktiskt aldrig alternerades. Under samtliga test var intensiteten 75 % av 1-RM. 

Resultatet går i linje med hypotesen och tidigare publicerad litteratur där den yttre 

belastningen visat sig vara den faktor som påverkar hastighet, tid och muskelaktivering 

vid styrketräning (Paoli, Marcolin, & Petrone, 2009; Wernbom et al., 2007; Zink, Perry, 

Robertson, Roach, & Signorile, 2006). Det kan spekuleras kring huruvida tiderna hade 

påverkats om deltagarna även förväntade sig en högre belastning än den verkliga. Det 

finns en rimlighet i att deltagarna vid ett test där vilseledningen består i att 

informationen som ges tyder på att belastningen skulle vara högre än vad den i 

verkligheten är, anstränger sig hårdare. Detta skulle kunna påverka stångens 

rörelsehastighet och tiden under koncentrisk respektive excentrisk fas av lyftet. 

Variationen i tid och hastighet skulle främst visa sig hos nybörjare, eftersom studier har 

visat att oerfarna har en större benägenhet till att alternera hastigheten under knäböj än 

vad erfarna har (McLaughlin, Dillman, & Lardner, 1977). Det är realistiskt att tro att en 

erfaren lyftare har en bättre känsla för hur mycket vikt som finns på stången och hur 

mycket ansträngning som krävs än vad än nybörjare har. Detta som ett resultat av ett 

bättre utvecklat neuromuskulärt system (Häkkinen, 1989). 

 

Det är viktigt att ta i beaktande att denna studie fokuserade på upprepade repetitioner till 

skillnad från tidigare studier som undersökt 1-RM. Det är möjligt att den psykologiska 

påverkan som inverkar på prestationen när deltagarna blir vilseledda till att tro att vikten 

de lyfter är lägre än vad den i verklighet är blir mindre inflytelserik på ett arbete som 

sker över längre tid. Tyvärr finns det i dagsläget till författarens kännedom inga studier 

som undersökt ämnet.  

 

Försökspersonerna som användes i studien har väldigt god erfarenhet av styrketräning, 

faktum är att 9 av 10 deltagare har deltagit i stora nationella mästerskap. Detta gör att 

den här studiens styrka ligger i att ha en population på hög nivå inom styrkesporten 

samt att en cross-over design tillämpats för att minska bias orsakat av slumpen. I 

förlängningen leder detta till att det framkomna resultatet med större noggrannhet kan 
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generaliseras över den population som kan tänka sig att applicera vilseledning i sin 

träning. Trots detta bör en eventuell generalisering göras med försiktighet då antalet 

deltagare i studien är begränsat samt att fler studier som tittar på de akuta effekterna av 

vilseledning i styrkesammanhang behövs för att ge en tydligare bild. Vidare kan det 

finnas anledning att komplettera denna typ av vilseledande studier med någon typ av 

ansträngningsskala såsom RPE-skalan (Rating of Perceived Exertion) (Hackett, 

Johnson, Halaki, & Chow, 2012). Det är möjligt att manipulation av den uppskattade 

belastningen kan påverka en individs upplevda ansträngning likt de studier som gjorts 

på desinformation gällande arbetes duration på löpning och cykling (Eston, Stansfield, 

Westoby, & Parfitt, 2012). I förlängningen kan detta kanske påskynda den subjektiva 

känslan av återhämtning efter träning. Detta bör vara av intresse för styrkeatleter på 

elitnivå eftersom det möjligen kan leda till en större träningsvolym utan att för den 

sakens skull påverka den subjektiva känslan av återhämtning. Den etiska aspekten på 

användning av vilseledning i samband med träning bör dock alltid övervägas noggrant 

innan någon typ av implementering sker. 

 

5.1 Slutsats 

Manipulation av förväntad belastning hos erfarna styrkelyftare har inga effekter på 

totalt utfört arbete eller tiden under koncentrisk respektive excentrisk fas av en knäböj.  
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BILAGOR 

 
Bilaga 1. Informerat samtycke till försökspersonerna. 
 
Information till försökspersoner 
 
Bakgrund och syfte 
Vi utsätts för olika stimuli hela tiden i vår vardag, detta sker både när vi går på 
gatan, när vi tränar och när vi ska tävla. Dessa stimuli påverkar oss både 
medvetet men också omedvetet. Mot bakgrund av detta så syftar den här 
studien till att undersöka hur det totala arbetet genom ett set av knäböj 
påverkas av olika yttre stimuli.  
 
Förfrågan om deltagande 
Du har frivilligt visat intresse för att medverka i studien ”Stimulis påverkan på 
utförandet av knäböj”. Härmed tillfrågas du att delta i studien som 
försöksperson. 
 
Hur går studien till? 
Studien sträcker sig över tre veckor med ett test per vecka. Varje testtillfälle 
beräknas ha en tidsåtgång på cirka 60 minuter. Vid det första testtillfället 
kommer ett maxtest göras i 1-RM knäböj. Vid nästkommande två tillfällen 
kommer du att göra ett set knäböj bestående av maximalt antal repetitioner på 
en viss given vikt. Under dessa två tester kommer ett antal olika parametrar att 
mätas (kraft, hastighet, acceleration), du kommer även få skatta på en skala hur 
ansträng du känner dig efter testet. Du måste avstå intensiv träning för 
underkroppen minst 3 dagar innan varje testtillfälle. Bestämmer du dig för att 
medverka i studien kommer ytterligare information ges i samband med det 
första testet.  
 
Praktisk information 
Testerna kommer utföras i vår träningsanläggning som ligger i hus Q på 
campus Östersund. 
 
Hantering av data och sekretess 
Data kommer att avidentifieras i samband med inmatning genom att namn och 
födelseår ersätts med en särskild kod. Endast ansvarig student har tillgång till 
kodnyckeln. De uppgifter som avses att samlas in och behandlas är namn, 
ålder, vikt, längd, födelseår och träningshistorik. Utöver detta kommer data 
samlas in enligt ovanstående beskrivning av studien. Du kommer också att få 
fylla i en hälsodeklaration. 
Du avgör själv om du vill lämna några övriga uppgifter. Uppgifterna kommer 
endast att behandlas av mig inom projektetet och behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av dem. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade 
uppgifter kommer dock att behandlas och presenteras i vetenskapliga skrifter. 
 
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att få besked om vilka 
personuppgifter om dig som behandlas och hur behandlingen går till. Det är du 
själv som lämnar personuppgifterna. Personuppgifter hämtas inte från någon 
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övrig källa. Du har rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga 
om personuppgifter som behandlas om dig. 
 
Risker 
Riskerna med testerna är väldigt små. Riskerna kan likställas med de risker du 
utsätts för när du själv tränar. 
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Efter att studien är färdig och alla resultat sammanställda kommer du få en 
inbjudan till ett möte i grupp där information om studiens resultat presenteras. 
 
Frivillighet 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta studien 
utan att motivera varför. 
 
Kontakt 
Om det skulle uppstå några problem eller frågor ta kontakt med ansvarig 
student: 
 
Mirko Mandic 
Tel: 073-5999120 
E-mail: mima1106@student.miun.se 
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Samtycke 
 
Undertecknad har tagit del av ovan information och också av den information som jag 
meddelats muntligen genom ansvarig student. Jag har beretts tillfälle att ställa frågor 
om experimenten och jag är medveten om att närhelst jag önskar och utan att behöva 
meddela orsak därtill kan avbryta experimenten. 
 
Jag tackar JA till medverkan i studie och samtycker till att projektansvariga behandlar 
personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående. _____   
   
 
Jag tackar NEJ till deltagande i studien. _____      
 
 
 
 
 
Östersund den……………….   Östersund den………………... 
 
 
………………………………….           ………………………………… 
Underskrift försöksperson            Mirko Mandic, ansvarig student 
 
…………………………………. 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Hälsodeklaration. 
 
 

 

Jag genomför dagens test på egen risk: 

Datum:                         Underskrift: 

	  

NationelIt 
vintersport-
centrum Hälsoformulär 

MITTUNIVERSITETET 	   	   	   	   	  

Datum: 

Namn:  

Mobiltel: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Personnummer (12 siffror): 

	   	   	   	  
E-postadress: 

	   	  
     Tel anhörig : 
(ICE): 	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  

1.  Har du någon skada som du upplever kan påverka din prestationsförmåga? Ja Nej 
  Om ja, vilken/vilka:     

2.   Har du/har haft någon känd lung- eller hjärt/kärlsjukdom? Ja Nej 
  Om ja, vilken/vilka:     

3.   Har du någon annan känd sjukdom? Ja Nej 
  Om ja, vilken/vilka:     

4.   Använder du någon/några mediciner? Ja Nej 
  Om ja, ange vilken/vilka:     

5.   Om du röker/snusar, när rökte/snusade du senast? 
    

6.   När drack du senast någon koffeinhaltig dryck? 
    

7.   När var du senast förkyld? 
    

8.   Känner du dig fullt frisk idag? 
    

  
Om nej, varför? 

    


