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Abstract 

Introduction: Studies investigating the effect of rest interval (RI) length on 

power output during power training show conflicting results. Aim: The 

optimization of inter-set RI during power training with bench press (BP) and back 

squat (BS) with the load that maximizes power output. Method: Eleven 

resistance-trained men aged  23±3 years performed on three separate occassions 5 

sets of 8 repetitions of BP followed by BS exercise with same protocol at 49±3 % 

and 54±4 % of 1-repetition maximum respectively using 1, 3 or 5 min RI between 

sets in randomized order. Average power output (AP) was optained for each 

repetition using a linear transducer. Results: Results revealed a significant 

interaction effect between RI and set on AP (F 6.1, 61.3 = 8.99, p < 0.001) in BP 

with 1 min RI entailed significant decreases in set 3-5 compared with 5 min RI, 

whereas comparison between 3 and 5 min RI showed significant decreases in set 5 

with 3 min RI. No significant interaction effect between RI and set on AP (p = 

0.1) was found in BS. Conclusion: A 3 min RI can be sufficient to avoid 

significant decreases in AP, however if training duration is malleable a 5 min RI 

may be necessary for optimal recovery in BP. In BS no significant difference 

between different RI were observed, however there was a tendency that 1 min RI 

is insufficient to maintain AP therefore it may be preferable to use 3 or 5 min RI. 

 

Keywords: Explosive, fatigue, muscle recovery, optimal load, power training, 

restistance training. 

 

 

 

 

Abstrakt  

Introduktion: Studier som undersökt effekten av vilointervall (VI) duration på 

effekutveckling under explosiv träning visar olikartade resultat. Syfte: 

Optimeringen av inter-set VI under explosiv styrketräning med bänkpress (BP) 

och knäböj (KB) vid belastningen som maximerar effekutveckling. Metod: Elva 

styrketränade män i åldern 23±3 år utförde vid tre separata tillfällen 5 set med 8 

repetitioner i BP och följdes av KB med samma protokoll vid 49±3 % och 54±4 

% av 1 maximal repetition respektive med användande av 1, 3 eller 5 min VI 

mellan set i randomiserad ordning. Genomsnittlig effektutveckling (GE) 

uppmättes för varje repetition med en linjär omvandlare. Resultat: Resultaten 

visade en signifikant interaktionseffekt mellan VI och set på GE (F 6.1, 61.3 = 8.99, 

p <0.001) i BP där 1 min visade på en signifikant minskning i set 3-5 jämfört med 

5 min VI, medan jämförelse mellan 3 och 5 min VI visade signifikant minskning i 

set 5 med 3 min VI. Ingen signifikant interaktionseffekt mellan VI och set på GE 

(p = 0.1) visades i KB. Konklusion: 3 min VI kan vara tillräckligt för att undvika 

signifikant minskning i GE, däremot om duration på träningen är flexibel kan 5 

min RI vara nödvändigt för optimal återhämtning i BP. Det observerades ingen 

signifikant skillnad mellan olika VI i KB, dock fanns det en tendens för att 1 min 

VI är otillräckligt för att upprätthålla GE och därmed kan det vara att föredra 

användning av 3 eller 5 min VI.  

 

Sökord: Effekt, styrketräning, trötthet, underkropp, återhämtning, överkropp 
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Defimitioner och förkortningar 
 

1-RM = 1 maximal repetition / maximal styrka. 

Effektutveckling = power output (kraftutveckling gånger rörelsehastighet) 

Genomsnittlig effektutveckling = mean/average power output (genomsnittlig 

effekt under en hel bänkpress/knäböjs repetition) 

Linjär omvandlare = Linear transducer/encoder (del av muscle-lab utrustning som 

mäter rörelsehastigheten och omvandlar till effektvärden) 

Muskelhypertrofi-träning = Träning anpassad och med syfte att öka 

skellettmuskelvolym. 

Observerad statistisk effekt = observed statistical power via SPSS output. 

Optimal belastning = Belastning som maximerar effektutvecklingen  

Stretch-shorting-cycle = Cykel som upprepar sig i te.x knäböj när koncentrisk 

kontraktion sker direkt efter excentrisk kontraktion och där under excentriska 

fasen lagras elastisk muskelenergi vilket ger en ökning av koncentriska styrkan. 

Styrkelyft = Idrott som innefattar tre delmoment (knäböj, bänkpress och marklyft) 

Vertikal förskjutning = Vertical displacement (sträcka i centimeter som 

rörelsehastigheten mäts på) 

Vilointervall = Passiv vila mellan set 

 

ACSM = American college of sports medicine 

ANOVA = Analysis of variance. 

CNS = Centrala nervsystemet. 

EMG = Elektromyografi. 

GE = Genomsnittlig effektutveckling. 

ICC = Intra-klass korrelations-koefficient. 

min = Minut/Minuter. 

SPSS = Statistical package for social sciences (IBM SPSS Statistics). 

SSC = Stretch-shortening-cycle. 

VI = Vilointervall. 
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Introduktion 
 

Bakgrund och begrepp 

Effektutveckling vid styrketräning är detsamma som kraftutveckling gånger 

rörelsehastighet, vilket involverar många faktorer som influerar muskelns 

funktion. Standardenheten är Watt (W) vilket i sin tur är definierat som 1 joule (J) 

per sekund. Muskulär effektutveckling är fundamentalt för optimal neuromuskulär 

funktion (Kramer & Newton, 2000). Maximal effektutveckling kan beskrivas som 

maximal mängd arbete som en muskel kan utföra per tidsenhet (Gollnick & 

Bayly, 1986). 

 

Denna effektutveckling är viktig över ett brett spektrum av individer, allt ifrån 

elitatleter som försöker optimera idrottsprestation till äldre individer som försöker 

utföra enklare vardagsuppgifter. Evidens med stöd av tidigare forskning har visat 

att högre förmåga att generera maximal effektutveckling typiskt resulterar i 

förbättrad idrottslig prestation (Kraemer & Newton, 2000; Baker, 2001; Sleivert 

& Taingahue, 2004). Detta eftersom utifrån ett praktiskt perspektiv representerar 

maximal effektutveckling den största omedelbara effekt under en enskild rörelse 

utförd med målet att producera maximal hastighet vid start, acceleration eller 

träffpunkt (Newton & Kraemer, 1994), vilket omfamnas av många generella 

rörelser såsom sprint, hopp, slag, kast och spark vilket således kan appliceras till 

majoriteten av idrotter.  

 

Förhållandet mellan kraft och rörelsehastighet definierades av Hill (1938) där 

förhållandet mellan muskeleffektutveckling, muskelkraft och hastigheten av 

kontraktion på isolerade muskler hos grodor undersöktes med slutsatsen att 

optimal belastning för maximal effektutveckling var cirka en tredjedel (33 %) av 

den maximala isometriska kraften. Detta förhållande visade sig senare ha likheter 

med människors muskler (Hill, 1940). Det innebär att när rörelsehastigheten av 

koncentriska muskelrörelser ökar så är mindre kraft kapabelt att genereras. Det 

beror på att mängden kraft som produceras av en muskel är beroende av antalet 

korsbryggor som är påkopplade, vilket tar en specifik mängd tid att koppla på och 

koppla av under muskelaktioner, och effektutveckling maximeras således av en 
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kombination av sub-maximal kraft och rörelsehastighetsvärden (Cormie et al., 

2011a). 

 

Fysiologi och neuromuskulära faktorer 

En serie av interrelaterade neuromuskulära faktorer bidrar till maximal 

effektutveckling och således är även den optimala belastningen för maximal 

effektutveckling varierande och beror bland annat på idrottslig specificitet (Baker 

et al., 2001), muskelfibertyp (Faulkner et al., 1986), typ av rörelse (Cormie et al., 

2007; Siegel, et al., 2002), stretch-shortening cykeln (Komi, 1986) samt 

metabolism och trötthet (Green, 1986) 

Explosiv träning vid låga belastningar mellan 30-60 % av en maximal repetition 

(1-RM) där träningen utförs med hög eller maximal rörelsehastighet leder till akut 

trötthet i den neuromuskulära prestationen hos både män och kvinnor och mycket 

tyder på att en explosiv belastning på träningen primärt resulterar i trötthet i 

centrala nervsystemet (CNS) och/eller försämrad neuromuskulär överföring vilket 

är associerat med färre perifera aspekter av trötthet (Häkkinen, 2000). Både 

muskulär och neural trötthet påvisar en starkare inverkan på explosiv 

kraftproduktion än maximal kontraktionskraft, särskilt under de första 50 ms av 

en kontraktion, vilket också är en möjlig förklaring till den stora incidensen av 

skador som kan associeras  med trötthet (Buckthorpe et al., 2014). 

Studier som använt isokinetisk träning och tester har visat att ökningar i styrka är 

specifika till hastigheten individen tränar på, om individen tränar under 

långsammare rörelser tenderar individen också att bli stark vid den hastigheten 

och styrka vid högre rörelsehastigheter, som är vanligt i många idrotter, blir inte 

påverkad (Fry & Newton, 2000).  

 

Utveckling av maximal effektutveckling 

Det existerar ett fundamentalt förhållande mellan styrka och effektutveckling 

vilket dikterar att en individ inte kan ha en hög effektutveckling utan att först vara 

relativt stark. Så för att långsiktigt förbättra effektutveckling är det essentiellt med 

förbättring och vidmakthållande av maximal styrka (Cormie et al., 2011a). Vidare 

bör beaktning av specifitet av rörelsemönster, belastning och rörelsehastighet tas 

och där ses ballistiska, plyometriska och tynglyftningsövningar som effektivast 

och primära för att förbättra maximal effektutveckling. Belastningen för dessa är 
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idrottspecifika och för ballistiska övningar ses 0-50 % av 1-RM och/eller 50-90% 

av 1-RM för tyngdlyftningsövingar som mest potenta för detta ändamål. (Cormie 

et al., 2011a). 

Det är också viktigt att utnytja idrottarens individuella ”fönster för adaption” för 

varje neuromuskulär faktor som bidrar till maximal effektutveckling, vilket 

innebär att om fokus läggs på individens minst utvecklade faktor så kommer det 

driva på de största neuromuskulära adaptionerna vilket resulterar i överlägsen 

prestationsförbättring (Cormie et al., 2011b). För den långsiktiga förbättringen av 

en idrottares effektutveckling är det fördelaktigt med integrering av olika 

träningstekniker (te.x. tunga belastningar för utveckling av styrka vid låga 

hastigheter, ballistiska övningar för förbättring av höghastighets styrka, 

plyometrisk träning för att förbättra SSC prestation) för detta ändamål, vilket 

möjliggör variation i träningscyklerna samtidigt som det bibehåller specifiteten 

vilket i teorin leder till den största långsiktiga förbättringen på effektutveckling. 

(Cormie et al., 2011b). 

 

Optimal belastning 

Belastningen, i procent av 1-RM, som resulterar i den maximala 

effektutvecklingen beskrivs vanligen i litteraturen som den ”optimala 

belastningen” (Kawamori et al., 2005; Wilson et al., 1993). Användningen av 

belastningar som maximerar effektutvecklingen (optimala belastningen) har 

föreslagits generera den bästa träningseffekten på effektutveckling (Cormie et al., 

2007; Toji & Kaneoko, 2004.). Ballistiska övningar möjliggör att hög kraft kan 

genereras vid mycket låga belastningar pga. den fortsatta accelerationen genom 

övningen. Här skiljer sig den optimala belastningen från övning till övning 

beroende på om kroppsmassan tillsammans med extern belastning ska accelerera 

eller bara extern belastning (i detta fall knäböjshopp jämfört med bänkpresskast). 

Vidare måste tynglyftningsövningar som utförs i hög hastighet och övningar inom 

traditionell styrketräning som kan utföras i hög hastighet som t.ex. bänkpress och 

knäböj, aktivt decelerera för att fånga skivstången och/eller hålla den på plats 

vilket gör att den externa belastningen måste vara högre för att generera kraften 

som krävs för optimal effektutveckling (Cormie et al., 2007). Enligt Siegel et al. 

(2002) ligger den optimala belastning för övningen bänkpress mellan 40-60 % av 

1-RM medan den enligt Baker et al. (2001) är 55 ± 5 % av 1-RM. En meta-analys 
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påvisade att optimal belastning för övningen knäböj ligger mellan 30-70 % av 1-

RM (Soriano et al., 2015). Den optimala belastningen verkar också variera 

beroende på individens styrkenivå och tidigare träning. Tidigare forskning har 

visat att den optimala belastningen ligger vid högre belastningar hos individer 

med signifikant högre maxstyrka (Driss et al., 2001; Stone et al., 2003). Samtidigt 

finns det motstridiga uppgifter om att den optimala belastningen inte skiljer sig 

mellan signifikant starkare personer i jämförelse med svagare personer (Cormie et 

al., 2010; Nuzzo et al., 2010).  

 

Vilointervall 

En av de mer förbisedda variablerna är durationen på vilointervall mellan 

repetitioner, set och övningar. Vilointervall mellan set och övningar bestämmer 

hur mycket av muskelns adenosintrifosfat-kreatinfosfat (ATP-PC) som åter 

genereras och hur hög laktatkoncentrationen blir i blodet (Häkkinen, 2000). 

Vidare är också optimal återhämtning mellan set en funktion av 

återhämtningsprocessen i CNS, detta då CNS utgör en viktig roll i aktiveringen av 

musklernas nödvändiga motorenheter för att generera kraft för att matcha 

belastningen av nästa set i träning av styrka och effektutveckling.  

 

I designen av ett styrketräningsprogram finns det flertalet akuta träningsvariabler 

som identifierats; övningar och ordningsföljd, intensitet eller belastning, antal 

repetitioner och set samt vilointervall mellan set (Kraemer & Ratamess, 2004). 

Manipulation av dessa variabler formar omfattningen och den fysiologiska 

responsen, och slutligen, adaptionen av styrketräningen. Vid träning av maximal 

styrka så har 3-5 min vilointervall mellan set visat sig vara optimalt för att 

intensitet ska bibehållas under träningen, samtidigt som 1 minut kan vara 

tillräckligt i vissa fall men att det ur ett psykologiskt och fysiologiskt perspektiv är 

säkrare och mer tillförlitligt med 3-5 min (Matuszak et al., 2003). När målet 

istället är muskelhypertrofi, har det visat sig att kortare vilointervall (30-60 

sekunder) kan bidra till förhöjda nivåer av flertalet anabola hormoner (däribland 

tillväxthormon) vilka har kopplats till en ökad muskeltillväxt (Kraemer et al., 

1987; McCall et al., 1999) 
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Från en fysiologisk synvinkel är muskulär effektutveckling högt relaterad till 

anaerob energiutveckling (primärt kreatinfosfatsystemet), som har visat sig kräva 

ett minimum av 4 minuters vila för fullständig återuppbyggnad (Goto et al., 

2004). Om vilointervallet inte är tillräckligt för återuppbyggnad av kreatinfosfat 

kommer energiproduktionen att skifta mot anaerob glykolys, vilket också 

resulterar i högre laktatkoncentration i blodet. 

Det rekommenderade vilointervallet mellan set vid träning för ökad 

effektutveckling är enligt ACSM 2-3 minuter för flerledsövningar och 1-2 minuter 

för enledsövningar (Kraemer et al., 2002). 

 

Tidigare forskning på området vilointervall har visat på blandade resultat. När det 

gäller vilointervallets påverkan på adaptioner från träning jämförde Pincivero et 

al. (1997) kort vilointervall (40 sekunder) med längre vilointervall (160 sekunder) 

under 4 veckor av isokinetiska knäextensioner och där det längre vilointervallet 

visade på signifikant större förbättringar (5.2 jämfört med -0.96 %) i 

genomsnittlig effektutveckling. I motsats till detta såg Robinson et al. (1995) 

ingen signifikant skillnad i effektutveckling vid en 5 veckors träningsintervention 

där verikala hopp utfördes med olika vilointervall (30, 60 och 180 sekunder) och 

Ramirez-Campillo et al. (2014) såg ingen skillnad i prestation vid 

countermovement hopp efter en sju veckors intervention med explosiv träning 

med olika vilointervall (30, 60 och 120 sekunder). Tidigare forskning på direkta 

effekter av olika vilointervall på effektutveckling har visat på högre muskulär 

effektutveckling över multipla-set när längre (3-5 min) vilointervall används 

gentemot kortare(1 min) i bänkpress vid 70 % av 1-RM (Abdessemed et al., 

1999). Hernández et al. (2015) undersökte 1, 2 och 3 minuters vilointervall vid 40 

% av 1-RM i bänkpresskast som resulterade i en signifikant minskning i effekt vid 

1 minuts vilointervall jämfört med 2 och 3 minuter, men ingen signifikant skillnad 

mellan 2 och 3 minuter. Som kontrast till detta har Nibali et al. (2013) inte påvisat 

någon signifikant skillnad i effektutveckling vid stegvis ökande belastningar (0-60 

kg) mellan olika vilointervall (1-4 min) vid knäböjshopp (jump squats) och 

Martorelli et al. (2015) påvisade ingen signifikant minskning av 

effektutvecklingen efter 6 utförda set av knäböj vid 60 % av 1-RM vid jämförelse 

av 1, 2 och 3 min vilointervall. 
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Detta påvisar olikartade resultat gällande effekten av varierande vilointervall på 

effektutveckling både när det gäller adaptioner från träning samt direkta effekter. 

Till studieförfattarens vetskap finns det i dagsläget ingen studie som undersökt 

den direkta effekten av olika vilointervall på effektutveckling vid optimal 

belastning i både traditionelll bänkpress och knäböj. En huvudfrågeställning för 

studien är om vilointervallet mellan multipla tränings set i bänkpress och knäböj 

påverkar effekutvecklingen.  

 

Syfte  

Denna studie syftade till att optimera inter-set vilointervall under explosiv 

styrketräning med bänkpress och knäböj vid belastningen som maximerar 

effektutveckling. Hypotesen var att användandet av 1 min vilointervall resulterar i 

signfikant minskning effektutveckling i både bänkpress och knäböj. 

 

Metod 

Studiedesign 

En överblick av studiedesignen visas i figur 1. Denna experimentella studie 

använde sig av en inomgruppsdesign med repeterade mätningar i randomiserad 

ordning på en styrketränad deltagargrupp för att undersöka om olika vilointervall 

(1, 3 och 5 min) mellan multipla tränings set i bänkpress och knäböj har någon 

direkt påverkan på effektutvecklingen vid belastningen som maximerar 

effektutvecklingen (d.v.s. den ”optimala belastningen”). Varje deltagare deltog 

vid 4 tillfällen under en 4 veckors period med minst 48 timmar mellan tillfällena 

där det första tillfället bestod av familiarisering av testproceduren samt 1-RM test 

i bänkpress och knäböj för deltagare som inte utfört ett maximalt lyft i dessa 

övningar inom senaste 30 dagars perioden. Fastställande av deltagarnas 

individuella optimala belastning i båda övningarna utfördes vid det första av tre 

test-tillfällen och följdes av identiska arbets-set i först bänkpress, och efter en 

viloperiod, knäböj (5 set med vardera 8 repetitioner) utförda med maximal 

rörelsehastighet, med 1,3 och 5 min inter-set vilointervall (VI) vid varje test-

tillfälle. Variabeln som uppmättes under repetitionerna och analyserades var 

genomsnittlig effektutveckling.  
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Deltagare 

12 styrketränade män deltog frivilligt i denna studie, av deltagarna fick en avbryta 

testerna och data baseras således på 11 deltagare (medel ± SD: ålder 23 ± 3 år, 

längd = 183 ± 9 cm, kroppsvikt = 89 ± 13 kg, 1-RM bänkpress = 121 ± 34 kg, 1-

RM knäböj = 136 ± 37 kg, optimal belastning bänkpress = 49 ± 3.7 %, optimal 

belastning knäböj = 54 ± 4.2 % ).  

Inklusionskriterierna bestod av att deltagarna måste kunna utföra en korrekt 

bänkpress och knäböjsrepetition. Ytterligare kriterier var att ha minst 12 månaders 

erfarenhet av styrketräning och därmed uppfyller kraven att räknas som 

”styrketränade personer” enligt ACSM (Kraemer et al., 2002). Den fysiska 

aktivitetsnivån i dagsläget varierade från tillfälligt inaktiv till fem styrketränings 

sessioner i veckan. Den totala erfarenheten av styrketräning varierade från 14 

månader till 11 år. Innan en deltagare erbjöds att delta i testerna erhölls frågan om 

existerande skador, skadade personer exkluderades från att delta. Deltagarna blev 

uppmanade via ett informationsblad (bilaga 1) att inte ta några prestationshöjande 

kosttillskott eller överdriva sin koffeinkonsumtion under samma dag som test-

tillfällena. Vidare uppmanades deltagarna att inte träna bänkpress och knäböj 

inom 24 timmar innan respektive test-tillfälle. I samma informationsblad 

uppmanades deltagarna att maximal rörelsehastighet krävs vid varje repetition och 

set. Information erhölls om att all information om deltagarna behandlades med 

sekretess av ansvarig testledare, att deltagarna kunde avbryta deltagandet utan att 

ange anledning samt informerades om eventuella risker och nyttan av att delta i 

studien (bilaga 1). Före första test-tillfället fick deltagarna skriva på ett informerat 

samtyckesformulär (bilaga 2). 

 

Procedurer 

Familiarisering och 1-RM tester 

Familiariseringen och 1-RM tester ägde rum vid två separata tillfällen två veckor 

innan de experimentella testerna varav samtliga deltagare deltog vid ett tillfälle. 

Totalt 9 av 12 deltagare uppfyllde de tidigare uppsatta kriterierna gällande 

tidsintervallet för senast utförda 1-RM lyft i bänkpress och knäböj och 3 deltagare 

utförde därmed 1-RM test i bänkpress och knäböj enligt ett tidigare etablerat 

protokoll för detta ändamål (Haff & Dumke, 2012). Båda 

familiariseringstillfällena bestod av muntlig instruktion och genomgång av hur 
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kommande testprocedur går till, visuell genomgång av vad som ska utföras och 

varje deltagare utförde 3 set med vardera 8 repetitioner i bänkpress och knäböj på 

40 % av 1-RM med 10 minuters vila mellan övningarna, där fokuseringen var att 

utföra repetitionerna med maximal rörelsehastighet och repetera in båda 

övningarnas rörelseomfång. Rörelseomfånget som repeterades in under detta 

tillfälle var att skivstången i bänkpress skulle nå bröstet (utan stopp) och låsas ut 

helt i toppläget. I knäböj repeterade deltagarna 90 graders vinkel som 

rörelseomfång (lår parallellt med golvet) där en naturlig variation på ≤ 10 cm 

godkändes och kontrollerades via ett mjukvaruprogram (MuscleLab v.10, 

Ergotest Innovation A.S, Porsgrunn, Norge) med en linjär omvandlare påkopplad 

på skivstången efter vertikal förskjutning nollställts i högsta läget. Den 

excentriska fasens rörelsehastighet standardiserades genom att vara hög, - men 

inte maximal. 

 

Protokoll vid bänkpress och knäböj  

Test-tillfälle 1, 2 och 3 började med 2 set uppvärmning för bänkpress bestående 

av 10 repetitioner på 50 % av 1-RM och 5 repetitioner på 70 % av 1-RM med 1 

min vila emellan där båda uppvärmnings set utfördes med valfri rörelsehastighet. 

Vid uppvärmningen användes en alternering av lätt och tyngre belastning då det 

visat sig ge direkta ökningar i effektutveckling (Baker, 2001; Fleck & Kontor, 

1986). Uppvärmningen följdes av 1 min vila innan proceduren för att fastställa 

den optimala belastningen påbörjades, vilket utfördes endast vid det första 

tillfället för de experimentella testerna (test-tillfälle 1). 

Fastställande av den optimala belastningen bestod av att deltagarna började med 

att utföra 3 repetitioner i bänkpress vid 40 % av 1-RM med maximal 

rörelsehastighet på given signal varvid den högsta genomsnittliga 

effektutvecklingen av dessa 3 repetitioner antecknades, efter en vila på 2 min 

ökades belastningen med 5 % och avrundades till närmaste 2,5 kg (2 x 1.25 kg 

viktskivor) och samma procedur upprepades (3 repetitioner med maximal 

rörelsehastighet) som följdes av 2 min vila. Innan varje set blev deltagarna 

uppmanade verbalt om att utföra rörelsen med maximal rörelsehastighet. Denna 

procedur upprepades i 6 set och när första minskningen i effektutveckling 

inträffade gjordes ingen ytterligare ökning av belastningen och 3 repetitioner på 

samma belastning utfördes för att utesluta tillfällig minskning i effektutveckling 



10 
 

och om minskning inträffade igen sänktes belastningen på skivstången till en 

belastning mellan den dittills högst antecknade och där minskningen inträffade för 

att säkerställa att den optimala belastningen fastställts. När deltagaren uppnått den 

optimala belastningen var det 5 min vila innan 5 set med vardera 8 repetitioner i 

bänkpress skulle utföras med 1, 3 eller 5 minuter inter-set VI i randomiserad 

ordning. Inför varje set uppmanades deltagarna verbalt om att maximal 

rörelsehastighet krävdes. Utlyftningen började på sekunden när VI passerat 1,3 

eller 5 minuter och efter en kort paus i högsta läget fick deltagaren signal att börja 

utföra repetitionerna. VI mellan samtliga set startade när deltagarna placerat 

tillbaka skivstången på ställningen. När totalt 40 repetitioner i bänkpress var 

utförda var det 10 min vila innan uppvärmningen för knäböj började och följdes 

av fastställande av optimal belastning och därefter 5 set med vardera 8 

repetitioner i knäböj. Identiska uppvärmnings- och testprocedurer användes i 

knäböj och bänkpress vid samtliga testtillfällen med den enda skillnaden mellan 

test-tillfällena att VI mellan set var antingen 1, 3 eller 5 min med en randomiserad 

ordningsföljd där VI för aktuellt test-tillfälle var detsamma i bänkpress och 

knäböj. Den optimala belastningen som fastställts i båda övningarna vid första 

test-tillfället användes vid resterande två test-tillfällen (5 set med vardera 8 

repetitioner) och föregicks då endast av den standardiserade uppvärmningen.  

 
Figur 1. Experimentell design. *randomiserad ordning. 

 

Effektutvecklings-mätning 

Den genomsnittliga effektutvecklingen under den koncentriska fasen för varje 

repetition uppmättes med en MuscleLab 6000 linjär omvandlare (Ergotest 

Innovation A.S, Porsgrunn, Norge) som fästes på en officiell eleiko olympisk 

skivstång (Eleiko Group AB, Halmstad, Sverige) med den linjära omvandlarens 

tillhörande snöre. Den linjära omvandlaren placerades på golvet i en position som 

möjliggjorde att snöret kunde löpa vertikalt i vardera övning med funktionen är att 

mäta den vertikala rörelsehastigheten (m/s) och i kombination med den externa 
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belastningen (angavs i kg) som manuellt ställts in i mjukvaruprogrammet 

(MuscleLab v.10) av samma tillverkare, konvertera till en genomsnittlig 

effektutveckling per repetition (W). Vid starten av varje set i båda övningarna 

nollställdes den vertikala förskjutningen i mjukvaruprogrammet så att 

konverteringen till genomsnittlig effektutveckling räknades ut på samma vertikala 

förskjutning för varje repetition.  

 

Statistisk analys 

För att undersöka normalfördelning av data användes ett Shapiro Wilks test och 

data är presenterade som medelvärde ± standarddeviation (SD). Alla data var 

normalfördelad. Vid jämförelse av effektutveckling med olika vilointervall (1,3,5 

minuter), olika set (set 1-5) samt interaktionseffekten mellan dessa användes ett 

två-vägs ANOVA (5 set x 3 vilointervall) för repeterade mätningar. När en 

statistisk signifikant skillnad mellan olika vilointervall observerades användes 

ytterligare en-vägs ANOVA tester för att identifiera specifika skillnader. 

Bonferroni α korrektioner applicerades på samtliga ANOVA tester. Om kraven 

för sfäricitet inte uppfylldes utnyttjades Greenhouse-Geisser eller Huynh-Feldt 

korrektioner för epsilon < 0.75 eller > 0.75 respektive. Statistiska signifikansnivån 

sattes till α < 0.05. Alla statistiska tester analyserades med statistikprogrammet 

SPSS 22 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) samt Office Excel 2010 (Microsoft 

Corp., Redmond, WA, USA). 

 

Resultat 

Bänkpress 

Genomsnittlig effektutveckling (GE) per set vid varje VI visas i figur 2a. 

Resultatet för bänkpress visade på en signifikant effekt av VI (F 2, 20 = 4.34, p < 

0.05, ηp² = 0.303), en icke-signifikant effekt av set, men en interaktionseffekt 

mellan VI och set på GE (F 6.1, 61.3 = 8.99, p < 0.001, ηp² = 0,473), (figur 2a). 

Signifikanta minskningar i GE observerades vid 1 min VI från set 3-5 (p < 0.05). 

Vid jämförelse av värdena med 1 min VI vs 5 min VI var lägre i set 3 (4152 ± 

1087 W vs 4426 ± 1131 W), set 4 (4020 ± 1075 W vs 4420 ± 1124 W), och set 5 

(3951 ± 1174 W vs 4496 ± 1185 W) (Alla jämförelser p < 0.05). Vid jämförelse 
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mellan 3 min VI och 5 min VI observerades signifikanta minskningar vid set 5 

(4190 ± 1129 W vs 4496 ± 1185 W).  

Procentuella förändringar i GE vid set 2-5 i jämförelse med set 1 mellan olika VI 

är presenterade i figur 2b. Relativa förändringar i GE påvisade signifikant 

minskning vid användandet av 1 min VI jämfört med 5 min VI från set 2-5 (-4.32 

% vs 4.81 % i set 2 samt -11.25 % vs 5.83 % i set 5, respektive) medan jämförelse 

av 3 min VI och 5 min VI påvisade signifikant minskning vid användandet av 3 

min VI från set 3-5 (-0.76 % vs 4.59 % i set 3 samt -2.68 % vs 5.83 % i set 5, 

respektive) (alla jämförelser p < 0.05). Relativa förändringar i GE vid jämförelse 

av 1 min VI och 3 min VI påvisade signifikanta minskningar vid användandet av 

1 min VI från set 4-5 (-9.30 % vs -1.34 % i set 4 samt -11.25 vs -2.68 % i set 5, 

respektive) (p < 0.05). 

Vidare jämförelse av GE för 5 set totalt med 1,3 och 5 minuters VI uppvisade en 

signifikant effekt av VI (F 2, 20 = 4.07, p < 0.05, ηp²  = 0.289), utan några specifika 

skillnader i GE mellan de parvisa jämförelserna för 5 set totalt med 1, 3 och 5 min 

VI med de olika respektive GE värdena av 20753 ± 5309 W, 21358 ± 5432 W och 

21988 ± 5791W. 

 

 
Figur 2a. Genomsnittlig effektutveckling per set vid bänkpress bestående av 8 repetitioner vardera med 

olika vilointervall. *signifikanta skillnader (p < 0.05) med 5 min vilointervall; #signifikanta skillnader (p < 

0.05) med 3 min vilointervall. 
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Figur 2b. Genomsnittlig procentuell skillnad (±SD) i genomsnittlig effektutveckling vid bänkpress i set 2-

5 jämfört med set 1 med olika vilointervall. *signifikanta skillnader (p < 0.05) med 5 min vilointervall; 

#signifikanta skillnader (p < 0.05) med 3 min vilointervall 

 

 

 

 

 

GE per repetition i set 1-5 vid de tre olika vilointervallen mellan set (1, 3 och 5 

min) presenteras i figur 3a-c samt i tabell 1. Vid 1 min VI observerades 

signifikanta minskningar i GE för repetition 7 i set 4 i jämförelse med tidigare 

repetitioner i samma set, respektive repetition 8 i set 2-5 (p < 0.05). Vid 

användandet av 3 min VI påvisades signifikanta minskningar i GE för repetition 8 

i set 1 och 5 (p < 0.05) i jämförelse med tidigare repetitioner i samma set. Vid 5 

min VI påvisades ingen signifikant minskning per repetition i något set. 
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Figur 3a. Genomsnittlig effektutveckling per repetition vid bänkpress i set 1-5 med 1 min vilointervall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3b. Genomsnittlig effektutveckling per repetition vid bänkpress i set 1-5 med 3 min vilointervall. 
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Figur 3c. Genomsnittlig effektutveckling per repetition vid bänkpress i set 1-5 med 5 min vilointervall. 
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Knäböj 

GE per set vid varje VI visas i figur 4a. Resultatet för knäböj visade en icke-

signifikant effekt av VI, en signifikant effekt av set (F 1.3, 12.7 = 4.73, p < 0.05, ηp² 

= 0.321) vilket innebar att det generella förhållandet var att ett ökat antal set 

påverkade GE negativt med en sänkning, samt en icke-signifikant 

interaktionseffekt mellan VI och set (p = 0.1) på GE (figur 4a) 

 

Procentuella förändringar i GE i set 2-5 i jämförelse med set 1 mellan olika VI är 

presenterade i figur 4b, inga relativa förändringar uppnådde signifikans. 

 

Vidare jämförelse av GE i knäböj för 5 set totalt med 1,3 och 5 minuter VI visade 

på en icke-signifikant effekt av VI med de olika respektive värdena för GE vid de 

olika vilointervallen 25219 ± 5496 W, 25718 ± 6149 W och 26606 ± 6637 W. 

 

 
Figur 4a. Genomsnittlig effektutveckling per set vid knäböj bestående av 8 repetitioner vardera med olika 

vilointervall. 
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Figur 4b. Genomsnittlig procentuell skillnad (+SD) i genomsnittlig effektutveckling vid knäböj i set 2-5 

jämfört med set 1 med olika vilointervall 

 

 

 

 

GE per repetition i set 1-5 vid de tre olika vilointervallen mellan set (1, 3 och 5 

min) presenteras i figur 5a-c samt i tabell 2. Vid 1 min VI observerades en 

signifikant minskning (p < 0.05) i GE vid repetition 8 i jämförelse med tidigare 

repetitioner i samma set. Vid 3 min VI påvisades signifikanta minskningar i GE 

vid repetition 6 i set 2, 4 och 5, vid repetition 7 i set 4 och 5, vid repetition 8 i set 

2,3 och 4 i jämförelse med tidigare repetitioner i samma set (alla jämförelser p < 

0.05). Vid 5 min VI påvisades signifikanta minskningar i GE vid repetition 8 i set 

1 och 3, vid repetition 5 i set 3 samt vid repetition 1 i set 3 i jämförelse med 

tidigare repetitioner i samma set (alla jämförelser p < 0.05) 
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Figur 5a. Genomsnittlig effektutveckling per repetition vid knäböj i set 1-5 med 1 min vilointervall. 

 

 

 
Figur 5b. Genomsnittlig effektutveckling per repetition vid knäböj i set 1-5 med 3 min vilointervall. 
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Figur 5c. Genomsnittlig effektutveckling per repetition vid knäböj i set 1-5 med 5 min vilointervall. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att optimera inter-set vilointervall under explosiv 

styrketräning med bänkpress och knäböj vid belastningen som maximerar 

effektutveckling. Optimeringen i detta fall bestod i att varje deltagare utförde 

testerna med deltagarens individuella optimala belastningsprocent (av 1-RM) i 

både bänkpress och knäböj, vilket skiljer sig från liknande studier som har en 

standardiserad belastningsprocent av 1-RM för samtliga deltagare (Hernández et 

al., 2015; Hester et al., 2014; Martorelli et al., 2015). Vidare bestod optimeringen 

i att både set och repetitioner analyserades i båda övningarna för att undersöka 

skillnader mellan olika VI och effektutveckling. I denna studie användes 

traditionell bänkpress och knäböj istället för ballistiska motsvarigheterna 

bänkpresskast (bench press throws) och knäböjshopp (jump squats) detta trots att 

högre kraft kan genereras i dessa övningar och därmed också effektutveckling, 

vilket är anledningen till varför dessa är de vanligt förekommande i litteraturen. 

Detta motiverades genom att studiegruppen var familjär med både bänkpress och 

knäböj samt att övningarna tillhör basövningar som är mycket vanligt 

förekommande inom styrketräning samt i träning inom idrotter (Gullet et al., 

2009). 

Huvudfynden i denna studie är att duration på VI mellan set påverkar GE i 

bänkpress. Det var en tydlig effekt av VI samt en interaktionseffekt mellan VI och 

set på GE i bänkpress. Från set 3 till 5 är effektutvecklingen signifikant lägre med 

1 min VI jämfört med 5 min VI medan det är mindre skillnader mellan VI med 3 

och 5 min. Vid användning av 5 min VI kunde GE dessutom upprätthållas genom 

alla 5 set. Durationen för dessa set är < 10 sekunder och därmed är det primärt 

energi från ATP-PC systemet som framförallt används vilket enligt Goto et al. 

(2004) kräver ett minimum av 4 min passiv vila för fullständig återuppbyggnad. 

Det är därför troligt att energisystemet efter några set med 1 min VI skiftar mot en 

större andel av anaerob glykolys med ackumulering av blodlaktat som följd 

primärt till följd av den otillräckliga tiden för fullständig återuppbyggnad av ATP-

PC systemet. Detta var sannolikt en bidragande orsak till minskningen i 

effektutveckling från set 3-5 med 1 min VI. Detta liknar resultaten från Hernández 

et al. (2015) som observerade en signifikant minskning i GE med 1 min VI 

jämfört med 2 och 3 min, men där ingen skillnad mellan 2 och 3 min VI kunde 
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påvisas varvid dessa konkluderade att 2 min VI kan vara tillräckligt för att 

undvika signifikanta minskningar i effektutveckling. Skillnaden från den studien 

förutom annorlunda VI konfiguration (1, 2 och 3 min vs 1, 3 och 5 min) var 

användningen av bänkpresskast i en smith-ställning vilket ger en mindre 

excentrisk rörelse och involverar koncentrisk rörelse i en vertikal linje och därmed 

saknar decelerations-fasen som inkluderas i vanlig bänkpress samt den 

standardiserade belastningen på 40 % av 1-RM, och det är därför möjligt att den 

fysiologiska responsen kan skilja sig på grund av de här olikheterna vilket kan 

förklara varför 2 minuter visade sig kunna vara tillräckligt för att undvika 

signifikanta minskningar i effektutveckling.   

En vidare granskning av GE för enskilda repetitioner i bänkpress i föreliggande 

studie visar att framförallt repetition 8 uppvisar en signifikant minskning i 

jämförelse med tidigare repetitioner i samma set med 1 min VI mellan set. Vid 5 

min VI kan signifikant minskning i GE undvikas genom alla repetitioner och set. 

En förklaring till varför repetition 1 har signifikant mindre effektutveckling vid 

några set är att samtliga repetitioner utfördes utan stopp i bottenläget, vilket gör 

att efter repetition 1 uppnås ett momentum i rörelsen, vilket leder till högre 

rörelsehastigheter i efterföljande repetitioner jämfört med första. Med detta i 

beaktning är rep 1-6 jämna med icke-signifikanta minskningar i förhållande till 

samma set och detta för samtliga VI, vilket är snarlikt det Baker och Newton 

(2007) konkluderade vid 45 % av 1-RM i bänkpresskast men där var det 

signifikanta minskningar i effektutvecklingen med start från repetition 6.  

I övningen knäböj observerades ingen signifikant skillnad i GE per set mellan 

olika VI, däremot fanns det en effekt för set, vilket ger en generell uppfattning att 

set influerar GE.  Resultaten är inte i enlighet med hypotesen eftersom det bara är 

i bänkpress som 1 min VI resulterar i signifikant minskning i effektutveckling. 

Utifrån denna population så har durationen på VI ingen påverkan på GE i knäböj. 

Vad som dock är tydligt är att det finns en tendens för att 1 min VI resulterar i en 

minskning i GE men den betydande individuella variationen inom gruppen 

(effekten av oberoende variablen var inte lika konsistent som i bänkpress) hade en 

tydlig inverkan på den statistiska signifikansen vid dataanalyserna. Den 

observerade statistiska effekten (%) skiljde sig åt mellan övningarna och för 

interaktionseffekten mellan VI och set på GE var den 100 % i bänkpress men den 

var endast 26 % i knäböj, vilket visar på sannolikheten att hitta signifikant 
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interaktionseffekt om signifikant interaktionseffekt finns i populationen. Det är 

trots detta känt att underkroppens muskulatur är mer uthållig gentemot 

överkroppens muskulatur (de Salles et al., 2009; Willardson & Burkett, 2006) 

vilket i teorin då innebär att vilointervall möjligen har större påverkan på GE i 

bänkpress jämfört med knäböj. Vidare har resultaten från Martorelli et al. (2015) 

substantiella likheter med denna studie både när det gäller övergriplig 

studiedesign och resultat men med mindre skillnader i procedurer som att endast 

knäböj utfördes (i en låst ställning), en fast belastningsprocent vid 60 % av 1-RM, 

6 set med vardera 6 repetitioner samt 1, 2 och 3 min VI och resultaten uppvisade 

ingen signifikant skillnad mellan olika VI på GE däremot noterade författarna att 

GE hade minskat med 10.5, 2.6 och 4.3 % efter 6 set vid användandet av 1,2 och 

3 min VI respektive, vilket efterliknar denna studie (9.5, 3.5 och 2.0 %) efter 5 set 

med 8 repetitioner vardera vid användandet av respektive VI av 1, 3 och 5 min VI. 

En inblick i GE för repetitionerna i knäböj i föreliggande studie visar att 

framförallt repetition 6-8 har signifikanta minskningar i GE jämfört med tidigare 

repetitioner i samma set vid 3 min VI, något färre antal repetitioner med 

signifikanta minskningar uppvisades vid 1 och 5 min VI. På ett generellt (med alla 

VI) plan är repetition 1-5 jämna utan signifikanta minskningar i GE jämfört med 

ytterligare repetitioner i samma set. Hester et al. (2014) undersökte inte effekten 

av olika VI utan använde ett fast 2 min VI för att undersöka maximal 

effektutveckling under ett högvolyms knäböjs protokoll (5 set med vardera 16 

repetitioner) och trots upprätthållande av maximal effektutveckling genom alla 5 

set noterades signifikanta minskningar i effektutveckling inom varje set och det 

förefaller som att när ett större antal repetitioner utfördes (> 6)  blev den 

prestationssänkande effekten av trötthet uppenbar. Enligt Baker och Newton 

(2007) inträffar en progressiv ineffektivitet av SSC (stretch-shortening-cycle) vid 

hög-repetitionsprotokoll eftersom kontinuerlig användning av SSC leder till en 

minskad förmåga att använda lagrad energi i musklerna, vilket sannolikt förklarar 

varför signifikanta minskningar i GE inträffade framförallt vid repetition 6-8 i 

denna studie (tabell 2) och troligen hade förmågan att använda lagrad energi i 

musklerna minskat ytterligare om repsantalet överstigit 8. 

 

De huvudsakliga begränsningarna med studien är avsaknaden av elektromyografi 

(EMG) vilket skulle kunna ge ytterligare förklaring och kvantifiering på 
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eventuella skillnader mellan olika VI gällande neurala trötthetsmekanismer 

genom arbetande musklers respons på stimulering från CNS som kan visas genom 

förändringar i EMG-amplitud och frekvens (Buckthorpe et al., 2014). En annan 

begränsning med studien är avsaknaden av förtest och eftertest i båda övningarna 

vid fastställning av optimal belastning vilket då skulle kunna ge ett mått av 

reliabilitet i form av intra-klass korrelations-koefficient (ICC) (Stratford, 2008). 

Vidare är studiens population icke-homogen på flertalet sätt med en betydande 

variation i antalet år av styrketräningserfarenhet (14 månader – 11 år), styrke- och 

explosivitets profiler (styrkelyft, muskelhypertrofi-träning samt kombinerad aerob 

och anaerob träning), samt styrketräningsaktivitetsnivå när testerna utfördes 

(tillfälligt inaktiv till 5 styrketräningssessioner i veckan) vilka samtliga kan ha 

försvagat den möjliga influensen på minskad effektutveckling över multipla-set. 

Baserat på studiens resultat är förslag på framtida studier att utföra longitudinella 

träningsstudier på > 8 veckor för att undersöka kroniska effektutvecklings 

adaptioner efter kontinuerlig exponering av kortare och längre VI (1 min vs 3 eller 

5 min) och då inkludera EMG och mätningar av hormonell respons 

(katekolaminer, kortisol, testosteron, tillväxthormon). Framtida studier bör även 

använda liknande studiedesign med en mer homogen och större population med 

liknande styrke- och explosivitetsprofiler. 

 

Konklusion 

För att optimera explosiv träning vid användandet av den optimala belastningen 

för effektutveckling vid multipla-set bänkpress är 3 min VI tillräckligt för att 

undvika signifikant minskning i effektutveckling  i upp till 4 set samt att 

repsantalet begränsas till ≤ 6 repetitioner. Däremot om durationen på 

träningssessionen är flexibel kan 5 min VI vara nödvändigt för optimal 

återhämtning. I knäböj visar fynden från studien ingen signifikant skillnad mellan 

1,3 och 5 min VI på effektutveckling, däremot finns en tendens att VI med 1 

minut är otillräcklig för att upprätthålla effektutveckling vilket talar för att 3 eller 

5 min är säkrare att använda, och för en vidare optimering begränsa repsantalet till 

≤ 5 repetitioner. Mer forskning behövs för klarare och mer precisa resultat och 

konklusioner. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 

 

                                                 

     Avdelningen för hälsovetenskap 

                                      

INFORMATIONSBREV TILL 

DELTAGARE 

           

Familiariseringstillfälle (+ 1-RM test i bänkpress och knäböj) 

Familiarisering av testproceduren, detta är viktigt dels eftersom det höjer 

reliabiliteten på datan om deltagarna har testat på innan vad som ska utföras och 

dels att deltagare kanske är ovana att utföra repetitioner med maximal 

rörelseahstighet. 1-RM test (vilket alltså är belastningen i Kg som man kan lyfta 1 

repetition men inte fler, maxstyrka dvs) för deltagare som är osäker på var denna 

maxstyrka ligger. Har Du maxat senaste veckorna eller känner dig väldigt säker 

på hur mycket Du tar i bänkpress och knäböj så behöver Du inte utföra detta 

maxtest utan kan låta mig veta denna belastning så det kan antecknas. 

Test-tillfälle 1, 2 och 3: Experimentella tester 

Fastställa maximal effektutveckling: 

Du kommer, efter en kort standardiserad uppvärmning, börja med bänkpress på 40 

% av ditt 1-RM (exempelvis tar du 100kg i bänkpress, 1-RM alltså, börjar du på 

40kg) och testutrustningen kommer kopplas på som får ut effekten (mäts i Watt) 

av repetitionerna. Vid denna 40% nivå utförs 3 repetitoner med maximal 

rörelsehastighet varvid den högsta effekten antecknas, efter dessa 3 repetitioner 

är det 2 minuters vila och under vilan höjs belastningen med ca 5% och de 3 

repetitionerna upprepas med samma maximala rörelsehastighet vid den nya 

belastningen, allt detta upprepas till dess att den högsta effekten uppnåtts (högsta 

Watt-värdet alltså) vilket sker inom högst 8 set. Denna belastning (som kanske 

blir 50kg i exemplet ovan) används sedan i de 3 testtillfällena. 
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Efter detta är det 5 minuters vila innan själv testerna som utgör själva data-

insamlingen sker. 

 

Experimentella tester 

Du kommer utföra med maximal rörelsehastighet 5 set med 8 repetitioner i varje 

set på en given signal, och här kommer själva manipulationen in, det som Jag vill 

undersöka och syftet med studien, mellan varje set vilar Du 1,3 eller 5 minuter 

mellan samtliga set vid varje test-tillfälle för att se om det blir någon skillnad i 

effektutveckling. Denna ordning är randomiserad så vilken vilotid under vilket 

tillfälle får Du veta på plats.  

När du gjort dessa 5 set á 8 repetitioner (40 reps totalt alltså) vilar Du 10 minuter. 

Sedan sker exakt samma procedur (alltså texten under ”Fastställa maximal 

effektutveckling”) med knäböj som du tidigare utfört med bänkpress och samma 5 

minuters vila efter maximal effektutveckling är fastställd. Sedan samma 5 set á 8 

repetitioner utförs i knäböj. Denna ” Fastställa maximal effektutveckling” utförs 

bara vid första test-tillfället och när Du har den belastningen används den direkt i 

de andra två tillfällena (med kort standadiserad uppvärmning innan dessa utförs). 

Sammanlagt beräknas det ta mellan 60-90 minuter per test-tillfälle. 

 

Eventuella risker att delta i studien: 

Eftersom Du som deltagare har erfarenhet av styrketräning och kan utföra båda 

övningarna som ingår i testerna på ett korrekt sätt är riskerna för skador väldigt 

små, det troliga som kommer uppstå är ömhet i musklerna (sk ”träningsvärk”). 

 

Sekretess: 

All personlig information från denna studie kommer att behandlas med sekretess 

av studieförfattaren och ingen person kommer att kunna identifieras. Du som 

deltagare i denna studie kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan att behöva 

ange förklaring till detta. 

 

Nytta av att delta i studien: 

Vad kan Du få ut av studien? Mer kunskap om styrketräning för effektutveckling 

(sk power-träning) generellt samt veta var Er maximala effektutveckling relaterat 

till belastningsprocent  av 1-RM ligger och hur lång vilotid, repsantal och set antal 

som kan vara optimalt i denna typ av träning vilket kan vara till hjälp i Ert 

idrottsutövande. 

 

Tidsram: 

Testutrustningen finns till förfogande 22 mars - ~10 April, så dessa 4 tillfällen bör 

göras under denna perioden. 
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VIKTIG INFORMATION 

Du som deltagare i denna studie uppmanas att innan testerna inte överdriva Er 

vardagliga koffeinkonsumption eller inta prestationshöjande kosttillskott (PWO-

produkter, centralstimulerande substanser, kreatin etc) detta då det kan påverka 

utfallet i testerna. 

Vidare uppmanas Du som deltagare i studien att inte träna bänkpress eller knäböj 

inom 24 timmar innan testerna, detta då större muskelgrupper kan kräva längre 

återhämtningstid. Så te.x har Du test-tillfälle 2 på en Måndag så träna helst inte 

bänkpress eller knäböj på Söndagen. Studien kräver maximal ansträngningsgrad 

(dvs rörelsehastighet) vid varje test och repetition,varje repetition ska utföras 

med så hög hastighet som möjligt, detta för att höja reliabiliteten av studien. 

Frågor? 

Vid ytterligare frågor ring 07* 33* 6* 5* eller mejla seda0701@student.miun.se  
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Bilaga 2. 

 
Avdelningen för hälsovetenskap 

 

INFORMERAT SAMTYCKESFORMULÄR 
 
Jag har blivit väl informerad om studiens syfte (se informationsblad) (JA / NEJ) 

 

Jag har blivit väl informerad om studiens testprocedur (se informationsblad)  (JA / 

NEJ) 

 

Jag är medveten och informerad om riskerna som finns med studien (se 

informationsblad) 

(JA / NEJ) 

 

Jag har fått information om nyttan att delta i denna studie (JA / NEJ) 

 

Jag är informerad om att jag när som helst kan avbryta deltagandet utan att ange 

anledning  

(JA / NEJ) 

 

Jag kommer informera studieförfattaren om jag inte befinner mig i ett tillstånd att 

utföra maximal ansträngningsgrad som testerna kräver (JA / NEJ) 

 

 

Namn:_______________________________________________ 

 

Underskrift:___________________________________________ 

 

Studieförfattare: Sebastian Danielsson 

Telefon: 07*-33* 6* 5* 

E-mail: seda0701@student.miun.se 
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