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Ordlista  
 
 
M. Muskel, exempelvis som i  M. Quadriceps femoris  
 
 
 
Dynamisk styrka  När det sker en rörelse i leden. Muskeln spänns och slappnar av 

omväxlande. Dynamisk styrka uppdelas i koncentrisk styrka 
och excentrisk styrka.  

 
  

Statisk styrka När ingen rörelse sker i leden. Muskeln spänns och hålls i 
samma läge.  

 
 
Koncentrisk styrka Muskeln förkortas.  
 
 
 
Excentrisk styrka Muskeln försöker bromsa en rörelse i en led, muskeln förlängs. 
 
 
 
I RM Den maximala belastning en utövare kan klara av under 

utförandet av en rörelse. Repetition maximum. 
 
 
Repetition Det antal gånger man utför en rörelse (t.ex 8 reps blir ett set).

  
 
 
Set En träningsomgång som innehåller ett visst antal repetitioner.  
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Abstract 
Elderly people are going to be a growing number in Europe. Between 
one third are going to be 60 years or older at 2025. For Sweden the 
situation is going to be similar. A reduced muscle function could lead 
to complications for the individual to perform daily tasks and will lead 
to a higher rate for falling and getting bone fractures. The positive 
sides are that for men and women there are a possibility for 
maintaining physical function and strength even in older years. The 
purpose of this study was to investigate the possibility of gaining 
strength in M. Quadriceps femoris among five elderly people. The 
training schedule followed over 6 weeks of time with training sessions 
twice a week, training the Quadriceps muscle with one set of each 
training session. The result shows that for the three people that 
completed the study, all of them managed to gain strength. Further the 
study examines resistance training comparing single and multiple sets. 
Is there any difference in gaining strength between training programs 
with single set training versus multiple sets training?  
 
Keywords: Dynamic strength, elderly people, muscle function, single 
and multiple sets. 
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Sammanfattning 
Europa kommer att bestå av allt fler äldre personer. Omkring en 
tredjedel kommer att vara 60 år eller äldre år 2025. I Sverige ser läget 
likartat ut. En försämrad muskelfunktion hos äldre kan leda till hinder 
för att aktivera sig i de vardagliga aktiviteterna samt ökar även risken 
för fall och benbrott. Det positiva är att det hos män och kvinnor är 
möjligt att även i högre ålder förbättra sin kondition och styrka. Syftet 
med den här studien var att undersöka om det hos fem personer går att 
öka den dynamiska styrkan i M. Quadriceps Femoris (framsida lår) 
efter träning med ett set per träningstillfälle två gånger/vecka under 6 
veckors tid. Resultatet visade att de tre personer som fullföljde studien 
alla ökade i styrka på det sista styrketestet. Vidare undersöks vad 
forskning visar angående styrketräning i olika antal set. Skiljer sig 
styrkeökningen åt mellan ett set kontra multipla set?  

 
Nyckelord: Dynamisk styrka, äldre, muskelfunktion, ett set och multipla set. 
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1. Introduktion 
Äldre personer kommer i alla Europas länder att utgöra en allt större del av befolkningen. 
Omkring en tredjedel kommer att vara 60 år eller äldre år 2025. Denna ökning kommer att 
synas särskilt tydligt hos personer i åldern 80 år och över (Socialstyrelsen, 2003). 
För Europa innebär detta en stor utmaning eftersom hälsa är en huvudfaktor för samhällets 
ekonomiska tillväxt. Ett hälsofrämjande arbete för de äldre gynnar tillgången på arbetskraft 
positivt samt minskar risken för förtidspension. Ytterligare argument för att investera i de 
äldres hälsa är att det ger en ökad livskvalitet för de äldre (Socialstyrelsen, 2003). För 
Sveriges befolkning ser läget likartat ut som för resten av Europa. Personer 65 år och äldre är 
en grupp som successivt kommer att växa de kommande decennierna. År 2000 låg denna 
grupp på 18,8 %, en siffra som beräknas stiga till 21,5 % år 2020 och till 23,3 % år 2030. 
Nästan var fjärde svensk bedöms vara ålderspensionär år 2030 (Socialstyrelsen, 2003). För 
äldre personer är fysisk aktivitet och träning viktigt för att förbättra den fysiska och psykiska 
hälsan. Även mycket högt upp i åren kan män och kvinnor förbättra kondition, uthållighet, 
balans, styrka, rörlighet och koordination. En försämrad muskelfunktion hos äldre kan leda till 
hinder för att aktivera sig i de vardagliga aktiviteterna samt ökar även risken för fall och 
benbrott.  Inom styrketräning för äldre har studier visat på att styrketräning ger ökad 
muskelstyrka, på mellan 50 och 200%, detta gäller även för personer över 90 års ålder  
(FYSS, 2008). Trots att det i dag är känt att styrketräning är säker för äldre, tillämpas denna 
form av träning mycket lite inom sjukvården och vid rehabiliteringen av äldre (Lexell, 2001).  
De positiva forskningsresultaten av styrketräning för äldre beskriver däremot inte huruvida 
styrketräning skall bedrivas i ett eller multipla set. Den rådande uppfattningen har länge varit 
att styrketräning med ett flertal set är klart bättre än styrketräning med ett set. Ett flertal 
studier har dock under det senaste decenniet lyft fram andra resultat. Studierna har visat på att 
det endast är marginella skillnader i muskelstyrka mellan ett set och multipla set hos yngre 
personer samt personer i medelåldern (Carpinelli & Otto, 1998; Hass, Garzarella, Hoyos, & 
Pollock, 2000).  
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2.  Bakgrund 
2.1. Muskulatur  

 
Musklerna 
I människokroppen finns tre typer av muskulatur. Dessa är glatt muskulatur (finns i 
kärlväggarna samt i inälvorna), hjärtmuskulatur samt tvärstrimmig skelett muskulatur, (varav 
endast den sistnämnda kommer att behandlas i detta arbete). I människokroppen finns det 
totalt 300 namngivna muskler. Dessa utgör tillsammans cirka 2/3 av själva kroppsvikten  
(Bojsen-Moller, 2000). 
  
Muskelstyrka 
Muskelstyrka är ett mycket komplext begrepp, där flera faktorer påverkar styrkan. Dessa är 
bland annat ledvinkel, rörelsetyp och hastighet.  Kunskap om dessa faktorer krävs för att 
förstå hur muskelstyrkan bör mätas och tränas (Grooten, 2004).  Duer och Larsen (2007) 
definierar muskelstyrka som förmågan hos en muskel eller en muskelgrupp att utveckla 
maximal kraft vid sammandragning av muskelfibrerna (Duer et al, 2007). Muskelmassan och 
muskelstyrkan har att göras med ett flertal faktorer, dessa är följande: gener, träning, 
näringsintag, hormonella faktorer, miljön samt neurala faktorer (McArdle, Katch, F. & 
Katch,V, 2006). Styrkeökningar till följd av styrketräning sker främst på grund av två 
faktorer. Dessa är anpassning i nervsystemet (neural adaption) samt muskeltillväxt  
(Wernbom & Augustsson). 
 
Neuromuskulära samspelet 
En muskel består av ett mycket stort antal muskelceller (även kallat för muskelfiber). Dessa är 
organiserade i ett antal motoriska enheter ( Wirhed, 2007). Motorisk enhet kan förklaras som 
en motorisk nervcell (som härstammar från centrala nervsystemet) med alla de tillhörande 
muskelfibrerna (Bjålie, Haug, Sjaastad, & Øystein, 1998). Vid utförandet av en rörelse sänder 
ett motoriskt centrum i hjärnan elektriska impulser till musklerna via nervcellerna i 
ryggmärgen (Carlstedt, 1997). Muskelns kraftutveckling sker på grund av två faktorer.  Det 
sker en ökning av antalet motoriska enheter och en ökning av frekvensen till de enskilda 
motorenheterna (McArdle, Katch, F  & Katch, V 2006). 
 
Muskelfibrer 
 Muskelfibrerna delas in i två grupper. Långsamma typ 1 fibern, (slow twitch, ST-fibrer) eller  
snabba typ 2 fibern (fast twitch, FT- fibrer). De snabba fibrerna delas normalt in i FTa och 
FTb-fibrer, dock har senare studier visat att typ 2b fibern som hittats i djur faktiskt inte finns 
hos människan. Forskningen har däremot hittat en fiber typ kallat FTx som ligger mellan FTa 
och FTb. Författaren har därför valt att ta upp endast typ 1, typ 2a samt typ 2 x. 
(Bangsbo & Michalsik, 2004). 
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Kroppens alla muskler innehåller en kombination av dessa fibrer. De muskler som används 
dagligen består av uthålliga typ 1 fibrer (som tillexempel finns i M. Soleus, den djupa 
vadmuskeln). Sammansättningen av de olika muskelfibrerna skiljer sig åt ganska mycket 
mellan olika personer. Generna spelar in och en del personer får en högre uppsättning av 
exempelvis långsamma fibrer. Det råder delade uppfattningar om huruvida en fiber kan ändra 
form från typ 1 till typ 2. Normalt sker ingen förändring från en muskelfiber till en annan utan 
det som händer är att tillexempel typ 2 fibern kan förändras i sina egenskaper och bli mer 
uthållig genom att utsättas för uthållighetsträning (Carlsson, 2006).  
 
Typ 1  
 Typ 1 fibern är uthållig till sin karaktär, omkretsen är mindre och den orkar hålla på längre 
men inte under så tung belastning. Den har även fler mitokondrier (cellens kraftverk. ). Typ 1 
fibern omges av många av de minsta blodkärlen, kapillärerna vilka behövs för att transportera 
energi- och näringsämnen samt syre till muskeln (Carlsson, 2006). 
 
Tyb 2 A 
Denna fibertyp består av en snabbare sort som klarar kraftigare belastningar och som används 
under korta och explosiva moment som tillexempel vid ett sprinterlopp. Till skillnad från typ 
1 fibern har typ 2a färre mitokondrier och kapillärer. Energin tas istället från kolhydrater som 
lagrats i kroppen (glykogen) och fosfokreatin. Typ 2a fibern kan kallas en mellanfiber när det 
handlar om uthållighet och snabbhet (Carlsson, 2006). 
 
Typ 2X 
 En mycket snabb fibertyp är 2x fibern. Dessa fibrer används under explosiva arbeten som 
varar endast några få sekunder exempelvis under tunga lyft eller när det behöver gå riktigt fort 
(Carlsson, 2006). 
 
 

2.2. One repetition maximum 
One Repetition Maximum betyder följande: ”den största yttre belastning en utövare kan klara 
av under utförandet av en given rörelse” (Det vill säga hur mycket vikt en person klarar av att 
lyfta en gång under en styrkeövning med korrekt teknik), (Durenius, 2007). 
 
1RM styrketest  
Detta styrketest bör endast utföras av vana träningsutförare och det är viktigt med rätt teknik 
eftersom det blir en stor belastning på kroppens leder och muskler. Maximala styrketester är 
ganska vanligt förekommande i litteraturen och då speciellt 1 RM styrketest. Det är dock få 
studier som gjorts på före och efter tester. Ett annat alternativ till 1 RM metoden som inte är 
lika tung för kroppen att utföra är ett submaximalt styrketest. 
(Inez, Rodrigues, Sergio & Gomes, 2003).  
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Submaximalt styrketest 
Ett submaximalt test innebär att en utövare tar och lyfter en vikt exempelvis mellan 4-6 
gånger eller 7-10 gånger. En studie (Dohoney et al, 2002) undersökte submaximala 
styrketester. Två olika test jämfördes med varandra, dessa var 4-6 RM och ett test med 7-10 
RM. Det visade sig att RM test med 4-6 rep var mer tillförlitligt än 7-10 (Dohoney et al, 
2002).  Det submaximala testet är mindre tidskrävande än 1 RM. Ytterligare fördelar med 
submaximala tester är att det är bättre för äldre personer samt för oerfarna utövare.  Detta 
speciellt med tanke på att det är lättare att dra på sig en skada vid en så tung belastning och 
eftersom nybörjare kanske inte alltid har en helt korrekt teknik. För att få mer tillförlitliga 
resultat bör testerna genomföras två gånger. Det finns olika formler för att omvandla 
submaximal RM test till 1 RM varav en metod är Bryskis formel (=Belastning (vikt) /(1,0278-
0,0278 x antal reps=1 RM  ), (Inez, Rodrigues, Sergio & Gomes, 2003).  
  
 

2.3. Olika typer av styrka 
Grundstyrka 
När en individ börjar styrketräna sker den största delen av styrkeökningen på grund av att 
nervsystemet på ett mer effektivt sätt kan aktivera muskulaturen (Durenius, 2007). 
Den neurala anpassningen sker under de första sex till åtta veckorna.  Detta innebär att man 
blir starkare utan att muskeltillväxten ökar särskilt mycket . Efter denna period sker det istället 
tydligare ökningar i muskelvolymen som också blir den dominerande faktorn för de fortsatta 
styrkeförbättringarna (Wernbom & Augustsson, 2004). Under grundstyrkeperioden lärs själva 
tekniken in, därför är det lämpligast att som nybörjare träna i maskiner, detta eftersom 
muskeln tränas i en isolerad rörelse, vilket minskar risken ör att träna fel. Själva övningarna 
skall utföras med ett långsamt tempo med 12-15 repetitioner. (Belastningen bör ligga på ca 
65-70% av 1 RM). Vila muskeln mellan 1-2 min. Rörelsehastigheten bör vara långsam 
(Durenius, 2007).  
 
Maximal styrka 
För att träna maximal styrka behövs träningen utföras på en riktigt tung belastning där man 
endast orkar utföra 1-5 repetitioner (på en belastning av 87-100% av 1 RM) medan 
rörelsehastigheten är hög. Vilan mellan ett set är lång det vill säga 3-5 min (Durenius, 2007). 
Vanligt förekommande övningar inom maximal styrketräning är marklyft, bänkpress och 
djupa knäböjningar (Carlsson, 2006). 
 
Hypotrofi 
Denna träningsmetod tillämpas bland utövare vars mål är att öka muskelfibrernas tvärsnitt, 
vilket bidrar till en tillväxt i musklernas volym samt gör muskeln starkare. Repetitioner bör 
utföras på ca 6-12 (på en belastning av 67-85% av 1 RM) med en vila på mellan 2-4 min. 
Rörelsehastighet är lämpad från långsam till hög (Durenius, 2007). 
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2.4. Principer för styrketräning  

Progressiv styrketräning och overload 
Muskeln måste utsättas för belastning och uttröttning för att öka i styrka.  Detta innebär att 
belastningen skall öka stegvis för att aktivera hela muskeln. Denna rekommendation gäller för 
motionärer, patienter under rehabilitering samt idrottare. I första hand är det belastningen som 
skall öka och inte antalet repetitioner. En anpassning sker av muskeln när den utsätts för 
ständig upprepad belastning. Efterhand som den maximala styrkan ökar måste också 
belastningen öka vilket annars gör att styrkan minskar eller avtar helt. Träningsintensitet (hur 
mycket muskeln belastas i en viss övning) är den viktigaste faktorn för att styrkan skall öka 
(Grooten, 2004). 
 
Superkompensation 
Mellan de tillfällen då muskeln belastas sker vila och återhämtning. Efter denna 
återhämtnings fas tål muskeln att belastas mer än innan träningen. Därmed kan intensiteten i 
träningen ökas. Vid för kort vila sker istället en nedbrytning av muskeln (Grooten, 2004). 
 
Specificitet 
 Hur kroppen (musklerna) svarar på styrketräningen beror på den träning som utförs. Man blir 
helt enkelt bra på det man tränar (Grooten, 2004). 
 
Periodisering 
Det är av ytterst stor vikt att variera träningen när det gäller volym (antal set) och intensitet 
(hur mycket belastning muskeln utsätts för) för att möjliggöra optimal styrkeutveckling såväl 
som för att uppnå andra träningseffekter. Ytterligare sätt att variera träningen på är att växla 
mellan olika övningar samt olika vinklar för händer och fötter vilket därmed också påverkar 
rekryteringen av muskelfibrerna (Grooten, 2004). 
 
Reversibelt 
 Vid inaktivitet går styrkan tillbaks. För att bibehålla styrkan skall man träna minst en gång i 
veckan, dock skiljer sig anvisningarna angående belastning mellan olika författare (Grooten, 
2004). 
 
 

2.5. Styrketräningens historia 
Traditionellt sett har styrketräning setts som en träningsform som ger ökad styrka och 
uthållighet och främst använts för rehabilitering av muskelskador. Under de senaste tio åren 
har styrketräning gets ett ökat intresse för dess hälsosamma effekter. Styrketräning har sina 
rötter i Lings lära i början av 1800 talet. Då utfördes styrketräning med isolerade 
muskelgrupper mot en yttre kraft. Det var först den svenska läkaren Zander som år 1857 
började använda sig av mekaniska styrketräningsmaskiner som gav ett yttre motstånd i 
rörelserna till skillnad från det manuella motståndet som användes i Lings träning. Det dröjde 
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dock väldigt många år innan intresse för styrketräning uppstod inom vetenskapen (Jansson, 
2001). Under 1990 gavs i USA en av de första allmänna rekommendationerna till 
befolkningen om styrketräning från American College of Sports Medicine (ACSM). 
Styrketräningen var en del i ett allsidigt träningsprogram som innefattade, kondition, styrka 
och rörlighet. I samband med ACSM:s föreskrift blev styrketräning ”rumsren” Detta gjorde 
att flera hälsoorganisationer tog efter dessa föreskrifter om hälsofrämjande styrketräning 
(FYSS 2008). 
 
 

2.6. Styrketräning och äldre 
Äldre personer är en grupp i samhället som vinner mycket på att träna regelbundet (Evans 
1999).  Både konditionsträning och styrketräning är betydelsefulla delar att ha med i ett 
träningsprogram. Dock är det av stor vikt att uppmärksamma att det endast är styrketräning 
som kan stoppa eller bromsa utvecklingen av sarcopeni (muskelatrofi). En ökad muskelstyrka 
och muskelmassa hos äldre personer kan möjliggöra en höjd nivå av fysisk aktivitet, vilket i 
sin tur kan leda till att individen blir mer självständig (Evans 1999). En individ som känner 
sig rädd för att falla och som har bristande tillit till sig själv undviker att utsätta sig för 
aktiviteter som han eller hon känner sig osäker på. Detta kan i sin tur orsaka en ond cirkel av 
successivt minskad aktivitet och funktion (FYSS, 2008).   
 
Fysiologiska åldersförändringar 
Muskelmassan reduceras i samband med stigande ålder. Detta leder successivt till en 
minskning av muskelstyrkan (Lexell, 2001). En frisk person når sin optimala styrkeutveckling 
mellan 20 och 30 år ( Zatsiorsky & Kraemer, 2006).  Det sker en stegvis försämring av den 
maximala styrkan från 30-35 års åldern hos de flesta personer och minskningen är snarlik för 
både män och kvinnor (Annerstedt, & Gjerset, 1997). Mellan åldern 50 och 70 år reduceras 
muskelstyrkan ungefär 30 % . Förlusten av muskelstyrkan är som störst efter 70 års ålder. 
(American College of Sports Medicine Position stand 1998; Grimby G, & Saltin B,1983). En 
80 årig frisk kvinnan har i vissa muskler i genomsnitt tappat mer än hälften av sin 
ursprungliga muskelmassa (FYSS, 2008).  
 
Sarcopeni  
Sarcopeni betyder muskelatrofi på svenska (Bjålie, Haug, Sjaastad, & Øystein,1998) och 
innebär en minskning av muskelmassan. De fibrer som i första hand drabbas av detta är de 
snabba muskelfibrerna (typ 2), (Lexell, 2001). Hos kvinnor är denna förändring av 
muskelfibrerna ännu mer dramatisk eftersom de från början har ett ännu lägre antal 
muskelfibrer än vad männen har (Fleck, & Kraemer, 2004). 
 
Sarcopeni sker på grund av följande faktorer: 
 

• Ökad ålder samt fysisk inaktivitet vilket orsakar en betydande minskning av både 
muskelstyrka och kraft (Fleck, & Kraemer, 2004). 
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• Förlust av muskelfibrer och en minskning av storleken på de muskelfibrer som finns 
kvar vilket i sin tur beror på en reduktion av motoriska nervceller i ryggmärgens 
framhorn (Lexell, 2001). 

• Hormonella förändringar (Lexell, 2001). 
 

Risker vid träning av äldre 
Vid vissa tillstånd som efter hjärtinfarkt samt nyligen upptäckt hjärtsvikt bör träning inte 
utföras på egen hand. Här behövs specialist utbildad personal som t.ex. sjukgymnast. Viktigt 
är att alltid före träning rådgöra med läkare vid förhöjt blodtryck, hjärtsjukdom och vid 
diabetes. Ytterligare av betydelse är att starta träningen med viss försiktighet så att kroppen 
får en möjlighet att anpassa sig till belastningen. (FYSS, 2004) 
 
 

2.7. Styrketräningens effekter på äldre 
Lexell (2001) tar upp tre ofta förekommande åldersrelaterade problem. Dessa är förändringar i 
glukosomsättningen, kroppssammansättningen och bentätheten, vilka alla tycks kunna 
påverkas av styrketräning (Lexell, 2001; Inez, Rodrigues, Sergio & Gomes, 2003). 
Styrketräning kan även leda till andra hälsoeffekter som man normalt förknippar med 
konditionsträning (FYSS, 2004).  
 
Glukosomsättning och insulinkänslighet 
I samband med åldrandet sker försämringar i glukosomsättningen som blir nedsatt, vilket 
orsakar ökad glukosintolerans samt insulinresistens (vilket ger ökad risk för diabetes). Genom 
styrketräning skulle glukosomsättningen kunna påverkas på grund av en ökad muskelmassa, 
eftersom muskelmassa och muskelaktivitet i sin tur är kopplad till glukosomsättningen 
(Lexell, 2001). Troligtvis kan styrketräningens effekter på glukosomsättningen till viss del 
förklaras av styrketräningens påverkan på kroppsvikt, kroppssammansättning och 
energiomsättning men förändringar av muskulaturen bidrar troligtvis också (FYSS, 2008).   
 
Bentäthet, balans och dess påverkan på fallolyckor 
Flera studier har visat på en ökad bentäthet som en effekt av styrketräning.  I huvudsak har 
studierna utförts på kvinnor på grund av att osteoporos (benskörhet) är en vanlig åkomma 
bland äldre kvinnor. Efter femtioårsåldern ökar risken för brott på lårbenshalsen med en 
fördubbling,  i 80 års åldern bryter var tredje kvinna lårbenshalsen  (FYSS, 2008).  
 I samband med stigande ålder sker en förändring i balansen. Orsaken till att fallolyckor sker 
är beroende av flera faktorer där balansen anses vara en orsak. Både fysisk aktivitet och 
styrketräning är en av flera faktorer som kan ge en påverkan på fallolyckor samt även minska 
risken för dessa. Forskningen är inte entydig när det gäller vilken typ av träning som bäst 
påverkar balansen. Rekommendationen ges därför att träna efter ett varierat träningsprogram 
med träningskomponenter innehållande styrka och kondition i vilket balans, rörlighet och 
koordinationen samtidigt tränas (FYSS, 2008).  
 



 13

Kroppssammansättning och Basalmetabolism 
I samband med stigande ålder sker förändringar i kroppssammansättningen. Den fettfria 
kroppsmassan minskar och till följd av detta ändras även basalmetabolismen BMR (den 
energiförbrukning som en person har i vaket tillstånd under psykisk och fysisk vila) 
(Abrahamsson et al, 2006). Ett flertal studier inom styrketräning visar på att BMR ökar med 
cirka fem procent eller 100 kcal. Den ökade muskelmassan antas vara en av orsakerna till 
detta. Studier visar att BMR kan vara förhöjt upp till 48 timmar efter ett enstaka träningspass, 
detta utan att det skett förändringar i muskelmassan (FYSS, 2008).  
 Kvinnor har lägre basalmetabolism än män, främst orsakad av att de i allmänhet har en 
mindre andel muskelvävnad och större andel fettvävnad (Abrahamsson, Angersson, Wulf,. 
Nilsson, 2006).  
 
 

2.8. Tidigare forskning 
Träning med ett eller multipla set? 
Ett omdebatterat ämne inom styrketräning är träningsvolym. Forskarna är oense beträffande 
hur många set som är det optimala för att öka muskelstyrkan och muskelvolymen (Augusston, 
2002).  Galvao & Taaffe (2004) anser att huruvida styrketräning skall utföras med ett set eller 
flera beror på målet med träningen (Galvao et al, 2004).  
 
Träning med multipla set 
Flera forskare anser att oavsett träningsstatus är multipla set att rekommendera när 
maximalstyrka är det huvudsakliga målet med träningen (Galvao.& Taaffe, 2004; 
Bågenhammar & Hansson, 2007). Detta styrks även av Wernbom och Augustsson ( 2004). De 
menar att det sammanfattningsvis verkar som att träning med multipla set är mer effektivt än 
träning med endast ett set för att öka styrkan. Detta särskilt om multipla set tränas i ett 
periodiserat program av olika intensitet och volym (Wernbom et al, 2004). 
 
Träning med ett set hos otränade personer 
Rekommendationer om styrketräning med ett set ges av American college of sports and 
medicine samt från flera andra amerikanska organisationer (FYSS, 2008). Dessa 
rekommendationer ges till individer som inte har någon erfarenhet eller endast lite erfarenhet 
av styrketräning. Vidare påstås det att när ett styrketränings program påbörjas ger flera set i 
jämförelse med ett set endast små marginella skillnader. Dock kommer den tränande att 
ganska snart nå en platå där träning med fler set kommer behövas för att öka styrkan ännu mer 
(FYSS, 2008). Detta stöds ytterligare av Galvao & Taaffe, (2004) samt Carlsson (2006). 
Carlsson menar att en person som regelbundet tränat styrka i ett år behöver utföra fler set per 
övning för fortsatt styrke- och muskelutveckling, samtidigt säger Carlsson att forskningen inte 
är entydig på den här punkten (Carlsson 2006). 
En ofta citerad och omtalad forskningsartikel är Carpinelli och Otto (1998). Denna artikel 
visade att det ej förekom någon signifikant skillnad mellan otränade grupper som tränade med 
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samma intensitet, men med olika antal set. Detta visades i 33 av 35 granskade studier 
(Carpinelli et al,1998).  Denna artikel har dock fått kritik från andra forskare för bland annat 
användandet av olämpliga mätmetoder (Wernbom & Augustsson, 2004).  
 
Träning med ett set hos tränade personer 
I en studie med tränade personer påstås det att styrkeutövare som tränats i minst ett år inte 
kunnat uppvisa några marginella skillnader i muskulär styrka mellan gruppen som tränat ett 
respektive multipla set (Chriss, Hass, Garzella, Hoyos & Pollock, 2000). 
Bågenhammar med flera menar att för att hålla sig i god form och för att vara fysiskt aktiv är 
träning med ett set tillräckligt, (Bågenhammar & Hansson, 2007).  Detta stöds av ytterligare 
en artikel (Galvao & Taaffe, 2004).  Något som sistnämnda författare tar upp är vikten av att 
inte bara fokusera på antal sett utan även att variera träningen med så kallad periodiserad 
träning. Antal set är bara en träningskomponent av ett träningsprogram (Galvao et al.2004). 
Troligtvis är det också så att fler personer kommer att genomföra och fullfölja ett 
träningsprogram med ett set eftersom det är mindre tidskrävande (FYSS (2004) 
 
Svårigheten i att jämföra olika studier 
En artikel (Galvao & Taaffe, 2004) tar upp svårigheterna med att jämföra olika artiklar. 
Problem uppstår i samband med att de olika forskningsrapporterna skiljer sig åt beträffande 
antal träningsdagar, frekvens, vilka muskelgrupper som tränas, testprocedur samt 
träningsstatus hos försökspersonerna (Galvao et al, 2004). Detta stöds även av Bågenhammar 
& Hansson, (2007) Wernbom & Augustsson, (2004). 
 
 

2.9. Träningsrekommendationer för äldre 
Galvao och Taaffe, (2004) tar upp problemet med att forskningen fram tills nyligen bara 
genomförts på unga och på personer i medelåldern när det gäller jämförande studier om ett 
respektive flera set. Än så länge råder det ovisshet om det hos äldre personer (speciellt då 
riktigt gamla och sköra personer) resulterar i större styrkeökningar med träning av multipla set 
i jämförelse med ett set. Troligtvis är träning med ett set tillräckligt för att ge betydande 
ökningar i styrka och fysisk funktion (Galvao et al, 2004). Även Fyss menar att äldre personer 
kan träna med ett set (dock ges rekommendationen att träna med minst ett set), (FYSS, 2008). 
 

En mängd studier inom forskningen på äldre personer har uppvisat ökningar i muskelstyrka 
hos äldre (även över 90 års ålder) på mellan 50 och 200 procent. Intensiteten, verkar spela en 
stor roll för att förbättringar skall uppnås. I de studier som uppnått betydelsefulla resultat har 
belastningen under träningen varit hög, ofta över 80 % av den maximala styrkan.  
Träningsprogrammet i dessa studier har genomförts med vikter maximalt tre gånger per vecka  
varav belastningen justerats i takt med den ökande styrkan. Flertalet studier har uppvisat 
ökning av styrka i samma utsträckning som hos yngre personer. Fyss rekommenderar att 
styrketräning bör utföras 1–2 gånger per vecka. De större muskelgrupperna i både över- och 
underkroppen bör tränas. Antalet repetitioner rekommenderas till 10–15 men en belastning 
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där styrkeutövaren endast klarar av att genomföra 8–10 repetitioner med högre belastning är 
ännu mer effektfullt (FYSS, 2008). 
 
Power träning 
De senare åren har träning av typen explosiv kraft, så kallad power blivit uppmärksammad.  
Denna typ av träning har visats vara likvärdig eller av större betydelse för funktionsförmågan 
än vid vanlig styrketräning (FYSS, 2008). Muskelstyrkan påverkar en äldre persons förmåga 
att kunna genomföra aktivteter som till exempel att gå i trappor, att resa sig upp från en stol 
samt gå vanlig gång. Dock är det den explosiva kraften som i ännu större utsträckning verkar 
påverka de dagliga aktiviteterna. Power träning (mer funktionellt inriktad styrketräning som 
exempelvis att resa sig upp och ner från en stol) har visats vara likvärdig eller av större 
betydelse för funktionsförmågan än vid vanlig styrketräning, Detta speciellt eftersom den 
explosiva kraften verkar minska mer en vad musklernas styrka gör vid åldrandet 
 (FYSS, 2008). 
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3. Syfte 
Det primära syftet var att genomföra en mindre empirisk studie på fem personer i övre 
medelåldern för att utreda huruvida det hos dessa personer går att öka den dynamiska styrkan 
i M. Quadriceps femoris (framsida lår).  
 
Det sekundära syftet är att jämföra resultatet av den empiriska studien med resultat från 
litteraturstudien. Frågeställning i anslutning till litteraturstudien: 

 
• Vad säger forskningen angående styrketräning i olika antal set? Skiljer sig 

styrkeökningen åt mellan ett sett kontra multipla set?  
 

• Skiljer sig styrkeökningen åt mellan olika grupper som otränade och tränade samt  
yngre och äldre som tränar styrketräning med ett gentemot multipla set?  
 

• Hur ser de aktuella träningsrekommendationerna ut gällande styrketräning för äldre?  
 
 

3.1. Avgränsningar  
Studien avgränsas till att undersöka effekten av styrketräning med ett set i jämförelse med 
multipla set.  
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4. Metod 
4.1. Försökspersoner och urval 

Försökspersonerna var fyra kvinnor och en man. Medelåldern var 59,8 Den yngsta var femtio 
och den äldsta sextiotvå år. Ingen hade någon diagnostiserad sjukdom. En testperson tog 
medicin men efter att författaren kontaktat en läkare huruvida styrketräning kunde tillåtas i 
samband med denna medicin gavs denna testperson sedan tillåtelse att deltaga i studien 
Deltagarna i studien skulle uppfylla följande kriterier:  

• Minst 50 år gamla,  
• De fick inte ha utfört styrketräning under det senaste halvåret 
• De skulle uppleva sig friska.  

 
För att fastställa aktuell träningsstatus frågade författaren om testpersonen tränat någon form 
av konditionsträning tidigare samt om han eller hon utförde någon träning i dagsläget och i 
sådana fall i vilken utsträckning (detta kommer dock inte att redogöras i denna studie).  
 
 

4.2. Procedur 
Rekrytering av deltagarna gjordes via anslag på biblioteket i Härryda kommun i Mölnlycke. 
Testpersonerna blev sedan kallade till ett informationsmöte där deltagarna delgavs 
information angående studiens upplägg och genomförande. Presentation av studien skedde 
muntlig och skriftligt. I samband med detta möte informerades testpersonerna om att de när 
som helst kunde avbryta studien. Testpersonerna hade även möjlighet att ställa frågor om 
själva styrketestet och träningsprogrammet. Angående styrketestet informerades 
testpersonerna om att de två timmar före testet skulle undvika alkohol, kaffe, rökning samt att 
de ej fick inta en större måltid. De fick inte heller ha utfört någon form av träning före testet 
(Andersson, Forsberg, & Malmgren, 2005).  
 
 

4.3. Träningsprogram 
Själva studien utgjordes av styrketräning av M. Quadriceps femoris med hjälp av en 
bensparkmaskin under sex veckors tid. Denna övning utfördes två gånger per vecka med ett 
set per träningstillfälle med 12-15 repetitioner, så kallad grundstyrketräning (Durenius, 2007). 
Instruktioner av författaren gavs vid första styrketestet. Andra veckan vid träning gavs en 
andra instruktion för hur övningen skulle utföras. Anvisningar för styrketräningen gavs även 
ut på papper.  Styrketräningen skulle genomföras med så kallad progressiv styrketräning 
vilket innebär att när deltagarna kunde utföra mer än 15 repetitioner skulle vikten höjas 
(Grooten, 2004). Deltagarna fick fylla i datum samt vikt vid varje träningstillfälle. Data 
samlades sen in av författaren på slutet.  
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4.4. Mätinstrument 
För att mäta styrkan användes ett submaximalt styrketest. Detta test valdes eftersom det är 
mer lämpat för nybörjare eftersom det inte är lika tungt att utföra som vid 1 RM styrketest 
 ( Inez, Rodrigues, Sergio& Gomes, 2003). 
 
Testet gick ut på följande sätt. 
Först fick testpersonen värma upp i tio min på ett löpband. Därefter fick testpersonen göra ett 
uppvärmnings set i en bensparkmaskin (med båda benen samtidigt) med mycket lätt vikt, 
detta för att testpersonen skulle kunna öva in tekniken och känna på hur övningen skulle 
utföras. Därefter valdes en högre vikt. Sedan skulle övningen repeteras så många gånger 
personen orkade dock avbröts övningen efter elva repetitioner och försökspersonen fick vila i 
tre minuter för att sen utföra övningen igen med en högre vikt. Anledningen till att övningen 
inte skulle utföras mer än tio gånger var för att det annars hade klassats som ett 
uthållighetstest. Testet skulle avslutas när försökspersonen klarade av maximalt 10 
repetitioner. För att räkna ut 1 RM användes Bryzckis formel ( Inez, Rodrigues, Sergio, & 
Gomes, 2003). Styrketestet (förtestet) utfördes två gånger före aktuell start i 
styrketräningsprogrammet. Efter de sex veckorna på träningsprogrammet utfördes ett eftertest 
av styrkan för att testa om den maximala styrkan ökat i förhållande till det första testet. 
 
 

4.5. Litteratursökning 
En litteraturstudie har också genomförts. Den främsta litteraturen har hämtats från 
vetenskapliga artiklar. Ytterligare litteratur som författaren uppfattat som relevant för denna 
studie är kurslitteratur i ämnet Biomedicin med inriktning fysisk träning. 
 
Forskningsrapporter har beställts från framstående forskare inom styrketräning. Sökning efter 
forskningsrapporter har även gjorts på Pubmed central, Sportdiscuss och Cinahl, med följande 
sökord:  
Strength training and elderly people  
Resistance training and elderly people 
Single versus multiple sets and resistance training 
Single versus multiple sets, resistance training and elderly people 
 
 

4.6. Bortfall  
Sex stycken var anmälda till studien men en person valde i slutskedet att tacka nej till att 
deltaga i studien på grund av personliga skäl. Två personer kunde inte genomföra det sista 
styrketestet (eftertestet). Kvar blev endast tre personer som fullföljde hela studien.  
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5. Resultat  
Två submaximala styrketester genomfördes före själva styrkeprogrammets start. Detta 
genomfördes eftersom Rydwik och Karlsson (2006) påstår att äldre personer behöver 
genomföra 2-3 tester för att få ett giltigt test (Rydwik et al, 2006). Medelvärdet räknades sen 
ut på dessa två förtester och betecknas som förtest nr ett. Eftertest nr två är det submaximala 
styrketest som genomförts efter det sex veckor långa träningsprogrammet.  Styrketesterna är 
gjorda i submaximala tester men är omräknade till 1 RM ( Inez, Rodrigues, Sergio, & Gomes, 
2003). 
 
Figur 1 visar resultat från förtestet respektive eftertestet uträknat i kg. T1 är förtest och T2 är 
eftertest. A, kg är avvikelsen i kilo.  
 

Testpersoner T1 T2 A, kg 
Testperson 1 48 58 +10 
Testperson 2* 91 105,5 +14,5 
Testperson 5 35,5 46,5 +11 

 
 
Figur 2 visar på resultatet i styrkeutvecklingen omräknat i procent.  
 

Styrkeutvecklling 
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*Testperson två fick ej ett helt tillförlitligt första test, se ytterligare förklaring i 
metoddiskussionen. 
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6. Diskussion 
6.1. Metoddiskussion  

Författaren hade från början tänkt träna äldre personer minst 65 år gamla. Då svårigheter 
uppstod vid rekrytering av äldre personer valde författaren istället att sänka åldern. Anslag 
sattes därefter upp på biblioteket i Mölnlycke där personer minst 50 år gamla söktes.  Fyra 
personer svarade på dessa. Två personer rekryterades via författarens kännedom. En person 
fick i slutskedet tacka nej. Slutligen kom fem personer till informationsmötet vilka sedan 
påbörjade studien. Författaren ansåg att deltagarantalet var lite för lågt men eftersom 
svårigheter uppstod i att rekrytera testpersoner valde författaren ändå att genomföra studien. 
På grund av det låga antalet deltagare saknades därmed också en kontrollgrupp.  
 
För att testa den submaximala styrkan i styrketräningstestet valdes M. Quadriceps femoris. 
Författaren hade för avsikt att jämföra vald muskel med tidigare studier gjorda på samma 
muskel. Dohoney et al, (2002) har i tidigare forskning genomfört submaximala styrketester på 
M. Quadriceps femoris. Studier gjorda på styrketester med one repetition maximum på nyss 
nämnda muskel är följande författare: Inez, Rodrigues, Sergio & Gomes, (2003); Petrella, 

Kim, Tuggle, Hall, & Bamman, (2004), (varav sistnämnda forskningsrapport gjordes på äldre 
personer).  
Författaren hade först planerat att genomföra styrketestet på en person som inte var 
tillhörande testgruppen, men då denne blev sjuk fanns det inte tid till att ta in någon annan.  
Författarens erfarenhet av submaximala styrketester är begränsad varför detta kan ha påverkat 
testresultatet.  Det var svårt att veta hur mycket belastning den första testpersonen kunde 
tänkas klara av. Det visade sig att belastningen varit för lätt i början när testperson nummer ett 
fick genomföra sitt första test. Efter att ha genomfört ett flertal viktökningar beslutade sig 
författaren tillslut att avbryta testet. Författaren insåg i ett senare skede att ytterligare ett test 
hade behövt genomföras för denna person men eftersom tiden var begränsad gick inte detta att 
utföra. Detta resulterade i att den första testpersonen fick ett något övervärderat testvärde.  
 
Det submaximala testet genomfördes med ca 7-10 RM (högst 10 RM). Tidigare forskning 
Dohoney et al, (2002) tyder på att submaximala styrketest med 4-6 RM är mer tillförlitligt än 
styrketest med 7-10 RM, men eftersom försökspersonerna var nybörjare ansåg författaren att 
det var säkrare att utför ett styrketest med ett högre antal repetitioner (Dohoney et al, 2002). 
Tidigare forskning (Inez, Rodrigues, Sergio & Gomes, 2003) visar att det är ganska vanligt 
förekommande med styrketester gjorda med one rep maximum och submaximala tester. Dock 
är det få studier som gjorts på före och efter tester. Därför ställer sig författaren lite frågande 
till om det funnits ett bättre sätt att testa muskeln på. Detta speciellt eftersom en del av 
försökspersonerna verkade uppleva lite obehag i knäet vid utförandet av testet. Vidare anser 
författaren att testpersonerna kanske inte vågade ta i fullt ut vilket kunde ha påverkat 
resultatet. Författaren anser att studien var ganska kort och det hade varit intressant att se om 
en längre träningsperiod hade kunnat höja styrkan ytterligare (Inez et al, 2003) 



 21

6.2. Resultatdiskussion  
Av de fem testpersonerna var det endast testperson 1, testperson 2 och testperson 5 som 
genomförde eftertestet. Författaren valde att inte fullfölja eftertestet med testperson 4 
eftersom dennes knän blivit svullna samt smärta uppstått (troligtvis från en tidigare skada, 
men där doktorn gett rekommendationen att styrketräna) Testperson 3 hade varit borta mer en 
två veckor i början av studien på grund av sjukdom. På slutet av studien hade Testperson 3 
blivit sjuk igen vilket gjorde att testpersonen inte riktigt hunnit återhämta sig från sin sjukdom 
vid det slutgiltiga testet. Efter rådfrågning med författaren togs därför beslutet att ett sista test 
inte skulle genomföras.  
Författaren anser att styrkeökningen på 9,5 kg för testperson 1 och 14,5 kg för testperson 2 
och 11 kg för testperson 5 var ganska markanta. Detta trots att tidigare forskning från Rydwik, 
Karlsson & Akner, (2007) anser följande: En styrkeökning eller styrkeminskning på 
 -4/+7kg kan inte anses bero på skillnader i muskelstyrka utan snarare vara relaterad till 
dagsform, motivation samt förbättrad teknik. Denna studie gjordes dock på en muskel i 
överkroppen och författaren menar att studier hade behövts jämföras med forskning på M. 
Quadriceps femoris.   

 
Varför styrkeökningen inte ökade ytterligare kan ha följande förklaringar: 
 

• Forskning från (FYSS, 2008) visar att de studier på äldre som uppnått stora resultat 
har alla innehållit ett träningsprogram med styrketräning på hög belastning oftast över 
80 % av den maximala styrkan (motsvarande 6–8 repetitioner). Författaren tränade 
sina testpersoner med 12-15 rep (belastning på 65-70%). Författaren hade från början 
haft för avsikt att träna tyngre men efter noggrant övervägande ansåg författaren att 
det var säkrast att följa de gällande träningsrekommendationerna för styrketräning och 
äldre. (FYSS, 2008). 

• Lexell (2001) menar att studier inom styrketräning som visat på betydande ökningar 
oftast utförts i minst 10-12 veckor. En fortsatt ökning av styrkan har även påvisats vid 
ännu längre studier. Författaren anser att träningsprogrammet borde ha varit något 
längre, men på grund av tidsbrist var detta praktiska taget ogenomförbart (Lexell, 
2001) 

• Galvao.& Taaffe, (2004); Bågenhammar & Hansson (2007), anser att oavsett hur 
tränad man är så är multipla set det mest optimala sättet att träna på när maximalstyrka 
är det huvudsakliga målet med träningen. I den här studien utfördes träning med 
endast ett set och troligtvis kunde ökningen ha blivit större med fler set (Galvao et al, 
2004; Bågenhammar et al, 2007), 

• Tidigare forskning (FYSS, 2008) visar att de studier där styrkan ökat nämnvärt hos 
äldre har styrketräning utförts upp till tre gånger i veckan. Träningsprogrammet i 
denna studie skulle genomföras två gånger i veckan. Författaren ansåg att det skulle ha 
blivit svårt att motivera testpersonerna till att utföra styrketräningen tre gånger i 
veckan.  
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7. Konklusion 
I en studie gjord på så få individer är det inte möjligt att dra några generella slutsatser, men de 
individuella resultaten från studien indikerar ändå att styrkan går att öka. Tidigare forskning 
visar på att det räcker att träna med ett set för att uppnå styrkeökning för en otränad person 
men att träningen efter en tid måste öka i volym det vill säga i antal set för att 
styrkeutvecklingen skall kunna fortsätta ytterligare.  
 
  

7.1. Framtida forskning  
Fysisk aktivitet är numera erkänd för sina hälsofrämjande välgörande effekter på såväl yngre 
som äldre personer. Författaren anser att det är av allra största vikt att vi även börjar 
uppmärksamma styrketräningens positiva effekter för äldre såväl som i förebyggande syfte 
som i behandlande rehabiliterande syfte. Detta speciellt med tanke på att styrketräning är den 
enda faktor som kan stoppa eller bromsa utvecklingen av sarcopeni.  
Efter genomförd studie kan det konstateras att mestadels av forskningen är gjord på yngre 
samt på medelålders personer, (särskilt när det handlar om att jämföra studier av träning med 
ett och multipla set). Ytterligare forskning behövs på äldre för att kunna verifiera resultaten. 
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 M.Quadriceps femoris 
 
 
 

M.Quadriceps femoris (framsida lår)består av fyra delar : 
 
1.) M.Rectus Femoris (Raka lårmuskeln). 
Ursprung: Främre nedre höftbenstaggen.  
 
2.) M.Vastus Lateralis (yttre breda lårmuskeln)  
Ursprung: Baksidan av lårbenets skaft  (Linea Aspera).  
 
3.) M.Vastus intermedius (Mellersta breda lårmuskeln)  
Ursprung: Framsidan av lårbenets skaft (ligger innanför  
M.Rectus femoris, M.Vastus Lateralis, M. och Vastus medialis). 
 
4.) M. Vastus medialis (Inre breda lårmuskeln). 
Ursprung: Baksidan av lårbenets skaft.  
 
 
Quadriceps femoris är kroppens största muskel, den fäster i huvudsak på knäskålen. Muskelns 
funktion är att sträcka i knäleden vid koncentriskt arbete. Den hindrar böjning vid excentriskt 
arbete. 

 
 

 
Bild tagen från ExRx.net (se referenslistan).
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Instruktioner för utförande av en Benspark i en benspark maskin 
För M. Quadriceps femoris 

 
 

 
Förberedelse 

• Ställ in ryggstödet så att knävecket är precis utanför sittdynan och hela ryggen har 
kontakt med ryggdynan.  

• Ställ in fotdynan så att den hamnar strax ovanför fotleden. Det bör vara möjligt att 
böja fotleden utan att foten slår i dynan.  

• Sitt med låren parallella och med knälederna i höftbredd.  
 
Utförande 

• Pressa upp fotdynan genom att sträcka i knäleden tills den är nästan rak. Sänk vikten 
ner mot startpositionen. Vänd vid ca 90 graders vinkel i knäleden, strax innan 
viktplattorna går ihop.   

• Utför rörelsen kontrollerat utan att kasta iväg vikten.   
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Repetition Maximum (RM) 

 
 ANTAL REPS  % av MAX 

 
 

1  100 
3  90 
5   85 
7  80 
10  70 
˜ 15   60 
˜ 25   50 
˜ 50   30 
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Är du minst 50 år gammal och intresserad av att delta i en studie 
om styrketräning? 

 
 
Kvinnor och män minst 50 år gamla sökes till en studie om styrketräningens effekter på 
muskel styrkan. 
Jag som skall genomföra studien heter Terese Karjalainen. Jag läser ett program på högskolan 
i Halmstad ”Biomedicin med inriktning fysisk träning”. Denna studie kommer att ingå i mitt 
examensarbete.  
 
De försökspersoner jag söker skall. 

•  inte ha utfört styrketräning alls tidigare, eller 
•  inte ha utfört styrketräning under det senaste halvåret! 

 
Deltagande i studien är helt frivilligt och kostnadsfritt. 
Studien kommer att utföras i lokaler tillhörande Friskis och svettis i Mölnlycke 
 
Informationsträff beräknas ske v 37,38   
Studien kommer att starta vecka 39-46 (varav 6 veckor styrketräning). 
 
Vid anmälan till informationsträff samt för övriga frågor vänligen kontakta mig på följande 
nummer: xxxxx, eller via mail xxxxxx 
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Information och etiskt samtycke 
 

Detta är en förfrågan om frivillig medverkan i ett examensarbete i Biomedicin med inriktning 
fysisk träning på högskolan i Halmstad. Syftet med studien är att undersöka om det är möjligt 
att öka den dynamiska styrkan i framsida lår hos äldre efter träning med ett sett per övning  
två gånger i veckan under 6 veckors tid.  Jag kommer att genomföra en styrkemätning av den 
dynamiska styrkan på Quadriceps femorris (framsida lår) i en benspark maskin (före och 
respektive efter träningsperioden som innefattar sex veckor).  Styrkemätningarna kommer att 
ske i Friskis och Svettis lokaler i Mölnlycke där också själva träningsprogrammet kommer att 
utföras.  
 
Risker med studien kan uppstå i samband med skador i rörelseapparaten (skelett, muskel och 
nervsystemet) om träningsprogrammet inte utförs på rätt sätt. Testpersonerna gör sig själva 
ansvariga för att meddela testledaren vid eventuell sjukdom eller vid annan nedsättning av 
hälsan.    
 
Alla uppgifter och resultat kommer att behandlas konfidentiellt och redovisningen av 
resultatet kommer ske anonymt. Det är endast testledaren som kommer ha vetskap om den 
enskilde försökspersonens resultat.  
 
Deltagande i studien är frivilligt och deltagandet kan avbrytas under tiden  
___________________________________________________________________________ 
 
Medgivande 
 
Jag har läst den skriftliga informationen. 
Jag har fått möjlighet att ställa frågor. 
Jag är medveten om min rättighet att när som helst avbryta min medverkan. 
Jag samtycker till att deltaga i studien.  
 
 
..........................              .................................................                   .................... 
Signatur Namnförtydligande Datum 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ansvarig för studien: 
Terese Karjalainen 
Studerar på Biomedicinprogrammet, inriktning fysisk träning vid Högskolan i Halmstad 
Tel. xxxxx 
 
 


