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Förord 

 

Efter åtta veckors genomförd praktik på militärhögskolan i Halmstad, hösten 2009, 
fick vi ett erbjudande att militärhögskolan kunde hjälpa till genom att bidra med 
testpersoner, om så önskades, när det var dags att genomföra vår C-uppsats. Det 
erbjudandet var såklart mycket uppskattat och det bestämdes att någon form av 
träningsstudie skulle genomföras. Inspiration till följande studieidé uppstod efter 
samtal med kontaktpersonen Hans-Erik Nilsson. Studien kom att genomföras som ett 
uppdrag efter förfrågan från kontaktpersonen. 

 

Vi vill tacka vår uppdragsgivare av projektet, Hans-Erik Nilsson, som under hela 
vägen stöttat oss med allt från snabba svar på frågor angående olika material till snabb 
framtagning av materialet som denna uppsats undersökte. Vi vill rikta ett stort tack till 
Lina Lundgren, vår handledare, för all hjälp och stöttning i tid och otid. Tack till 
tillverkaren som tillverkade de olika vadskydd denna studie undersökte. Vi vill även 
rikta ett tack till våra testpersoner, samt Peter Kriborg med personal från 
militärhögskolan i Halmstad, (LV6, FMTS), som gjorde våra tester genomförbara. 
Stort tack även till alla er som pushat oss i rätt riktning! 

 
 
 
 
 

 

 

             

  Idah Collin               Elias Svedlund 
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i muskelaktivitet i 
vadmuskulaturen när olika eller inget vadskydd användes vid vadpress. Jämförelse 
gjordes mellan vadskydd (A), stickat av ett modifierat polyolefingarn och ett till 
stickningen identiskt och utseende näst intill identiskt vadskydd (B) av polyamid, 
samt utan vadskydd. 

Testgruppen bestod av 13 män från militärhögskolan i Halmstad. Testpersonerna 
genomförde vadpress i smithmaskin* på en belastning av 50% av 1RM*. 
Muskelaktiviteten mättes med hjälp av sEMG* och tre mätningar per person 
genomfördes. Det första utan vadskydd, andra med vadskydd A och det tredje med 
vadskydd B. 
 
Resultaten visade ingen signifikant skillnad i muskelaktivitet mellan användandet av 
vadskydd A och vadskydd B eller mellan vadskydd A och utan vadskydd. 
Mätmetoden sEMG är känslig och kan ha gett missvisande resultat. Fler studier 
behöver göras dels angående skillnad i muskelaktivitet och dels för att testa 
vadskyddens eventuella andra egenskaper, positiva eller negativa. Intresset väcktes att 
utveckla metoden för framtida studier/forskning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hänvisning till ordförklaring, bilaga 1.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether there was any difference in 
muscle activation in the calf muscles with different or no calf protector used in calf 
press. Comparison was made between a calf protector (A), made with modified 
polyolefin, and another calfprotector (B) of polyamide with identical knitting and 
almost identical appearance, and without the calf protector. 

The test group consisted of 13 men from the military academy in Halmstad. The test 
subjects used a smith machine and performed calf raises on a load of 50% of 1RM. 
Muscle activity was measured using sEMG and three measurements per person were 
conducted. The first measurement without calf protector, second with calf protector A 
and the third with calf protector B (appearance almost identical with A). 

The results showed no significant difference in muscle activation between the use of 
calf protector A and B, or between calf protector A and without calf protector. 
However, the method used is very sensitive and it is hard to tell if the result is correct 
or not. More studies need to be done concerning differences in muscle activation but 
also to measure if there are other differences, negative or positive, between the calf 
protectors. Interest was awakened to develop methodology for future studies research.
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1. Inledning 
Uppdragsgivaren till denna studie representerar ett företag som tillverkar kläder av ett 
speciellt garn som har visat sig ha flera goda egenskaper. Materialet ska till exempel 
inte absorbera någon vätska och garnets fibrer sägs ha den lägsta 
värmeledningsförmågan av alla fibrer i kläder. Dessa egenskaper skulle kunna göra 
att materialet bland annat är lämpligt att använda i samband med fysisk träning.  
 
Det verkar finnas mycket sportkläder på marknaden idag som är inriktade mot att ge 
positiva effekter vid uthållighetsidrotter såsom löpning och cykling, genom att 
kläderna bland annat ska kunna stå emot tuffa väderförhållanden med inslag av vind 
och vatten. Det verkar inte, enligt författarna, finnas lika många produkter som har 
positiva effekter vid tillexempel styrketräning. Intresse uppstod därför att undersöka 
om ett specifikt material i sportkläder kan ge effekter på det muskulära systemet, så 
som förändring i muskelaktivitet, vid uthållighetsinriktad styrketräning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Funktionella sportkläder 
Sportkläder och sportutrustning av olika material används i alla sporter. Exempel på 
sportkläder är till exempel fotbollskläder, sportshorts, simkläder, sockor, byxor och 
jackor. Under det senaste decenniet har förbrukningen av textilfibrer och tyg ökat 
signifikant. Prognosen gällande förbrukning till sportkläder och sportrelaterade varor 
för år 2010 väntas bli 1 382 000 ton i världen. Tillverkarna av sportkläder använder 
olika tekniker för att förbättra egenskaperna hos sina produkter, för att uppfylla 
konsumenternas och markandens krav (Shishoo, 2005. s. 15). Sportkläder har stora 
prestandakrav och det kräver ofta mycket olika egenskaper från dess ingående fibrer 
och textilier. De ska tillexempel vara hinder för regn, snö, kyla, värme och hög 
belstning, och samtidigt uppfylla konsumenternas krav på bekvämlighet, passform 
och rörlighet. (Shishoo, 2005. s. 16) En av anledningarna till att marknadsföringen av 
funktionella sportkläder blivit framgångsrik är att det gjorts framsteg inom fiber- och 
polymer*-vetenskapen och för att det utvecklats tekniker för att producera förfinade 
fibrer, garn och tyg. Sektionen för sportkläder och sportutrustning inom textilindustrin 
har bidragit till en högre kunskapsnivå inom textilvetenskap och teknologi. Nivån 
närmar sig idag nivån inom andra högteknologiska branscher (Shishoo, 2005. s. 16). 
 
Tidigare artiklar har undersökt om sportkläder av olika slag skulle kunna förbättra 
fysiologiska faktorer som prestation. I artikeln Evaluation of a lower-body 
compression garment (Doan, 2003) undersöktes hur skräddarsydda komprimerande 
shorts påverkade den atletiska prestationen. Shortsen visade sig ge flera signifikanta 
effekter. Tillexempel en större och snabbare ökning av hudtemperaturen under ett 
uppvärmningsprotokoll och en ökad vertikal hoppförmåga.  Shortsen sägs även ge en 
möjlig assistans till m. Hamstrings genom att hjälpa till att kontrollera benet i slutet av 
svingfasen i löpning. Författarna trodde även att shortsen genom sina egenskaper 
skulle kunna ge en minskad risk för skador. 
 
I en artikel av Chatard & Wilson (2008) undersöktes simdräkter. Helkropps- och 
midja till ankelsimdräkter visade sig minska energikostnaden vid submaximal 
simning genom ett minskat vattenmotstånd. Simdräkterna gav även snabbare 
prestationer vid frisim.  
 
Ytterligare en artikel (Belluye, 2006) visade på positiva effekter av att använda 
sportkläder. Studien visade att det gav en signifikant lägre energiförbrukning av att 
använda kompimerande- och elastiska shorts vid 12 km löpning. Flera artiklar menar 
även att det, under uthållighetsträning, kan ge positiva effekter av att använda 
kompressionsbyxor (compression tights) (Belluyc et al, 2006 & Roozen, 2007). 
 

 

* Hänvisning till ordförklaring, bilaga 1. 
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Sportkläder är tillverkade av diverse material. Av olika fibrer i sportkläder är 
polyester den mest förekommande men även fibrer som polyamid (nylon), 
polypropylen (en polyolefin) och akryl är passande för kläder som används vid fysisk 
aktivitet (Shishoo, 2005. s. 16). 

Syntetiska* fibrer kan modifieras* under tillverkningen för att förbättra deras termo-
fysiologiska och sensoriska egenskaper. Detta görs genom att till exempel producera 
ihåliga fibrer och fibrer med oregelbundna tvärsnitt, eller att det på ett optimalt sätt 
blandas upp med naturliga fibrer (Shishoo, 2005. s 16). I denna studie undersöks ett 
vadskydd (A) bestående av ett material av modifierad polyolefin som är en syntetisk 
fiber. Materialet har fler användningsområden utöver vadskydd som använts i den här 
studien. Det påstås ha flera goda egenskaper såsom effekter på fysiologiska 
parametrar (Nilsson, uppdragsgivare). 
 

2.2 Materialet i vadskydd A 
Materialet i vadskydd A består av ett speciellt patenterat garn av modifierad 
polyolefin. Fibrerna i materialet har modifierats* enligt den patenterade uppfinningen. 
Det sägs ha flera funktioner och bland annat följande goda egenskaper: 

• Garnet består av en fiber som har den lägsta värmeledningsförmågan av alla 
fibrer. 

• Materialet håller kroppen torr genom att kroppssvett som bildas leds ut direkt 
till skillnad mot andra textilier som istället absorberar svetten och sen 
eventuellt transporterar den till utsidan av kläderna. 

• Det hjälper kroppen att kylas av då svett avdunstas. 
• Materialet har negativ elektrostatisk laddning* och fungerar som buffert för 

alla de positiva elektriska laddningar som utvecklas runt kroppen vid arbete 
(Nilsson, uppdragsgivare). 

 

2.2.1 Vadskydd 
Ett av de undersökta vadskydden (A) är tillverkat av ovan beskrivna material. Det är 
lågkomprimerande, vilket innebär att det inte har till funktion att komprimera de 
underliggande vävnaderna, utan fungerar som ett skyddande lager. Inga tidigare 
vetenskapliga studier finns, som har undersökt detta vadskydd. Det finns inte heller 
vetenskapliga studier som undersökt om vadskyddet kan påverka fysiologiska 
faktorer. 
 
På marknaden för sportkläder finns redan ett antal olika typer av vadskydd. En av 
försäljarna marknadsför sina vadskydd med att de bland annat har följande funktioner: 
det ger ett effektivt stöd som lindrar smärta, läker och förebygger skador, det ökar 
genomblödningen och ger smärtlindring, ger kompression och värme, gör musklerna 
smidigare och underlättar stretching (www.sportaid.se). Det har inte hittats några 
vetenskapliga referenser som bekräftar dessa effekter. Efter egen efterforskning, är de 
flesta vadskydden på marknaden, enligt författarna, övervägande åtsittande och 
komprimerande på vadmusklerna.  
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2.2 Muskelfysiologi och underbenets anatomi  
Muskeln består av muskelfibrer som är en del av en motorisk enhet. En motorisk 
enhet består av en nervcell, nervtråd och muskelfibrer. Muskeln kan utveckla olika 
kraft beroende på uppgift. Kraften som utvecklas beror på hur många motoriska 
enheter som är inkopplade. Kraften beror även på vilken frekvens 
aktionspotentialerna* har som skickas till motorenheterna (Fasting, 2009. s. 416. 
Hedman, 1977. s. 24-25). När en muskel blir större beror detta på en ökning av 
proteinerna myosin och aktin (se fig. 1.1) (Fasting, 2009 s. 412). 

 
Figur 1. Figuren visar en förstoring av en muskel. Muskeln består av muskelceller som i sin tur består 
av myofibriller*. När en kontraktion uppstår rör sig myofibrillerna mot varandra vilket det sista steget 
visar. 

M. Gastrocnemius* (se bilaga 2) består till mestadels av typ-II fibrer. Den har fler 
typ-II fibrer än tillexempel m. Soleus som till större del består av typ-I fibrer. Det 
betyder att m. Gastrocnemius används för snabba rörelser. De snabba musklerna 
består av större (i diameter) muskelfibrer. De har även mindre myoglobin* i 
cytoplasman* och ett större glykogenlager (Fasting, 2009). 
 
Muskelaktiviteten är komplex (Otero et al. 1995). Översiktligt beskrivet är det med 
hjälp av extracellulära signaler från nerver/neuroner, joner och mekaniska krafter som 
muskeln aktiveras (Woodrum et al. 2001). En elektrisk signal sänds ut från hjärnan. 
Denna signal skickas via nervsystemet till muskelcellerna (Otero T. F. et al. 1995). 
Signalen sänds sedan mellan cellerna genom aktionspotentialer (Bjålie et al. 2005. s. 
49). 
 
Aktionspotentialen uppstår genom snabba förändringar i cellmembranet, 
depolarisation*. När ett visst tröskelvärde* uppnås, (15 mV eller mer) (Fasting, 2009. 
s.135), leder det till att cellen som är negativt laddad inuti blir positivt laddad under 
mindre än 0,5 ms (millisekund). Att cellen depolariseras och blir positivt laddad beror 
till stora delar på Natrium- Kaliumpumpen. Funktionen av denna är att se till att rätt 
mängd Natriumjoner (Na+) samt Kaliumjoner (K+) är på rätt ställe, inuti eller utanför 
cellen. Cellmembranet har en större permeabilitet* för K+ och detta är en av 
anledningarna till att pumpen behövs, det vill säga för att jonerna ska befinna sig på 
rätt ställe för att en depolarisation ska uppstå (Bjålie et al. 2005. s. 46, 49, 53). 
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Figur 2. Figuren visar steg 1-6 i aktionspotentialen och hur den påverkar cellen så att signaler förs 
vidare till rätt målcell.  
 
Aktionspotentialen steg för steg: 
1. Aktionspotential 
2. Ca2+ släpps in i cellen -> Depolarisation 
3. Exocytos* av vesikel fylld med transmittorsubstansen acetylkolin 
4. Acetylkolin strömmar ut ur cellen 
5. Acetylkolin binds till receptorer på målcellen. Portarna öppnas. 
6. Na+ strömmar in och en ny depolarisation uppstår i den nya cellen (i detta fall en 
muskelcell) 
7. Na+ frisätts i muskelcellen och fördelar sig mellan filamenten 
8. Bindningsställen på aktinfilamenten täcks inte längre vilket de annars gör 
9. Leder till att myosin- och aktinfilamenten börjar arbeta, det vill säga, sarkomererna 
rör sig mot varandra och en kontraktion uppstår. (se fig. 1 för bild på myosin-, 
aktinfilament och sarkomer). 
 
Direkt efter att aktionspotentialen nått en cell och fortplantats uppstår absolut 
refraktär. Denna absoluta refraktär gör att en ny aktionspotential inte kan utlösas 
direkt efter, det måste alltså vara en paus mellan aktionspotentialerna (Bjålie et al., 
2005). 
 
En faktor som kan påverka nervsignalerna är uppvärmning. Uppvärmning är en 
aktivitet som föregår träning och tävling och syftar till att förebygga skador och höja 
prestationsförmågan. Vid uppvärmning ökar kroppstemperaturen. Det ger bland annat 
följande fysiologiska effekter: Nervfibrerna får ökad ledningsförmåga vilket ger 
snabbare nervimpulser, enzymaktiviteten ökar, blod- och vävnadsvätskornas 
viskositet minskas vilket förbättrar överföring av syre och näringsämnen till de 
arbetande musklerna (Annerstedt & Gjerset, 1992. s. 245-250). Aktiv uppvärmning 
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verkar förbättra både långtids- (> 5 minuter) och medellånga (> 10 sekunder men < 5 
minuter) prestationer (Bishop, 2003). 
 
En annan faktor, trötthet, har betydelse för kraftutveckling och därmed prestationen. 
En trött muskel kan inte utveckla lika stor kraft (Annerstedt & Gjerset. 1992. s. 
37,42). Det finns olika teorier om vad som bidrar till trötthet. En teori är att 
muskelarbete hämmas av det centrala nervsystemet (CNS). När arbete utförs skickar 
troligtvis sinnesnerverna i musklerna besked till CNS att det skett en förändring i 
muskulaturen. CNS skickar då hämmande impulser till motorneuronen* och några 
motoriska enheter sätts ur funktion vilket ger mindre kraft (Annerstedt & Gjerset. 
1992. s. 56). 
 
Med surface electromyografi (sEMG)* går det bland annat att mäta om och hur 
mycket en muskel aktiveras (Hedman, 1977. s.26). sEMG-signalens källa är den 
motoriska enhetens aktionspotential (Cram & Kasman, 1998. s. 43). 
 

2.3 Elektromyografi  
År 1790 genomförde en man vid namn Galvani ett antal studier som visade att det 
gick att framkalla en muskelkontraktion genom avlossning av statisk elektricitet*. 
Galvani visade att det fanns ett samband mellan muskelkontraktion och elektricitet 
(Cram & Kasman, 1998). 
 
Surface elektromyografi (sEMG) (se bilaga 3 för bild på utrustningen) kan användas 
för att mäta olika parametrar i en muskel till exempel hur snabbt muskelfibrerna 
aktiveras (Cram & Kasman, 1998. s. 6). Det kan visa information om musklerna och 
hur nervsystemet samverkar med musklerna i kontraktionsfasen beskriven tidigare. 
Det kan användas inom sjukvården tillexempel vid inprovning av en protes för att se 
hur gångcykeln förrändras. Det kan även användas för att se om personen i fråga 
verkligen är avslappnad när han eller hon ska vara det (Cram & Kasman, 1998. s. 5). 
 
Det finns flera positiva aspekter av att använda sEMG* som mätutrustning. Det är en 
icke-invasiv mätmetod, då elektroderna fästs utanpå huden (det finns även en EMG-
utrustning som istället använder sig av nålar som sticks in i huden, i denna studie 
användes dock endast sEMG). Det innebär att metoden anses säker, lättanvänd och att 
den även är möjlig att ta med sig för fältmätningar (Cram & Kasman, 1998. s. 5). 
 

2.3.1 sEMG – Teknisk information 
Energin som genereras av musklen mäts i mikrovolt (1/1 000 000 av en volt*) (Cram 
& Kasman, 1998. s. 43). Resultatet av muskelaktiviteten som tas upp av elektroderna 
och visas i sEMG-instrumentet, elektromygrafen, är en summering av alla de aktiva 
motoriska enheterna (Robertson et al, 2004. s. 166). 
 
Viktigt att känna till om sEMG-signalen är amplitud och aktiveringsfrekvens. Ökad 
amplitud innebär övervägande fler aktiva motoriska enheter och ökad 
aktiveringsfrekvens, vilket innebär att enheterna aktiveras med kortare mellanrum 
(Robertson et al, 2004. s. 171). När elektroderna registrerat aktionspotentialerna 
(aktiva motoriska enheter) genomgår signalerna ett antal olika processer. Den första 
processen kallas för differentiell förstärkning och innebär att den biologiska signalen 
förstoras. Referenselektrodens signal jämförs med signalerna vid de andra två 
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elektroderna i samma kanal och endast den energin som avviker släpps igenom för 
vidare behandling (Cram & Kasman, 1998. s. 49).  
 
Nästa steg i processen är filtrering. Syftet med denna filtrering är att eliminera 
elektriska störningar som kan komma från omgivningen. Filtret i sEMG-instrumentet 
släpper inte igenom signaler runt nätfrekvensen 59-61 Hz (Cram & Kasman, 1998. s. 
50) och är då anpassat för att ta bort elektriska störningar som kan komma från 
lampor och datorer i omgivningen och som kan påverka sEMG-signalen (Cram & 
Kasman, 1998. s. 49). Efter detta sker ytterligare en filtrering och då släpps endast ett 
visst frekvensområde, vanligtvis mellan 20-300 Hz, av spänningar igenom för 
ytterligare behandling (Cram & Kasman, 1998. s. 50-51).   
 

2.3.2 sEMG‐kurvan i displayen  
En sEMG-inspelning kan visas på bland annat följande sätt: 
 

• Raw sEMG inspelning: Denna signal skiftar mellan positiv och negativ volt. 
(Robertson et al, 2004. s 172). Inspelningen visar ett topp-till-topp värde där 
den förstärkta signalen svänger mellan positiv och negativ elektrisk potential. 
Raw sEMG innehåller all informtion från sEMG signalen vilket kan vara en 
nackdel eftersom det kan bli svårare att tolka inspelningen. 

• Processed signal innebär att signalen behandlats för att det ska bli lättare att 
tolka den. Detta innebär att signalen korrigeras genom integrering av kurvan 
och den negativa elektriska potentialen konverteras om till positiva värden. 
Sedan utjämnas signalen genom att ett medelvärde av tillexempel var sjätte 
svängning visas istället för att visa varje enskild svängning i signalen (Cram & 
Kasman, 1998. s. 55-59).  

2.3.3 Störningsfaktorer vid sEMG‐mätning 
Det finns faktorer att tänka på, och vissa problem som kan uppstå, vid sEMG-
mätningar. En dynamisk rörelse är mer problematisk att mäta än statiskt. Detta beror 
på att muskelns vilolängd förändas under den dynamiska rörelsen och i förhållande 
till huden rör sig muskeln annorlunda. Det medför att elektroderna på huden inte 
befinner sig över exakt samma utgångspunkt på muskeln under viss del av rörelsen 
(Cram & Kasman, 1998. s. 94).  
 
Fettvävnad har isolerande effekt på sEMG-signalen och mängden fettvävnad skiljer 
sig mellan olika individer. Signalens styrka minskas desto längre den behöver färdas 
genom kroppsvävnad vilket leder till att mindre energi når elektroderna (Cram & 
Kasman, 1998. s. 46). 
 
Elektroderna ska placeras parallellt med muskelfibrerna för att erhålla maximal 
amplitud av sEMG-signalen. Andra placeringar har visat sig minska signalen med upp 
till 50% (Robertson et al. 2004. s. 169). 
 
Muskelsignalerna som når elektroderna påverkas av kroppens hållning, position och 
av dynamisk rörelse hos den som elektroderna sitter på (Cram & Kasman, 1998. s. 
95). Kroppshållningen påverkar även vilospänningen i våra muskler (Cram & 
Kasman, 1998, s 96) och rekryteringsmönstret av muskelfibrer blir då annorlunda 
beroende av vilken hållning testpersonen har (Cram & Kasman, 1998. s. 97).  
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sEMG-signalen kan påverkas av cross-talk. Det innebär att signaler från andra 
muskler kan påverka den del av området som mätning görs på och därmed ge 
missvisande resultat (Cram & Kasman, 1998. s. 6). En artikel av Segal & Song, 2005, 
bekräftar att flera muskler är aktiva vid plantarflexion. 
 
För att få säkrare mätdata är det rekommenderat att vänta några sekunder efter det att 
knappen på datorn tryckts ner som startar sEMG-mätningen (Cram & Kasman, 1998. 
s. 5). 
 
När elektroderna placeras sker en elektrisk impedansförändring där de placerats.  
Impedansen* minskar efter några sekunder och signalen blir då mer stabil (Cram & 
Kasman, 1998. s. 119). Elektriska störningar från datorer och lampor i omgivningen 
kan påverka mätningen. Som tidigare nämts finns ett filter i instrumentet som ska 
eliminera dessa störningar (Cram & Kasman, 1998. s. 49). 
 

2.4 Allmänt om elektrostatik 
Statisk elektricitet* var den första typen av elektrisk process som människan kände 
till. Redan 600 F.kr. uppgavs det att om bärnsten gneds kunde det dra till sig lätta 
föremål såsom hår och fjädrar. Kunskapen om statisk elektricitet tros dock vara 
mycket äldre än så. Statisk elektricitet är å ena sidan det som kan orsaka obehagliga, 
ofta ofarliga, stötar när någon till exempel tar i ett dörrhandtag. Det är också med 
hjälp av effekterna av statisk elektricitet som det bland annat går att rena röken från 
kraftanläggningar, skapa fotostatiska kopior och tillverka sandpapper (Jonassen, 1998. 
s. 1). 
 
Fram till mitten av 1900-talet hade fakta om elektrostatik* varit begränsad. Det 
behandlades endast som en introduktion i böcker om elektricitet. Intresset kom dock 
att öka med den i omfattning ökade användningen av polymerer*, som är ett 
högisolerande material (Jonassen, 1998. s. 2). 
 
Alla material är uppbyggda av atomer som bland annat innehåller partiklar som kallas 
för protoner och elektroner. Protonerna är positivt laddade, medan elektronerna är 
negativt laddade. Båda är en del av varje atom i alla material (Jonassen, 1998. s. 4). 
Laddningar existerar hela tiden och i atomkärnan finns positiva laddningar av 
protoner medan de negativa laddningarna, i form av elektroner, befinner sig runt 
atomkärnan. Ett elektriskt fält kan uppstå där en elektrisk laddning påverkas av en 
elektrisk kraft vilket med andra ord innebär att en laddning befinner sig i närheten av 
andra laddningar. Om två, lika eller olika, fasta material kommer i kontakt med och 
eventuellt gnids mot varandra kan det ske en förflyttning av elektroner mellan 
materialen. En förflyttning av elektroner sker i en viss bestämd riktning och ger det 
ena materialet en positiv laddning medan det andra materialet blir negativt laddat 
(Jonassen, 1998. s. 48). 
 

2.4.1 Effekter av elektrostatiska laddningar 
Det har flera gånger påståtts att vissa kläder, bland annat de tillverkade av nylon, kan 
ge en person en elektrostatisk laddning. För att ett klädesplagg ska kunna ge den 
effekten krävs att klädesplagget gnids mot någon annan yta i omgivningen eller att det 
isolerande klädesplagget avlägsnas från kroppen. Effekten av laddningen, när 
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klädesplagget avlägsnas, upplevs genom att personen hör ett knastrande ljud och eller 
får en stöt (Jonassen, 1998. s. 114-115).  
 
Det finns inte, enligt författarnas vetskap, tidigare gjord forskning på hur negativa 
elektrostatiska laddningar kan påverka muskelaktivitet. Däremot finns det litteratur 
som beskriver andra effekter av det. Det sägs att en negativ elektrisk laddning kan ge 
följande effekt: En person som blivit elektriskt laddad, genom att tillexempel ha suttit 
framför en datorskärm, och därmed omges av ett elektriskt fält kan få en betydande 
ökad anläggning av luftburna partiklar på huden. Vissa av dessa partiklar är ofarliga 
medan andra kan vara mindre oskyldiga (Jonassen, 1998. s. 116-117). Det elektriska 
fältet påverkar även joner i luften. Då en person blivit negativt laddad, av en 
datorskärm, kommer personens hud att dra till sig fler positivt laddade joner, medan 
negativa jonerna kommer stötas bort. De positiva jonerna kommer hamna i luftflödet 
kring personen och då andas in genom antingen munnen eller näsborrarna. Det påstås 
att om en person har tillgång till större andel negativt laddade joner i 
inandningsluften, skulle det på ett positivt sätt kunna påverka frekvensen av den 
renande funktionen av inandningsluft i luftstrupen (Jonassen, 1998. s. 117). 

Som tidigare nämts så kan det skapas ett elektriskt fält då en elektrisk laddning 
befinner sig i närheten av andra laddningar (Jonassen, 1998. s. 48). Vadskyddet av 
modifierad polyolefin (A) har en negativ elektrostatisk laddning (Nilsson, 2010) och 
aktionspotentialen i människokroppen är en elektrisk laddning (Bjålie et al. 2005). 
Författarna till denna studie har inte funnit någon vetenskaplig artikel som handlar om 
ett elektriskt fält skulle kunna orsaka effekter på fysiologiska faktorer som 
muskelaktivitet, som påverkas av aktionspotentialer. Vadskyddet av modifierad 
polyolefin har en negativ elektrostatisk laddning. Vadskyddet, med dess egenskaper, 
kanske därmed eventuellt skulle kunna påverka aktionspotentialen som är en elektrisk  
laddning i människokroppen.
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3. Syfte 
Syftet var att undersöka om det fanns någon skillnad i muskelaktivitet i 
vadmuskulaturen vid användning av ett vadskydd tillverkat av modifierad polyolefin 
(A) jämfört med ett annat till stickningen identiskt och utseendemässigt nästan 
identiskt vadskydd av polyamid (B) samt utan vadskydd vid utförande av övningen 
vadpress.  
 

4. Frågeställning  
Finns det skillnad i amplituden av sEMG vid användande av olika vadskydd, 
respektive utan, vid dynamisk vadpress i smithmaskin*? 

a. Mellan ett vadskydd tillverkat av modifierad polyolefin och ett vadskydd av 
polyamid? 

b. Mellan ett vadskydd tillverkat av modifierad polyolefin och utan vadskydd? 

 

5. Metodbeskrivning 

5.1 Testgrupp 
Testpersonerna (n=13) studerade på militärhögskolan i Halmstad. Deltagande 
testpersoner skulle vara skadefria. Medelåldern på deltagarna var 24-år (21-32 år), 
medellängden var ≈182 cm (173-195 cm) och medelvikt beräknades till ≈80,8 kg (70-
105 kg). 

5.2 Utrustning 
- sEMG elektroderna: ambu, blue sensor M, ref: M-00-S/50. DK-2750 Ballerup 

Denmark 

- Mjukvara: MegaWin 3.0 ME600 Muscle Tester, samplingsfrekvens 1000 Hz 

- Metronom* inställd på 50 BPM (beats per minute*) 

- Excel användes för att beräkna statistik 

- Strumpor med näst intill identiskt utseende tillverkade av materialen 
modifierad polyolefin respektive polyamid. 

5.3 Testprocedur 
Ett första test gjordes för att ta reda på deltagarnas 1RM* (one repetition max) några 
dagar tidigare än sEMG-mätningarna. Det gjordes genom ett submaximalt test, där 
varje testpersons 3-15 RM togs fram. 1RM bestämdes sedan med hjälp av en tidigare 
beprövad belastningstabell (Carlsson, 2001). 

5.3.1 Uppvärmning 
Som tidigare nämts är syftet med uppvärmning att bland annat förebygga skador och 
höja prestationsförmågan (Annerstedt & Gjerset. 1992. s. 245-250). 
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Testpersonerna genomförde tio minuters medelintensiv uppvärmning, på 
motionscykel, innan sEMG-mätningarna. För att producera tillräckligt med värme 
under uppvärmningen så bör stora muskelgrupper involveras (Annerstedt & Gjerset. 
1992. s. 245-250). Testpersonerna fick instruktioner att cykla med olika vinkel i 
fotleden för att ytterligare belasta och få mer specifik uppvärmning av m. 
Gastrocnemius. Från början bör uppvärmning vara generell för att sedan övergå till att 
bli mer specifik (Annerstedt & Gjerset. 1992. s. 245-250). 
  
5.3.2 sEMG‐mätning 
Mätningarna genomfördes under en eftermiddag/kväll och bestod av sammanlagt tre 
tester per person. Första sEMG-mätningen gjordes utan vadskydd, den andra med 
vadskydd A och sista testet med vadskydd B. Deltagarna fick inte veta vilket 
vadskydd som var vilket.  

Efter uppvärmning vilade testpersonen fem minuter samtidigt som lätt töjning av 
vadmusklerna utfördes. Enligt viss forskning verkar töjningsövningar 
skadeförebyggande och bör därför ingå i uppvärmningen (Annerstedt & Gjerset. 
1992. s. 245-250).  
 
Fukubayashi, T et al. 2010, Abelew, Thomas A et al. 2009, Belli, A et al. 2009 och 
Asami, I. 2009 har använt sEMG för att studera muskelaktivitet i m. Gastrocnemius. 
 
I denna studie gjordes en bipolär inspelning (Robertson et al. 2004. s. 166) av den 
mediala delen av m. Gastrocnemius. Det innebär att tre sEMG-elektroder placerades 
på varje ben, enligt anvisningar från programvaran MegaWin (se bilaga 2); två 
elektroder på muskeln (placerade i muskelns fiberriktning) och en referenselektrod 
placerad på en elektriskt neutral del. Palpering av muskelbukarna genomfördes av 
samma testledare vid alla mätningar. Huden förbereddes genom desinfektion i 
området där elektroderna placerades. Det gjordes för att minska impedansen för 
sEMG-signalen (Robertson et al. 2004. s.167). Elektroderna satt kvar på samma ställe 
under alla tre mätningar.  
 
Den första mätningen genomfördes fem minuter efter uppvärmning. Därefter vilade 
testpersonen fem minuter mellan varje mätning, för att hinna återhämta sig (Obompa, 
2003. s. 62-63). Mätningarna utfördes vid stående vadpress i en Smith-maskin. För att 
belasta m. Gastrocnemius utfördes övningen med raka ben, dock inte med 
översträckta knän (Maffulli et al. 2008). Fötterna var placerade på ett simulerat 
trappsteg (Bilaga 4), för att kunna kontrollera rörelselängden i övningen. En tidigare 
studie som undersökte m. Gastrocnemius, använde ett trappsteg vid vadpress 
(Maffulli et al. 2008). Trappsteget fick justeras innan varje första test för att hitta en 
bekväm position. Det flyttades inte under de följande två testerna. Testpersonens 
fötter var placerade längst ut på vardera sida om trappsteget vilket medförde att 
avståndet mellan fötterna var lika stort vid alla tre tester. Fötterna pekade åt samma 
håll som knäna för att minska risken för skador (Bellardini & Henriksson. 2009. 
SISU. s. 173).  
 
För att träna uthållighetsbaserat rekommenderas lätta- till moderata vikter (40-60% av 
1 RM) (Adams et al. 2002). Därav fick testpersonerna genomföra sammanlagt 10 
repetitioner vid varje mätning på en belastning av 50% av 1RM. Vid varje repetition 
skulle testpersonerna i nedersta läget nudda med hälarna i plankan och sedan 
kontrahera vadmuskeln så hälen lyftes upp i testpersonens maxläge. Testledarna 
kontrollerade att varje repetition utfördes fullt ut och att inte testpersonens armar 
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hjälpte till att lyfta stången. De tre första repetitionerna hade som syfte att få 
testpersonen att komma in i rätt takt av utförandet och sEMG-mätningen startades vid 
den fjärde repetitionen. En metronom*, med inställningen på 50 BPM*, med 
högtalare användes för att markera i vilken takt repetitionerna skulle utföras. Vid 
medelintensiv styrketräning rekommenderas en moderat kotraktionshastighet (1-2 s 
koncentriskt*, 1-2 s excentriskt*) (Adams et al. 2002).   
 

5.4 Statistik 
Resultatet behandlades först med hjälp av MegaWin 3.0. Där klipptes, för samtliga 
deltagare, de repetitioner (nr 6-8) ut som skulle analyseras vidare. Medelvärden av de 
tre repetitionerna, i mikrovolt*, från de två elektroderna på vartdera benet 
summerades. Datan ställdes upp i excel och där beräknades sedan skillnader mellan 
de olika försöken med t-test. 
 

5.5 Etik 
Innan testerna genomfördes fick testpersonerna läsa igenom och skriva på ett 
samtyckesbrev (bilaga 6). Testpersonerna fick både muntlig och skriftlig information 
samt möjlighet att ställa frågor. Testerna utfördes under kontrollerade förhållanden 
och medförde inga/låga risker för skada. Telefon fanns på plats för att lätt kunna ringa 
läkare om någon skada trots allt skulle ha inträffat. 
 

5.6 Litteratur 
I denna studie har e-böcker, facklitteratur/studentlitteratur samt vetenskapliga artiklar 
använts. Använda databaser för artikelsökning: Sportdiscus, Pubmed och 
ScienceDirect. Sökord: Leg exercises, electric stimulation, calf muscles, warm up, 
rest between sets - total recovery, rest between sets - strength training, contraction 
velocity, muscular endurance, muscle construction, EMG, sEMG, calf protection, 
polyolefin, polyamide, nylon, textiles in sports, muscle physiology, increased 
performance och sport clothes 
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6. Resultat 
Inga signifikanta skillnader kunde konstateras ifrån sEMG-mätningarna vid någon av 
jämförelserna (A/B, höger p=0,427, vänster p=0,727; A/utan, höger p=0,802, vänster 
p=0,153) (se tabell 1). 

   

 A-B A-Utan 

Höger 0,427 0,802 

Vänster 0,729 0,153 

 

Tabell 1. Tabellen anger p-värden (icke-signifikanta), i höger och vänster ben mellan de olika försöken 
(uträknat med hjälp av t-test). 
 
 
 

 
 

Figur 4. Figuren visar medelvärdet av muskelaktivitet i microvolt av de olika vadskydd, samt utan, som 
testades på m. Gastrocnemius (höger). 



  20 

Figur 5. 

 
Figur 5. Figuren visar medelvärdet av muskelaktivitet i microvolt av de olika vadskydd, samt utan, som 
testades på m. Gastrocnemius (vänster). 

 
 
 

 
Tabell 2. Tabellen anger standardavvikelsen i muskelaktiviteten i mikrovolt. 

 Höger Vänster 
Material A 112,82 116,87 
Material B 158,83 102,19 
Utan 119,75 110,71 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av sEMG-mätningarna visade ingen signifikant skillnad på någon av 
jämförelserna (A/B, höger p=0,427, vänster p=0,727; A/utan, höger p=0,802, vänster 
p=0,153 A/utan). Som tidigare nämnts finns, enligt författarna, ingen vetenskaplig 
studie som tidigare undersökt skillnader i muskelaktivering vid användande av de 
olika materialen. Det är därför svårt att jämföra de resultat som framgick i denna 
studie med tidigare liknande studier. 

Höger och vänster ben visade på lite olika värden. Detta kan bero på att 
testpersonerna var ojämt tränade (vänster ben starkare än höger till exempel), att det 
uppstod snedbelastning på grund av en inte helt rak hållning och att testpersonens 
armar hjälpte till att lyfta på någon sida. Det går heller inte att jämföra sEMG-
mätningar rakt av mellan Höger/vänster eftersom många faktorer påverkar, som till 
exempel elektrodplacering och underhudsvävnad. 
 
Även om skillnaden inte var signifikant fanns där ändå en viss skillnad individuellt 
(se resultat i figur 4 och 5). Det är dock svårt att säga vad denna skillnad beror på. Det 
kan ha berott på allt från vadskyddens egenskaper till felkällor. 
 
Om det negativt elektrostatiskt laddade vadskyddet (A) hade gett en signifikant effekt 
på muskelaktiviteten i m. Gastrocnemius är det ändå inte säkert att alla muskler skulle 
påverkas på liknande sätt. M. Gastrocnemius är en ytlig muskel och kraften i den 
elektriska signalen minskas desto högre impedansen* är. En djupare muskel hade 
kanske inte påverkats på grund av för långt avstånd till vadskyddet utanpå huden. 
Eftersom människor är olika anatomiskt byggda och har olika mycket underhudsfett 
kan eventuellt även individuella skillnader förekomma. Underhudsfett är som nämnts 
tidigare även det en faktor som ger en högre impedans. 

Hade muskelaktiviteten varit mindre vid användande av vadskydd A hade det kunnat 
tyda på att mindre aktivitet krävdes för att utföra samma arbete. Det hade kunnat 
betyda att prestationen förbättrats genom att muskeln ”sparar” energi och då orkat 
prestera längre tid innan utmattning. En eventuell förklaring till det skulle då kunnat 
vara att vadskyddets egenskaper hämmar impulserna som skickas till musklerna under 
arbete och som sätter några av de motoriska enheterna ur funktion. En trött muskel 
kan inte utveckla lika stor kraft (Annerstedt & Gjerset, 1992. s. 37,42).  Hämmas de 
negativa signalerna, som tröttar ut muskeln, skulle prestationen troligtvis förbättras. 
Det på grund av att tid till utmattning i muskeln då eventuellt förlängs. Hade 
vadskydd A istället orsakat en större muskelaktivitet, jämfört med vadskydd B och 
utan vadskydd, hade en tänkbar förklaring till det kunnat vara att fler motoriska 
enheter kopplats in och givit en högre amplitud. En större aktivitet skulle kunnat 
tolkas som en positiv effekt eftersom belastningen på musklerna då fördelats mellan 
fler inkopplade motoriska enheter och/eller att aktiveringsfrekvensen ökat. 
 
Olika muskler består av olika mycket typ I och typ II- fibrer. Om en eventuell skillnad 
skulle visat sig i denna studie skulle det även varit intressant att undersöka om 
fibrertyperna då skulle påverkats olika mycket. Eventuellt skulle det ena eller andra 
gett en skillnad i hur stor signifikansen blivit. 



  22 

Ytterligare en aspekt som kunde varit intressant att undersöka är om resultatet 
påverkas beroende på hur utmattad eller utvilad kroppen är innan testet. Detta kunde 
ha varit intressant för att se om vadskydden har olika effekt beroende på kroppens 
tillstånd. 

Om en större testgrupp använts skulle det kunnat urskiljas om de individer som gav 
samma utslag, mindre eller mer muskelaktivitet med de olika vadskydden eller utan 
vadskydd, hade någon gemensam nämnare. Det vill säga kontrollera fler parametrar. 

Den elektriska aktiviteten i musklerna skiljde sig inte signifikant mellan de olika 
materialen. Andra skillnader kan ha funnits mellan materialen som eventuellt kan 
påverka prestationen. Författarna anser att det skulle vara intressant med fler studier 
på vadskydd bestående av det patenterade specialgarnet som vadskydd A är tillverkad 
av. Det kan hända att teknikens utveckling kan leda till en sEMG-utrustning som inte 
är lika känslig vilket kan ta bort flera av felkällorna. Detta kan leda till en större eller 
mindre signifikans.  

7.2 Metoddiskussion 
sEMG är ett väldigt känsligt instrument och det är svårt att se tydliga skillnader när 
rörelsemönster och belastning är densamma och tiden för testning väldigt kort. 
Den här studien hade dessutom relativt få försökspersoner, fler hade gett mer 
generaliserbara resultat. 
 
I ett tidigt skede, innan studiedesign var bestämd, var testledarna inställda på att 
försöka hitta en så homogen testgrupp som möjligt. Beräkning av antropometrisk data 
(vikt, ålder, längd) på de sammanlagt 13 personer som kom att delta i studien, visade 
på viss skillnad men att det ändå var en relativt homogen testgrupp. De skillnader som 
fanns mellan testdeltagarna kan anses ha mindre betydelse eftersom varje testperson 
agerade som sin egen kontrollgrupp.  

 
Innan några mätningar genomfördes informerades testdeltagarna om syftet med 
studien och svar på eventuella frågor. I efterhand hade det kunnat vara ett bättre 
alternativ att inte berätta att det ena vadskyddet eventuellt kunde påverka 
muskelaktiviteten, för att minska risk för påverkan av psykologiska faktorer, positiva 
som negativa. 

 
Ett submaximalt test valdes för att ta fram 1RM*. Det är sedan tidigare känt att 
submaximala tester har sämre reliabilitet än maxtester, men det valdes ändå, på grund 
av mindre skaderrisk. Ökat antal repetitioner i det submaximala testet ger en större 
osäkerhet vid omvandling till 1RM (Carlsson, 2001). Testpersonerna blev tillfrågade 
hur mycket vikt de ungefär trodde att de skulle orka lyfta innan testet startade. 
Testledarna tog bort en del från den angivna vikten för att testdeltagarna inte skulle 
behöva utföra ett maxlyft. Det visade sig dock efteråt att de flesta testpersonerna 
underskattade sin förmåga och de flesta orkade lyfta mer än de trodde från början. 
Testerna fick därför göras om flera gånger vilket blev tidskrävande. När antalet 
utförda repeptitioner hamnade kring 3-15 nöjde sig testledarna med det.  

 
Innan sEMG-mätningarna genomfördes blev testdeltagarna ombedda att värma upp 
med medelintensiv intensitet på motionscykel. Uppvärmningen hade kunnat 
standardiseras mer genom att ta reda på testdeltagarnas maxpuls och sedan, med hjälp 
av pulsklocka, låta dem cykla på en viss % av maxpulsen.  
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Den mediala delen av m.Gastrocnemius valdes på grund av att denna del ansågs ha en 
tydligare formad muskelbuk än den laterala och därmed lättare att palpera. Eftersom 
elektroderna satt kvar på samma ställe under alla tre tester undveks felkällan att 
elektrodplaceringen skulle ha olika effekt vid de olika mätningarna. Den här studien 
hade endast ett testtillfälle till skillnad från vissa andra träningsstudier där det inte är 
ovanligt med sammanlagt två eller fler tester, före och efter en träningsperiod. Två 
olika testtillfällen kan ge en ökad risk till missvisande resultat eftersom det kräver 
noggranhet i att elektroderna hamnar på exakt samma ställe på huden. Den risken 
fanns inte i denna studien eftersom endast ett testtillfälle genomfördes. 

 
Testpersonerna utförde vadpressen ståendes på ett simulerat trappsteg. Det positiva 
med detta var att rörelselängden av utförandet kunde kontrolleras. Trappsteget 
medförde dock att alla testpersoner hade lika avstånd mellan fötterna. Det är allmänt 
rekommenderat att en person ska stå axelbrett när olika övningar med skivstång 
utförs. En bred planka hade kunnat användas istället där varje testpersons axelbredd 
kunnat markeras ut. Att stå axelbrett hade eventuellt kunnat reducera skaderisken 
ytterligare (Bellardini & Henriksson. 2009. s. 173).  
 
sEMG som testinstrument valdes för att det kan visa förändringar i muskelaktivitet 
och därmed påverkan av nervsignalerna. Det var väl lämpat eftersom studiens syfte 
just var att undersöka eventuella skillnader i muskelaktivitet. sEMG-instrumenet kan 
påverkas av elektriska signaler från tillexempel datorer och lampor i omgivningen.  
Detta är hämtat från litteratur som skrevs 1998. Det kan tänkas att detta syftade på 
datorer som då var mycket större. sEMG är dock känsligt för yttre faktorer. 
Elektrostatik uppstår vid gnidning av material. Elektroderna på testpersonerna var 
fästa under vadskyddet som gneds mot huden. På grund av det och beroende av hur 
stor elektrostatisk laddning vadskyddet hade, kan det ha påverkat resultatet. Om 
vadskyddet skapar ett negativt elektrostatiskt fält kan det varit en potentiell 
störningsfaktor vid testerna och därmed gett missvisande resultat. 
 
Vissa avvikelser observerades i sEMG-datan, vilket kunnat förklaras med hjälp av 
videoanalys. Videoinspelning hade kunnat avslöja förändringar i kroppshållning 
mellan försöken och som tidigare nämnts påverkar kroppshållningen spänningen i 
muskulaturen och därmed också sEMG-mätningen. 
 
Testpersonerna utförde 10 repetitioner, med 50% av deras 1RM som belastning, vid 
alla tre tester. Testledarnas vision, med denna metoddesign, var att testpersonerna 
skulle undersökas vid träning inriktad mot uthållighetsbaserad styrketräning. De 
tidigare studier på sportkläder, som hittades, var inriktade på uthållighetsidrotter, 
vilket innebar fler repetitioner vid lägre belastning. Uthållighetsträning är upprepade 
rörelser under en längre tid och i alla idrottsgrenar som varar mer än 10-20 sekunder 
har uthållighet betydelse för resultatet (Annerstedt & Gjerset. 1992. s. 340). Det 
relativt låga antalet repetitioner valdes för att testerna inte skulle leda till utmattning 
(fatigue). Initialt fanns en tanke om att testerna skulle utföras till utmattning. Det 
skulle eventuellt tydligare kunnat ha visat om vadskyddet haft effekt på 
muskelaktivitet, nervsignalerna och prestation genom att testpersonen till exempel 
orkat utföra fler repetitioner vid någon av testerna. Om testerna utförts till utmattning 
hade kanske större skillnader i muskelaktivitet uppstått mellan de tre testerna. 
Psykologiska faktorer som utövarens grundläggande personlighetsdrag, enformighet, 
spänningsnivå och publikpåverkan kan påverka utmattning. Det finns relativt lite 
kunskap om hur dessa faktorer påverkar idrottsutövaren (Annerstedt & Gjerset. 1992). 
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Utmattning, fatigue, påverkas av flera icke kontrollerbara faktorer. Det hade därför 
inte gått att säga att en eventuell prestationsskillnad enbart berott på vadskyddet. 
Förslaget att utföra testerna till utmattning valdes därför bort. Hänsyn togs också till 
att testpersonerna skulle utsättas för så liten skaderisk som möjligt. En särskilt 
ansträngande aktivitet ger slitage på muskler och bindväv vilket kan förstöra kroppens 
inre miljö (Annerstedt & Gjerset, 1992).  
 

8. Framtida studier/forskning inom ämnet 
Det behövs mer forskning inom detta ämne. Materialet i vadskydd A påstås ha flera 
egenskaper som skulle kunna påverka prestationen vid fysisk träning. Det skulle vara 
intressant att genomföra en studie som undersöker om prestationen påverkas vid 
användande av kläder tillverkade av samma material som vadskydd A. Uppstår en 
skillnad i en sådan undersökning kan sedan ytterligare studier utformas för att ta reda 
på vad som bidrar till den förändrade prestationen. 
 
Ett annat sätt att testa eventuella effekter på prestationsförmågan, vid användande av 
de olika materialen, skulle kunna ha varit enligt följande: Två testgrupper och en 
kontrollgrupp. Testgrupperna bör då ha liknande aktiv träningsbakgrund. Studien kan 
bestå av en träningsperiod med styrke- eller konditionsträning. Ett styrke- eller 
konditionstest utförs innan och efter träningsperioden. Träningen skall då ha exakt 
samma volym och intensitet mellan de två testgrupperna. Den ena grupper tränar i 
kläder tillverkade av material A och den andra gruppen i kläder av annat material med 
icke negativ elektrostatisk laddning. Kontrollgruppen genomför testerna men inte 
träningsperioden. Efter träningsperioden genomförs ett fystest och resultatet från detta 
jämförs med fystestet som genomfördes innan träningsperioden. En ny studiemetod 
skulle eventuellt även kunna undersöka flera faktorer, som exempelvis 
testpersonernas subjektiva upplevelser/känslor av att använda de olika 
träningskläderna och hur kroppstemperaturen påverkas. Det skulle även vara inressant 
att undersöka om användning av material A kan ge negativa effekter.  
 

9. Slutsats 
Denna studie visade ingen signifikant skillnad i muskelaktivitet vid användande av de 
olika materialen vid vadpress. Materialens egenskaper kanske inte ger någon skillnad 
i muskelaktivitet. Eventuellt har vadskydden goda egenskaper på andra plan till 
exempel angående påverkan på smärta och inflammationer. Författarna utesluter dock 
inte att resultaten kan ha påverkats av vadskyddens specifika egenskaper, felkällor 
och/eller metodval. Som nämnts ovan anser författarna att det behövs mer forskning 
inom detta ämne.  
 
Studien gjorde författarna nyfikna på om fysisk prestation kan förbättras av de olika 
materialen. Tankar uppstod om att det i första hand borde undersökas vidare om 
prestationen påverkas och vid ett senare eller samma tillfälle undersöka en eventuell 
skillnad i muskelaktivitet.    
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Bilaga 1  

Begreppsdefinition 

 

Aktionspotential Snabbt övergående elektriskt fenomen som uppstår i en 
nervcellsmembran när membranen reagerar för en retning 

 
Attraktion   Elektronerna rör sig mot varandra. 
 
Axon Det utåtledande utskottet från en nervcell. 
 
BPM   Beats per minute. Antal slag i minuten på metronomen. 
 
Cytoplasma Innehållet i en cell 
 
Excentrisk   Rörelse där muskelfibrerna sträcks ut. 
 
Elektromyografi Metod för undersökning av den elektriska aktiviteten i 

skelettmuskulaturen. 
 
Elektrostatik Elektriska laddningar i vila. 
 
sEMG Surface Elektromyografi. Mätutrustning för att se 

muskelaktivitet. 
 
Exocytos Utsöndring av produkt från cellen. 
 
Impedans Det elektriska motståndet för en växelström. 
 
Koncentrisk  Rörelse där muskelfibrerna drar ihop sig. 
 
M. Gastrocnemius Vadmuskeln bestående av två muskelbukar. 
 
Metronom Instrument som hjälper till att hålla takten genom att ge ifrån 

sig ljud. 
 
Microvolt  Enheten för elektrisk spänning angett i 1/1 000 000 av en volt. 
 
Motorneuron  Nervceller som styr musklerna 
 
Myoglobin  En typ av syrebindande proteiner. 
 
Myofibrill  Kontraktila element i varje skelettmuskelcell 
 
Permeabilitet  Hur lätt/svårt något släpper igenom en gas eller vätska. 
 
Polymerer Kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor 

uppbyggda av mindre repeterande enheter, monomer. 
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RM Repetition maximum. Max vikt som en person kan lyfta under 
en repetition. 

 
Smithmaskin Träningsmaskin där bland annat vadmuskulaturen kan tränas.  
 
Standardavvikelse Ett mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker 

från medelvärdet. 
 
Statisk elektricitet Vissa ämnen är elektriskt isolerande vilket innebär att 

elektroner inte kan röra sig i det ämnet. Gnider man ett föremål 
av ett sådant ämne kan elektroner lossna och fastna på 
föremålet vilket gör att det blir uppladdat. Föremålet kan då dra 
till sig andra föremål av isolerande ämnen. Detta kallas för 
statisk elektricitet. 

 
Syntetisk Sägs i kemiska och tekniska sammanhang en substans vara som 

framställts genom t.ex. kemisk syntes, där komplexa molekyler 
byggs upp av mindre molekyler 

 
Tröskelvärde ”Det minsta värde på en viss faktor vid vilket en viss effekt 

uppträder, t.ex. den lägsta dos av en toxisk substans som kan ge 
en biologisk effekt, eller den minsta retning som kan framkalla 
en fysiologisk effekt”.  
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Bilaga 2  

Elektrodplacering 

 

 

 

Bilden visar elektrodplacering på m. Gastrocnemius mediala del. 
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Bilaga 3 

sEMG-instrument 

 

 

 

 

 

Bilden visar mätinstrumentet och elektroder som användes för att mäta muskelaktivitet. 
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Bilaga 4  
 
”Trappsteget”  

 

 

 

 

 

Bilden visar ”trappsteget” som testpersonerna stod på när de utförde vadpress.. 
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Bilaga 5 

Graf sEMG 

 

 

Grafen visar repetition nummer 6-8 som en av testpersonerna utförde. 
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Bilaga 6 

Informationsblankett som testpersoner skrev på innan utförda tester. 

Informationsblankett till testpersoner 
 
Syftet med den här studien är att undersöka om det finns någon skillnad i 
muskelaktivering i vaden vid användning av en vadstrumpa stickad med modifierat 
polyolefingarn jämfört med en vadstrumpa stickad av polyamid och utan vadstrumpa.  

Du kommer att utföra ungefär tio stycken repetitioner vadpress i en smithmaskin. 
Fötterna placeras något bredare än axelbrett.  

Innan testet utförs kommer 1RM att tas ut. Detta kommer sedan användas för att 
bestämma vilken vikt som ska läggas på axlarna.  

Med hjälp av sEMG (surface elektromyografi) kommer muskelaktiviteten att testas i 
vadmuskulaturens (m. Gastrocnemius) mediala del. För att sEMG ska visa så korrekt 
resultat som möjligt ska området där elektroderna placeras vara rakat och huden 
rengjord med desinfektionsmedel. 

Uppvärmningen kommer vara den samma för alla och fokusera på den nedre 
extremiteten. 

Testledarna (Idah Collin och Elias Svedlund) har tidigare utfört en pilotstudie och har 
därför den kunskap som krävs för att kunna utföra testet.  

Testet kommer genomföras under kontrollerade förhållande och medför inga risker. 
Telefon kommer finnas på plats. 

Som testperson är du anonym. Dina resultat och personuppgifter kommer endast att 
ses av testledarna samt handledare Lina Lundgren. 

Deltagandet är helt frivilligt och du får när som helst avbryta din medverkan. 

 
Med Vänliga Hälsningar 
Idah Collin och Elias Svedlund 
 
 
 
Ansvarig handledare: 
Lina Lundgren 
 
Högskolan i Halmstad 
Lina Lundgren, SET 
Box 823 
30118 Halmstad 
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Härmed intygas att: 
 
- 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  
 
Namn försöksperson       Ort och datum 
  
__________________________________  
 __________________________ 
 
Underskrift       
 
______________________________________________ 
 
 
 
Härmed intygas att jag förmedlat ovanstående information efter bästa förmåga: 
 
Namn testledare              Ort och datum 
 
______________________________________________   
  ______________________________________ 
 
Underskrift 
 
______________________________________________       
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Bilaga 7 

Summerade medelvärden för varje testperson av de två elektroderna på vardera ben 
samt signifikansvärden, standardavvikelse och medelvärden vid jämförelse mellan 
vadskydd och utan. 

 

Utan strumpa         Höger ben                             Vänster ben 
 Elektrod 1 & 3 Elektrod 2 & 4 
Tp 1 416 408 
Tp 2 155 287 
Tp 3 347 399 
Tp 4 485 625 
Tp 5 454 481 
Tp 6 430 380 
Tp 7 621 586 
Tp 8 508 428 
Tp 9 261 457 
Tp 10 282 301 
Tp 11 345 379 
Tp 12 366 493 
Tp 13 350 243 
A/B 0,462611608 0,728625364 
A/Utan 0,802516441 0,152511367 
Stdav 119,7461524 110,7193264 
Medel 386,1538462 420,5384615 
   
A (Polyolefin)   
Tp 1 378 376 
Tp 2 176 275 
Tp 3 350 415 
Tp 4 548 633 
Tp 5 464 429 
Tp 6 381 325 
Tp 7 583 559 
Tp 8 495 417 
Tp 9 309 491 
Tp 10 273 294 
Tp 11 343 368 
Tp 12 359 256 
Tp 13 331 256 
Stdav 112,8212791 116,8687627 
Medel 383,8461538 391,8461538 
   
B (Polyamid)   
Tp 1 415 398 
Tp 2 164 269 
Tp 3 253 408 
Tp 4 567 577 
Tp 5 443 442 
Tp 6 360 329 
Tp 7 673 509 
Tp 8 552 409 
Tp 9 244 454 
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Tp 10 133 236 
Tp 11 360 433 
Tp 12 330 470 
Tp 13 329 251 
Stdav 158,8327212 102,1884258 
Medel 371 398,8461538 
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Bilaga 8 

Testprotokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
Ta information om försökspersonen samt underskrift 
samtycke  
    
    
Uppvärmning   
    
Desinficera    
    
Mät ut muskelbuk   
    
Fäst elektroder   
    
Kontrollera att sEMG fungerar  
    
Vadpress skydd 1   
    
Vadpress Skydd 2   
    
Vadpress utan skydd   
    
Dubbelkontrollera datan   
    
Ta bort elektroder   
    
Tacka    
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Bilaga 9 

Antropometrisk data 

Övrig info Längd (cm) Vikt (kg) Ålder 
190cm 78kg 26år 190 78 26 
195cm 98kg 21år 195 98 21 
184cm 77kg 28år 184 77 28 
174cm 73kg 23år 174 73 23 
173cm 70kg 32år 173 70 32 
182cm 70kg 22år 182 70 22 
183cm 82kg 22år 183 82 22 
181cm 78kg 23år 181 78 23 
183cm 89kg 22år 183 89 22 
175cm 70kg 23år 175 70 23 
176cm 85kg 22år 176 85 22 
174cm 75kg 23år 174 75 23 
195cm 105kg 
25år 195 105 25 


