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Förord 
 

Både cykling och triathlon är två idrotter som ännu inte implementerat och accepterat 

styrketräning fullt ut, vilket är den utgångspunkt som gör vårt arbete möjligt. Vårt 

gemensamma intresse ligger i utveckling av individer och med den här studien vill vi lyfta 

fram vinsterna med styrketräning för idrotten. Därför är vi tacksamma över att nu 

förhoppningsvis tagit oss ett steg framåt i kampen för ett starkt idrottsland. 

 

Särskilt tack till CK Bure och Halmstad tri för att ni ställde upp i vår studie. Tack Johan 

Peterson för att du är du.  Tack Idrottscentrum för träningsmöjligheten. Tack också till oss 

själva för ett bra sammarbete med oändligt många lösningar på diverse förändringar i 

träningstid osv. Vi vill även tacka Simons kaffekokare, utan dig hade detta arbete aldrig blivit 

färdigt. 
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Sammanfattning 
 

Triathleter och cyklister är uthållighetsidrottare med extrem träningsvolym och stort krav på 

aerob kapacitet, dock krävs även anaerob- power och muskelstyrka för delmoment som 

backar och tempoväxlingar. Många uthållighetsidrottare tvekar över att implementera 

styrketräning i tron att effekten ska påverka deras prestation negativt, dessutom gör den höga 

träningsvolymen det svårt att kombinera. Styrketräning som komplement till 

uthållighetsträning har dock visats ge positiv effekt och kan förslagsvis förbättra prestation. 

Syftet var att undersöka huruvida ett styrketräningspass per vecka kan förbättra anaerob 

kapacitet hos cyklister och triathleter samt om en eventuellt ökad benstyrka kan påverka 

simtiden hos triathleter. Metoden var en interventionsstudie med pre- och posttest där 

deltagarna fick genomföra ett styrketräningspass innehållandes tre övningar, en gång per 

vecka under 12 veckors tid, som komplement till ordinarie träning. Resultatet vid test av 

maximal styrka i benpressmaskin påvisade en signifikant ökad benstyrka för 

interventionsgruppen med p = 0,001, en styrkeförbättring på 16,5 %. Wingate- testet visade 

signifikant förbättring för maxeffekt, p = 0,003, en förbättring med 11,1 % samt maxeffekt 

per kilo kroppsvikt, p = 0,001, en förbättring på 11,9 %. För kontrollgruppen sågs inga 

noterbara förändringar och inget samband kunde heller ses mellan en ökad benstyrka och 

simprestation.Vår styrketräning i kombination med deras ordinarie träning kan förslagsvis 

fungera synergiskt och optimera prestationen.  

 

 

 

Strength training once a week improved anaerobe capacity in 

cyclists and triathletes. 
An 12 week long intervention study 

 

Abstract 
 

Triathletes and cyclists are endurance athletes with extreme training volume and high 

demands on aerobic capacity but the sport also requires anaerobic power and muscular 

strength for example hills or changes in tempo. Many endurance athletes do hesitate to 

implement strength training with the belief that the effect will negatively affect their 

performance, the high training volume also makes it difficult to combine. Strength training as 

a complement to endurance exercise has been shown to have a positive effect and may 

improve performance. The aim was to investigate whether strength training once a week can 

improve anaerobic capacity among cyclists and triathletes, and if any potential increase 

in strength capacity may affect swim performance in triathletes. The method was 

an interventional study with pre and post-test in which participants had to conduct 

a workout consisting of the three exercises, once a week for 12 weeks, in addition 

to regular exercise. The results from the test of maximum strength in the leg press showed a 

significantly increased strength in the intervention group, p = 0.001, a strength improvement 

of 16.5%. The Wingate test showed a significant improvement in maximum power, p = 0.003, 

an improvement of 11.1%, and the maximum power per kilogram bodyweight, p = 0.001, an 

improvement of 11.9 %. For the control group, there were no noticeable changes and no 

association was seen between increased strength and swim performance. Our strength 

training in combination with the regular workout can probably work synergistically and 

optimize their performance. 
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Bakgrund 
 

Triathleter och cyklister är uthållighetsidrottare med extrem träningsvolym, upp till 40 timmar 

per vecka och den styrketräning som bedrivs är mestadels grenspecifik med intervaller (1). Ett 

problem är att många uthållighetsidrottare tvekar över att implementera styrketräning med 

rädsla för att effekten ska påverka deras idrottsprestation negativt (2), bland annat finns rädsla 

av att lägga på sig för mycket muskelmassa. Visst tros en fysiskt större muskel vara svårare 

att försörja med energi samt ha sämre värmereglering (3) men uthållighetsträning har visats 

kontraproduktivt för hypertrofiutveckling (4). Dessutom har muskelstyrkan hos 

uthållighetsidrottare setts öka trots avsaknad av muskelhypertrofi (3). Att lägga in 

styrketräning i ett schema med redan hög träningsvolym medför risk för överträning och 

därmed är det intressant att se vad ett styrketräningspass per vecka kan leda till. 

 

Kuriosa om cykling och triathlon  
 

Förutom en hög träningsvolym så är även tävlingar förhållandevis påfrestande vid 

uthålligsidrott. Elitcyklister täcker mellan 30 000- 35 000 kilometer varje år i både tränings 

och tävlingssammanhang runt om i världen (5, 6). Vissa uthållighetstävlingar är extrema, som 

Tour de France i cykling, 2012, där 3479 kilometer ska cyklas på 23 dagar varav två dagar är 

vilodagar (7) eller en Ironman i triathlon med 3,8 kilometer simning, 180 kilometer cykling 

och 42 kilometer löpning (8). För en duktig triathlet tar simningen upp till 60 minuter, 

cyklingen tar generellt över 5 timmar och beroende på hur lång tid maratonet tar resulterar 

detta en tävlingstid från 8 timmar beroende på idrottarens kapacitet (9). Ett undantag är 

mirakelbarnet Andreas Raelert som tagit sig igenom en Ironman på tiden 7.41.33 (10). För elit 

och elitmotionär i Sverige är ett vanligt cykellopp Kinnekulle som för de snabbaste tar upp till 

3,5 timmar. För en triathlet är en typisk tävling den olympiska distansen, som innefattar 1500 

meter simning, 40 kilometer cykling samt 10 kilometer löpning (8), vilket för de snabbaste tar 

1 timma och 45 minuter (11). 

 

Fysiska krav för prestation i cykling och triathlon 
 

Cyklister och triathleter är lika, sett till antropometri (12), det som däremot skiljer idrottarna 

åt är att triathleter påvisat en mindre utvecklad muskelrekrytering vid cykling (13). Kadensen 

vid cykling ligger runt 90 trampvarv per minut hos både cyklister och triathleter, vilket är den 

kadens som anses biomekaniskt optimal. Dock minskas kadensen hos triathleter vid längre 

sträckor medan cyklister bibehåller sin kadens (14). Proffscyklister har även en tendens att 

öka kadensen med en högre power- output vilket troligtvis beror på en fysiologisk adaption 

och effektivitet i att arbeta på högre belastning (13).  

 

För att prestera i dessa uthållighetsidrotter krävs att utövaren har en välutvecklad aerob 

kapacitet (15) dock krävs även anaerob power och muskelstyrka för olika delmoment som 

sprint eller backar (1). Det finns många faktorer som är viktiga för optimal prestation, som 

drafting i cykel eller träning av övergångarna mellan simning- cykel och cykel- löpning i 

triathlon (9, 16). Utöver detta verkar prestationen bero på förmåga att minimera 

energiförbrukning (9, 17) samt förmåga att hålla en hög procent av VO2max över tid, upp till 

24 timmar (18). Hos vältränade atleter förändras varken VO2max eller power- utvecklingen 

under tävlingssäsong (6) och vid duration upp till 24 timmar har varken procent av typ I 

fiberuppsättning eller anaerob tröskel kunnat kopplas till prestation (18). När individen nått 

sin VO2max påverkar andra faktorer, vid kortare distanser har prestation korrelerats till 
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anaerob tröskel medan faktorer som värmereglering, vätske- och energibalans tycks ha allt 

större betydelse vid längre distanser, som Ironman (9, 12, 17, 18). Även löpekonomi verkar 

vara viktig för att kunna behålla en hög procent av VO2max över tid (18). Hos löpare i 

världsklass sågs en positiv förändring av löpekonomin som följd av anpassning till idrotten, 

trots relativt konstant VO2max (19). Dessutom sågs att de starkare löparna också var de 

snabbaste löparna, trots liknande VO2max (1).  

 

Framgång i uthållighetsidrott beror även på förmågan att träna långa perioder på en hög 

procent av VO2max, liksom förmåga att effektivt omvandla energi till muskulär kraft och 

hastighet. Lance Armstrong, sjufaldig vinnare av Tour de France, ökade sin rörelseekonomi 

kraftigt under sju år vilket tyder på att många år av repetitiv cykling kan öka 

muskeleffektiviteten (20). Även världsatleten Paula Radcliff, regerande rekordhållare i 

marathon, förbättrade sin löpekonomi avsevärt mellan åren 1992 till 2003 (19).  

 

För triathleter handlar prestation om att prestera varje delmoment i ett optimalt tempo utan att 

skapa trötthet som hindrar prestationen i nästkommande moment (9). Delmomentet simning 

har visats ackumulera mer blodlaktat än de andra delarna av triathlon men påverkade inte 

efterföljande cykling vid distanser över 75 minuter (11, 14). Vid kortare distanser visades 

dock högintensiv simning nära max ge en minskad medelpower i nästkommande cykling (21). 

Detta kan härledas till att prestationen vid simning beror på specifika förmågor och 

effektivitet i rörelseekonomi (12), dessutom upptar simningen i exempelvis en Ironman 

mindre än 10 % av den totala tiden och har därmed mindre påverkan på den slutgiltiga 

prestationen (9). Även om simningen skulle ha en viss påverkan på efterföljande cykling så 

verkar effekterna av cyklingen och löpningen vara mer dramatisk (14). Framförallt löpning 

har påvisat en skillnad i neurologisk trötthet i jämförelse med cykling, en trötthet som gett 

akut försämrad muskulär styrka (19).  

 

Styrketräningens effekter på uthållighetsprestation  
 

Uthållighetsträning och styrketräning ger olika muskulära och neurologiska adaptioner (1, 2, 

22-24). I en review 2007, över styrketräningens effekter på kroppen, förklaras muskelstyrkan 

under de första 3- 4 veckorna bero på neurologisk anpassning till det arbete som utförts. 

Minskad neurologisk kapacitet har setts hos individer utan styrketräningsvana då de inte 

kunnat få ut all muskelkraft trots att de vart fullt motiverade (22) och hos vältränade cyklister 

har styrkeökning kopplats till förbättrad motorenhetsrekrytering (2). Vidare har setts en 

kraftig muskelökning över tid, upp till 6 månader efter det att styrketräning implementeras 

(22, 24).  

 

Konditionsträning ger ökad kontraktionshastighet av muskelfibertyp I, vilket gör att muskeln 

kan arbeta på en högre belastning under längre tid innan utmattning. Styrketräning i sin tur 

ökar både muskelstyrka, muskelhypertrofi, wingate anaerob power, korttids power-output och 

tid till utmattning på hög intensitet av submaximalt arbete. Styrketräning har även visats ge 

starkare typ I fibrer vilket möjliggör en förskjutning i rekrytering av typ II fibrerna (1). En 

ökad power- output rekryterar fler typ II fibrer vilka kan generera mer kraft eftersom de är 

bättre på att arbeta vid hög kadens än typ I fibrerna (5, 13). Dock kostar användande av typ II 

fibrer mer energi och som konsekvens har setts att uthållighetsidrottare på elitnivå har en 

procentuellt hög andel typ I fibrer, över 70 % (6, 18-20). Procentuellt hög andel typ I fibrer 

bör vara fördelaktigt till följd av fibrernas förmåga att oxidera fett, laktat samt motstå 

muskelskada (18). 
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Adaptionerna från styrketräning hämmas vid kombination med uthållighetsträning (4) så om 

dessa träningsformer kombineras på samma dag med fokus på maximal styrkeutveckling bör 

styrketräningen utföras så många timmar som möjligt innan konditionsträningen. För 

individer utan välutvecklad styrka verkar detta spela mindre roll medan det för vältränade och 

elitsatsande kan ha betydelse (25). Nyare forskning tyder på att styrketräning efter 

konditionsträning kan ge en fortsatt ökad nybildning av mitokondrier i den verksamma 

muskeln samt stimulering av proteinsyntesen (26). 

 

Samband har setts då styrketräning kombinerats med ordinarie uthållighetsträning i flertalet 

studier (1, 3, 4, 27-29). Prestationsförbättring sågs hos cyklister och löpare med ökad 

muskelstyrka och anaerob power, hos löpare sågs även minskad trötthet (1). Hos skidåkare 

sågs ökad maximal kraftproducering och en förbättrad rörelseekonomi (27). Gällande kadens 

sågs hos ovana cyklister att kadensen vid submaximal cykling minskade åtföljt av lägre 

energiförbrukning vilket hypotiserades bero på neuromuskulär adaption, att styrketräningen 

ökat patellasenans storlek som i sin tur påverkat kadensen (29).  Dock har tung styrketräning 

hos vältränade cyklister inte visat någon påverkan på varken kadens eller patellasena, vilket 

förklaras av mängden uthållighetsträning och adaptionen från idrotten (4). Styrketräning har 

även kunnat påvisa en förbättring över 45 minuter cykling hos vältränade cyklister på 

landslagsnivå, där gruppen förbättrade sin medelwatt med 7 %, ökade maxstyrka samt grad av 

kraftproducering. Hos vältränade cyklister sågs förbättrad rörelseekonomi men däremot inte 

bland proffscyklister, vilket troligtvis beror på att deras rörelseekonomi är såpass anpassad att 

styrketräningsperioden eventuellt hade behövt vara längre (3). Vid 185 minuters cykling sågs 

syrekonsumtion, puls, laktat och RPE minska under den sista timman till skillnad från 

kontrollgruppen. Styrketräningen resulterade även i en ökad medelpower- output i spurten 

efter 185 minuters cykling, vilket tyder på att atleterna var längre ifrån utmattning och därav 

kunde producera en högre power under de sista 5 minuterna (28). Förskjutning av utmattning 

tros vara till följd av starkare typ I fibrer som gett lägre belastning på varje muskelfiber 

iförhållande till dess kapacitet (23). För delmomentet simning verkar däremot 

styrketräningens effekter inte direkt överförbara såvida styrkeövningarna inte varit tillräckligt 

idrottsspecifika (1). 

 

I en review från 2010 kunde inga tydliga prestationsförbättringar ses hos duktiga cyklister, när 

styrketräning lades till utöver ordinarie träning. Författarna belyser att flertalet studier inte 

blev godkända för review utefter deras exklusionskriterier samt att resultatet berodde på att 

styrketräningsövningarna inte var tillräckligt idrottsspecifika. Dock sågs ett positivt samband 

med ökad prestation då styrketräningen var explosiv och ersatte annan träning (2). 

 

Problematisering 
 

Trots att triathlon och cykling är uthållighetsidrotter så belastar konditionsidrott inte endast 

det aeroba systemet utan även det anaeroba systemet (1). Styrketräning som komplement till 

uthållighetsträning har visats ge positiv effekt för styrkeutveckling och effektivitet. Eftersom 

träningsvolymen för dessa atleter är hög blir det svårt att kombinera styrketräning till 

träningsschemat. Därför är det intressant att undersöka huruvida det går att uppnå en ökad 

anaerob effekt genom endast ett styrketräningspass per vecka. Vid simning har dessutom setts 

att benen kan uppnå en högre power- output än armarna (30) och därav borde ha betydelse för 

simtiden. Inga tidigare studier i vår kännedom har testat hur styrketräning för underkroppen 

påverkar simprestationen.  
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Syfte 
 

Syftet var att undersöka huruvida ett styrketräningspass per vecka kan förbättra anaerob 

kapacitet hos cyklister och triathleter samt om en eventuellt ökad benstyrka kan påverka 

simtiden hos triathleter. 

 

Frågeställningar:  

 Kan styrketräning en gång per vecka under 12 veckor resultera i ökad benstyrka? 

 Hur kan ökad benstyrka förändra anaerob- kapacitet? 

 Kan en eventuellt ökad benstyrka förbättra simtiden för triathleter? 

 

Metod 
 

Studiedesign 
 

Studiedesignen var en interventionsstudie med pre- och posttest, innefattande cyklister och 

triathleter i västra Sverige samt en kontrollgrupp med atleter från samma idrottsföreningar.  

Interventionsgruppen utförde ett styrketräningspass per vecka som komplement till ordinarie 

träning medan kontrollgruppen fortsatte enligt ordinarie träningsschema. Testerna som 

utfördes var maximal styrka i benpressmaskin, anaerob kapacitet i wingate och för 

triathleterna ett simtest över 800 meter.  

Innan studien påbörjades fick deltagarna dels muntlig information om studiens 

tillvägagångssätt och hypotes samt dels ge ett skriftligt informerat samtycke, utformat efter 

helsingforsdeklarationen, se bilaga 1. Där framgick att deltagarna när som helst hade 

möjlighet att avbryta studien och att varken namn eller information om deltagarna publiceras. 

 

Interventionen utfördes under 12 veckor i slutet av uppbyggnadsperioden, fyra veckor med 

teknikträning i syfte att bana in de önskvärda rörelserna, därefter övergick träningen i åtta 

veckors tung styrketräning. Styrketräningen bedrevs i Idrottscentrums gym i Halmstad under 

uppsyn av testledare och bestod av tre huvudövningar: marklyft, utfallsgång och knäböj med 

skivstång på framsida axlar. Dessutom tillkom två mobiliserande och stabiliserande 

axelövningar för triathleterna, dessa två extraövningar syftade till skadeprevention. En 

översikt av styrketräningsprogrammet ses i bilaga 2.  

 

Testgrupp 
 

Testgruppen bestod från början av 20 elitmotionärer och elitsatsande atleter. Detta var 

idrottare som tävlade frekvent, på elitnivå eller tävlingar steget under elit. Elitmotionärer 

klassades de med fyra till sex träningspass per vecka och en drivkraft att bli bättre, inte endast 

för att må bra. Elitsatsande atleter klassades de med sex till tio träningspass per vecka.  

 

Exklusionskriterier för deltagande i studien var atleter som i dagsläget utförde specifik 

styrketräning i sitt ordinarie träningsupplägg eller hade haft träningsfrånvaro under så pass 

lång tid att insamlad data skulle påverka relevansen. Interventionen påbörjades av 13 atleter, 

elva män och två kvinnor, varav åtta cyklister och fem triathleter, i ålder 36 ± 

standarddeviation (SD) 11,9 med startvikt 71,7 kg ± SD 6,3 och slutvikt 72,2 kg ± SD 5,7. 

Kontrollgruppen bestod av tre cyklister och fyra triathleter, i ålder 42,8 ± SD 4,7 med startvikt 
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82 kg ± SD 12,1 och slutvikt 84,1 kg ± SD 13,6. Ingen av deltagarna hade tidigare erfarenhet 

av testerna och de flesta saknade styrketräningsvana.  

 

En deltagare fick exkluderas i början av interventionen till följd av sin proffskarriärssatsning 

med bostadsflytt där brist på träningsanläggning och lunginflammation gjorde det omöjligt för 

atleten att genomföra träningsupplägget. Ytterliggare två deltagare exkluderades tillföljd av 

otillräcklig träningsnärvaro, den ena ådrog sig en knäskada vid ordinarie cykelträning och den 

andra missade träningen efter upprepade sjukdomstillfällen. Totalt genomförde tio deltagare 

interventionen, varav nio genomförde posttestet. I kontrollgruppen uppkom ett bortfall vid 

posttestet. 

 

Tester 
 

Testerna som utfördes var: submaximalt RM- test (repetition maximum) av benstyrka, 

wingate anaerob power samt för triathleterna simtid över 800 meter, en SM distans för frisim 

(31). Benstyrkan testades i en benpressmaskin efter fem minuters uppvärmning på 

spinningcykel samtidigt som testpersonen (TP) fick svara på frågor om dagsformen. Frågorna 

som ställdes var fyra stycken och gällde upplevd dagsform mellan ett och tio, sömn, kost samt 

tidigare träning. Uppvärmningsvikterna i benpressen stegrades samtidigt som 

repetitionssantalet sänktes för varje viktökning med start på tio, sju, fyra repetitioner för att 

sedan utföra två stycken tills TP upplevde att denne maximalt hade kunnat utföra fem 

repetitioner. Vilan emellan uppvärmningssätten sattes till två minuter och inför det 

uppskattade 5 RM försöket till fyra minuter. Godkänt repetitionsintervall sattes mellan ett och 

nio. Repetitionerna skulle vara kontrollerade, från raka ben ner under 90 grader i knäled. Om 

atleten kunde utföra fler än nio repetitioner avbröts testet och TP fick då vila ytterligare fyra 

minuter medan vikten justerades. TP fick sedan göra ett nytt försök för att nå sitt 5 RM. 

Utefter uppnått godkänt antal repetitioner beräknades därefter 1 RM enligt tabell från Baechle 

and Earle (32).  

 

Vilan från avslutat RM- test till påbörjad uppvärmning inför wingate- testet sattes till minst 30 

minuter, vilket bör vara lämpligt för att undvika påverkan emellan de båda testen (32). Innan 

wingate- testet påbörjades fick TP väga sig samt justera inställningarna på cykeln efter eget 

tycke, deltagarna hade även fått instruktion om att ta med egna skor och pedaler, detta 

noterades inför kommande posttest. Wingate- testet utfördes utefter befintliga riktlinjer (33) 

modifierat med fem minuters uppvärmning i valfritt tempo på 1,5 kg belastning, samtidigt 

som information om testet upprepades. Därefter utfördes en provstart på två till tre sekunder 

med beräknad belastning, 10 % av kroppsvikten. Belastningen lyftes av varpå TP fick trampa 

i valfritt tempo under en minut, därefter startade testet. 

 

Simtestet utfördes vid ett separat tillfälle, i bassäng, där det gällde att simma 800 meter så 

snabbt som möjligt. TP fick först information om testets utförande samt besvara de fyra 

frågorna om dagsform. Därefter inleddes uppvärmning med 300 meter lugn simning följt av 

fyra stycken 50 meters ruscher med 30 sekunders vila emellan, därefter fick TP en minuts 

vila. Testet startade med TP i vattnet vid bassängkanten och avslutades när TP satte handen i 

kaklet efter 800 meter. Utförlig standardisering av test ses i bilaga 3. 

 

Datainsamling  
 

Kvantitativ data insamlades genom pre- och posttesterna. Från benpressen beräknades 

testpersonernas uppskattade 1 RM enligt tabell från boken Essentials of strength training and 
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conditioning (32). Från wingate- testet erhölls maxeffekt i watt (w och w/kg), medeleffekt (w 

och w/kg), minimieffekt (w) samt anaerob trötthet (%). Effekten vid wingate- testet 

beräknades manuellt och i simtestet erhölls en tid i sekunder över angiven sträcka. De 

kvantitativa variablerna analyserades sedan i datorprogrammet SPSS genom parametriska test 

och beskrivande statistik för att se skillnader mellan pre- och posttest.  

 

Resultat 
 

Resultatet av uträknat 1 RM i benpress visade en signifikant styrkeförbättring för 

interventionsgruppen med p = 0,001, se tabell 1. Emellan cyklister och triathleter sågs inga 

märkbara skillnader. Interventionsgruppen ökade i snitt sin maxstyrka med 38 kg, en 

styrkeförbättring på 16,5 %. Kontrollgruppens förändring var ej märkbar med en försämring 

på - 0,2 %, se figur 1.  

 
 

 

  Mean (kg) Std. Deviation Sig. (2-tailed) 

Intervention Benpress 1RM pre - 

Benpress 1 RM post 

38,2778 21,0619 ,001* 

Kontroll Benpress 1RM pre - 

Benpress 1 RM post 

2,6200 10,6781 ,612 

* signifikans <0,01 

 

 
 

 

 

 

Då styrkeutvecklingen beräknades i förhållande till deltagarnas kroppsvikt sågs en tydlig 

skillnad mellan grupperna där interventionsgruppen kraftigt ökat sin styrka i förhållande till 

kroppsvikt, en ökning på 0,5 kg per kilo kroppsvikt, en ökning på 15,6 %. Se figur 2. 
 

 
 

 

 

232,4 
263,7 270,7 261,1 

Interventions grupp Kontroll grupp

Kg 

1 RM 

Pretest Posttest

3,2 3,1 

3,7 

3,1 

2,5

3

3,5

4

Kg 

 

1 RM/kg kv 

Pretest

Posttest

Figur 1. Medelvärde i kg för 1 RM i benpressmaskin, vid pre- och posttest, 

där interventionsgruppen ökade sin maxstyrka med 16,5 %. 

Figur 2. Styrka i kg per kilo kroppsvikt vid pre- respektive posttest 

där interventionsgruppen ökade 15,6 %. 

Tabell 1. Beskrivande statistik över styrkeförändring i benpress.  
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Resultatet från Wingate- testet visade inga signifikanta förändringar för kontrollgruppen 

mellan pre- och posttest, se tabell 2. Hos interventionsgruppen däremot sågs en signifikant 

förbättring för maxeffekt med p = 0,003 och för maxeffekt per kilo kroppsvikt med p = 0,001. 

Dessutom sågs ett ökat trötthetsindex med p = 0,016.  

 

 

 ** signifikans <0,01, * Signifikansnivå <0,05 

 

Interventionsgruppen ökade sin maxeffekt med 115,5 watt, en förbättring med 11,1 %, se 

figur 3. Maxeffekt per kilo kroppsvikt ökade med 1,7 watt per kilo kroppsvikt, en förbättring 

på 11,9 %, se figur 4. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

1037,6 
1205,9 1153,1 1200,2 

Interventionsgrupp Kontrollgrupp

watt 

 

Maxeffekt 

Pretest Posttest

14,3 14,3 

16 

14,4 

Interventionsgrupp Kontrollgrupp

Watt/kg 

kv 

Maxeffekt/kg 

Pretest Posttest

Grupper av alla deltagare Paired Differences Sig. (2-

tailed) Mean (w) Std. 

Deviation 

Intervention 

 Wingate Maxeffekt pre - Wingate Maxeffekt post -115,4333 83,3020 ,003** 

 Wingate Maxeffekt/kg pre - Wingate Maxeffekt/kg post -1,6444 ,9015 ,001** 

 Wingate Medeleffekt pre - Wingate Medeleffekt post -2,3444 20,0937 ,735 

 Wingate Medeleffekt/kg pre - Wingate Medeleffekt/kg post -,0667 ,3937 ,625 

 Wingate Minimieffekt pre - Wingate Minimieffekt post 18,8111 47,1703 ,266 

 Wingate Trötthetsindex pre - Wingate Trötthetsindex post -6,7000 6,6374 ,016* 

Kontroll 

 Wingate Maxeffekt pre - Wingate Maxeffekt post 5,6800 77,5474 ,878 

 Wingate Maxeffekt/kg pre - Wingate Maxeffekt/kg post -,0800  ,0837 ,099 

 Wingate Medeleffekt pre - Wingate Medeleffekt post -35,9600 109,0051 ,502 

 Wingate Medeleffekt/kg pre - Wingate Medeleffekt/kg post -,0600 ,4775 ,793 

 Wingate Minimieffekt pre - Wingate Minimieffekt post -4,7200 72,1550 ,891 

 Wingate Trötthetsindex pre - Wingate Trötthetsindex post 1,4200 6,6998 ,660 

Tabell 2. Resultat från wingatetestet. 

Figur 3. Maxeffekt i wingate- test vid pre- respektive posttets där 

interventionsgruppen ökade sin maxeffekt med 11,1 %. 

Figur 4. Maxeffekt per kilo kroppsvikt (Watt/kg kv) i wingate- test vid pre- 

respektive posttest där interventionsgruppen ökade sin watt/kg/kv med 11,9 %. 
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Resultatet kunde inte påvisa något samband mellan en ökad benstyrka och simprestation. 

Både kontroll- och interventionsgrupp förbättrades något under uppbyggnadsperioden. 

 

 
 

 Pretest Posttest Förändring 

Intervention 11 min 32 sek  11 min 21 sek  - 11 sek 

Kontroll 11 min 19 sek 11 min 3 sek - 16 sek 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Interventionsgruppen ökade sin benstyrka med 16,5 % och maxeffekt med 11,1 %. Däremot 

påverkades inte simtiden över 800 meter. De som hade ökat sin benstyrka hade även ökat sin 

maxeffekt och maxeffekt per kilo kroppsvikt. För kontrollgruppen förändrades varken 

benstyrka, anaerob kapacitet eller simning under studiens gång.  

 

Studiens resultat är i linje med flertalet andra studier som mätt styrkeutveckling efter en 12 

veckors intervention (4, 28, 29). Ovana cyklister ökade muskelstyrka med 10- 20 % (29) och 

vältränade cyklister ökade 1 RM i knäböj och benspark vid komplement till ordinarie träning 

(4, 28). Dessa studier valde dock att ha 24 träningstillfällen disponerade över 2 gånger per 

vecka, vilket är dubbelt så många träningspass som i vår studie. En studie gjord på vältränade 

skidåkare lyckades påvisa en styrkeförbättring med 10 % i modifierade pulldowns, efter 

endast 45 minuters styrketräning per vecka under 8 veckors tid (27).  Den övning som 

testades var den som tränades vilket kan bidra till deras resultat trots låg träningsvolym, hög 

intensitet och 65 % närvaro. Vår studie hade få träningspass men hög volym och hög 

intensitet samt en träningsnärvaro på 82 %. Förslagsvis bidrog detta till resultatet med en 

styrkeförbättring på 16,5 %, även om den övning som testades inte var den som tränades. 

 

I wingate- testet sågs en signifikant förbättring för interventionsgruppen med p < 0,01 för 

maxeffekt och maxeffekt per kilo kroppsvikt vilket kan förklaras av den genomförda 

styrketräningen då kontrollgrupp med ordinarie träningsschema inte påvisade någon 

förbättring. Interventionsgruppen förbättrade sin maxeffekt med 11,1  %. En ökad maxeffekt 

och maxeffekt per kilo kroppsvikt kan kopplas till två typer av cyklister där en bergscyklist 

producerar mest watt i förhållande till kroppsvikten, medan det för en tempocyklist är den 

maximala power- outputen som har större betydelse (6). För en triathlet vid långa lopp, kan 

spekuleras kring om dessa faktorer möjligtvis har ännu större betydelse då denne inte kan ta 

hjälp av en klunga för att underlätta exempelvis vindmotstånd till följd av tävlingsregler. 

 

För interventionsgruppen sågs även ett ökat trötthetsindex med p < 0,05 vilket kan förklaras 

av en ökad maxeffekt med bibehållen minimieffekt. Då förändring i effektutveckling påverkas 

av trampvarv och belastning innebär en förändrad kroppsvikt även en ändrad belastning. 

Förändring i kroppsvikt var inget som sågs hos varken intervention- eller kontrollgrupp, det 

var således endast trampfrekvensen som förändrades. Överlag hade alla deltagare, kontroll- 

som interventionsgrupp, en väl utvecklad förmåga att cykla under hög kadens i början av 

testet. Såpass hög kadens att det hade varit svårt att ytterligare öka effekten individuellt utan 

att öka belastningen på cykeln. Exempelvis var snittet för de första fem sekunderna i 

interventionsgruppen 12,1 trampvarv vid pretestet medan snittet vid posttestet var 13,6 

trampvarv. Kontrollgruppen hade 12,2 trampvarv vid både pre- och posttest.  

Tabell 3. Resultat vid simning över 800 meter. 
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Alla cyklister, utom en, som var med i studien åkte till Mallorca på träningsläger under en till 

två veckor innan posttestet genomfördes. Huruvida detta påverkade resultatet är svårt att 

fastställa, det spekulerades att den kraftigt ökade träningsdosen samt avsaknaden av 

styrketräning upp till tre veckor eventuellt skulle försämra cyklisternas resultat vid posttestet. 

Trots detta sågs fortfarande statistiskt signifikanta förbättringar.  

 

Även om styrkan förbättrades i gymmet kunde ingen förbättring till simprestation i bassäng 

ses jämfört mot kontrollgrupp. Därmed kan en ökad benstyrka ej korreleras med prestationen i 

simning. I snitt hade bägge grupperna förbättrat sig, vilket kan förväntas efter en 

uppbyggnadsperiod. Alla tester genomfördes utan uppmuntran från varken testledare eller 

deltagare. Detta kan ha påverkat simprestationen. Ett exempel sågs hos en av deltagarna där 

TP simmade likvärdigt på pre- och posttest men simmade drygt 30 sekunder snabbare på 

samma distans vid ett svenskt mästerskap bara veckorna innan posttestet.  

 

Vid kontroll av potentiella skillnader emellan cyklister och triathleter sågs inget märkbart. Det 

som kunde urskiljas i kontrollgruppen var att triathleterna ökade sin maximala benstyrka med 

7,7 kg medan cyklisterna minskade sin benstyrka med 9,5 kg. Detta var en så pass liten 

förändring att inga slutsatser kan dras. Möjligen hade en trend kunnat ses för 

idrottsspecificitet om delatagarantalet varit större.  

 

Metoddiskussion 
 

Inför de tre testerna gjordes så många standardiseringar som möjligt. Deltagarna testades på 

så gott som samma tid på dygnet, med samma personer och med kontrollfrågor om dagsform 

för att se eventuell påverkan från faktorer som sömn, kost och träning. Kontrollfrågorna 

påvisade inga noterbara skillnader mellan testtillfällena. Pre- och posttest utfördes på samma 

plats under samma förhållanden gällande inställningar och utrustning. För benpressen innebar 

detta att höjningarna i belastning var desamma, detta för att undvika eventuell förbättring till 

följd av ett gynnsammare höjningsschema. Vilan kring 5 RM försöken sattes till fyra minuter 

då vikten av en vila på tre till fem minuter emellan tunga set visats för att uppnå maximal eller 

nära maximala repetitioner med tung vikt (34). Vid uppvärmning i wingate- testet frångicks 

den ursprungliga standardiseringsproceduren, med en bestämd kadens, till att deltagarna 

istället fick trampa i valfri kadens. Detta gjordes för att ge varje deltagare en så optimal 

uppvärmning som möjligt. Alla test skedde utan uppmuntran och till individuell failure, vilket 

innebar att ytterligare godkända repetitioner ej kunde genomföras. Vid posttestet fick 

deltagarna inte reda på sina tidigare resultat, inte heller andra deltagares resultat, med 

undantag för dem som noterat resultaten själva.  

 

Flertalet studier har testat samma övning som de även tränat under sin intervention (3) medan 

vi i denna studie valde att mäta en crossovereffekt, för att minska effekten av den 

neurologiska anpassningen. Hypotetiskt borde styrkeförbättringen annars blivit ännu större 

(22). Den mest accepterade metoden för att bestämma maximal vikt i en specifik övning är 1 

RM test, dock är skaderisken hög och det krävs en betydande vana och mental förberedelse. 

Därmed har alternativa metoder utvecklats för att försöka uppskatta värdet av 1 RM. Det som 

med submaximal belastning visat på störst överensstämmelse är repetitioner ≤ 10, sambandet 

har visats exponentiellt då förhållandet mellan maximalt möjliga repetitioner påverkas av 

metabola faktorer (32, 34, 35). I denna studie valdes att försöka anpassa belastningen till en 

vikt där deltagarna kunde utföra fem stycken repetitioner. Styrketestet valdes att utföras i en 

benpressmaskin av standardiserings- och säkerhetsskäl. Dels är det en tekniskt enkel övning 

där prestation undviks till följd av teknik istället för styrka, med tanke på att studiens 

deltagare saknade styrketräningsvana. Detta sågs som ett bättre alternativ då det fanns ett 
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säkerhetsstopp och möjligheten att skada sig vid maximal prestation därav bör vara låg. Att 

det finns säkerhetsstopp tros även öka möjligheten till att deltagarna vågade ta ut sig 

maximalt, en psykologisk faktor som ej bör bortses ifrån. 

 

Den problematik som testledarna upplevt var att styrkeförbättringarna hos vissa TP varit 

såpass stora att relevanta höjningar varit svåra att utföra. Exempelvis fick en TP vid posttestet 

avbrytas fyra gånger för korrigering av belastning, då denne upprepade gånger lyckades utföra 

maximalt antal godkännda repetitioner, innan lämplig RM- vikt hittades. Eftersom TP trots 

detta uppvisade den största procentuella styrkeförbättringen av alla deltagare blir det svårt att 

motivera uppkomsten av trötthet. En TP förändrade inte sin styrka i benpressen efter 

interventionen vilket kan bero på faktorer som att TP dagarna innan testet legat hemma i feber 

och fortfarande var krasslig. Dessutom hade TP mindre total träningsvolym inför posttestet än 

inför pretestet och under interventionens gång svårigheter med tekniken i frontböj vilket 

försvårade progressionen. Att frånvaron av styrkeökning skulle kunna härledas till kön har vi 

uteslutit då forskning visat att ökning i benstyrka knappt skiljer sig procentuellt mellan män 

och kvinnor (22, 24). 

 

Träningsinterventionen var indelad i två perioder där de fyra första veckorna syftade till 

rörelseinlärning, i linje med Follands review från 2007 (22), medan resterande åtta veckor 

fokuserade på styrkeförbättring. Deltagarnas träning utfördes på samma plats och under 

uppsyn av testledare med undantag för en TP som till stor del tränade på egen hand till följd 

av sitt arbete. TP hade likt övriga deltagare i interventionen en linjär progression med god 

teknik och därav anses detta inte ha påverkat. Närvaron under interventionen var i snitt 83 % 

varav 89 % under den tunga perioden. Anmärkningsvärt var att den TP med totalt 58 % 

närvaro, 63 % under den tunga perioden, fick markant förbättring. Resultatet kan bero på TP 

unga ålder och avsaknad av styrketräning. Detta tyder på att kvalitén på de träningspass som 

utfördes var viktigare än mängden träningspass i sig. Dessutom belyser Wernbom med flera 

att kvalitén och ansträngningen i träningen många gånger överstiger vikten av belastningen 

och att en linjär progression verkar ha större betydelse (24). 

 

Till en början diskuterades huruvida överträning riskerades hos interventionsgruppen till följd 

av valet att lägga till ett träningspass till ordinarie träning utan att ta bort något pass, något 

som även andra studier diskuterat (3). Träningsupplägget innehöll tre basövningar med tre till 

fyra set per övning under 12 veckor. Enligt García-Pallarés och Izquierdo är detta i underkant. 

De visade på styrketräning högst tre gånger per vecka med maximal ansträngning, under en 

period på 10- 12 veckor, för att öka styrka och undvika överträning (25). Med tanke på att 

träningen gett resultat tros dock detta scenario ha undvikts, som annars är lätt att åstadkomma 

med tanke på dessa individers träningsvolym. Det ställs höga krav på periodisering av träning 

när det kommer till intensitet och volym för att få ut maximal effekt av träningen (27). 

Studiens träningsupplägg innebar både hög volym och hög intensitet vilket är i linje med en 

review från Aagaard som visade på att styrketräning bör vara högintensiv och/ eller högvolym 

för att få bäst effekt av styrketräningen till cykelprestationen (3). Huruvida resultatet hade 

påverkats av andra övningsval kan inte fastslås men detta övningsval var tillräckligt specifikt 

för att få resultat, oavsett vad som kan vara optimalt.  Förslagsvis hade ännu tydligare resultat 

kunnat ses om interventionen genomförts någon månad tidigare i uppbyggnadsperioden då 

påverkan från mängdträning och potentiell viktminskning kunnat undvikas.  

 

För att samla in ytterligare träningsinformation hade en träningsdagbok kunnat användas. 

Dock skildes inte deltagarnas träning märkbart åt innan interventionen och istället togs beslut 

om att diskutera nuvarande träning på plats med interventionsgruppen samt att diskutera den 

ordinarie uppbyggnadsperioden med kontrollgruppen. Ingen märkbar skillnad kunde noteras. 
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En potentiell felkälla är att deltagarna kände till studiens hypotes, på så vis är det troligt att de 

förväntade sig ett förbättrat resultat i alla tester. Tilläggas bör, att även kontrollgruppen trodde 

på en förbättring som resultat av att deras ordinarie träning fungerat bra. Att deltagarna var 

medvetna om studiens hypotes kan däremot inte förklara avsaknaden av resultat i simtest samt 

att kontroll- likväl som interventionsgrupp, enligt oss, tog ut sig maximalt i både styrke- och 

wingate- testen.  

 

Konklusion 
 

Denna studie kunde inte påvisa att en ökad benstyrka skulle påverka simtiden för triathleter. 

Däremot sågs en förbättring av den anaeroba kapaciteten likställande situationer som backar 

och tempoväxlingar. Det intressanta var att detta resultat kunde uppnås med ett 

styrketräningspass per vecka innehållandes endast tre övningar. Om detta berodde på valet av 

övningar eller deltagarnas träningsstatus kan inte fastställas men hypotetiskt är det möjligt att 

träningsupplägget vart tillräckligt specifikt. Styrketräningen i kombination med deras 

ordinarie träning kan förslagsvis fungera synergiskt och optimera prestationen. Fler deltagare 

och en mer homogen grupp hade varit önskvärt för ett starkare resultat, exempelvis deltagare 

på elitnivå.  
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Information till deltagare i studien: 
 

Kan specifika styrkeövningar, utförda en gång i veckan, förbättra grenspecifik kapacitet 

för cykling och triathlon? 
 

 

 

Hej! 

 

Vi är väldigt glada att just du vill delta i vår studie. Här kommer lite information om ditt 

deltagande och studiens upplägg. Studien du kommer att vara med i ligger till grund för en C-

uppsats vid Högskolan i Halmstad inom ämnet: Biomedicin – inriktning fysisk träning. 

Studien kommer att utförs under 12 veckor med start i januari där du genomför ett 

styrketräningspass per vecka. Passet innehåller noga utvalda övningar för cykling och 

triathlon. Vårt träningsprogram innehåller två delar där cyklisterna genomför ena delen medan 

triathleternas träningspass innehåller båda delar. Före och efter studien (de 12 veckorna) 

kommer du att få göra ett wingate-test, detta för att mäta powerutveckling samt ett test av 

benstyrka i en benpressmaskin. För triathleterna tillkommer ett simtest före och efter studien 

där det gäller att simma en bestämd sträcka så snabbt som möjligt.  

 

Med denna information vill vi också att du ska vara medveten om vikten av god teknik då du 

styrketränar, vid utförande med bristfällig teknik kan skador uppkomma. Ditt deltagande är 

frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande. Dina uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt, d.v.s när vi redovisar vår studie kommer inga uppgifter som kan 

härledas till dig att vara med. Ditt namn kommer således aldrig att synas i studien.  

 

Har du frågor om studien eller vill veta mer om träningen eller testerna är du välkommen att 

kontakta Jennie på tel. 0702- 64 93 85 och Simon på tel. 0704- 06 95 00. 

 

Mvh  

 

/ Jennie Almström och Simon Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner informationen och att jag har förstått vad som gäller för mitt deltagande: 

 

 

 

 

Datum:  Namnunderskrift  Namnförtydligande 

 

 

 

 

Bilaga 1 Informerat samtycke 
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Inledande träning: 4 veckor 
 

Vecka 1 och 2 Belastning 

(kg) 

Reps  Set  Vila (min) 

Marklyft   12  3  2 

Utfallssteg /ben  10  4  2 

Frontböj  12  3  2 

*Axelstabilitet /axel  30  2  2 

*Skulderrörlighet TRX  15  2  2 
 

Vecka 3 Belastning 

(kg) 

Reps  Set  Vila (min) 

Marklyft   10  4  2 

Utfallssteg /ben  8  4  2 

Frontböj  10  4  2 

*Axelstabilitet /axel  30  2  2 

*Skulderrörlighet TRX  15  2  2 
 

Vecka 4 Belastning 

(kg) 

Reps  Set  Vila (min) 

Marklyft   8  4  2 

Utfallssteg /ben  8  4  2 

Frontböj  8  4  2 

*Axelstabilitet /axel  30  2  2 

*Skulderrörlighet TRX  15  2  2 
 

 

Tung styrketräning: 8 veckor 

 

Vecka 5 - 12 Belastning 

(kg) 

Reps  Set  Vila (min) 

Marklyft   6  4  3 

Utfallssteg /ben  6  3  2 

Frontböj  6  4  3 

*Axelstabilitet /axel  30  2  2 

*Skulderrörlighet TRX  15  2  2 
* Endast för triathleter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Översikt träningsprogram 
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Standardisering av tester 

 

1. Påskrift av informerat samtycke 

2. Översikt info om testerna 

3. Test 

 

 

Benpress 

 

Vid fem minuters uppvärmning på cykel med valfri kadens och motstånd frågades 

testpersonerna (TP) fyra frågor av den ena testledaren:  

1. Hur kroppen känns på en tio gradig skala 

2. Hur många timmars sömn från gårdagen 

3. Vad har du ätit tidigare under dagen 

4. Hur såg träningen ut igår  

 

Svaren noterades direkt. Under tiden förberedde den andra testledaren benpressen med 80 kg 

belastning. TP fick en genomgång av testets utförande innan denne påbörjade 

uppvärmningsseten i benpressen. Följande instruktioner gavs: 

1. Hälarna i underkant på plattan 

2. Axelbrett mellan fötterna 

3. Rumpan skall vara kvar i bänken 

4. Lugna kontrollerade lyft 

5. Godkända repetitioner från raka ben ner till 90 grader i knäled  

6. Testledaren säger till när 90 grader uppnåtts och det är okej att pressa upp till raka ben 

igen  

 

Under testet kontrollerar den ena testledaren tiden medan den andre kontrollerar TP utförande 

av testet. Efter första uppvärmningssetet instrueras TP att resa på sig och gå omkring innan 

nästa set varpå testledarna bestämmer nästa vikthöjning. När det återstod 15 sekunder av 

tvåminutersvilan notifierar testledaren att det är 15 sekunder kvar inför nästa set.  Denna 

process upprepas tills TP nått nära sitt 5 RM. Detta uppskattas genom frågan: ”Hur många 

reps tror du att du hade klarat på denna vikt om du fått fortsätta?” efter de sista 

uppvärmningsseten. Efter sista uppvärmningssetet får TP instruktioner om fyra minuters vila 

inför sitt maxförsök. TP får notifiering när det är en minut kvar av vilan, sedan igen när det är 

15 sekunder kvar. Om TP vid maxförsöket gör 8 reps avbryts testet och vikten höjs av 

testledarna, samtidigt får TP återigen 4 minuters vila inför nästa försök. När TP inte längre 

orkar pressa upp vikten kan denne släppa ner vikten på stoppspärren strax under 90 grader i 

knäleden. Efter testet upprepas samma procedur med nästa TP där testdeltagarnas roller är de 

samma vid varje testtillfälle. 

 

Wingate 

 

Först fick TP instruktioner om hur testet kommer utföras, varpå den TP som först utförde 

benpressen ställde in cykeln efter sina krav på sittposition. Instruktionerna var: 

1. Ställ in cykeln efter hur du vill ha din sittposition 

2. Under testet skall du sitta ner hela tiden 

3. Ingen uppmuntring under testets gång 

 

Bilaga 3 Standardisering av test 
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TP inställningar noteras, så dessa är samma vid posttestet. Efter detta så väger sig TP så att en 

belastning på 10 % av kroppsvikten kan beräknas. Innan uppvärmingen byts trampor på 

testcykeln ut till TP egna. TP får nu värma upp på valfri kadens i 5 minuter på 1,5kg 

belastning. Efter 4 minuter uppmanas TP att göra kortare ruscher. När fem minuter har gått så 

utförs en provstart där TP cyklar upp på sin maximala kadens varpå vikten släpps på under 2-

3 sekunder. Därefter får TP cykla i valfritt tempo under en minut med korgen uppe innan 

testet påbörjas. När en minut har gått så uppmanas TP att starta när denne känner sig redo. TP 

trampar upp i maximal kadens där denne signalerar och testledaren släpper på viktkorgen, 

samtidigt som klockan startas och den ena testledaren högt börjar räkna varje tramptag. Under 

testet kontrollerar den ena testledaren tiden och gör noteringarna samtidigt som den andra 

testledaren kontrollerar viktkorgen och räknar tramptag varje gång vänster knä sträcks ut. 

Efter 30 sekunder avslutas testet, vikterna plockas av och TP får trampa ner på valfri kadens. 

Efter testet upprepas samma procedur med nästa TP där testdeltagarnas roller är de samma i 

varje testtillfälle.   
 

Simtest 

 

Först fick TP information om testets utförande därefter frågades testpersonerna (TP) fyra 

frågor av den ena testledaren:  

1. Hur kroppen känns på en tio gradig skala 

2. Hur många timmars sömn från gårdagen 

3. Vad har du ätit tidigare under dagen 

4. Hur såg träningen ut igår  

 

Svaren noterades direkt. TP värmde upp med 300 meter lugn simning, därefter gjorde TP 4 

stycken 50 meters ruscher med 30 sekunders vila emellan. Efter uppvärmningen fick TP 1min 

vila innan testet påbörjades. Testet startade med TP i bassängen, vid bassängkanten. TP 

simmade 800 meter och tid noterades för varje 50 meters passering. När TP satte handen i 

kaklet efter 800 meter stannades tiden. 


