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Johansson, I. & Johansson, K. 

Jämförelse av styrkeökning i främre lårmuskeln hos tränade respektive 

otränade män vid specifik koncentrisk styrketräning i ett set kontra tre set 

C-uppsats 10 poäng, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 

i Boden, 2002. 

 
 
Abstrakt 
Det föreligger idag olika uppfattningar om det mest optimala antal set som krävs 
för maximal styrkeökning. Huruvida styrketräning skall bedrivas i ett eller 
multipla set är ett omdebatterat ämne. Syftet med studien var att undersöka om det 
föreligger någon skillnad i styrkeökning i främre lårmuskulaturen hos tränade 
respektive otränade män vid specifik koncentrisk styrketräning i ett set kontra tre 
set. I studien bestod den tränade gruppen av fyra fotbollsspelare från en division 
II-klubb och den otränade av fem universitetsstuderande samt en 
dataprogrammerare. Försökspersonerna testades i en KinCom-dynamometer 
före och efter den sex veckor långa träningsperioden. De båda grupperna 
indelades i två lika stora hälfter varav den ena hälften tränade i ett set och den 
andra hälften tränade i tre set. Träningen utfördes två gånger per vecka i en 
quadricepsmaskin och varje set bestod av minst sex men högst åtta repetitioner, i 
så hög hastighet som möjligt, till utmattning. Resultatet pekade mot att det hos de 
tränade individerna ej spelade någon roll om träningen utfördes i ett set eller i tre 
set. För de otränade individerna verkade träning i tre set ge en större styrkeökning 
än träning i ett set. 
Nyckelord: Enkelset, koncentrisk träning, multipla set, muskeltillväxt,  
m. Quadriceps, styrkeökning.   



     3

Såväl i rehabiliteringshänseende som i idrottsliga sammanhang är styrkeökning en 

viktig faktor (Höök, 1995). Att på det mest optimala sätt kunna utveckla 

muskelstyrkan är idag ett omdebatterat ämne (Carpinelli & Otto 1998). 

Styrka är enligt Zatsiorsky (1995) definierad som förmågan att med muskulär 

ansträngning motverka eller övervinna ett utifrån kommande motstånd.  

 

Skelettmuskulaturen kan ses som kroppens största organ och motsvarar cirka 45 

% av kroppsvikten. Denna muskulatur ger oss möjlighet till rörelse så att vi kan 

interagera med vår omgivning. Skelettmuskulaturen är uppbyggd av muskelceller 

(muskelfibrer eller muskeltrådar). Den omges ytterst av en bindvävshinna 

(Lännergren, Ulfendahl, Lundeberg & Westerbladh, 1998). En muskel består av 

olika fibertyper med varierande egenskaper (Svantesson, Thomeé & Karlsson, 

2001; Carlstedt, 1997). Den långsamma(typ I) muskelfibern är något 

långsammare och svagare, men uthålligare än den snabba(typ II). Det finns två 

undergrupper av den snabba fibern. Typ IIx  är snabbast och starkast, men blir fort 

trött. Typ IIa är en mellanform som både är snabb och stark i förhållande till typ I, 

men också relativt uthållig i förhållande till typ IIx. De här typerna förekommer i 

olika variationer i all skelettmuskulatur och sammansättningen skiljer sig från 

individ till individ (Svantesson et al. 2001; Carlstedt, 1997). Fördelningen är 

ärftlig, men fibersammansättningen kan påverkas med träning (A. Eriksson, 

adjunkt, personlig kommunikation, 19 december, 2001). 

 

En motorisk enhet består av en nervcell (motorneuron) som finns i ryggmärgen, 

nervcellens stora nervtråd (axon) som går ut till muskeln samt alla de 

muskelfibrer som detta axon med sina förgreningar är kopplad till. Ju fler 

motoriska enheter som är aktiverade och ju mer synkroniserat dessa enheter 

aktiveras, desto mer kraft kan muskeln utveckla (Svantesson et al., 2001; 

Kraemer, Fleck & Evans, 1996).En aktiv muskel karaktäriseras av 

kontraktionsförmåga, dvs den producerar en kraft som leder till att muskeln 

strävar efter att förkorta sig. Det är denna kontraktionsförmåga som gör att vi kan 

ändra det inbördes läget mellan olika skelettdelar och på så sätt röra oss 

(Lännergren et al., 1998). 
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Att muskeln drar ihop sig kallas dynamisk koncentrisk kontraktion. Om däremot 

den yttre kraften som påverkar skelettdelarna och den inre muskelkraften är lika 

stora uppstår ingen rörelse. Detta kallas isometrisk kontraktion eller statiskt 

arbete. I de flesta idrotter förekommer både koncentrisk och statiskt arbete, men 

också bromsande moment. Det senare kallas dynamisk excentrisk kontraktion 

(Carlstedt, 1997; Zatsiorsky, 1995). Det innebär att muskeln liksom tidigare 

försöker att dra ihop sig, men det yttre motståndet är större, så att muskeln istället 

förlängs (Carlstedt, 1997; Zatsiorsky, 1995). Muskelfibrerna är ordnade i buntar, 

fascikler, med 10-20 fibrer i varje bunt. Fasciklerna skiljs från varandra av 

bindväv. Muskelfibern omges ytterst av ett cellmembran som kallas sarkolemma 

(Lännergren et al., 1998). 

En studie gjord av Lexell, Downham, Larsson, Bruhn & Morsing (1995) visar att 

det vid styrketräning sker en konvertering(omvandling) av fibertyperna beroende 

på vilken typ av träning muskeln utsätts för. Vid träning ändrar muskler sina 

egenskaper och dessa förändringar kan ses som en anpassning till ökade krav. 

Styrketräning ställer krav på förmågan att producera kraft och leder därför till att 

muskelns tvärsnittsyta ökar och att muskeln blir starkare (Lännergren et al., 1998; 

Kadi, Eriksson, Holmner, Butler-Brown & Thornell, 1999). 

 

En omstridd fråga vid styrketräning är antalet set (omgångar) som ska utföras för 

att nå ett optimalt resultat avseende uthållighet och styrka (Carpinelli & Otto, 

1998). Augustsson & Thomeè (2001) fann vid en litteraturstudie att vid 33 av 35 

studier noterades lika stora ökningar av styrka och muskelvolym oavsett om 

deltagarna styrketränat i ett eller flera set. Dessa studier, fortsätter Augustsson & 

Thomeé (2001), begränsas dock av att deltagarna bestått av otränade 

försökspersoner.  Starkey et al. (1996) fann att det inte var någon skillnad på 

styrkeökning vid träning i tre set jämfört med träning i ett set, men även denna 

studie utfördes på otränade personer. 

En studie gjord på personer med flerårig erfarenhet av styrketräning visar också 

den på att det ej föreligger någon skillnad i styrkeökning vid träning i ett set 

kontra tre set (Hass, Garzarella, De Hoyos & Pollock, 2000). 
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Kramer et al. (2002) är samtliga av den uppfattningen att styrkeökningen blir 

större vid träning i multipla set jämfört med träning i enkelset.  

Carpinelli & Otto (1998) för i sin litteraturstudie fram 8 st. vetenskapliga artiklar 

och 7 st. böcker där träning i flera set anses överlägset träning i enkelset. 

 

Då problem uppstod vid rekrytering av tränade försökspersoner(fp) valde vi att 

göra en studie där både tränade och otränade ingick. 

 

Frågeställning 
Föreligger det någon skillnad på styrkeökning i m. quadriceps hos tränade 

respektive otränade män vid specifik koncentrisk styrketräning i ett set kontra tre 

set? 

 

Metod 
Vetenskaplig design 

En kvantitativ studie som genomfördes i form av en experimentell undersökning.  

 

Försökspersoner 

Tränade fp 

Fyra manliga fotbollsspelare från division II-klubben Bodens BK:s seniortrupp i 

åldrarna 24-30 år.  

Inklusionskriterier- Deltager fullt ut i ordinarie träning. 

Exklusionskriterier- Skada eller sjukdom där maximal insats i styrketestet är 

kontraindicerad. 

Fp i denna grupp hade innan studien påbörjades tränat individuellt tre gånger per 

vecka i tre veckor och därefter gemensamt fem gånger per vecka i fem veckor. 

Den individuella träningen bestod av två löppass plus ett styrkepass per vecka och 

den gemensamma träningen av fotbollsanpassad försäsongsträning. 

Otränade Fp 

Sex män i åldrarna 25-42 år, varav fem personer var universitetsstuderande och 1 

person hade ett stillasittande arbete. 
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Inklusionskriterier- Deltager ej och har inom den senaste tolvmånadersperioden ej 

deltagit i organiserad eller schemalagd träning.   

Exklusionskriterier- Skada eller sjukdom där maximal insats i styrketestet är 

kontraindicerad. 

Fp i denna grupp hade för nöjes skull deltagit i aktivitet typ innebandy under två 

timmar 1-2 dagar per vecka.  

 

Material och Procedur  

Rekrytering 

För att rekrytera tränade fp kontaktade vi Ingemar Ek, ordföranden i Bodens BK, 

och undersökte möjligheterna att utföra vår tänkta studie med hjälp av deras 

seniortrupp. De otränade fp rekryterades genom att författarna gick ut med en 

muntlig förfrågan till studerande vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden 

angående deltagande i studien. En fp i den otränade gruppen rekryterades externt 

via personlig kännedom till en av författarna. Denna fp hade en arbetssituation 

som kunde likställas med de studerande fp i denna grupp. 

 

 

 

 

 
                                                     Träningsperiod 6 veckor          

 

 

Figur 1 Flödesschema 

Efter godkännande i etiska nämnden, vid Institutionen för hälsovetenskap i 

Boden, startades studien med att fp informerades muntligt och skriftligt angående 

frivilligt deltagande.  Information om att resultaten kommer att behandlas utan 

identitetsuppgifter och att fp när som helst, utan att ange skäl, kunde avbryta sin 

medverkan ingick också (bilaga 1).  

Därefter fortskred studien enligt flödesschema (figur 1). 
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Lottning 

Både den tränade och otränade gruppen indelades genom lottning i två lika stora 

hälfter. Detta skedde i de båda grupperna var för sig enligt följande: respektive 

fp:s namn skrevs på en lapp som lades i en skål. Den första hälften av namnen 

som drogs bildade en grupp som tränade i ett set. Resterande namn bildade en 

grupp som tränade i tre set.   

 

Mätning 

Före och efter träningsperioden mättes den maximala koncentriska styrkan i m. 

quadriceps i det dominanta benet. Samtliga fp fick innan första mätningen sparka 

en boll från tre meters avstånd mellan två koner placerade med 50 centimeters 

mellanrum. Detta i syfte att fastställa det dominanta benet (Small, Waters & 

Voight, 1994).  För att minska skaderisken föregicks mätningarna av 

uppvärmning på en ergometercykel av märket Monark modell 818 E under 10 

minuter med en belastning på 50 Watt. I samband med uppvärmningen fick de 

tränade fp svara på fyra frågor och de otränade fp på tre frågor (bilaga 2). 

Ytterligare uppvärmning genomfördes i mätutrustningen och innebar att fp 

utförde fem submaximala isokinetiska koncentriska knäextensionssparkar, som 

också hade till syfte att fp skulle bekanta sig med utrustningen (Chatanooga 

group, inc.,1995). 

 

Författarna utförde mätningarna i en KinCom-dynamometer (figur 2) i 

vinkelhastigheten 30°/sek (Chatanooga group, inc., 1995). KinCom- 

dynamometern är ett validt och reliabelt mätinstrument för att mäta koncentrisk 

isokinetisk kraftutveckling i knäextension (Farrel & Richards, 1986; Tredinnick & 

Duncan, 1988).  

Med isokinetisk mätning menas att man mäter det dynamiska motståndet under en 

konstant rörelsehastighet, uttryckt som vinkelgrader per sekund (Amundsen & 

Erlandsson, 2000). Enligt Tan (1999) är tiden en avgörande faktor vad gäller 

muskelns möjligheter att rekrytera motoriska enheter och innebär att upp till en 

viss tidsgräns kan muskeln rekrytera maximalt antal motoriska enheter. Med 

anledning av detta valdes ovan nämnda vinkelhastighet. 
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Figur 2          

Figur 3 

 

Då fp tagit plats i stolen spändes han fast med stabiliseringsband i kors över 

bröstet, över bäckenet och över låret cirka 15 centimeter proximalt om basis 

patellae (figur 3).  

Sittställningen var inställd enligt KinCom- dynamometerns grundinställning för 

mätning av knäextension. Den  justerades därefter individuellt efter respektive 

fp:s mått med rotationsaxeln på dynamometern placerad i linje med femurs 

laterala epicondyl (Chatanooga group, Inc., 1995).  

För att bestämma placeringen av momentgivaren mättes avståndet från apex 

patellae till proximalt på den mediala malleolen. Givaren placerades sedan distalt 

om apex patellae på motsvarande två tredjedelar av detta avstånd (Dvir, 1995). 

Som nolläge användes dynamometerns mekaniska stopp som var inställd enligt 

grundinställningen (M. Engström, adjunkt, personlig kommunikation, 12 februari 

2002).  

Respektive fp:s rörelseomfång bestämdes genom att han flekterade knäleden så 

mycket att momentarmen slog emot det mekaniska stoppet och därefter utfördes 

en maximal extension. 

Varje fp utförde tre sparkar med 30 sekunders vila mellan varje spark, varav det 

bästa värdet (peak) noterades som testresultat (Chatanooga group, Inc., 1995). 

Alla testdata registrerades och sparades på KinCom- dynamometerns hårddisk. 

 



     9

 

 

Under själva testet hölls armarna korsade över bröstet. 

Kommando under testproceduren var lika för alla fp vid de båda mätningarna,  

”-är du redo? -tre, två, ett, kör”. Ingen ”peppning” av något slag förekom.   

I ett försök att eliminera eventuella felkällor har en och samma författare ansvarat 

för KinCom- dynamometerns inställningar. Den andra författaren har ansvarat 

för dataregistreringen. 

 

Träning 

Träningsperioden började med att författarna praktiskt och muntligt instruerade fp 

i korrekt utförande av träningen. I samband med detta fick också varje fp en 

skriftlig instruktion om hur träningen skulle utföras (bilaga 3). 

Träningen utfördes i en quadricepsmaskin  två gånger per vecka (Carlstedt 1997). 

Den tränade gruppen använde sig av en quadricepsmaskin av märket DAVID 

modell leg extension 200 (figur 4). Den otränade gruppen använde sig av en 

quadricepsmaskin av märket PRECOR modell leg extension RLS (figur 5).  

Den ena hälften i respektive grupp tränade i ett set med så hög belastning att de 

orkade minst sex, men högst åtta repetitioner. Den andra hälften i respektive 

grupp tränade tre set med så hög belastning att de orkade minst sex, men högst 

åtta repetitioner (Rooney, Herbert & Belnave, 1994; Pollock et al., 1998).  

För att avgöra vilken startvikt respektive fp skulle ha, testades detta fram i den 

quadricepsmaskin som fp skulle använda under studien.  

Detta gick till så att belastningen ökades gradvis tills fp orkade minst sex men 

högst åtta repetitioner. Då det krävdes flera försök innan rätt vikt kunde 

bestämmas fick fp vila i fem minuter (Augustsson & Thomeé, 2001) mellan varje 

belastningsökning. 

 

Den progressiva belastningsökningen under träningsperioden sköttes av fp enligt 

författarnas instruktioner, vilket innebar att vikten skulle justeras då han orkade 

fler än åtta repetitioner. 
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Figur 4         Figur 5  

 

Den koncentriska extensionen utfördes i högsta möjliga hastighet (Augustsson & 

Thomeé, 2001) utan vila mellan repetitionerna. Vilan mellan seten var tre minuter 

(Kramer et al., 2002). Denna träning utfördes två gånger i veckan under en 

sexveckorsperiod.  

De tränade fp hade inplanerade styrketräningspass tillsammans med övriga 

lagmedlemmar och utförde quadricepsövningen i samband med dessa. 

De otränade fp fick själva bestämma träningsdagar jämnt fördelade över veckan. 

Vid träningsperiodens slut utfördes en andra mätning av den koncentriska 

quadricepsstyrkan i det dominanta benet, enligt tidigare beskriven procedur. 
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Resultat 
 
Figur 6 visar respektive fp:s (n=4) mätvärden före och efter träningsperiod samt  

ökning uttryckt i Newton och i procent. Fp:s styrka har i varierande grad ökat med 

mellan 29 och 113 N eller uttryckt i procent mellan 4,0 och 19,8. 

Fp 3 som tränade i tre set har ökat mer än de övriga, 113 N eller 19,8 %. Det 

föreligger ingen större skillnad i ökning mellan fp 1, 58 N eller 9,1 %, som tränat 

ett set och fp 4, 62 N eller 8,1 %, som tränat tre set. Fp 2 har i denna grupp den 

lägsta ökningen, 29 N eller 4,0 %.  
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Figur 6 Tränade 

 

De frågor (bilaga 2) som ställdes i samband med de båda testtillfällena resulterade 

enligt följande: fp 1 och 3 svarade nej på samtliga frågor, fp 4 uppgav vid första 

testtillfället att han missat 2 st ordinarie träningar. Fp 2 svarade vid första 

testtillfället att han åt Pronaxen i dosen 1 tablett x 2/dag mot ljumskproblem, och 

att han vid andra testtillfället missat fem ordinarie träningar och varit förkyld de 

två senaste dagarna samt fortfarande åt Pronaxen.  
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Figur 7 visar respektive fp:s (n=6) mätvärde före och efter träningsperiod samt 

ökning/minskning uttryckt i Newton och i procent. 

De som tränade i tre set ökade i styrka mellan 8 och 125 N eller mellan 1,3 och 

16,6 %. Fp 8 uppvisar en ökning på 125 N eller 16,6 % och fp 10 uppvisar en 

ökning på 70 N eller 14,3 %. Fp 9 visar en ökning på 8  N eller 1,3 %. 

1-setsgruppen uppvisar sämre resultat, där fp 7 uppvisar en negativ utveckling,  

-25 N eller -4,4 %, och de två övriga en ökning på 6 N eller 0,9 % respektive 1 N 

eller 0,2 %. 

 

Figur 7 Otränade  
 

 
De frågor (bilaga 2) som ställdes i samband med de båda testtillfällena resulterade 

enligt följande: fp 5, 8, 9 och 10 svarade nej på samtliga frågor. Fp 6 uppgav vid 

andra testtillfället att han var förkyld och fp 7 använde sig av astmamedicin, 

Serevent, dagligen och Bricanyl vid behov. 
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Diskussion 
Första tanken med denna studie var att jämföra 1-setsträning med 3-setsträning 

hos tränade individer. Då den grupp vi kontaktade visade ett svagt intresse för att 

medverka i studien föranledde detta oss att använda även otränade individer. 

De jämförelser vi anser oss kunna göra i denna studie är mellan 1-setstränade och 

3-setstränade inom den tränade respektive otränade gruppen. 

Vi kan också jämföra förhållandet i styrkeökningen mellan 1-setstränade och 3-

setstränade i den tränade gruppen med förhållandet i styrkeökning mellan 1-

setstränade och 3-setstränade i den otränade gruppen. 

Resultatet vi kommit fram till har ingen statistisk grund då studien innehåller för 

få individer. 

 

I den tränade gruppen har alla fyra fp ökat i styrka. Fp 3:s styrkeökning skiljer sig  

från de övriga i gruppen. Att med säkerhet säga vad detta beror på är för oss 

omöjligt, men en anledning kan vara att denna träningsmetod passar den 

sammansättningen av muskelfibrer som är specifik för just honom. En annan kan 

vara att han var nervös vid första mättillfället på grund av höga förväntningar på 

det egna resultatet, vilket gav ett lågt värde. Vid andra mätningen kan han ha känt 

sig mer bekant med själva testförfarandet och var mer mentalt koncentrerad. 

I de artiklar vi studerat nämns det anmärkningsvärt lite om mentala faktorers 

betydelse vid träning (Tan,1999; Thorstensson, 2001), men vi tror att inställning 

och motivation spelar en betydande roll vid både träning och testning. Fp 2:s 

resultat (+4 %) kan bero på att han ej deltog i fem av lagets ordinarie träningar 

under de sex veckor som studien pågick och led av ljumskbesvär samt var förkyld 

vid det andra testtillfället. De stora skillnaderna som föreligger mellan fp 2 och fp 

3 tror vi därför delvis kan härledas både till  mentala och fysiska orsaker, och inte 

enbart till att de tränat i ett respektive tre set. 

Dessa tankegångar finner vi också stöd i då de övriga två Fp:s resultat i stort sett 

är likvärdiga trots att de tränat i olika antal set. I en artikelgranskning(review) av 

Carpinelli och Otto 1998 redovisas två studier på tränade personer, där det inte 

föreligger någon signifikant skillnad mellan träning i ett set jämfört med träning i 

tre set. 
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I den otränade gruppen ser vi en tendens till att träning i tre set ger bättre effekt än 

träning i ett set. Alla fp som tränat i tre set har ökat i styrka, men det är stor 

skillnad mellan fp 9 ( +1,3 %) och de två övriga (+ 14,3 % och +16,6 %). 

Orsak till denna stora skillnad tror vi även här man kan hitta på det mentala 

planet. Vi har haft möjlighet att följa fp 8 och fp 9 mer ingående än de övriga 

under träningsperioden och tyckt oss se skillnad i motivation och inställning till 

träning. Fp 9 hade en betydligt lägre intensitet i träningen, vilket kan tyda på en 

rädsla att råka ut för skador. De resultat som framkom i den otränade gruppen var 

å ena sidan väntade och andra sidan oväntade. Det finns nämligen studier som 

visar att träning i multipla set är överlägset träning i enkelset (Tan, 1999), men det 

finns också studier som visar att det ej föreligger någon signifikant skillnad 

mellan träning i ett set jämfört med träning i tre set (Augustsson & Thomée, 

2001). 

  

Fp 7 uppvisar ett negativt resultat och det är för oss mycket förvånande. Han 

borde åtminstone ligga kvar på samma nivå och inte försämrats. Vad beror då 

hans dåliga resultat på? Återigen tror vi att mentala orsaker har spelat en stor roll. 

Enligt vårt sätt att se på saken finns det orsaker i bakgrunden som har haft en 

negativ inverkan på både träning och testresultat. På etiska grunder så väljer vi att 

ej redovisa dessa orsaker i skrift. 

 

Vid en jämförelse mellan grupperna ser vi att skillnaden i styrkeökning mellan de 

som tränat i tre set jämfört med de som tränat i ett set är större i den otränade 

gruppen. Orsak till detta kan vara förmågan att rekrytera motoriska enheter. En 

teori som framförs av Kraemer, Fleck och Evans (1996) innebär att otränade 

individer inte har möjligheter att viljemässigt rekrytera motoriska enheter eller 

maximalt aktivera musklerna i samma utsträckning som tränade. Med tanke på 

detta kan skillnaden i resultat inom den otränade gruppen bero på att de som 

tränat i endast ett set ej hinner utveckla förmågan att rekrytera motoriska enheter i 

samma omfattning som de som tränat i tre set (Kraemer, Fleck & Evans, 1996).  

Om våra funderingar angående resultaten för fp 2 och 3 i den tränade gruppen 

stämmer så skulle det ge ett jämnare utfall för de fyra i gruppen. Då de tränade 

redan innehar förmågan att rekrytera motoriska enheter och maximalt aktivera 
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musklerna skulle detta kunna peka på att träning i enbart ett set är tillräckligt för 

att öka styrkan. 

Tidsmässigt var det omöjligt för oss att genomföra en studie längre än sex veckor. 

Inom den tidsperioden sker till största delen en neural adaptation och ej någon 

större muskeltillväxt (Augustsson, 2002; Staron et al. 1994). 

 

I en studie gjord på så få individer är det omöjligt att dra några generella 

slutsatser. Vår förhoppning från början var att få med minst 15 stycken tränade 

individer och därmed kunna utföra statistiska beräkningar.  

Vi har i efterhand funderat över är varför det var så få tränade personer som ville 

medverka i studien. Information borde ha skett under andra, lugnare 

omständigheter, än precis efter ett träningspass. Den genomfördes i en stor 

innomhushall där akustiken var dålig samt att de tilltänkta fp utförde 

stretchingövningar under tiden. En annan orsak till det svala intresset från de 

tränades sida kan ha varit tidpunkten då vi gick ut med förfrågan. Det hade 

förmodligen varit lämpligare att gå ut med förfrågan om deltagande i studien i ett 

tidigare skede av försäsongsträningen. 

 

Då vi ändå valde att genomföra studien, med både en tränad och en otränad grupp, 

upplever vi nu nyttan av att se hur dessa olika grupper reagerade på samma typ av 

träning. Med detta menar vi att en studie med både tränade och otränade ger bättre 

möjligheter till jämförelser än om studien innehåller bara antingen tränade eller 

otränade. I det senare fallet är man tvungen att jämföra med tidigare studier som 

med största sannolikhet ej utförts exakt likadant som den egna studien. 

Vi föreslår därför att vidare studier inom ämnet borde innehålla både tränade och 

otränade fp, men i betydligt större antal jämfört med denna studie. 

 

 

Hade de otränades resultat varit annorlunda om de, liksom de tränade, tränat 

tillsammans? 

Grupptillhörighet kan, enligt vår uppfattning, kanske ha en positiv inverkan på 

träningsresultatet genom att man sporrar varandra till att ta i lite extra. Nilsson 

(1993) skriver: ”För det första kan man överlag påstå att enskilda individer arbetar 
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eller presterar bättre när andra människor finns närvarande, antingen som 

”medarbetare” eller som åskådare.” (s.117)    

 

I rehabiliteringshänseende skulle studiens resultat kunna innebära att mer tid bör 

läggas på otränade personer jämfört med tränade personer. Detta med tanke på att 

de tränade troligtvis besitter möjligheten att rekrytera motoriska enheter i högre 

grad än de otränade (Kraemer, Fleck & Evans, 1996). 

Styrketräning innebär inte enbart större och starkare muskler utan är också 

hälsobefrämjande beträffande bentäthet, ligament och senstyrka, funktionell 

kapacitet såsom trappgång och gånghastighet. Andra fördelar som kan förekomma 

vid styrketräning är förbättrad tarmfunktion och ämnesomsättning, minskad 

hjärtfrekvens och lägre blodtryck, samt en positiv inverkan på idrottsutövandet 

och en ökad livskvalité (Carpinelli & Otto, 1998; Henriksson & Tesch, 1999; 

Kirkendall & Garrett, 1998).  

 

Slutsats 

Resultatet i studien pekar mot att det hos tränade individer ej spelar någon roll om 

träningen sker i ett set eller i tre set. För otränade individer tycks det som om 

träning i tre set är att föredra framför träning i ett set. 
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Bilaga 1 

 

Detta är en förfrågan angående frivillig medverkan i en studie på Institutionen för 

Hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Syftet med studien är att undersöka om 

det hos manliga personer, tränade respektive otränade, föreligger någon skillnad på 

styrkeökning i främre lårmuskulaturen vid styrketräning i ett set jämfört med styrketräning 

i tre set. Vi kommer att utföra en styrkemätning före respektive efter träningsperioden som 

omfattar sex veckor. Styrkemätningarna kommer att ske vid Institutionen för 

hälsovetenskap som är belägen på Hedenbrovägen i Boden. Exakt tidpunkt för respektive 

mättillfälle bestäms efter överenskommelse. Beräknad tidsåtgång vid varje mättillfälle är 

ungefär en timma. Styrketräningen skall utföras två gånger i veckan i en maskin avsedd för 

träning av främre lårmuskulaturen och det sker, för tränade gruppen, vid ordinarie 

styrketräningstillfälle. Den otränade gruppen tränar två gånger i veckan, valfria dagar 

jämnt fördelade över veckan. Deltagarna i respektive grupp i studien kommer att genom 

lottning delas in i två hälfter. Den ena hälften skall träna främre lårmuskulaturen i en 

omgång á 6-8 repetitioner och den andra hälften i tre omgångar á 6-8 repetitioner med tre 

minuters vila mellan omgångarna. Resultaten kommer att behandlas utan 

identitetsuppgifter. Några möjligheter att identifiera just Dina resultat finns därför inte. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst, utan att ange skäl, avbryta Din 

medverkan. Eventuella kostnader i samband med deltagande i studien ersätts ej. Vi som är 

intresserade av just Din medverkan studerar till sjukgymnaster vid Institutionen för 

Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 

Studien kommer att användas som underlag till vårt examensarbete och kommer att finnas 

tillgänglig på biblioteket vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden tidigast fr.o.m. 

20020610. 
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Bilaga 2 

 

Frågor till tränade Fp i samband med test. 
 
Har Du den här säsongen uteblivit från något träningstillfälle? om Ja, hur många tillfällen? 
 
 
 
Har Du, eller har du haft någon sjukdom som du tror kan påverka dagens testresultat? 
 
 
 
Äter du några mediciner?  Vilka? 
 
 
 
Äter du något kosttillskott innehållande kreatin? 
 
 
 
 
Frågor till otränade Fp i samband med test. 
 
Har du, eller har du haft någon sjukdom som du tror kan påverka dagens testresultat? 
 
 
 
Äter du några mediciner?  Vilka? 
 
 
 
Äter du något kosttillskott innehållande kreatin?   
 
 



Bilaga 3 

    

Träning av främre lårmuskulatur i quadricepsmaskin 
 
 
 
Förberedelse 
Ställ in ryggstödet så att knävecken är precis utanför sittdynan och hela ryggen har kontakt 
med ryggdynan.  
Ställ in fotdynan så att den hamnar strax ovanför fotleden. Det bör vara möjligt att böja 
fotleden utan att foten slår i dynan. 
Sitt ned med låren parallella och med knälederna i höftbredd. 
 
 
 
Uppvärmning 
Värm upp genom att med MYCKET låg vikt pressa upp fotdynan tio gånger. 
 
 
 
Utförande 
Pressa, med högsta möjliga hastighet, upp fotdynan genom att sträcka i knäleden. Sänk vikten 
ned mot startpositionen. Vänd vid cirka 90 graders vinkel i knäleden, strax innan viktplattorna 
går ihop. 
 
 
 
Att tänka på 

• Utför rörelsen kontrollerat, utan att kasta iväg vikten. 
• Knäleden bör sträckas helt i slutläget. 
• Om muskulaturen på baksidan av låret är stel kan det upplevas svårt att sitt upprätt. 

Luta då ryggstödet något bakåt. 
 


