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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie var att på äldre personer studera olika 

fysiologiska parametrar före och efter en period på åtta veckor med styrketräning som utförs 

tre gånger i veckan. Frågeställningarna var: Hur påverkas statisk och dynamisk maximal 

styrka i främre lårmuskulaturen av styrketräning? Är det någon skillnad i resultat mellan 

koncentrisk och excentrisk styrka i lårmuskulaturen före och efter styrketräningsperioden? Är 

det någon skillnad i förändring mellan benstyrka uppmätt med isokinetisk teknik jämfört med 

uthållighetsstyrka och ett kort funktionellt benstyrketest? Hur påverkas maximal 

syreupptagningsförmåga registrerad via submaximalt cykeltest respektive vid pyramidtestet 

av träningsperioden?  

Metod. I studien deltog 20 generellt ej påtagligt aktiva män och kvinnor i åldrarna 66-79 år. 

Av dessa var 11 individer slumpvis indelade i en styrketräningsgrupp och övriga nio utgjorde 

en inaktiv kontrollgrupp. Ett flertal olika fysiologiska tester, som bl.a. prövade 

testpersonernas styrka samt kondition, utfördes innan och efter träningsperioden. De deltagare 

som utgjorde träningsgruppen tränades i relativt tung styrketräning i åtta veckor. 

Resultat. Undersökningen resulterade i en signifikant ökad koncentrisk-, excentrisk- samt 

statisk momentan benstyrka för träningsgruppen efter de åtta veckorna med relativt tung 

styrketräning. Vidare kunde även utläsas för dem en signifikant förbättring av 

uthållighetsstyrka i benen (hastighet vid 50 uppresningar från stol, med 16,9 %) samt vid ett 

kort funktionellt test (5 uppresningar från stol, med 12,8 %). De träningsgenererade 

signifikanta ökningarna för träningsgruppen tyder inte på några stora procentuella skillnader 

mellan statisk (10,4 %) och dynamisk excentrisk (7,8 %) eller koncentrisk maximal styrka 

(9,5 %). Vid testerna cykelergometertest (kondition), effekt i 5-minuterspyramidtest (ett 

modifierat steptest) samt distans vid 6-minuters gångtest framkom inga signifikanta 

förbättringar för träningsgruppen. Ingen i kontrollgruppen visade en signifikant förbättring i 

någon av de nämnda testerna. 

Slutsats. Studien visar att interventioner, med åtta veckors intensiv styrketräning, tre gånger 

per vecka för äldre kvinnor och män, påtagligt kan förbättra resultaten vid styrkemätningar 

såväl momentant som uthållighetsmässigt och vid ett kort funktionellt test, medan tester av 

maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) inte förbättras. Emellertid framkom i 

cykelergometertestet en tendens till förbättring för träningsgruppen.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I Sverige är idag ca 9,6 miljoner människor folkbokförda hos Skatteverket (SCB 2013). 

Under 2012 var det ca två miljoner män och kvinnor som styrketränade minst en gång i 

månaden i åldrarna 7-70 år (Riksidrottsförbundet 2013). Det innebär att ca 20 procent av den 

svenska befolkningen styrketränade under 2012. Som lärare i Idrott och hälsa är det min 

uppgift att beakta detta intresse hos befolkningen och förvalta denna vilja till rörelse. 

Uppdragsbeskrivningen är tydlig och i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan 

framgår att: 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra 

och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla 

kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta 

ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. (Lgr 11, s.52) 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet. (Gy 11, s.84) 

Det finns alltså en skyldighet att vi som blivande lärare inom ämnet idrott och hälsa, både i 

gymnasieskolan och grundskolan, bör bemöta och tillgodose eleverna med goda kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt kring dessa områden. För att kunna värdera styrketräning och 

dess inverkan på vår hälsa för barn, ungdomar och vuxna behövs en god kunskapsbas om 

olika fysiska tester. Dessa tester kan hjälpa vederbörande att utvärdera olika träningsformer 

samt vilka funktionella skillnader de kan ge upphov till. En av målsättningarna med detta 

arbete var därför att erhålla en vidare ämnesfördjupning inom styrketräning samt dess effekt 

på olika fysiska tester.  

 

Studien tar avstamp bl.a. i undran om hur styrketräning påverkar resultaten vid tester av 

styrka och kondition. För att utvärdera de fysiologiska effekterna av styrketräning har i denna 

undersökning 20 testpersoner genomfört fysiologiska tester innan och efter en 

styrketräningsperiod på åtta veckor.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Funktionell styrka 

Med funktionell styrka menas den styrka som skapar goda praktiska och ändamålsenliga 

färdigheter. För en idrottare innebär detta att styrketräna med redskap och övningar för att bli 

bättre på sin idrott, medan det för en pensionär kan innebära att styrketräna för att skjuta på 

det kroppsliga åldrandet och klara av att utföra dagliga utmaningar såsom att gå, gå i trappor, 

springa, hoppa o.s.v. (Thomée et al. 2008, s.82, 194, 198) Principen är således att övningarna 

blir s.k. funktionella övningar så länge de är ändamålsenliga, detsamma gäller tester. Ett 

funktionellt test är det test som undersöker den funktion vilken testpersonen försökt förändra.  

1.2.2 Koncentrisk och excentrisk muskelaktivering 

När en muskel arbetar och en rörelse sker kallas detta för dynamiskt arbete. Vid styrketräning 

talar man ofta om två typer av dynamiskt arbete, koncentrisk och excentrisk 

muskelaktivering. Koncentrisk muskelaktivering är då det dynamiska arbetet, dvs. rörelsen, 

skapar en förkortning mellan muskelns ursprung och fäste. Excentrisk muskelaktivering sker 

då det dynamiska arbetet medför att muskelns ursprung och fäste avlägsnar sig från varandra. 

I detta arbete vill muskeln likt det koncentriska arbetet förkorta sig men kommer p.g.a. 

rörelsens karaktär, att förlängas. (Thomée et al. 2008, s.55-57) 

1.2.3 Betydelse av träningens intensitet? 

Vid dynamiskt muskelarbete kan olika intensitet användas för att uppnå önskat resultat. Det 

gemensamma språket för denna intensitet, dvs. belastning, är ”repetition maximum” (RM). 

1RM är den belastning där utövaren endast kan lyfta motståndet en gång men inte två. Samma 

procedur gäller för 5RM 10RM o.s.v. Denna mätningsmodell är väl förankrad i den 

vetenskapliga världen och är därför ett av de hjälpmedel som använts för att ta fram rätt 

träningsintensitet i föreliggande studie. (Thomée et al. 2008 s.74) 

 

Tidigare studier berättar för oss att beroende på vilken intensitet av träning vi utsätter oss för 

får vi olika resultat i styrka. Om målet är att bli så uthållig som möjligt bör utövaren träna på 

en intensitet av ca 30-70 procent av 1RM samt med 10-50 repetitioner. Mer exakt program är 

svårt att definiera utan ett väl beskrivet mål. För maximal styrka är ca 85 procent av 1RM 

optimalt, antalet repetitioner varierar mellan 5-12. (Kraemer et al. 2002) 
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1.2.4 Maximalt och submaximalt konditionstest 

Vid utförandet för test av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) skall testpersonen, 

med hjälp av ett träningsredskap (ofta ergometercykel eller löpband), prövas under stigande 

belastning till en grad av maximal ansträngning. Testet går ut på att mäta den mängd syre 

kroppen transporterar och gör av med vid maximalt arbete. (Bellardini et al. 2009, s.36-37) 

Submaximalt test syftar till, likt maximalt konditionstest, att mäta testpersonens 

syreupptagningsförmåga, med den skillnaden att den beräknas fram med hjälp av ett linjärt 

samband mellan arbetsbelastning och hjärtfrekvens. Testet som ofta utförs på ergometercykel 

tillåter deltagaren att under måttligt ansträngande belastning få ett värde på sin maximala 

kapacitet, och metoden kan därför vara ett utmärkt redskap till att mäta 

syreupptagningsförmågan på en testperson som av olika skäl inte kan eller bör utföra ett 

maximalt syreupptagningstest. (Bellardini et al. 2009, s.40) 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Hälsoeffekter av fysisk aktivitet och god fysisk förmåga 

Studier har visat att god kondition och styrka är relaterat till ökad hälsa och minskad 

förekomst av hjärtkärlsjukdomar, högt blodtryck, höga blodfetter och blodsocker, hög vikt 

samt leder till ett längre liv (Lee et al. 1999; Williams 2001; Jurca et al. 2005). Hambrecht et 

al. (2004) visade i deras studie att god hälsa inte bara är viktigt för vår livslängd det är också 

eftersträvansvärt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att vara fysiskt aktiv, i form av 20 minuter på 

en ergometercykel på 70 procent av maxpuls, samt en timme gruppträning med 

konditionsövningar i veckan, ger bättre hälsoeffekter vid stabil kranskärlssjukdom jämfört 

med operativa ingrepp. Metoden med fysisk aktivitet var även mer kostnadseffektivt än att 

operera. För de deltagare som utförde daglig cykling samt gruppträningen under ett års tid 

kunde man i jämförelse med kontrollgruppen se en signifikant förbättring av 

syreupptagningsförmågan och blodförsörjning i hjärtat. Vidare kunde även utläsas, för 

gruppen med fysisk aktivitet, en mer påtaglig minskning i antal fall av hjärtkärlsjukdom, 

sjukhusvistelser, operativa ingrepp och död jämfört med gruppen som opererades. Andra 

undersökningar pekar i samma riktning. Hagberg och Lindholm (2006) kunde med sin studie 

lyfta fram evidens för att ett främjande av fysisk aktivitet, för äldre samt för de med förhöjd 

risk för sjukdom (t.ex. högt blodtryck) eller försämrad hälsa (t.ex. diabetes) som beror på 

fysisk inaktivitet samt för de med övrig hjärtkärlsjukdom, också är kostnadseffektivt för 

samhället. 
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Att ha goda fysiska aktivitetsvanor är dock inte allt som krävs. I en reviewstudie från år 2001 

kunde man utläsa att bra kondition kan vara viktigare än fysiska aktivitetsvanor i vissa 

hälsosammanhang. De med god kondition hade signifikant lägre risk för kranskärlsjukdomar 

och hjärtkärlsjukdomar än de med goda fysiska aktivitetsvanor (Williams 2001). Jurca et al. 

(2005) har i sin studie visat att den muskelstyrka som erhålls genom bänkpress och benpress 

är omvänt associerat med förekomst av det metabola syndromet, dvs. högt blodtryck, ökat 

midjeomfång, ökad vikt, höga blodfetter, högt blodsocker samt ökad insulinresistens. Hög 

muskelstyrka kan således förebygga det metabola syndromet, dvs. är primärpreventivt.  

 

I nyutkomna studier (Timpka 2013; Timpka et al. 2013) kunde man påvisa för yngre män ett 

samband mellan hög muskelstyrka i ungdomsåren och en lägre risk för hjärtinfarkt och stroke 

i medelåldern. Detta samband berättar för oss hur viktigt det är med hög muskelstyrka samt 

värdet av goda incitament för att inhämta densamma.  

1.3.2 Hur påverkar styrketräning styrkeutvecklingen?  

Det är känt att äldre med åren förlorar muskelstyrka och muskelmassa, vilket kan motverkas 

med styrketräning (Izquiero et al. 2000; Iglay et al. 2007; Ryan 2010).  Flera studier har visat 

att otränade både äldre och yngre män samt kvinnor har ökat i maximal styrka efter två till tre 

månaders styrketräning (Moritani & DeVries 1980; Frontera et al. 1988; Jozsi et al. 1999; 

Komi 1986). Träningsgenererade ökningar i muskelstyrka hos otränade yngre och äldre män 

har under de första veckorna visat sig till största del bero på neuromuskulära faktorer 

(Moritani et al 1980; Sale et al. 1988; Häkkinen et al. 1998; 2000). Den gradvis ökande 

muskelhypertrofin, dvs. tvärsnittsytan, bidrar främst till styrkeutvecklingen i den senare fasen 

av den progressiva styrketräningen (Moritani et al. 1980; Frontera et al. 1988). 

 

Man kan fråga sig om det förekommer någon skillnad på hur mycket äldre och yngre vuxna 

svarar på träningen? En studie visar att efter en period på 24 veckor av styrketräning för hela 

kroppen (med en intensitet på 50-80 procent av RM med 2 träningspass i veckan) ökade 

benstyrkan både för äldre kvinnor och män (62-77 år) samt för en grupp av båda könen i 

åldrarna (37-44 år) (Häkkinen et al. 2000). Ökningen i benstyrka uttryckt i procent var 

signifikant och relativt lika för de båda åldersgrupperna.  
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Äldre är lika träningsbara som yngre vid kortare perioder, med den skillnaden att det främst är 

neurofysiologiska adaptioner som dominerar för resultatförbättringarna under hela 

träningsperioden för de äldre enligt Moritani & DeVries (1980). De fann efter åtta veckors 

träning (3 gånger/vecka och 2 gånger/dag) att maximal styrka i överarmsmuskulaturen ökade 

signifikant och procentuellt relativt lika för en grupp med fem äldre män (62-72 år) jämfört 

med fem yngre män (18-26 år). Båda åldersgrupperna ökade tvärsnittsytan för 

överarmsmuskulaturen, dock var ökningen mer påtaglig för den yngre gruppen. Följaktligen 

har vissa tidigare styrkestudier utförts på äldre, både enskilt och tillsammans med yngre.  

1.3.3 Registrering av fysisk kapacitet 

Således leder god kondition och muskelstyrka till en bättre hälsa och livskvalité samt minskad 

risk för vanligt förekommande folksjukdomar (Williams 2001; Jurca et al. 2005). De tidigare 

publicerade sambanden berättar för oss att det kan vara värdefullt att frivilligt mäta kroppens 

fysiska kapacitet, av såväl kondition som muskelstyrka, för att följa sin utveckling av fysisk 

förmåga i olika hälso- och idrottssammanhang.  

 

Kondition, dvs. maximal syreupptagningsförmåga eller aerob kapacitet, kan mätas relativt 

tillförlitligt med ett submaximalt cykeltest (Ekblom-Bak et al. 2012). Ytterligare ett test som 

mäter aerob kapacitet, med relativt god tillförlitlighet, är det s.k. 5-minuters pyramidtest 

(Andersson et al. 2011). För yngre och äldre vuxna som har måttligt till svår grad av hjärt- 

och lungsjukdom, och därför inte bör testas maximalt, korrelerar det mer lättutförda 6-

minuters gångtest till grad av kondition, dock inte för friska yngre kvinnor och män eller äldre 

relativt friska kvinnor (Andersson & Nilsson 2011; Andersson et al. 2011). 

 

Maximal styrka kan mätas med bl.a. en s.k. isokinetisk dynamometer. Med hjälp av denna 

mätmetodik kan maximal koncentrisk, excentrisk och statisk styrka registreras (Seger & 

Torstensson 1994). Inom vården, där resurserna är färre och testfrekvensen är högre, används 

andra funktionella tester, ofta endast med den egna kroppen som belastning. De relativt enkla 

och snabba testerna ”Timed up and go” och ”maximal gånghastighet under 6 meter” används 

frekvent i varierande sammanhang för att utvärdera äldres fysiska kapacitet (Rikli & Jones 

1999; Andersson et al. 2013). Det funktionella testet ”Timed up and go” utvärderar bl.a. 

testpersonens snabbhet, power (effekt) och dynaminska balans enligt Rikli & Jones (1999). 

Här registreras tiden på den korta gångsträckan 3 meter, fram och tillbaka i sittande position. 

Ett annat kort funktionellt test är maximal gånghastighet under 6 meter (som utförs under 
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endast några sekunders intervall) ställer inte samma krav på tid och lokaler som tidigare 

nämnda 6-minuters gångtest gör. Man kan fråga sig hur förändring av en styrketräningsperiod 

påverkar resultaten i dessa kortare varianter av tester jämfört med de övriga mer omfattande 

testerna (av bl.a. kondition och uthållighetsstyrka) som är inkluderade i undersökningen. 

 

En av de huvudsakliga utgångspunkterna med föreliggande styrketräningsstudie var att söka 

en djupare förståelse för hur en mångfald olika resultat påverkas vid nämnda tester och ett 

flertal andra registreringar av bl.a. kondition, uthållighet och varierande styrkemätningar. En 

styrka med detta examensarbete är således att många olika mätparametrar av t.ex. styrka, 

kondition och uthållighet har använts parallellt. 

 

Utöver de i denna uppsats undersökta testerna har studenterna Dennis Peyron och Sebastian 

Skjöld utfört ytterligare mätningar i ett annat examensarbete med samma deltagare under 

samma period. I deras studie sammanställs resultat bl.a. vid OGTT (oralt glukostoleranstest 

som vid en förhöjning kan vara en indikation för diabetes typ II) samt diverse andra 

styrketester för rygg-, buk- och höftböjar- samt armmuskulatur. Att en mångfald olika tester 

görs på samma deltagarmaterial ger oss sammantaget ett vidare perspektiv gällande olika 

fysiologiska parametrars påverkan av relativt tung styrketräning för äldre. För mer 

information kring använda metoder och resultat för de sistnämnda testerna hänvisas till detta 

parallellt pågående examensarbete. 

 

Genom föreliggande bakgrundsbeskrivning vet vi nu att goda motionsvanor och god fysisk 

kapacitet är av betydelse i olika hälsosammanhang. Vi vet också att typ av motionsvanor kan 

ha betydelse, oavsett ålder, därför finns ett värde i att mäta effekter av träningsinterventioner 

samt att jämföra olika typer av mätmetoder. 

1.4 Hypotes 

En av hypoteserna med detta arbete är att relativt tung styrketräning för äldre leder till en 

statistisk signifikant ökning i styrka, både uthållighetsmässigt samt vid momentana mätningar 

av koncentrisk-, excentrisk- och statisk styrka. Ytterligare en hypotes är att 

styrketräningsperioden överlag leder till en signifikant förbättring av resultaten även vid de 

olika konditions- och gångtesterna. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att på äldre personer studera olika fysiologiska parametrar före 

och efter en period på åtta veckor med styrketräning som utförs tre gånger i veckan.  

 

Frågeställningarna var: 

 Hur påverkas statisk och dynamisk maximal styrka i främre lårmuskulaturen av 

styrketräning? 

 Är det någon skillnad i resultat mellan koncentrisk och excentrisk styrka i 

lårmuskulaturen före och efter styrketräningsperioden? 

 Är det någon skillnad i förändring mellan benstyrka uppmätt med isokinetisk teknik 

jämfört med uthållighetsstyrka och ett kort funktionellt benstyrketest? 

 Hur påverkas maximal syreupptagningsförmåga registrerad via submaximalt cykeltest 

respektive vid pyramidtestet av träningsperioden?  

 

2 Metod 

2.1 Urval 

Studien avsåg att undersöka 20 generellt ej påtagligt aktiva män och kvinnor i åldrarna 65-79 

år. Av dessa var 11 individer slumpvis indelade i en styrketräningsgrupp och övriga 9 

utgjorde en inaktiv kontrollgrupp under de initiala två månaderna höstterminen 2013. De båda 

grupperna jämfördes således under samma tidsperiod och på så sätt kunde påverkan av 

säsongskillnader undvikas. Innan studien startade informerades varje deltagare om vad deras 

deltagande skulle innebära, studiens syfte och metodval. I samband med detta fick de också 

svar på eventuella frågor. En stor del av de tillfrågade relativt friska personerna hade 

vårterminen 2013 varit med som nybörjare i GIH:s hälsoprojekt med ledarledd blandad fysisk 

aktivitet ett par gånger per vecka under två månader. Vid urvalet var det av vikt att 

deltagarnas motionsvanor inte var alltför olika, samtidigt fick de inte heller vara sjuka eller ha 

för höga motionsvanor. En homogen grupp med låg till måttligt fysiskt aktiva deltagare 

eftersträvades.  

  

Vid första förtestet fick deltagarna fylla i en hälsoenkät samt medgivaravtal. Deltagare i de 

båda grupperna uppmanades att leva som vanligt under dessa två månader. Träningsgruppens 

deltagare informerades om att de skulle undvika konditionsträning eller liknande aktiviteter 

under träningsperioden samt att kontrollgruppen helst inte skulle delta i någon organiserad 

gruppträning under den första perioden på åtta veckor.  
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Tabell 1-3 redovisar testpersondata med medelvärde, standardavvikelse samt spridningen 

inom grupperna. För att ge en god översyn redovisas först den totala gruppen på 20 deltagare 

följt av träningsgruppen på 11 deltagare och till sist kontrollgruppen på 9 deltagare.  

 

Tabell 1. Föreliggande tabell visar testpersondata för samtliga deltagare. (medelvärde ± standardavvikelse (min-

max)). 

TP-Data tot. Grupp Antal 
(st) 

Ålder  
(år) 

Längd  
(m) 

Vikt  
(kg) 

BMI 
 

Män & Kvinnor 
20 

72 ± 3,55    
(66-79) 

1,69 ± 0,09 
(1,55-1,95) 

68,12 ± 10,55 
(47,1-93) 

23,93 ± 2,67 
(17,08-27,45) 

Män 
9 

73,33 ± 3,37 
(69-79) 

1,76 ± 0,08 
(1,67-1,95) 

74,67 ± 9     
(63-93) 

24,09 ± 1,94 
(20,60-26,79) 

Kvinnor 
11 

70,91 ± 3,32 
(66-77) 

1,64 ± 0,05 
(1,55-1,71) 

62,75 ± 8,51 
(47,1-73) 

23,80 ± 3,14 
(17,08-27,45) 

 

Tabell 2. Föreliggande tabell visar testpersondata för träningsgruppen. (medelvärde ± standardavvikelse (min-

max)). 

TP-Data 
Träningsgrupp 

Antal  
(st) 

Ålder  
(år) 

Längd  
(m) 

Vikt  
(kg) 

BMI 
 

Män & Kvinnor 
11 

72 ± 3,07     
(67-77) 

1,69 ± 0,05 
(1,62-1,76) 

69,16 ± 9,73 
(47,1-82) 

24,56 ± 2,87 
(17,08-27,34) 

Män 
5 

72,14 ± 2,75 
(69-76) 

1,73 ± 0,03 
(1,67-1,76) 

74,9 ± 6,41     
(67-82) 

25,35 ± 1,20 
(23,75-26,79) 

Kvinnor 
6 

72 ± 3,56    
(67-77) 

1,61 ± 0,05 
(1,55-1,69) 

64,38 ± 9,44 
(47,1-73) 

23,89 ± 3,59 
(17,08-27,34) 

 
Tabell 3. Föreliggande tabell visar testpersondata för kontrollgruppen. (medelvärde ± standardavvikelse (min-

max)). 

TP-Data 
Kontrollgrupp 

Antal 
(st) 

Ålder  
(år) 

Längd  
(m) 

Vikt  
(kg) 

BMI 
 

Män & Kvinnor 
9 

72 ± 4,06    
(66-79) 

1,70 ± 0,13 
(1,55-1,95) 

66,83 ± 11,35 
(50-93) 

23,16 ± 2,18 
(20,60-27,45) 

Män 
4 

75 ± 3,67     
(69-79) 

1,81 ± 0,10 
(1,69-1,95) 

74,4 ± 11,44 
(63-93) 

22,50 ± 1,45 
(20,60-24,46) 

Kvinnor 
5 

69,9 ± 2,42 
(66-73) 

1,61 ± 0,05 
(1,55-1,69) 

60,8 ± 6,73 
(50-70,5) 

23,69 ± 2,50 
(20,80-27,45) 

 

Före träningsperioden utfördes vid två olika tillfällen varierande fysiologiska tester och en 

hälsoenkätundersökning. För att deltagarnas eventuella brist på erfarenhet vid de fysiologiska 

testerna inte skulle inverka på resultaten används resultaten från andra förtestet som jämfördes 
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med eftertestet. Däremot utfördes mätningen av maximal knämuskelstyrka, med s.k. 

isokinetisk teknisk (se nedan), endast en gång innan och en gång efter träningsperioden. 

Träningsperiodens längd var åtta veckor för de som ingick i styrketräningsgruppen. De som 

ingick i kontrollgruppen kom här, som nämnts, endast att leva som vanligt och erbjöds 

ledarledd styrketräning under åtta veckor efter eftertestet.  

2.2 Etiska överväganden 

Studien har blivit godkänd av Etikprövningsnämnden (EPN). I övrigt har olika åtaganden 

verkställts för att inte missgynna några deltagare. Bland annat har de deltagare som agerat 

kontrollgrupp blivit erbjudna ledarledd träning efter sluttesterna. Detta sker dock med 

självvald intensitet och behöver därför inte innebära tung styrketräning. All persondata 

behandlas enligt personuppgiftslagen.   

2.3 Tester 

2.3.1 Uthållighetsstyrka i benmuskulaturen via stolsuppresningar 50 ggr. 

Som utrustning användes en normalhög stol, ett tidtagarur och ett protokoll. Uppresningar 

från stol, avsåg att mäta deltagarens uthållighetsstyrka i benen. Vid testet satt testpersonen på 

en stol (sitthöjd 44 cm) som var inskjuten mot en vägg. Personen skulle sedan utföra 

uppresningar under tidtagning till helt extenderad position i höftleden och sedan tillbaka till 

att endast snudda med sätet i sittande position. Om personen inte orkade att endast snudda 

stolen och istället satte sig ned mellan varje uppresning skulle totalt antal uppresningar fram 

till dess antecknas. Testet fortlöpte tills personen utfört 50 uppresningar eller till dess att 

personen inte orkade utföra fler uppresningar. När något av detta inträffade stoppades 

tidtagningen. Testledare antecknade (i) maximalt antal uppresningar, (ii) antalet uppresningar 

som endast snuddar stolen samt (iii) tiden för maximalt antal uppresningar. Utifrån dessa data 

beräknades sedan hastigheten i totalt antal uppresningar/sekund.  

2.3.2 Maximal knämuskelstyrka 

Ett mätsystem med en isokinetisk dynamometer (ISOMED 2000) användes för att mäta i 

höger ben knäextensorernas styrka statiskt, koncentriskt och excentriskt (jfr Seger & 

Torstensson 1994). Valet av just denna mätmetodik grundar sig i tidigare publikationer då 

validiteten och reliabiliteten vid användandet av mätmetoden anses god (Seger et al. 1988; 

Westing et al. 1988). På grund av den väletablerade men också resurskrävande metoden 

testades deltagarna en gång innan träningsperioden och inte två som med övriga tester. 
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Deltagarna blev testade i en sittande position där överkroppen och bäckenet var fastspända 

med spännremmar. Höger underben var fastspänd med remmar till en vadderad justerbar s.k. 

momentarm. Under de excentriska testerna fick deltagarna försöka maximalt bromsa en 

nedåtgående rörelse. Maximal statisk styrka mättes vid 67 graders knävinkel vid fyra direkt 

efter varandra registreringar utförda med vanligtvis 15 till 30 sekunders mellanrum. Det 

högsta värdet av registreringarna valdes ut efter analyser i ett datorprogram (Spike 2 7,09). 

Maximal dynamiska styrka mättes vid den konstanta hastigheten 30 grader/sekund, varannan 

gång excentriskt (bromsande) och varannan gång koncentriskt mellan knävinklarna 90 graders 

flekterat läge och nästan extenderat knä (15 graders flexion). Sammanlagt fyra maximala 

mätningar av vardera excentriskt och koncentrisk styrka utfördes. Först utfördes de 

dynamiska styrkemätningarna som följdes av en paus på minst fyra minuter som i sin tur 

följdes av de statiska registreringarna. Det högsta peakvärdet för excentrisk respektive 

koncentrisk styrka registrerades i Newtonmeter (Nm) för varje deltagare.  

2.3.3 5 uppresningar från stol 

I detta test fick deltagarna genomföra samma procedur som i punkt 2.2.1 Uthållighetsstyrka 

benmuskulaturen – Uppresning från stol 50ggr, med den skillnaden att de startade och 

avslutade varje uppresning sittande längst in på stolen med ryggen mot ryggstödet. Detta 

medförde en mer komplex rörelse och ställde därför höga krav på testpersonens balans och 

koordination. Proceduren upprepades tills testpersonen uppnått fem uppresningar. Total tid i 

sekunder registrerades för utförandet.  

2.3.4 Ergometercykeltest 

Ekblom-Bak är ett submaximalt cykeltest vars primära syfte är att skatta deltagarnas 

maximala syreupptagningsförmåga (Ekblom-Bak et al. 2012). Cykeln som användes är en 

mekaniskt bromsande cykelergometer, Monark 828E. Deltagarna cyklade med kadensen 60 

varv/minut i två gånger fyra minuter, där första sessionen var på en standardbelastning, 0,5kp 

och andra sessionen på en belastning beroende på hur deltagarna självskattade sin 

ansträngningsnivå. Då de flesta deltagarna ibland finner svårigheter med att skatta sin egen 

kapacitet gjordes detta i samråd med instruktören. Belastningen kom också att korrigeras 

under testets gång beroende på försökspersonens skattade ansträngning. Detta gjordes med 

hjälp av Borgskalan RPE-20. För den slutgiltiga beräkningen togs medelpulsen var 15:e 

sekund för deltagaren, detta skedde under minut fyra i de båda sessionerna. Pulsen 

kontrollerades således vid fyra tillfällen under den sista minuten i varje session. Med hjälp av 
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ålder, kön och vikt beräknades sedan den maximala syreupptagningsförmågan med hänsyn till 

arbetspuls och arbetsbelastning (Ekblom-Bak et al. 2012). Vi sammanställde både den 

absoluta (l·min-1) och den relativa syreupptagningsförmågan (ml·kg-1·min-1). 

2.3.5 5-minuter pyramidtest (5MPT) 

Som utrustning användes en central plint (0,42m hög), två pallplintar, två träskaft, två 

fästpunkter för dessa skaft, pulsklocka, tidtagarur och Borgskalan RPE-20. 

 

Figur 1. En schematisk bild över Pyramidtestet. 

5MPT är ett skytteltest där deltagaren skall passera fram och tillbaka över några 

trappstegsformade plintar så många gånger som möjligt på fem minuter (Andersson et al. 

2011). Varje vända börjar och slutar vid marknivå. Centralt står en pyramidform som består 

av två pallplintar (30x40 cm) på var sida om en central plint placerad på längden 0,42 m hög 

och 1,30 m lång (se Figur 1). Vändpunkten med träskaften är placerad 1,7 m från nedersta 

plinten. Träskaftet skulle deltagarna beröra innan de fick vända tillbaka. Borgskalan RPE-20 

rankades en gång varje hel minut. Vid avslutat test togs även slutpuls samt puls vid en, två 

och fem minuter efter avslutat test. På så sätt kan även skillnader i pulsnedgång utvinnas före 

och efter träningsperioden.  

 

Med hjälp av formeln P = [(m*g)*(n*h)]/t, där P = power, dvs. effekt (W), m = vikt (kg), g = 

gravitationskonstanten (= 9.81m/s2), n = antalet rundor, h = höjden på den högsta lådan (m), 

och t = den totala tiden för testet (s), kan vi sedan jämföra effekt (power) i Watt mellan förtest 

två och eftertestet. Då detta test är ett s.k. maxtest och deltagaren med största sannolikhet 

kommer bli mycket trött var genomförandet av detta test sist bland fystesterna.  
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2.3.6 6-minuters gångtest 

Testet syftar till att mäta maximal gångsträcka vid gång. Under en tidsperiod av sex minuter 

skulle testpersonen i maximalt tempo gå så fort och långt hon förmår. Det var inte tillåtet att 

springa eller använda sig av tävlingsteknik för gång. Miljön var inomhus och utfördes på 

plant underlag. Banan var helt rak och 50 m lång. Vändpunkterna markerades med en kon i 

vardera ända. Startpunkten placerades i valfri ända av banan. Varje gång testpersonen 

passerade 100 meter frågade testledaren efter upplevd ansträngning enligt Borgskalan RPE-

20. När sex minuter passerat ropade testledaren stopp varpå testpersonen stannade på den 

plats hon befann sig. Testledaren noterade därefter puls samt upplevd ansträngning.  

2.3.7 Timed Up and Go (TUG) 

Timed up and go är ett funktionellt test som utvärderar bl.a. testpersonens snabbhet, power 

(effekt) och dynamiska balans enligt Rikli & Jones (1999). Testet inleddes med att 

testpersonen satt ner i en stol med ryggen mot ryggstödet. Tre meter rakt framför stolen var en 

kon placerad. Denna kon markerade det märke vilket testpersonen skulle runda innan hon så 

snabbt som möjligt fick sätta sig ner igen. På angiven signal skulle testpersonen, så snabbt 

möjligt, resa sig upp från stolen och runda en markering för att sedan så snabbt som möjligt 

sätta sig igen. Total tid registrerades. 

2.3.8 Maximal gånghastighet under 6 meter 

Testpersonen fick med så snabb gånghastighet som möjligt gå en sträcka på 10 meter. I mitten 

av denna sträcka fanns en kortare 6 meters distans utmarkerad, inom vilken hastigheten 

uppmättes. Utförandet genomfördes inomhus på plant underlag. Endast gång var tillåtet, inte 

löpning. Banan var markerad med hjälp av fyra tejpbitar. Första markeringen symboliserade 

start, varvid det två meter in i banan fanns ytterligare en markering som symboliserade start 

på 6-meterssträckan. Sex meter därefter fanns ytterligare en markering vilken symboliserade 

slut på 6-meterssträckan. Denna följdes sedan av ytterligare en markering 2 meter därefter 

som symboliserade 10-metersgränsen tillika slutmålet för testpersonen. När testpersonen 

passerade markering nr 2, dvs. start på 6-meterssträckan, startades tidtagaruret. När 

testpersonen passerade markering nummer tre, dvs. slutet på 6-meterssträckan stannade 

testledaren klockan, varpå testpersonen strax efter gick i mål vid markering nummer fyra. 

Syftet med att mäta i de inre markeringarna var att kapa bort accelerationssträcka samt 

eventuell retardation. 
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Då samtliga fystester utfördes gavs muntlig uppmuntran av testledarna. 

2.4 Träningen 

Styrketräningsgruppen genomförde under åtta veckor, tre gånger i veckan, ledarledd relativt 

tung styrketräning i olika styrketräningsmaskiner. För att ta reda på den optimala belastningen 

för var och en av deltagarna utfördes en baselinemätning med s.k. 1RM-mätningar (se 

inledningen för närmare beskrivning). Detta följdes sedan upp med ytterligare ett test av 1RM 

under perioden, samt ett avslutande 1RM-test när träningsperioden var klar. Målsättningen 

var att hålla träningen på en optimal intensitet vid 75-80 procent av 1RM då detta anses ge 

bäst effekt för att uppnå maximal styrka (Thomée et al. 2008, s.74-76). Varje träningstillfälle 

varade i ca 1,5 timme och innehöll en uppvärmning på ca 10-15 minuter. Uppvärmningen 

kunde bestå av cykling på spinningcykel, gång eller löpning på löpband, Crosstrainer 

(samtidig arm och benrörelse ståendes på en träningsmaskin) eller rodd i roddmaskin. 

Deltagarna fick själva varva ner och handledning i stretching erbjöds till de som ville.   

 

Varje övning utfördes med tre set varav max tolv repetitioner. Klarade deltagaren att lyfta 

motståndet tolv gånger under samtliga set ökade vi motståndet med 5 procent. Ibland gavs 

inte möjlighet för den finjustering som krävs för en höjning med 5 procent. Detta berodde på 

att viktmagasinen hade för stora skillnader mellan stegen. Vi löste problemet med hjälp av 

extra påhängsvikter. Dessa var dock inte alltid anpassade för maskinerna och därmed 

övningen, vilket kunde leda till en spridning mellan 3-7 procent i det ökade motståndet. Detta 

förfarande följdes upp med hjälp av en träningsdagbok.  

 

Åtta olika styrkeövningar, jämnt fördelade över kroppens stora muskelgrupper, hade valts ut 

infört start. Samtliga övningar utfördes på maskiner då dessa kräver ett mindre komplext 

rörelsemönster än fria vikter och ger således en kortare inlärningsperiod samt en högre 

standardisering. Deltagarna instruerades till att vila ca 1 minut mellan varje set och ca 2-3 

minuter mellan varje övning. De blev också handledda att utföra övningarna med en snabb 

koncentrisk fas och en långsam excentrisk fas då detta anses ge bäst effekt (Thomée et al. 

2008, s.60ff, s.113). Nedan följer en närmare beskrivning av de valda övningarna. I bilaga 5 

finner ni även bilder redovisade. 
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Sittande benpress (Cybex - Seated leg press): Utfördes i sittande läge med fötterna i 

ansiktshöjd. Stolsryggen (som kunde ställas med olika lutningar) var positionerad i det näst 

mest upprätta läget. Uppgiften var att pressa en platta med fötter och ben (från böjda till 

sträckta ben). Plattan kunde placeras med olika avstånd från kroppen för att passa olika 

personers längd. Via plattan lyftes ett magasin med vikter.  

 

Liggande lårcurl (Cybex - Prone leg curl): I denna maskin utfördes arbetet i liggande 

position på mage. Med en lätt böjd höftled och stöd på armbågarna skulle deltagaren flektera 

underbenen i knälederna, en rörelse som enklast kan efterlikna en spark i rumpan med båda 

benen samtidigt. Genom att främst kontrahera Hamtringsmuskulaturen samt Gastrocnemius 

lyfter underbenet en momentarm som är kopplad till ett viktmagasin. Denna maskin kunde 

ställas in så att momentarmen hamnade på optimalt läge på underbenets baksida.  

 

Sittande knäspark (Cybex - Leg extension): Syftet med denna maskin är att träna framsida 

lår, dvs. Quadriceps Femoris. Deltagaren fick sitta i en upprätt position, precis som på en 

vanlig stol, med den skillnaden att benen var fastkilade bakom en vadderad momentarm. 

Momentarmen ställdes in för att inte belasta knäleden fel samt för att få ett optimalt moment. 

Vidare ställdes även ryggstödets position in, detta för att ge ett bekvämt sittdjup samt för att 

få knäleden i höjd med momentarmens rotationscentrum.  

 

Sittande rodd (Cybex – Duals lat / row fittrax): Denna övning utfördes i sittande upprätt 

läge med stöd för knän och fötter. Deltagarna drog två handtag från raka armar till böjda 

armar mot höften. Handtagen var kopplade till ett viktmagasin med hjälp av vajrar. Deras 

ursprung var i brösthöjd och rörelsen gick därför i fallande riktning ner mot höften. 

 

Sittande rygg (Cybex - Duals lat / row): Utfördes i samma position som sittande rodd. 

Istället för att jobba i statisk position med ryggen skulle de i denna övning med en viss 

belastning försöka lägga sig ner bakåt och samtidigt ha helt raka armar. Syftet med denna 

övning var att främst träna Erector spinae samt sätesmuskulaturen.  

 

Sittande mage (Cybex - Abdominal): Utfördes i sittande upprätt position med fötterna 

fastkilade bakom en vadderad ställning. Deltagarna initierade rörelsen i upprätt position för 

att avsluta den i framåtböjd position av bålen. Överkroppens rörelse kan enklast beskrivas 
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som en låg bugning med den skillnaden att överkroppen, med hjälp av en sele, lyfte ett 

viktmagasin. I denna övning var det främst olika buk- och höftböjarmuskler som tränades.  

 

Axelpress (Cybex - Multipress): Utfördes i sittande upprätt position med benen placerade på 

stödpinnar i marknivå. Händerna placerades på två handtag i öronhöjd vid sidorna av huvudet. 

Dessa handtag var en del av en stor momentarm som i sin tur var kopplad till ett viktmagasin. 

Handtagen skulle pressas upp mot taket för att lyfta den förinställda vikten. Övningen 

initierades således med böjda armar för sedan arbetas upp till raka armar och sedan tillbaka 

till ursprungspositionen med böjda armar. I denna övning var det bl.a. Deltoideus och Triceps 

brachii samt Trapeziusmuskulaturen som tränades påtagligt. 

 

Bröstpress (Cybex - Multipress): Utfördes liggandes på rygg med benen böjda i knäled (ca 

100 grader) och fötterna på stödpinnar. Med händer placerade på två handtag i brösthöjd, 

några centimeter ovanför kroppen, kunde deltagarna lyfta den hävarm som viktmagasinet var 

fäst vid. Övningen initierades med böjda armar från bröstet för att sedan lyfta hävarmen mot 

taket till raka armar och avslutas med böjda armar i utgångspositionen. I denna övning var det 

bl.a. Pectoralis minor/major samt Triceps brachii som tränades påtagligt.  

 

Samtliga övningar utfördes på maskiner tillverkade av Cybex. På samtliga träningspass gavs 

ändamålsenlig teknikjustering samt muntlig uppmuntran av träningsledarna.  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Detta arbete är en del av ett forskningsprojekt på GIH tillsammans med en doktorand, seniora 

forskare och en biomedicinsk analytiker. Vid planeringen av undersökningen har stor 

noggrannhet eftersträvats. Vid de olika testerna har samma lokaler och samma utrustning 

använts. Likaså har samma testledare testat samma personer i samtliga tester. Därmed har 

också det beröm och peppning som ges under testerna haft motsvarande dos vid för- och 

eftertester. De fysiologiska testerna har utvalts baserade på vad som var relevant för studiens 

syfte. Som ett tillvägagångssätt att öka tillförlitligheten i mätningarna användes ett andra 

förtest vid jämförelse med eftertestet för att evaluera förändringar av styrketräningsperioden. 

Förfarandet användes för att ta bort eventuella ökningar i testresultat p.g.a. tillvänjning mellan 

ett första och andra förtest, som ibland kan ses hos äldre vid mätningar av uthållighetsstyrka, 

men inte för de kortare funktionella testerna (Andersson et al. 2013). 
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2.6 Statistik 

Statistiska skillnader beräknades med t-test (signifikansnivå p<0,05) mellan andra förtestet 

och eftertestet. 

3. Resultat 

Under följande avsnitt presenteras resultaten som svarar på frågeställningarna vilka senare 

berörs i diskussionsavsnittet. För att illustrera eventuella förändringar mellan förtest och 

eftertest presenteras resultaten med figurer eller tabeller, ibland båda delarna. Betoning har 

lagts vid antal som förbättrade sig, medelförbättringen och den procentuella förbättringen 

mellan förtest två (F2) och eftertest (ET). För maximal knämuskelstyrka genomfördes som 

tidigare beskrivits endast ett förtest (FT). Samtliga data finns också sammanställd i bilaga 2 

och 3. I detta avsnitt kan några av enheterna komma att skrivas förkortade för att skapa 

bekvämare läsning.  

3.1 Resultat för Maximal knämuskelstyrka 

Signifikanta förbättringar har kunnat urskiljas för träningsgruppen i alla mätningar av 

koncentriskt-, excentriskt- och statiskt muskelarbete. Tabell 4 deklarerar en förbättring på 7,8 

% i excentrisk styrka, 9,5 % i koncentrisk styrka och 10,4 % i statisk styrka. Det var heller 

inga interna bortfall för detta test, samtliga inkluderade deltagare utförde testet.  

Tabell 4. Resultat från förtestet (FT) och eftertestet (ET) vid maximal knämuskelstyrka för träningsgruppen. 

Här visas medelvärde (Nm) ± standardavvikelse, (min-max), procentuell förändring, signifikansnivå vid t-test, 

samt antal testade, n. 

 

Tabell 5 åskådliggör resultaten för kontrollgruppens utveckling i koncentriskt-, excentriskt- 

och statiskt muskelarbete. Inga signifikanta förbättringar har kunnat urskiljas för 

kontrollgruppen. Fynden i tabellen visar att både den excentriska- och den koncentriska 

styrkan sjönk med -7,2 % respektive -8,4 % (signifikant). För statisk styrka visade eftertestet 

Maximal benstyrka: 

Träningsgruppen FT ET

Förändring       

(%)

P-värde     

(p<0,05)

Antal     

(n)

Excentrisk

180,91 ± 37,85 

(121-229)

195,09 ± 39,17 

(139-249) 7,8 0,027 11

Koncentrisk

119,91 ± 28,42 

(71-157)

131,36 ± 28,62 

(91-175) 9,5 0,001 11

Statisk

130,45 ± 26,66 

(90-169)

144,09 ± 24,75 

(111-190) 10,4 0,002 11
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en icke signifikant ökning med 2,1 %. Det förekom heller inga interna bortfall för 

kontrollgruppen, dvs. samtliga inkluderade deltagare utförde testet.  

Tabell 5. Resultat från förtestet (FT) och eftertestet (ET) vid maximal knämuskelstyrka för kontrollgruppen. Här 

visas medelvärde (Nm) ± standardavvikelse, (min-max), procentuell förändring, signifikansnivå vid t-test, samt 

antal testade, n.  

 

Figur 2 illustrerar den data som tidigare presenterats för träningsgruppen i tabell 4. De 

procentuella förbättringarna var som nämnts 7,8 % för excentriskt-, 9,5 % för koncentriskt- 

och 10,4 % för statiskt muskelarbete. Samtliga resultat visar på en god signifikans. För en 

vidare översikt hänvisas till tabell 4.   

 

 

Figur 2. Utveckling i maximal benstyrka för träningsgruppen (n=11) redovisat i excentriskt, koncentriskt och 

statiskt muskelarbete (Nm).  

Maximal benstyrka: 

Kontrollgruppen FT ET

Förändring       

(%)

P-värde     

(p<0,05)

Antal     

(n)

Excentrisk

198,89 ± 75,12  

(96-347)

186,56 ± 69,35  

(82-310) -7,2 0,08 9

Koncentrisk

123,56 ± 41,08  

(59-185)

113,22 ± 44,61  

(55-187) -8,4 0,01 9

Statisk

135,44 ± 45,26  

(53-147)

138,33 ± 51,92  

(56-222) 2,1 0,52 9
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Figur 3 åskådliggör den data som tidigare uppvisats för kontrollgruppen i tabell 5. Den 

procentuella utvecklingen var som nämnts -7,2 % för excentriskt-, -8,4 % för koncentriskt- 

och 2,1 % för statiskt muskelarbete. Inga signifikanta förbättringar kunde påvisas för 

kontrollgruppen. För en vidare översikt hänvisas till tabell 5.  

 

Figur 3. Utvecklingen i maximal benstyrka för kontrollgruppen (n=9) redovisat i excentriskt, koncentriskt och 

statiskt muskelarbete (Nm).  

3.2 Resultat för uthållighetsstyrka i benmuskulaturen via 

stolsuppresningar 50 ggr 

I nedanstående figur 4 illustreras utvecklingen för träningsgruppen under testet Uppresning 

från stol. För max antal uppresningar deklarerades en signifikant förbättring på 12,1 % med 

ett medelvärde på en ökning med 4,73 uppresningar. Av den totala gruppen på elva personer 

förbättrade sig fem, de resterande sex personerna kunde inte öka sitt värde, då de redan 

uppnått maximalt antal på 50 uppresningar. Tid vid maximalt antal uppresningar visade en 

icke signifikant sänkning på 5,86 sekunder, vilket motsvarar -8,35 %. Sex av elva förbättrade 

sitt resultat här. Vidare förbättrade sig åtta av elva i testets hastighet, där hela gruppens 

medelvärde ökade med nivån 0,1 uppresningar/sekund vilket motsvarar en förbättring med 

16,9 %, som också var signifikant. 
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Figur 4. Utvecklingen i uppresningar från stol för träningsgruppen (n=11) redovisat i hastighet, max antal 

uppresningar samt tid vid max uppresningar mellan andra förtestet och eftertestet.  

För kontrollgruppen var utvecklingen i motsatt riktning och inga signifikanta förändringar 

kunde deklareras. Resultaten vid testet för denna grupp är inte illustrerade i någon figur utan 

presenteras istället endast här i texten. Samtliga nio deltagare i kontrollgruppen genomförde 

testet. De försämrade sig i max antal uppresningar med ett snitt på 2,44 uppresningar, dvs. -

7,5 %. Av dessa kunde endast fem deltagare förbättra sig då övriga redan uppnått det 

maximala antalet på 50 uppresningar. Tid vid maximalt antal uppresningar visade en 

medelförändring på -2 sekunder vilket motsvarar -3.5 %. Även hastigheten visade samma 

trend och sjönk med -0,03 uppresningar/sekund vilket motsvarar -4,7 %.  

3.3 Resultat för kondition mätt med ergometercykeltest 

Tabell 6 visar att inga signifikanta förbättringar noterades vid träningsgruppens 

ergometercykeltest för att bestämma konditionsutvecklingen. Det är dock intressant att notera 

att hälften av träningsgruppen förbättrade sig i både absolut och relativ VO2max, samt att en 

majoritet visade en förbättring vid mätparametern slutpuls på samma slutbelastning vid andra 

förtestet och eftertestet. Totalt tio personer utförde testet, dvs. alla utom en. Gruppen 

uppvisade en medelförändring i absolut VO2max-värde med -0,02 l/min, vilket motsvarar en 

försämring på -0,6 %. Likaså kunde en försämring noteras för relativt VO2max-värde med i 
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snitt -1,4 ml/kg/min, dvs. -3,9 %. Nivån på såväl låg som hög belastning var lika vid andra 

förtestet och eftertestet. Ingen signifikant förändring av slutpulsen noterades för 

träningsgruppen.  

Tabell 6. Resultat från andra förtestet (F2) och eftertestet (ET) vid ergometercykeltest för träningsgruppen. Här 

visas medelvärde ± standardavvikelse, (min-max), signifikansnivåer vid t-test, bortfall samt hur många som har 

förbättrat sig. 

 

Tabell 7 visar att inga signifikanta förbättringar inte heller noterades vid kontrollgruppens 

ergometercykeltest. Inget internt bortfall registrerades för testet, samtliga nio deltagare 

prövades. En medelförändring på -0,23 l/min kunde påvisas för absolut VO2max, vilket 

motsvarar en försämring på -9,0 %. Likaså kunde en försämring noteras för relativt VO2max-

värde för gruppen i snitt med -3,7 ml/kg/min, dvs. -9,9 %. Nivån på såväl låg som hög 

belastning var lika vid andra förtestet och eftertestet. Ingen signifikant förändring av 

slutpulsen noterades för kontrollgruppen.  

Tabell 7. Resultat från andra förtestet (F2) och eftertestet vid ergometercykeltest för kontrollgruppen. Här visas 

medelvärde ± standardavvikelse, (min-max), signifikansnivåer vid t-test, bortfall samt hur många som har 

förbättrat sig. 

 

Figur 5 åskådliggör de förändringar som tidigare beskrivits i tabell 6 och 7.  

 

Ergometercykeltest: 

Träningsgrupp F2 ET Diff

Förändring 

(%)

P-värde     

(p<0,05)

Bortfall 

(n)

Förbätt. 

(n)

Slutpuls låg belastning 

(slag/min)

93,28 ± 10,83 

(75-106)

90,13 ± 7,75 

(74-99,5) -3,15 -3,38 0,109 1 8 av 10

Slutpuls hög belasning 

(slag/min)

126,85 ± 14,62 

(103-146)

124,33 ± 13,65 

(106-151,75) -2,53 -1,99 0,425 1 8 av 10

Absoluta VO2max 

(l/min)

2,48 ± 0,83 

(1,28-3,63)

2,47 ± 0,97 

(0,87-3,6) -0,02 -0,6 0,918 1 5 av 10

Relativ VO2max 

(ml/kg*min)

35 ± 8,61    

(17,7-44,5)

33,63 ± 10,15 

(17,25-46,6) -1,37 -3,93 0,586 1 5 av 10

Ergometercykeltest: 

Kontrollgrupp F2 ET Diff

Förändring 

(%)

P-värde     

(p<0,05)

Bortfall 

(n)

Förbätt. 

(n)

Slutpuls låg belastning 

(slag/min)

97,25 ± 17,95 

(71-121,5)

93,56 ± 14,94 

(71-112,5) -3,69 -3,8 0,164 0 5 av 9

Slutpuls hög belasning 

(slag/min)

132,11 ±23,73 

(82,5-161)

132,61 ± 23,66 

(80-159) 0,5 0,38 0,723 0 5 av 9

Absoluta VO2max 

(l/min)

2,57 ± 0,74 

(1,72-3,93)

2,34 ± 0,92 

(0,97-4,01) -0,23 -8,96 0,077 0 2 av 9

Relativ VO2max 

(ml/kg*min)

37,94 ± 8,59 

(27,1-57,1)

34,2 ± 11,12 

(19,1-57,5) -3,74 -9,87 0,093 0 3 av 9
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Figur 5. Utvecklingen vid ergometercykeltest för träningsgruppen (n=10) och kontrollgruppen (n=9) redovisat i 

absoluta värden för VO2max (l/min) samt i relativa värden (ml/kg*min). 

3.4 Resultat vid 5-minuter pyramidtest (5MPT) 

Huvudfynden i tabell 8 visade icke signifikanta förbättringar för träningsgruppen inom 

samtliga fyra registreringar vid 5MPT. För antal vändor efter fem minuter kunde en 

förändring på 1,4 % med ett medelvärde på 1 slag/min utläsas. Här hade fem av tio förbättrat 

sitt resultat från förtestet. Med en förbättring hos sex av tio personer kunde för gruppen en 

förändring på 2,7 % med ett medelvärde på 1,9 utläsas för power efter fem minuter. Likaså 

visade resultaten en förändring av slutpuls på -2,3 % med ett medelvärde på 3,5 slag/min. 

Resultaten från eftertestet säger också att deltagarna skattade 0,5 högre mellan andra förtestet 

och eftertestet på Borgskalan RPE-20 skalan efter avslutat test. 

Tabell 8. Resultat från andra förtestet och eftertestet vid 5MPT för träningsgruppen. Här redovisas medelvärde 

± standardavvikelse, (min-max), signifikansnivåer vid t-test, bortfall samt hur många som har förbättrat sig. 

 

5MPT: Träningsgrupp F2 ET Diff

Förändring 

(%)

P-värde     

(p<0,05)

Bortfall 

(n)

Förbätt. 

(n)

Antal vändor efter 5 

min (antal)

70,1 ± 9,62   

(50-85)

71,1 ± 11,86 

(47-91) 1 1,43 0,43 1 5 av 10

Power efter 5 min    

(W)

69,18 ± 11,33 

(49,51-84,35)

71,07 ± 13,71 

(46,41-92,29) 1,89 2,73 0,161 1 6 av 10

Slutpuls        

(slag/min)

151,9 ± 12,64 

(136-173)

148,4 ± 15,02 

(127-173) -3,5 -2,3 0,197 1 7 av 10

Upplevd ansträngning 

(Borg RPE-6-20)

15,3 ± 1,83    

(13-18)

15,8 ± 2,04     

(14-19) 0,5 3,27 0,244 1 3 av 10
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Huvudfynden som redovisas i tabell 9 säger oss att inga signifikanta resultat kan lyftas fram 

samt att det inte förekom något internt bortfall vid detta test även för kontrollgruppen. För 

antal vändor efter fem minuter kunde en medelförändring på -2,8 vändor, vilket motsvarar -

4,2 % utläsas. Tre av nio inom kontrollgruppen visade på förbättringar. Vid power efter fem 

minuter för 5MPT var medelförändringen för gruppen -2,2 W dvs. en försämring med -3,5 %, 

då fyra av nio förbättrade sig. Slutpulsen sjönk med -5 slag/min i snitt, en förändring på -3,4 

%. Sex av nio förbättrade sig. Vid upplevd ansträngning skattade kontrollgruppen i snitt 

tämligen lika mellan andra förtestet och eftertestet.  

Tabell 9. Resultat från andra förtestet och eftertestet vid 5MPT för kontrollgruppen. Här redovisas medelvärde ± 

standardavvikelse, (min-max), signifikansnivåer vid t-test, bortfall samt hur många som har förbättrat sig. 

 

I Figur 6 åskådliggörs förändringen i power mellan testerna för träningsgruppen och 

kontrollgruppen. Träningsgruppens medelvärde ökade med 2,7 %, medan för kontrollgruppen 

kunde istället utläsas en sänkning med 3,5 %, utan att någon signifikans kunde påvisas, för 

vare sig tränings- eller kontrollgruppen.  

 

Figur 6. Utvecklingen i power (W) för träningsgruppen (n=10) och kontrollgruppen (n=9) i 5MPT mellan 

andra förtestet och eftertestet. 

5MPT: Kontrollgrupp F2 ET Diff

Förändring 

(%)

P-värde     

(p<0,05)

Bortfall 

(n)

Förbätt. 

(n)

Antal vändor efter 5 

min (antal)

66,89 ± 12,7 

(46-90)

64,11 ± 12,43 

(47-89) -2,8 -4,15 0,165 0 3 av 9

Power efter 5 min    

(W)

62,75 ± 18,43 

(32,41-92,21)

60,54 ± 19,15 

(32,73-90,57) -2,2 -3,53 0,178 0 4 av 9

Slutpuls        

(slag/min)

148,67 ± 22,15 

(106-185)

143,67 ± 21,4 

(101-172) -5 -3,36 0,117 0 6 av 9

Upplevd ansträngning 

(Borg RPE-6-20)

17,22 ± 2,28 

(13-20)

17,56 ± 1,74 

(15-20) 0,33 1,94 0,195 0 0 av 9
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3.5 Resultat för 6-minuters gångtest 

Vid 6-minuters gångtest (figur 7) framkom att med signifikansnivåer på p=0,345 respektive 

p=0,053 kunde varken signifikans för träningsgruppen eller kontrollgruppen fastställas. Figur 

7 säger oss även att träningsgruppens medelförändring var 5,46 meter, vilket motsvarar en 

ökning på 0,9 %. För kontrollgruppen kunde inte någon ökning utläsas utan istället en 

försämring på -2,9 % med en sänkning av medelvärdet på -17,6 meter. Utan några bortfall i 

vare sig tränings- eller kontrollgruppen visade fyra av elva respektive tre av tio på positiva 

förändringar. För mer detaljerad information hänvisas till tabellerna i bilaga 2 och 3.  

 

Figur 7. Utvecklingen i 6 minuters gångtest (m) för träningsgruppen (n=11) och kontrollgruppen (n=9) mellan 

andra förtestet och eftertestet. 

3.6 Resultat för övriga funktionella tester 

Tabell 10 visar att inget bortfall förekom, dvs. samtliga elva personerna i träningsgruppen 

genomförde dessa tre övriga funktionella tester. Testet ”5 uppresningar från stol” visade en 

signifikant förbättring med -12,8 % dvs. -1.3 sekunder (p=0,008) medan för ”Timed up and 

go” och ”6 meter max gång” kunde inga signifikanta förbättringar ses. ”Timed up and go” var 

dock med sin relativt goda signifikans på p=0,075 nära den fastställda gränsen på p=0,05.  
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Tabell 10. Resultat från andra förtestet och eftertestet vid ”Timed up and go”, ”5 uppresningar från stol” och ”6 

meter max gång” för träningsgruppen. Här redovisas medelvärde ± standardavvikelse, (min-max), 

signifikansnivåer vid t-test, bortfall samt hur många som har förbättrat sig. 

 

Tabell 11 deklarerar att det inte förekom interna bortfall och därmed fullföljde alla nio 

personerna i kontrollgruppen dessa tester. Ingen signifikant förändring framkom för något av 

de tre funktionella korta testerna för kontrollgruppen. Dock sågs tendens till försämring för 

medelvärdet hos de båda testerna ”Timed up and go” och ”5 uppresningar från stol” med en 

ökning i tid på 4,2 % respektive 7,0 %, medan medelvärdet för ”6 meters max gång” visade i 

stort sett ingen förändring alls (-0,5 %).  

Tabell 11. Resultat från andra förtestet och eftertestet vid ”Timed up and go”, ”5 uppresningar från stol” och ”6 

meter max gång” för kontrollgruppen. Här redovisas medelvärde ± standardavvikelse, (min-max), 

signifikansnivåer vid t-test, bortfall samt hur många som har förbättrat sig. 

 

Staplarna i figur 8 illustrerar de förändringar som tidigare redovisats för träningsgruppen. 

Kontrollgruppens resultat för dessa tre korta tester redovisas inte i någon figur utan endast i 

text och tabell enligt ovan. För mer information hänvisas till föreliggande tabeller 10 och 11.  

 

Övriga tester: 

Träningsgrupp F2 ET Diff

Förändring 

(%)

P-värde     

(p<0,05)

Bortfall 

(n)

Förbätt. 

(n)

Timed up and 

Go (s)

5,12 ± 0,73 

(3,87-6,59)

4,83 ± 0,66 

(3,56-6,19) -0,29 -5,67 0,075 0 9 av 11

5 uppresningar 

från stol (s)

9,9 ± 1,51 

(6,69-11,72)

8,63 ± 1,22 

(6,03-10,34) -1,27 -12,84 0,008 0 10 av 11

6 meter max 

gång (s)

2,53 ± 0,33 

(2-3,12)

2,47 ± 0,35 

(1,91-3,16) -0,06 -2,45 0,49 0 5 av 11

Övriga tester: 

Kontrollgrupp F2 ET Diff

Förändring 

(%)

P-värde     

(p<0,05)

Bortfall 

(n)

Förbätt. 

(n)

Timed up and 

Go (s)

5,61 ± 0,97 

(4,44-7,56)

5,85 ± 0,92 

(4,39-7,6) 0,24 4,24 0,094 0 2 av 9

5 uppresningar 

från stol (s)

11,25 ± 2,99 

(7,3-16,69)

12,04 ± 2,52    

(9,2-16) 0,79 7,02 0,097 0 3 av 9

6 meter max 

gång (s)

2,67 ± 0,42 

(2,28-3,4)

2,65 ± 0,35 

(2,15-3,22) -0,01 -0,54 0,885 0 6 av 9
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Figur 8. Utvecklingen för träningsgruppen (n=11) mellan andra förtestet och eftertestet vid ”Timed up and Go” 

(s), ”5 uppresningar från stol” (s) och ”6 meter max gång” (s).  

 

4 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka olika fysiologiska parametrar för att visa hur äldre 

påverkas prestationsmässigt av en period på åtta veckor med relativt tung styrketräning. 

Analysresultaten indikerar, jämfört med kontrollgruppen, en påtaglig positiv utveckling hos 

träningsgruppen. Signifikanta förbättringar kunde ses för koncentrisk-, excentrisk- och statisk 

momentan maximal styrka, liksom för uthållighetsstyrka i benen vid testet ”uppresningar från 

stol 50 gånger” för träningsgruppen, men inte för kontrollgruppen. Därmed kan vi dra 

slutsatsen att relativt tung styrketräning i åtta veckor har resulterat i ökad statisk och 

dynamisk momentan styrka samt uthållighetsstyrka i benen för träningsgruppen med äldre 

kvinnor och män, vilket också är i linje med ställd hypotes i arbetet. För det funktionella testet 

”5 uppresningar från stol” (där styrka men även balans och koordination till viss del sätts på 

prov) kunde även signifikanta förbättringar påvisas för träningsgruppen, men inte för 

kontrollgruppen.  

 

Resultaten överensstämmer också med fynd från tidigare undersökningar inom ämnet. Flera 

studier indikerar att otränade både äldre och yngre män samt kvinnor har ökat i maximal 

styrka efter två till tre månaders styrketräning (Frontera et al. 1988; Jozsi et al. 1999; Komi 

1986; Moritani & DeVries 1980). Samtidigt pekar forskningen på att de träningsgenererade 

ökningarna vi nu kan se i benstyrka hos träningsgruppen till stor del beror på neuromuskulära 

faktorer (Moritani et al. 1980; Sale et al. 1988; Häkkinen et al. 1998; 2000). Även 
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muskelhypertrofi, dvs. ökad tvärsnittsyta, antas kunna ha bidragit till styrkeökning fr.a. i 

senare delen av den progressiva träningsperioden. Fynd från tidigare studier pekar på en sådan 

utveckling (Moritani et al 1980; Frontera et al. 1988). För att kunna urskilja förekomst samt 

storlek av muskelhypertrofin krävs dock en närmare analys t.ex. via mätning av tvärsnittsarea 

för knästräckarmuskulaturen med magnetkamera och/eller analyser av muskelfiberstorlek i 

berörda muskelgrupper. I styrkeutvecklingen vid jämförelse mellan koncentrisk-, excentrisk- 

och statisk momentan benstyrka har inga större skillnader kunnat urskiljas för 

träningsgruppen. Kontrollgruppen visade en sänkning för dynamisk styrka som var signifikant 

för koncentrisk men inte för excentrisk styrka medan statisk styrka var för dem i stort sett 

oförändrad. De träningsgenererade signifikanta ökningar som presenterats för 

träningsgruppen tyder inte på några stora procentuella skillnader mellan statisk (10,4 %) och 

dynamisk excentrisk (7,8 %) eller koncentrisk maximal styrka (9,5 %). Dessa nivåer är 

likvärdiga med tidigare publicerade data för män (60-72 år) som genomförde 12 veckors 

styrketräning 3 ggr/v (Frontera et al. 1988). De fann för knästräckarmuskulaturen en 

signifikant förbättring med 10 procent vid den konstanta hastigheten 60 grader/sekund, medan 

vi använde den något långsammare hastigheten 30 grader/sekund. I deras studie inkluderas 

dock inte äldre kvinnor. Den signifikanta förbättringen för träningsgruppen som vi fann vid 

uthållighetstestet, att försöka utföra 50 uppresningar från stol så fort som möjligt, var 16,9 

procent och vid det korta testet 5 uppresningar från stol 12,8 procent. 

 

För konditionstesterna 5MPT (5-minuters pyramidtest) och ergometercykeltestet kunde inga 

signifikanta förbättringar lyftas, vare sig för träningsgruppen eller för kontrollgruppen under 

8-veckorsperioden. Således, leder relativt tung styrketräning för äldre inte till några 

signifikanta förbättringar i konditionstest enligt detta arbete, vilket också motsäger 

föreskriven hypotes. Även om inga signifikanta förändringar sågs i konditionstesterna är det 

ändå av visst intresse att titta på de olika trender som ändå framkom för de två grupperna. För 

ergometercykeltestet Ekblom-Bak presenterades data i både relativa (ml/kg*min) och 

absoluta mått (l/min), dvs. mått som både tar hänsyn till vikten och inte gör det. I de data som 

presenterades i figur 5 i resultatavsnittet ses att de absoluta resultaten för träningsgruppen 

knappt har rört på sig medan de relativa har försämrats under 8-veckorsperioden. En 

förklaring kan vara att deltagarna som tillhört träningsgruppen har ökat till viss del i vikt men 

inte i kondition (Bilaga 4). Formeln för den relativa syreupptagningsförmågan (ml/kg*min) 

tar hänsyn till deltagarens vikt vilket leder till en automatisk försämring. Alltså kan vi om vi 
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utgår från det absoluta medelvärdet dra slutsatsen att deltagarnas kondition varken har 

förbättrats eller försämrats nämnvärt. Det är dock intressant att notera att hälften av 

träningsgruppen förbättrade sig i både absolut och relativ VO2max, samt att en majoritet 

visade en förbättring vid mätparametern slutpuls på samma slutbelastning vid andra förtestet 

och eftertestet. För kontrollgruppen sågs ingen signifikant förändring av cykelergometertestet, 

dock framkom en tendens till försämring i både relativa och absoluta mått (se figur 5). 

Tidigare studier för äldre har visat att styrketräning kombinerat med konditionsträning under 

en 8-veckorsperiod kan leda till signifikant ökat resultat i syreupptagningsförmågan 

(VO2max) mätt med submaximalt ergometercykeltest (Andersson et al. 2013).  

 

Tidigare presenterad forskning berättar för oss att god kondition är relaterat till ökad hälsa och 

livslängd samt minskad förekomst av hjärtkärlsjukdomar (Lee et al. 1989; Williams 2001). 

Vidare har visats i studier att just ökad muskelstyrka leder till minskad förekomst av högt 

blodtryck, stort bukomfång, höga nivåer av blodfetter och blodsockret (Jurca et al. 2005). 

Med den utveckling som träningsgruppen visat i koncentrisk-, excentrisk- och statisk 

momentan maximal benstyrka, liksom för uthållighetstyrka, har träningsdeltagarna nu till viss 

del minskat risken för de ovan nämnda åkommorna. Hälsoutvecklingen för träningsgruppen 

genererar inte bara till en ökad muskelstyrka och därmed livskvalité utan skapar också, genom 

sitt preventiva arbete, förutsättningar för samhällsekonomiska vinster (Hambrecht et al. 2004; 

Hagberg och Lindholm 2006).  

 

Förutom att fokusera på interventioner med styrkekapacitet hos äldre deltagare som målgrupp 

kan också lyftas fram forskningsresultat för unga deltagare där det har visats för yngre män att 

ökad muskelstyrka minskar risken för hjärtinfarkt och stroke i medelåldern (Timpka 2013; 

Timpka et al. 2013). Sambandet berättar för oss hur viktigt det är med hög muskelstyrka samt 

värdet av att upplysa vederbörande i tidig ålder.  

 

”5MPT” (5-minuters pyramidtest), ”Timed up and go” och ”uppresningar från stol 50 gånger” 

är relativt billiga och enkla test då de inte kräver någon särskild utrustning mer än det som 

normalt finns att tillgå i en vanlig svensk skolmiljö. Som lärare, elev, hälsoplanerare eller 

annan anställd med intresse för folkhälsa, kan den som vill endast med hjälp av de 

beskrivningar som finns författade i metoddelen av denna studie, implementera dessa tester 

för att utreda nivåer av fysisk kapacitet på de yngre och äldre vuxna som frivilligt vill 
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genomföra undersökningarna. Här skulle gymnasieelever tillsammans med ansvarig lärare 

t.ex. kunna starta ett samarbete med kommuner och landsting. Genom att i skolans regi (via 

lärare och t.ex. gymnasielever) kontakta den lokala vårdcentralen alternativt ansvariga i 

kommuner och utföra frivilliga tester på äldre kan många nya kunskaper inhämtas för berörda 

parter. Dessa nya erfarenheter kan leda till hållbara perspektiv med livsstilens betydelse för 

vår hälsa, något som ingår i skolans uppdrag (Lgr 11, s. 52; Gy 11, s.84). 

 

En styrka med arbetet har varit den ökade tillförlitlighet vi strävat efter genom att använda oss 

av ett andra förtest vid jämförelse av eftertestet åtta veckor därefter. Härmed minskades 

påverkan av eventuell tillvänjning av testutförandet. Dock utfördes testet av momentan 

excentrisk-, koncentrisk- och statisk styrka endast under ett förtest och ett eftertest, pga. att 

det är en relativt krävande testmetod som har god validitet och reliabilitet (jfr Seger et al. 

1988; Westing et al. 1988). Samtliga använda testmetoder har i olika internationella 

vetenskapliga sammanhang utvärderats och visat god validitet (se även olika referenser i 

inledningsavsnittet).  

 

Vad som är specifikt med denna undersökning är att registreringar utfördes av såväl 

momentan styrka (koncentrisk, excentrisk och statisk) som uthållighetsstyrka och dessutom 

ett kortare funktionellt benstyrketest som alla visade signifikanta förbättringar. Tidigare 

publicerade styrketräningsstudier har vanligtvis använt endast en mätmetod för att bestämma 

styrkekapacitet (Moritani & DeVries 1980; Seger & Torstensson 1994; Jozsi et al. 1999). 

Enligt vår kännedom är det ingen styrketräningsstudie på äldre som genomfört mätningar på 

både momentan styrka med isokinetisk teknik och uthållighetsstyrka. Men i den här studien 

användes både momentan styrka med isokinetisk teknik och uthållighetsstyrka i 

benmuskulaturen (hastighet vid 50 uppresningar från stol) där de signifikanta förbättringarna 

var i liknande omfattning för de två respektive mätmetoderna (7,8-10,4 % respektive 16,9 %). 

Isokinetisk teknik, dvs. att mäta styrka i konstant hastighet, och/eller i olika statiska vinklar, 

är ett relativt komplicerat och kostnadskrävande sätt att mäta styrkeutveckling med. 

Kunskapen att effekterna i styrketräning för äldre är relativt lika mellan dessa mätmetoder 

medför att det mer enkla och billiga styrketestet i uthållighet för benmuskulaturen tillförlitligt 

kan användas för tester i fältsammanhang för att utvärdera styrkekapacitet hos äldre. Vi fann 

också i en tredje mätmetod, funktionell benstyrka med fem uppresningar från stol, en 

signifikant förbättring i likartad nivå för de äldre (12 %). Således är denna studie unik i 



29 

 

avseendet att använda och påvisa signifikanta förbättringar i tre olika huvudmetoder att mäta 

benmuskelstyrka hos äldre efter en styrketräningsperiod. I vissa sammanhang kan endast detta 

korta funktionella test användas som utvärderingsinstrument.  

 

En personlig reflektion är att det här arbetet har genererat en skur av nya kunskaper och 

erfarenheter för mig som test- och träningsansvarig. Med vana från tidigare projekt anade jag 

att detta större och därmed mer krävande forskningsprojekt skulle medföra högre ambitioner 

och noggrannhet. Samtidigt som den nya miljön skapade en viss oro var det också högst 

motiverande att få samarbeta med så framstående forskare inom ämnet vilket kändes 

fantastiskt. Jag är också positivt överraskad över deltagarnas engagemang och delaktighet i 

test- och träningsprocessen. Det var en tuff uppgift de ställdes inför och trots detta 

genomförde de den med bravur, särskilt träningsgruppen. Vid träningen har vi som 

träningsansvariga inte bara strävat efter att bygga upp ett förtroende hos deltagarna, utan 

också en personlig relation. Genom att gå in på djupet hos deltagarna har vi fått goda 

perspektiv för deras levnadsvanor och villkoren för desamma. Flera deltagare i 

träningsgruppen har uttryckt lycka för hur de träningsgenererade styrkeökningarna förändrat 

deras livskvalité. Samtidigt som detta på ett känslomässigt plan gör mig varm inombords ser 

jag också en tydlig bild som exemplifierar, oavsett ålder, värdet av fysisk aktivitet samt fysisk 

kapacitet bl.a. i form av god muskelstyrka.  

 

För framtida studier skulle det vara intressant att studera eventuella skillnader i hur män och 

kvinnor svarar på träningen och testerna. Som blivande lärare i idrott och hälsa ser jag också 

ett intresse i att studera applicerandet av tester och mätmetoder som ett led i inhämtandet av 

nya kunskaper och perspektiv.  

 

4.1 Konklusion  

Undersökningen med relativt tung styrketräning under åtta veckor för äldre resulterade i en 

signifikant ökad maximal koncentrisk-, excentrisk- samt statisk momentan benstyrka. Vidare 

kunde även utläsas en signifikant bättre uthållighet gällande benmuskelstyrka (50 

uppresningar från stol) samt i ett kort funktionellt test med fem uppresningar från stol. Några 

större skillnader i förbättringarna av styrkeutvecklingen mellan koncentrisk-, excentrisk- och 

statisk benstyrka kunde inte fastställas för träningsgruppen. Vid olika mätningar av 
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konditionsförmåga framkom inga signifikanta förbättringar för någon av de båda studerade 

grupperna. Emellertid framkom i cykelergometertestet en tendens till förbättring för 

träningsgruppen. Således har studien visat att interventioner, med åtta veckors intensiv 

styrketräning, tre gånger per vecka för äldre kvinnor och män, påtagligt kan förbättra 

resultaten vid styrkemätningar såväl momentant som uthållighetsmässigt och vid kort 

funktionellt test. En förbättrad kapacitet av styrka och det korta funktionella testet har i olika 

internationella studier visats ha starka samband med minskad förekomst av vissa 

sjukdomsparametrar, ökad hälsa och god daglig funktionell förmåga. 
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Bilaga 1. Käll- & Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att på äldre personer studera olika fysiologiska parametrar före och 

efter en 8-veckors period med styrketräning som utförs 3 gånger i veckan.  

 

Frågeställningar är: 

 Hur påverkas statisk och dynamisk maximal styrka i främre lårmuskulaturen av 

styrketräning? 

 Är det någon skillnad i resultat mellan koncentrisk och excentrisk styrka i 

lårmuskulaturen före och efter styrketräningsperioden? 

 Hur påverkas maximal syreupptagningsförmåga registrerad via submaximalt cykeltest 

respektive vid pyramidtestet av träningsperioden?  

 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Stand and raise test, 6m velocity test, Timed up and go 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog: avhandlingar, kurslitteratur, tidigare  
Artikeldatabaser: PubMed 
Sökmotorer på webben: Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Kombinationer av sökord och sökplatser som nämnt ovan.   

 

Kommentarer 
Då studien är en del av doktorand Per Franks avhandling har många av källorna kommit att 

tas ifrån dennes PM. Den mesta övriga litteraturen är hämtad från antingen referensmaterial 
till andra avhandlingar alternativt aktuell kurslitteratur i ämnet. Endast ett fåtal har sökts 
fram inför studien.  
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Bilaga 2 – Tabeller med resultat för träningsgrupp 

 

Övning: F2 ET Diff

förändring 

(%)

P-värde   

(p<0,05)

Bortfall       

(n)

Förbättrat sig.      

(n)

Slutpuls låg belastning 

(slag/min)

93,28 ± 10,83 

(75-106)

90,13 ± 7,75 

(74-99,5) -3,15 -3,38 0,109 1 8 av 10

Slutpuls hög belasning 

(slag/min)

126,85 ± 14,62 

(103-146)

124,33 ± 13,65 

(106-151,75) -2,53 -1,99 0,425 1 8 av 10

Absoluta VO2max 

(l/min)

2,48 ± 0,83 

(1,28-3,63)

2,47 ± 0,97 

(0,87-3,6) -0,02 -0,6 0,918 1 5 av 10

Relativ VO2max 

(ml/kg*min)

35 ± 8,61       

(17,7-44,5)

33,63 ± 10,15 

(17,25-46,6) -1,37 -3,93 0,586 1 5 av 10

Gångsträcka (m)

637 ± 63,41 

(542-774)

642,45 ± 68,02 

(540-800) 5,46 0,86 0,345 0 4 av 11

Slutpuls (slag/min)

134 ± 18,6        

(107-160)

131 ± 18,25 

(106-159) -3 -2,24 0,346 0 6 av 11

Upplevd ansträngning 

(Borg RPE-6-20)

12,55 ± 1,92       

(11-17)

13,18 ± 2,27 

(11-17) 0,64 5,07 0,379 0 2 av 11

Ryggtest, Sörensens (s)

62,81 ± 32,02 

(25-113,9)

102,83 ± 71,64 

(26,47-241,94) 40,02 63,72 0,03 1 7 av 10

Buk/höftböj (s)

75,5 ± 35,71 

(22,3-131)

126,56 ± 48,98 

(46,88-211) 51,07 67,64 0,001 3 8 av 8

Axelpress (antal)

21,27 ± 12,97       

(3-51)

29,77 ± 12,12 

(10-42,5) 8,5 39,96 0,017 0 7 av 11

Handgrip höger (N)

359,18 ± 95,71 

(244-583)

349,27 ± 84,29 

(224-499) -9,91 -2,76 0,355 0 6 av 11

Handgrip vänster (N)

321 ± 93,26 

(213-515)

329,27 ± 85,82 

(234-508) 8,09 2,52 0,142 0 7 av 11

Antal vändor efter 5 

min (antal)

70,1 ± 9,62       

(50-85)

71,1 ± 11,86 

(47-91) 1 1,43 0,43 1 5 av 10

Power efter 5 min (W)

69,18 ± 11,33 

(49,51-84,35)

71,07 ± 13,71 

(46,41-92,29) 1,89 2,73 0,161 1 6 av 10

Slutpuls (slag/min)

151,9 ± 12,64 

(136-173)

148,4 ± 15,02 

(127-173) -3,5 -2,3 0,197 1 7 av 10

Upplevd ansträngning 

(Borg RPE-6-20)

15,3 ± 1,83        

(13-18)

15,8 ± 2,04       

(14-19) 0,5 3,27 0,244 1 3 av 10

Snuddar endast stol 

(antal)

30,73 ± 22,66       

(0-50)

35,45 ± 20,79 

(0-50) 4,73 15,38 0,478 0 5 av 11

Max uppresningar 

(antal)

39,09 ± 14,86 

(10-50)

43,82 ± 10,97 

(20-50) 4,73 12,09 0,023 0

5 av 11                      

(6 kunde inte öka)

Tid vid max 

uppresningar (s)

70,98 ± 36,75 

(24,34-160)

65,13 ± 16,1 

(40,69-87,07) -5,86 -8,25 0,553 0 6 av 11

Hastighet (antal/s)

0,59 ± 0,2        

(0,31-1)

0,69 ± 0,19 

(0,48-1,15) 0,1 16,85 0,029 0 8 av 11

Timed up and Go (s)

5,12 ± 0,73 

(3,87-6,59)

4,83 ± 0,66 

(3,56-6,19) -0,29 -5,67 0,075 0 9 av 11

5 uppresningar från 

stol (s)

9,9 ± 1,51       

(6,69-11,72)

8,63 ± 1,22 

(6,03-10,34) -1,27 -12,84 0,008 0 10 av 11

6 meter max gång (s)

2,53 ± 0,33        

(2-3,12)

2,47 ± 0,35 

(1,91-3,16) -0,06 -2,45 0,49 0 5 av 11

Pyramidtest

Uppresningar från stol

Övriga tester

Ekblom-Bak cykeltest

6-min gångtest

Styrketester
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Bilaga 3 – Tabeller med resultat för kontrollgrupp 

 

Övning: F2 ET Diff

förändring 

(%)

P-värde   

(p<0,05)

Bortfall       

(n)

Förbättrat sig.      

(n)

Slutpuls låg belastning 

(slag/min)

97,25 ± 17,95 

(71-121,5)

93,56 ± 14,94 

(71-112,5) -3,69 -3,8 0,164 0 5 av 9

Slutpuls hög belasning 

(slag/min)

132,11 ±23,73 

(82,5-161)

132,61 ± 23,66 

(80-159) 0,5 0,38 0,723 0 5 av 9

Absoluta VO2max (l/min)

2,57 ± 0,74 

(1,72-3,93)

2,34 ± 0,92 

(0,97-4,01) -0,23 -8,96 0,077 0 2 av 9

Relativ VO2max 

(ml/kg*min)

37,94 ± 8,59 

(27,1-57,1)

34,2 ± 11,12 

(19,1-57,5) -3,74 -9,87 0,093 0 3 av 9

Gångsträcka (m)

615,44 ± 71,13 

(529-746)

597,89 ± 67,97 

(503-712) -17,6 -2,85 0,053 0 3 av 9

Slutpuls (slag/min)

131,61 ± 19,85 

(102-164)

126,78 ± 21,39 

(99-157) -4,89 -3,71 0,044 0 7 av 9

Upplevd ansträngning 

(Borg RPE-6-20)

13,22 ± 2,11 

(11-18)

13,33 ± 2,18    

(11-18) 0,11 0,84 0,347 0 0 av 9

Ryggtest, Sörensens (s)

80,80 ± 53,38 

(18,29-191)

77,79 ± 39,3      

(14-127,22) -3,01 -3,73 0,772 0 4 av 9

Buk/höftböj (s)

54,51 ± 39,69 

(21,4-137,43)

53,94 ± 39,72 

(22-124,25) -0,57 -1,04 0,919 0 6 av 9

Axelpress (antal)

21,21 ± 9,17 

(6,5-32,5)

20,43 ± 9,05     

(8-35) -0,79 -3,7 0,617 2 3 av 7

Handgrip höger (N)

307,44 ± 122,71 

(105-499)

321,67 ± 142,44 

(73-513) 14,22 4,63 0,406 0 5 av 9

Handgrip vänster (N)

306,56 ± 145 

(113-552)

325,22 ± 187,99 

(77-711) 18,67 6,09 0,39 0 4 av 9

Antal vändor efter 5 min 

(antal)

66,89 ± 12,7 

(46-90)

64,11 ± 12,43 

(47-89) -2,78 -4,15 0,165 0 3 av 9

Power efter 5 min (W)

62,75 ± 18,43 

(32,41-92,21)

60,54 ± 19,15 

(32,73-90,57) -2,21 -3,53 0,178 0 4 av 9

Slutpuls (slag/min)

148,67 ± 22,15 

(106-185)

143,67 ± 21,4 

(101-172) -5 -3,36 0,117 0 6 av 9

Upplevd ansträngning 

(Borg RPE-6-20)

17,22 ± 2,28 

(13-20)

17,56 ± 1,74    

(15-20) 0,33 1,94 0,195 0 0 av 9

Snuddar endast stol 

(antal)

28,56 ± 21,85 

(0-50)

25,11 ± 21,35    

(0-50) -3,44 -12,06 0,423 0 1 av 9

Max uppresningar (antal)

32,78 ± 16,31 

(12-50)

30,33 ± 16,98    

(9-50) -2,44 -7,46 0,054 0

0 av 9                       

(3 kunde inte öka)

Tid vid max uppresningar 

(s)

56,48 ± 15,41 

(37,4-78)

54,48 ± 16,46 

(24,47-71,4) -2 -3,54 0,597 0 5 av 9

Hastighet (antal/s)

0,55 ± 0,18 

(0,28-0,79)

0,53 ± 0,19 

(0,26-0,78) -0,03 -4,74 0,112 0 3 av 9

Timed up and Go (s)

5,61 ± 0,97 

(4,44-7,56)

5,85 ± 0,92 

(4,39-7,6) 0,24 4,24 0,094 0 2 av 9

5 uppresningar från stol 

(s)

11,25 ± 2,99 

(7,3-16,69)

2,04 ± 2,52    

(9,2-16) 0,79 7,02 0,097 0 3 av 9

6 meter max gång (s)

2,67 ± 0,42 

(2,28-3,4)

2,65 ± 0,35 

(2,15-3,22) -0,01 -0,54 0,885 0 6 av 9

Pyramidtest

Uppresningar från stol

Övriga tester

Ekblom-Bak cykeltest

6-min gångtest

Styrketester
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Bilaga 4 – Tabell med morfologisk data för träningsgruppen 

 

  

F2 ET F2 ET F2 ET

Max 1,76 1,76 83,00 84,00 27,34 27,48

Min 1,61 1,62 48,20 49,70 17,08 17,78

Medel 1,68 1,68 69,16 70,14 24,20 24,57

Längd Vikt BMIMorfologisk data: 

Träningsgruppen
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Bilaga 5 – Bilder till träningsprocessen 

Sittande benpress (Cybex – Seated leg press) 
Tränar större delen av benen det vill säga hamstring, Quadriceps, vader och sätet. Sittandes 

pressar du ett motstånd från dig.  

 

Sittande mage (Cybex – Abdominal) 

Tränar främst raka bukmuskulaturen och höftböjarmuskulaturen. Sittandes drar du ett 

motstånd mot benen. 
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Bröstpress (Cybex - Multipress) 
Tränar främst bröstmuskulaturen men också Triceps. Liggandes trycker du ett motstånd från 

överkroppen uppåt till raka armar. 

 

Sittande rygg (Cybex – Duals lat / row) 
Tränar främst nedre ryggmuskulaturen, men också sätet. Sittandes drar du ett motstånd, med 

ryggen rak, bakåt till liggande läge. 
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Axelpress (Cybex – Multipress) 
Tränar främst musklerna i axeln, men också Triceps. Sittandes lyfter du ett motstånd från 

axlarna uppåt över huvudet. 

 

 

 

Sittande rodd (Cybex – Duals lat / row fittrax) 
Tränar främst övre delen av ryggen, men också biceps. Sittandes drar du ett motstånd från 

raka armar mot naveln. 
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Sittande knäspark (Cybex – Leg extension) 
Tränar Quadriceps. Sittandes sparkar du ett motstånd med benen från böjt läge till rakt läge. 

 

 
Liggande lårcurl (Cybex – Prone leg curl) 

Tränar främst hamstrings, men även vaderna. Liggandes på mage med raka ben för du ett 

motstånd mot sätet. 

 


