Sambandstudie mellan maximal styrka,
effektutveckling och snabbhet

Danys Cabrera Basurto & Jens Nordin

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN
Självständigt arbete på grundnivå 15 HP 130:2014
Ämneslärarprogrammet (Specialidrott) 2011-2016
Handledare: Karin Söderlund
Examinator: Eva Andersson

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hos vältränade om det fanns
något samband mellan maximal styrka, effektutveckling och snabbhet, dvs tester som till stor
del speglar anaerob kapacitet. Syftet var också att undersöka om det här fanns någon skillnad
och/eller likhet mellan kvinnor och män.
(1) Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och maximal styrka? (2) Hur
ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och snabbhet? (3) Hur ser det
eventuella sambandet ut mellan maximal styrka och snabbhet? (4) Hur ser det eventuella
sambandet ut, på ovanstående frågeställningar, hos kvinnor och män?
Metod: Metoden var kvantitativ och laborativ, utformad för att undersöka det eventuella
sambandet mellan snabbhet, maximal styrka och effektutveckling – Detta testades genom tre
olika fysiologiska tester. Testerna genomfördes på en grupp bestående av 10 män (ålder
24,4±2,8 år, kroppsvikt 78,9±9,7 kg och längd 175,6±7,5 cm) och 10 kvinnor (ålder 24,1±1,7
år, kroppsvikt 65±8,0 kg och längd 167±5,7 cm) som var vältränade men hade olika
idrottsbakgrund. Målet var att, utifrån den undersökta gruppen, kunna göra uttalanden om en
större population. Testerna som genomfördes var 1 RM knäböj (maximal styrka), sprint 5 m,
10 m och 30 m (snabbhet) samt ett Wingate-test (effektutveckling). Med hjälp av
statistikprogrammet Statistica 12.0 och beräkningsmetoden Pearson korrelationskoefficient,
har rådata från testerna beräknats för att redovisa det eventuella sambandet.
Resultat: Resultatet visade att det fanns, antingen ett medelstarkt samband eller ett starkt
samband mellan alla tre testerna, för hela gruppen. Majoriteten av testerna visade ett starkt
samband, endast mellan effektutveckling och snabbhet 5 m och 30 m var det ett medelstarkt
samband, inga svaga samband hittades. De starkaste sambanden som hittades, för hela
gruppen, var mellan effektutveckling och maximal styrka (r 0,90 i absoluta tal och r 0,78 i
relativa tal). Män hade, totalt sett, många fler starka samband mellan de olika testerna än
kvinnor, kvinnor hade endast ett enda starkt samband, vilket var mellan effektutveckling och
maximal styrka. Män å andra sidan hade, med majoritet (8 av 14), ett starkt samband mellan
de olika testerna, de starkaste sambanden hittades mellan effektutveckling och övriga tester.
Slutsats: Det fanns ett tydligt samband mellan de olika anaeroba kapaciteterna, för hela
gruppen. När resultatet redovisas för kvinnor och män enskilt, så var slutsatsen inte
densamma – Kvinnor visade både svagare och färre förekommande samband mellan alla
kapaciteter än män.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
Författarna till uppsatsen Danys Cabrera Basurto och Jens Nordin har olika idrottsbakgrund,
boxning respektive fotboll men något som båda idrotterna, liksom många andra idrotter har
gemensamt, är behovet av god anaerob kapacitet. Författarna delar intresset för ämnet och
valet av inriktning för studien och dess innehåll, var därmed givet.
I samband med vårt genuina intresse så hade vi också en idé och tanke för vad vi ville göra
och undersöka. Vid diskussioner och artikelsökning så fick vi en bestämd tro på att det finns
ett samband mellan de tre testerna (som alla till stor del speglar anaerob kapacitet) snabbhet,
maximal styrka och effektutveckling (power). Är det t.ex. så att en stark person också är
snabb?

1.2 Bakgrund
Eftersom denna studie syftade till att undersöka fysiska kapaciteter som inkluderades i den
anaeroba energiprocessen, så visas det på forskning som undersöker ett samband mellan
dessa.
Anaerob träning kunde delas in i två stora delar; anaerob effekt och anaerob kapacitet – Med
anaerob kapacitet menas att kunna klara av så stor anhopning producerade ämnen som möjligt
för att kunna arbeta med hög intensitet under så lång tid som möjligt (Michalsik & Bangsbo
2004, s. 75). Studien undersökte fysiologiska tester som föll in under kategorin anaerob
effekt. ”Anaerob effekt är ett mått på musklernas förmåga att snabbt skaffa sig stora mängder
energi utan att förbruka syre. Den maximala anaeroba effekten representerar den högsta
hastighet, vid vilken anaerob energi kan frigöras” (Michalsik & Bangsbo 2004, s. 75). Genom
fysisk aktivitet som bidrar till att öka den maximala hastigheten av ATP (adenosintrifosfat)
och PCr (kreatinfosfat)-nedbrytningen, bidrar också till att den anaeroba effekten förbättras.
Träningseffekten av anaerob träning sker i första hand i muskulaturen, här sker det en hel del
förändringar; ex. buffertkapaciteten, Na+/K+ pumpar, nerv-muskel samspelet, muskelstyrkan,
mjölksyratransportförmågan, mjölksyraproduktionen vid maximalt arbete, den anaeroba
energifrigörelsehastigheten, snabb kraftutveckling vid maximalt arbete och återuppbyggnaden
av kreatinfostfat ökar. Muskelfibersammansättningen kan även den ändras, förändringen sker
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på detta vis, typ IIx muskelfibrer kan bli typ II och typ I kan bli typ II. Den funktionella
betydelsen av dessa förändringar är ökad snabbhet och, en aning, ökad tid till utmattning vid
intensivt arbete på en given belastning (Michalsik & Bangsbo 2004, s. 207 ff.).

Det var även viktigt att känna till den fysiologiska könsskillnaden för att kunna få en djupare
förståelse för studien. Män har mycket mer testosteron i kroppen än vad kvinnor har (10:1),
detta är anledningen till varför en stor skillnad i muskelmassa och styrka, generellt sett, finns
mellan könen (Harridge 2007, s. 783 ff.) Detta är självklart en ytterst viktig bidragande
orsak/påverkan vid den mesta form av resultat och genomförande av träning. Män har även
generellt fler av de snabbare typ II muskelfibrer än kvinnor (Roepstorff, Thiele, Hillig,
Pilegaard, Richter, Wojtaszewski & Kiens 2006, s. 125 ff.) vilket är en viktig faktor vid bland
annat sprintträning, speciellt för att kunna nå en så hög hastighet som möjligt.

1.3 Forskningsläge
Vid en närmare undersökning av tidigare forskning hittades ett par exempel som visade på att
det fanns ett tydligt samband mellan den maximala styrkan i benen och snabbhet (sprint). Den
amerikanska studien av McBride, Blow, Kirby, Haines, Dayne och Triplett (2009) använde
sig av 17 st manliga amerikanska fotbollsspelare ur första divisionen i USA för att titta på just
sambandet mellan maximal styrka i benen och snabbhet. Testerna som användes för att
bestämma de maximala värdena var knäböj, där testpersonerna fick gå ner till 70 graders
vinkel i knäleden samt 5, 10 och 40 yards (4,57 m, 9,14 m och 36,57 m) sprinttest. Denna
studie använde endast relativa tal i knäböj (antal kilo relaterat till kroppsvikt) och i
jämförelsen mellan dessa värden och sprinttiderna på 40 yard (36,57 m) fann forskarna i den
studien, enligt dem, ett signifikant samband med ett r-värde på 0,6. Ett medelstarkt samband
fann forskarna även i jämförelse med sprinttiderna på 10 yard (9,14 m) med ett r-värde på 0,5.
När forskarna tittade på sprinttiderna för 5 yards (4,57 m) hittades inget signifikant samband
och r-värdet visade 0,45. Sedan delade forskarna in fotbollsspelarna i två olika grupper innan
vidare analys av resultaten – grupp 1 bestod av testpersoner som kunde knäböja mer än 2,1
gånger sin egen kroppsvikt och grupp 2 bestod av de som knäböjde under 1,9 gånger egen
kroppsvikt. Den starkaste gruppen, grupp 1, hade betydligt kortare sprinttider på 10 och 40
yards (9,4m och 36,57m), de hade även kortare sprinttider på 5 yards (4,57m) men ingen
signifikant tidsskillnad. Det forskarna kom fram till, som kunde användas i praktiken, var att
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tid som prioriteras på träning som syftar till en ökad maximal styrka i knäböj, också sannolikt
skulle öka sprinthastigheten.

I en studie genomförd av Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones och Hoff (2004, s. 285ff.)
testades det norska fotbollslaget Rosenborg FC, beståendes av 17 st män. Testerna som
deltagarna fick genomföra var bland annat ett sprinttest på 30 meter med tidtagning och
deltider var tionde meter samt ett styrketest i form av knäböj 1RM (repetition maximum) med
cirka 90 graders vinkel i knälederna. Vid analys av resultaten använde forskarna endast de
relativa talen. Resultaten visade ett oerhört starkt samband mellan värdena för knäböj och
sprinttiderna för 10 meter (r-värdet visade 0,94), samt ett starkt samband vid jämförelse med
sprinttiderna för 30 meter (r-värde visade 0,71). Sammanfattningsvis skrev forskarna att det
de fann var att den maximala styrkan i knäböj avgjorde sprinttider, ju starkare desto snabbare.
Träning med få repetitioner, höga vikter och fokus på den koncentriska delen av övning
bedrevs mest av de starkaste och snabbaste fotbollsspelarna.

Det fanns även studier som visade på det precis motsatta, att det inte fanns något samband
mellan den maximala styrkan i ben och snabbhet. En norsk studie (Ingebrigtsen & Jeffreys
2012, s. 84 ff.) testade norska herrjunior-elithandbollsspelare i styrketester. Dessa tester
bestod av knäböj och bänkpress, hopptester i form av counter movement jump (vertikalhopp)
och squat jump (knäböjshopp), samt sprinttester som var 30 meter sprint (deltid på 10 meter)
och repeated sprint ability (upprepade löpningstest, ofta med riktningsförändringar) för att
titta på sambandet mellan dessa. När det då var dags att analysera resultaten hittades inget
samband mellan styrketesterna och sprinttesterna när forskarna tittade på de absoluta talen
(antal kilo i knäböj och bänkpress). Det forskarna gjorde då var att de använde sig av relativa
tal och då hittade de signifikanta samband mellan deltiden i 10 meter sprint och det relativa
värdet i bänkpress, det samma hittades inte i jämförelsen med knäböj.

I dessa två norska studier ovan, utfördes liknande tester vad gäller själva testmomenten och
standardiseringar men trots detta fick de olika utfall. En möjlig förklaring i detta var att i
studien där forskarna hittade ett starkt samband bestod testgruppen av ett seniorlag med vuxna
män, som förmodligen var starkare i benen jämfört med juniorlaget vars tester inte ledde till
något samband. Dessutom så kan det skilja väldigt mycket, mognadsmässigt, i ett juniorlag
och därmed även styrkemässigt, detta i sig kan leda till en icke homogen grupp med väldigt
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varierande resultat som konsekvens. Detta bekräftades ytterligare när det har visats resultat på
att benstyrka var en möjlig påverkande faktor vid mätning av sprinttider (McBride et al.
2009).

I den sistnämnda norska studien hittades dock som nämnts ett samband mellan relativ
maximal styrka och snabbhet men dock i testövningen bänkpress (för maximal styrka) som
berörde andra muskelgrupper (bl.a. pectoralis, deltoideus och triceps) än dem som denna
aktuella studie undersökte. Den absoluta maximala styrkan uppmätt med bänkpress har
funnits ha ett samband med den maximala hastigheten, i en japansk sambandsstudie, en studie
av Miyaguchi och Demura (2012, s. 1786 ff.) som undersökte sambandet mellan hastigheten
på ett basebollträ i full sving med styrka i bröstet. Testpersonerna bestod av 30 st manliga
japanska gymnasiestudenter som var aktiva i ett basebollag och de delades in i två grupper
efter deras slagförmåga. Grupp A bestod av 14 st som ansågs vara duktiga slagmän som hade
slagit home runs (likt ett frivarv i brännboll) under en officiell match, grupp B bestod av 16 st
mindre duktiga spelare, dessa hade ingen erfarenhet av att slå home runs i en officiell match.
Slaghastigheten av basebollträet mättes först med hjälp av en ”mikrovågstyphastighetsmätningsinstrument” där varje testperson fick tre försök var och det snabbaste
uppmätta försöket användes vid senare analys. Sedan utfördes flera styrketester för bröstet
vilket var 1 RM bänkpress, effektutveckling (vilket mättes med hjälp av ett bänkpresstest med
lätt belastning) och ett isokinetiskt test (i tre olika hastigheter). Ett medelstarkt samband
(gentemot slaghastigheten) hittades i jämförelsen med 1 RM bänkpress med absoluta tal, r 0,59 och så även med det isokinetiska testet där den lägsta testhastigheten hade ett samband
på r -0,48, medelhastigheten hade r -0,51 och den högsta hastigheten hade r -0,55. Vad gällde
testvärden i relativa tal hittades ett svagt samband endast i jämförelsen med det isokinetiska
testet med högst hastighet, värdet var där r -0,39. När sambandet mellan maximal
svinghastighet och 1 RM bänkpress jämfördes mellan grupperna hade grupp B ett medelstarkt
samband på r -0,62, i grupp A hittades inget samband alls. I resterande tester och möjliga
jämförelser hittades inga samband alls. Avslutningsvis var det enligt forskarna väldigt klokt
att träna på ett sätt som syftar till ökad styrka i bänkpress samt bänkpress med lägre vikt för
ökad effektutveckling då forskarna har hittat ett samband till hög svinghastighet av ett
basebollträ, detta skulle till sist också resultera i fler ”home runs”.
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I den japanska studien diskuterade forskarna om hur viktigt det var att träna
effektutvecklingen för att kunna få en högre svinghastighet och just effektutvecklingen var
enligt Chiu (2013, s. 604) en extremt viktig anaerob kapacitet att träna för att öka den
idrottsliga prestationen i flertalet olika idrotter. Wingate-testet för benen ansågs som ett
vedertaget test när det kom till mätning av effektutveckling på idrottare – testet var lätt att
genomföra och tog inte lång tid alls (Arslan 2005, s. 658). Av denna anledning valde
forskarna till denna studie även att titta på sambandet mellan de tidigare nämnda testerna som
till stor del speglar de anaeroba kapaciteterna gentemot effektutveckling mätt av Wingatetestet.

Två turkiska studier har funnit och visat på ett visst samband mellan effektutveckling och
maximal styrka i benen. I den första studien från 2008 (Kin-Isler, Ariburun, Ozkan, Aytar &
Tandogan, s. 88 ff.) lät forskarna 28 st manliga amerikanska fotbollsspelare genomgå
fysiologiska tester för att sedan kunna analysera och se ifall det finns något samband mellan
de olika testerna. Testerna som testpersonerna fick genomgå var bland annat Wingate-testet
med en bromsbelastning på 7,5 % av kroppsvikten, där maximal- och medeleffektutveckling
var det som togs i beaktning. Ett styrketest för benen där de använde sig av en isokinetisk
dynamometer, för både hamstring och quadriceps, med tre standardiserade hastigheter samt
två sprinttest som bestod av 20 m sprint samt repeated sprint ability test med 1 minuts vila
mellan varje sprint. Forskarna fann ett signifikant samband mellan den koncentriska styrkan i
quadriceps och effektutvecklingen i Wingate-testet. R-värdet visade på 0,49, 0,56 och 0,58 för
den lägsta, medel och högsta hastigheten på dynamometern i respektive ordning i jämförelse
med effektutvecklingen. Dock så hittades inga signifikanta samband mellan styrketesterna
och sprinttesterna. Studien visade därmed att muskelstyrkan, speciellt vid knäextension, var
en väldigt viktig komponent för anaerob prestation såsom Wingate-testet. Studien visade även
på ett svagt samband mellan maximal styrka i benen och snabbhet. Den andra studien (Arslan
2005, s. 659 ff.) undersökte samma samband med hjälp av 166 st studenter, varav 98 män och
68 kvinnor. Studenterna delades in i två olika grupper där ena gruppen hade under det senaste
halvåret varit regelbundet fysiskt aktiva, medan den andra gruppen hade varit inaktiva. Sedan
genomfördes tre tester varav två av dem var intressanta för forskningsläget i denna studie, det
första testet testade maximal styrka i benen med hjälp av en elektronisk dynamometer där den
maximala styrkan i benen mättes statiskt, varje testperson fick två försök och endast det högst
uppmätta värdet användes. Testpersonerna fick även genomföra ett Wingate-test med en
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belastning på 7,5 % av egen kroppsvikt, sedan analyserades alla resultaten för att titta efter
samband. Sambandet mellan effektutvecklingen och den isometriska styrkan i benen visade
på r -0,68 för den fysiskt aktiva gruppen och r -0,57 för den fysiskt inaktiva gruppen. Dessa
värdens ansågs påvisa ett starkt samband, men sambandet var starkare ju mer vältränade
testpersonerna var.

Majoriteten av forskningsmaterialet som har sökts efter och funnits med syfte till en eventuell
forskningsgrund för denna studie har varit baserad på män och resultaten speglade därför
endast sanningen för ett av könen, en presentation av forskning (se nedan) endast baserad på
kvinnor som testpersoner var därför viktig, så att resultaten för båda könen presenterades mer
rättvist.

En studie av Meckel, Atterbom, Grodjinovsky, Ben-Sira & Rotstein (1995, s. 169 ff.) syftade
till att undersöka fysiska skillnader på 100 meter löperskor. 30 st löperskor delades upp i tre
olika grupper efter snabbast tid på 100 meter. I grupp 1 ingick de löperskor som sprang 100
meter på 11,8 sekunder eller snabbare, grupp 2 bestod av löperskor med tiden 11,9-2,7 och
sista gruppen bestod av löperskor som hade en tid på 12,8-4,2. Alla testpersoner fick genomgå
tester som innebar mätning av kroppsfett, VO2maxtest, reaktionshastighetstest, rörlighetstest,
tekniktest, Wingate-test och ett test för den relativa maximalstyrkan i form av knäböj. Vid
analys av resultaten hittades endast tydliga skillnader i testvärdena, mellan samtliga grupper,
för Wingate-test, knäböjstestet och tekniktestet. Ett sammanslaget testvärde för resultaten i
Wingate- och knäböjstestet visades ha det högsta sambandet med tiderna på 100 meter, r0.92. Detta innebar att den stora skillnaden mellan kvinnliga löperskor av olika nivåer, låg i
förmågan att utveckla kraft (Wingate-test), maximal styrka (knäböjstest) och löpteknik. Även
ett visst samband mellan procentandelen kroppsfett och löptiderna hittades – löperskorna
presterade snabbare tider ju lägre fettprocent de hade på kroppen. Bland alla andra kapaciteter
som testades i studien, hittades ingen skillnad mellan grupperna.

I Nya Zeeland genomfördes en studie (Nimphius, McGuigan & Newton, 2010) som syftade
till att undersöka ett eventuellt samband mellan maximal styrka och idrottsprestation för ett
damlag i softboll och ifall detta samband ändrades under en hel säsong. 10 kvinnor som
ansågs vara vältränade fick bland annat genomföra 1 RM knäböj för att hitta värdet för den
relativa maximala styrkan. De fick sedan springa från startplattan till första (17,9 m) och
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andra bas (35,8 m) på en softbollplan med fotocellstidtagning för bästa möjliga noggrannhet,
en deltid efter 10 meter antecknades också. Alla dessa tester genomfördes tre gånger – under
försäsong, mitt i tävlingssäsongen och under lågsäsong. Sambandet beräknades med hjälp av
Pearson korrelationskoefficient och r- värdet var 0,87, 0,85 och 0,75 mellan 10 meter och den
relativa maximala styrkan under för-, tävlings- och lågsäsong. 0,84, 0,84 och 0,80 var rvärdena för sambandet mellan 17,9 meter och den relativa styrkan under de olika tillfällena
under säsongen. För sprinten som var 35,8 meter lång och den relativa styrkan var r-värdena
0,84, 0,79 och 0,83 under de olika testtillfällena. Samtliga resultat ansågs visa på starka
samband mellan snabbhet och den maximala styrkan (relativt) oavsett tid på säsongen. Detta
innebar att en ökad maximal styrka hos kvinnor skulle kunna ge en ökad snabbhet också.

Då denna studie även syftade till att undersöka eventuella könsskillnader i prestation vad
gäller de fysiologiska testerna var det viktigt att veta vad dessa kunde bero på. Att män
generellt sätt var starkare än kvinnor i benmuskulaturen var något som Bubanj, Živković,
Stanković, Živković, Bubanj & Dimić. (2012, s. 297 ff); Garceau, Petushek, Fauth & Ebben.
(2010, s. 1 ff); Skrzek, Ignasiak, Kozieł, Sławińska, & Rożek. (2012 s. 229 ff) har visat på.
Viss tidigare forskning visade dessutom att den maximala styrkan i benen korrelerar med
snabbhet och effektutveckling (Wisløff et al. 2004, s. 285 ff; McBride et al. 2009; Arslan
2005, s. 659 ff.) Även mängden muskelmassa i benen har visats kunna vara en viktig och
avgörande faktor för prestationen i tester som 30 meter sprint och Wingate-test, Perez-Gomez,
Rodriguez, Ara, Olmedillas, Chavarren, Gonzalez-Henriquez, Dorado & Calbet (2008, s. 685694) har visat på detta i en studie som undersökte skillnaden mellan män och kvinnor i just
dessa tester. Männen fick bättre testvärden än kvinnorna och detta förklarades delvis med
männens större muskelmassa i benen. En möjlig förklaring kan ha varit att männens ratio
mellan den maximala styrkan i benen och de andra anaeroba kapaciteterna såg annorlunda ut
än kvinnornas, och att detta påverkade sambandet så att det var starkare hos männen.

Eftersom män och kvinnor var annorlunda rent fysiologiskt så var det sannolikt att detta även
påverkade hur bägge könen svarade fysiologiskt på träning. Det har tidigare visats att
träningssvaren skiljde sig mellan bägge könen, i en halvår lång studie (Lott, Hurlbut, Ryan,
Lemmer, Ivey, Zeidman, Fleg, Fozard & Hurley 2001, s. 220 ff.) då 12 st män och 8 st
kvinnor genomgick ett styrketräningsprogram för hela kroppen. Resultaten visade på en
signifikant ökning av fettfri massa i armar och ben samt lägre bukfett hos män, detta hittades
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inte hos kvinnor. En ökad fettfri massa i buken hittades dock hos kvinnor. Det verkade som
om styrketräning här resulterade i ett mer gynnsamt insulinsvar hos män än hos kvinnor vilket
kunde vara orsakat av de tidigare nämnda bättre träningssvaren för männen.

En svensk studie av Liljedahl, Holm, Sylven & Jansson (1996, s. 375 ff.) fann ett annorlunda
resultat när dessa undersökte skillnader i träningssvar mellan bägge könen vad gällde
sprintträning. Studien utformades med ett träningsprogram som var 4 veckor långt á 3
träningar per vecka. Testpersonerna bestod av 6 män och 10 kvinnor som var vardagligt
fysiskt aktiva. Träningsprogrammet bestod endast av en enda övning, 30 sekunder Wingatetest, och detta utfördes 3 gånger per träningsdag. Muskelbiopsier togs på vastus lateralis (del
av främre lårmuskulaturen) före och efter studien för att undersöka resultat. Muskelbiopsierna
visade en ökad hypertrofi av muskelfiberna i vastus lateralis efter studiens avslut, den
genomsnittliga effektutvecklingen som mättes med Wingate-testet hade även den ökat, dessa
resultat gällde endast för kvinnorna. I en uppföljningsstudie sökte Esbjörnsson, Norman,
Suchdev, Viru, Lindhgren, & Jansson, (2009, s. 108 ff.) svar på denna könsskillnad vad gäller
träningssvar. Testpersonerna i denna studie var bestående av 10 män och 8 kvinnor på ungefär
samma fysiska nivå som den tidigare studien. Dessa fick genomgå 3 st 30 sekunders Wingatetest under samma dag för att simulera den tidigare studien. Blodprov togs regelbundet före,
mellan och efter testerna för att sedan analyseras. Resultaten från blodproven visade att
tillväxthormoner och insulinnivånerna ökade mer hos kvinnor än hos män efter träningen.
Detta ansågs vara en eventuell förklaring till den könsbundna skillnaden i träningssvar för
sprintträning, funnen i den tidigare studien.

I alla studier presenterade här, har forskarna använt sig av en bromsbelastning på 7,5 % vid
Wingate-test. Träningsnivån har varierat mycket mellan alla testpersoner i de olika studierna
och därför väcktes en nyfikenhet kring optimal bromsbelastning beroende på hur pass
vältränade testpersonerna var. Som svar på denna nyfikenhet söktes därefter studier som
berörde detta ämne.

En studie gjord i Saudi Arabien (Almuzaini, 2000, s. 350 ff.) syftade just till att hitta den
optimala bromsbelastningen på Wingate-testet (den belastningen som gav högst
effektutveckling), 6,5, 7, 7,5 och 8 % av testpersonens kroppsvikt testades. Studien syftade
även till att se om den optimala bromsbelastningen på Wingate-testet hade ett starkare
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samband med resultat från 50 meter sprint, vertikalt och horisontalt hopptest. Testerna
utfördes av 23 st tolv-åriga pojkar. Vid analys av resultaten visade det sig tydligt att ju större
bromskraft som användes desto mer effekt kunde testpersonerna utveckla, cirka 20 watt mer i
snitt kunde testpersonerna utveckla varje gång bromsbelastningen steg med 0,5 % av egen
kroppsvikt. Resultaten visade att det starkaste sambandet mellan 50 meter sprint och
effektutveckling hittades med den högsta bromsbelastningen (8 % av egen kroppsvikt), r 0,47. Slutsatsen i detta var att testpersonerna för denna studie (sambandsstudie för anaeroba
kapaciteter) uppenbarligen var starkare än de som testades i den just nämnda saudiarabiska
studien, detta i sin tur bekräftade att en bromsbelastning på minst 8 % av kroppsvikt bör
användas för att utvinna så tillförlitliga svar som möjligt. Denna tanke angående
bromsbelastning bekräftades av Arslan då han visat på att den maximala styrkan i benen hade
en stor roll och påverkan på effektutveckling (2005, s. 663).

I en annan studie av Soares och Fernandes (2013) redogjordes maximala värden för en
optimal bromsbelastning. De lät 7 kvinnor och 7 män, tävlingssimmare i olika stilar, utföra
Wingate-testet flera gånger med stegvis ökande bromsbelastning. Bromsbelastningen började
på 7,5 % av kroppsvikt och ökades med 0,5 % varje testtillfälle, testtillfällena avslutades när
alla testpersoners effektutveckling hade nått en platå eller sjunkit. Resultatet visade att
männen nådde högst effektutveckling med 9,5±0,65 % och kvinnorna med 9,86±1,18 %, detta
ansågs vara den optimala bromsbelastningen. Vid ungefär 11 % hade alla testpersoner uppnått
maximal effektutveckling och användning av en bromsbelastning över 11 %
rekommenderades därför inte.

Det har nu visats på exempel som både bekräftar och förkastar samband mellan de tre olika
undersökningarna som speglar anaerob kapacitet, varför genomföra denna studie då? Studien
grundar sig i en vilja att nå ut till så många idrottare och coacher som möjligt. I många
idrotter som exempelvis fotboll och boxning är den maximala styrkan i benen väldigt viktig
(Wisløff et al. 2004, s. 286; Lenetsky, Harris & Brughelli, 2013) och borde därför vara av hög
prioritet när det kommer till styrketräning. Vikten av den maximala styrkan i benen kan även
variera beroende på olika spelarroller, i exempelvis ett fotbollslag (Tanner & Gore 2013, s.
210). Genom en sambandsstudie som har benen i fokus, som verkar vara en av de viktigaste
muskelgrupperna oavsett idrott, kommer denna studie så nära målet som möjligt.
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1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att undersöka hos vältränade om det fanns något samband mellan
maximal styrka, effektutveckling och snabbhet, dvs tester som till stor del speglar anaerob
kapacitet. Syftet var också att undersöka om det här fanns någon skillnad och/eller likhet
mellan kvinnor och män.

Frågeställningar:
-Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och maximal styrka?
-Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och snabbhet?
-Hur ser det eventuella sambandet ut mellan maximal styrka och snabbhet?
-Hur ser det eventuella sambandet ut, på ovanstående frågeställningar, hos kvinnor och män?

2 Metod
Metoden var kvantitativ och laborativ, utformad för att undersöka det eventuella sambandet
mellan snabbhet, maximal styrka och effektutveckling – Detta har testats genom tre olika
fysiska/fysiologiska tester. Målet med denna metod var att få fram evidensbaserade resultat
genom de fysiologiska testerna som följde olika standardiseringar och som har genomförts
med apparatur och vi till sist har redovisat kvantifierbar/mätbar statistik. Målet var också att
kunna, utifrån den undersökta gruppen, uttala sig om en större population. (Tanner & Gore
2013, s. 35 f; Hassmén & Hassmén 2008, s. 85 ff)

Forskarna (testledarna) hade ett positivistiskt förhållningssätt i denna studie, där de strävade
efter att ha distans till testpersonerna och objektivt sammanfatta och redovisa de entydiga
resultaten de fick fram, därmed minimerade de också utrymmet för tolkning. Tron på att det
förmodligen fanns ett samband mellan de olika variablerna, prövades empiriskt med
vetenskapliga metoder, metoder som grundades från tidigare forskning inom samma eller
liknande ämne. Forskarna trodde också på att resultaten som redovisades, var så nära ”ren
fakta” som möjligt och med stark koppling till naturvetenskapen som till sist kunde kopplas
till positivism. (Patel & Davidson 2011, s. 26 f)
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2.1 Urval
I denna studie tillämpades ett bekvämlighets- och kvoturval, samt ett selektivt urval (Holme
1997, s. 181 ff; Hassmén 2008, s. 98 ff). Genom ett starkt och stort kontaktnät inom tränings-,
hälso- och idrottsbranschen, samt skola (Gymnastik- och idrottshögskolan), har kontaktats
personer som troligen skulle vara kvalificerade att delta (vilket förklaras ytterligare längre
ned) samt att de förmodligen också skulle vara intresserad av att delta.

Kvoturvalet innebar att testpersonerna innefattade 10 män (ålder 24,4±2,8 år, kroppsvikt
78,9±9,7 kg och längd 175,6±7,5 cm) och 10 kvinnor (ålder 24,1±1,7 år, kroppsvikt 65±8,0
kg och längd 167±5,7 cm), detta eftersom syftet också innebar en undersökning av eventuella
könsskillnader. Till sist begränsades urvalet till en population som levde upp till ett par
selektiva kriterier. Kriterierna har varit att testpersonerna måste ha tränat regelbundet, minst 4
gånger i veckan det senaste året och därmed bestämdes också att deltagarna var vältränade
och att de utan risk, kunde utföra testerna utan att skada sig (Tanner & Gore 2013, s 208,
216). Dessutom så innebar träning och de selektiva kriterierna, att de både styrketränat minst
2 gånger i veckan, och i någon form löptränat, minst 2 gånger i veckan.

2.2 Bearbetning av rådata
För att kunna beräkna och analysera rådata som utvanns i de fysiologiska testerna har
metoden inkluderat Pearsons korrelationskoefficient – En statistisk metod som beräknade
samband mellan olika variabler (Newell, Aitchison & Grant 2010, s. 64 f.). För att kunna
använda Pearsons korrelationskoefficient förutsatte det att populationen var normalfördelad,
detta testades via Shapiro-Wilk test (Shapiro & Wilk 1965). Pearsons korrelationskoefficient
och Shapiro-Wilk test återfanns i mjukvaru- och statistikprogrammet vid namn Statistica 12.0.
När sambanden mellan variablerna beräknades angavs ett värde på hur starkt sambandet var,
detta värde kallas för r-värde. Värdet varierade mellan -1 till 1 där sambandet ansågs vara
starkare desto närmre r-värdet är -1 eller 1. I studien av Newell, Aitchison & Grant (2010)
ansågs 0 till 0,5 eller -0,5 visa på ett svagt samband, 0,5 eller -0,5 till 0,8 och -0,8 ansågs visa
på ett medelstarkt samband och allt över 0,8 eller under -0,8 ansågs visa på ett starkt
samband.
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Utgångspunkten var att försöka använda ungefär samma siffror som ovan men eftersom denna
studie endast innefattade 20 st testpersoner, beslöts att endast justera gränserna för graden av
styrka en aning, för att anpassa för gruppens storlek. Ju mindre grupp desto mer påverkas en
enskild testpersons resultat, gruppens slutgiltiga resultat. Av denna anledning gällde följande
för denna studie, 0 till 0,39 eller -0,39 ansågs vara ett svagt samband, 0,4 eller -0,4 till 0,69
eller -0,69 ansågs vara ett medelstarkt samband. Allt över 0,7 eller under -0,7 ansågs vara av
ett starkt samband.

Endast r-värdet visade inte hela sanningen, signifikansnivå var något som användes för att
visa ifall r-värdet var orsakat av en slump eller inte. Signifikansnivån angavs med p och i
denna studie användes en signifikansnivå på p <0,05 det vill säga att ifall ett p-värde visades
över 0,05 så ansågs r-värdet (oavsett grad av styrka) kunna vara en slump. Med varje r-värde
visades ett p-värde. (Newell, Aitchison & Grant 2010 s. 64 f).

2.3 Procedur
Till grund för denna studie så genomfördes först en noggrann kartläggning av det aktuella
forskningsläget och ett urval av artiklar, litteratur och studier gjordes för att fastställa bland
annat procedur, metod och andra tillvägagångssätt för denna studie. En sammanställning på
var och på vilket sätt vi sökt denna information finns i bilaga 1.

När kriterierna för ett kvalificerat deltagande var utformade så kontaktades alla de aktuella
personerna via telefon eller i faktisk person. Syftet och allmän information om studien
redogjordes och ett önskande om deras deltagande. Personerna fick först svara på frågor som
visade på om de lever upp till de tidigare nämnda urvalskriterierna och ifall de gjorde det så
skickades sedan en inbjudan i form av ett dokument som förklarade precis hur allt skulle gå
till väga (se bilaga 2).

Innan den första testdagen, genomfördes en mindre pilotstudie där metoden för studien
undersöktes för att svara på om den var duglig och genomförbar. Ett flertal testförsök
genomfördes för att få veta eventuella mätfel eller brister i apparaturen eller metoden.
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Vid testdagen, innan testerna började, fick testpersonerna skriftligt svara på ett frågeformulär
som innehöll flera frågor angående deras levnadsvanor och idrottsbakgrund (se bilaga 3).
Detta underlag var utformat för att försäkra om att gruppen var homogen och att ingen
testpersons levnadsvanor skiljde sig extremt gentemot de andras, ungefär lika levnadsvanor
ansågs vara ett krav för deltagande av de fysiologiska testerna. Efter att testpersonerna svarat
på formuläret så började en gemensam uppvärmning (se bilaga 4) innan de fick göra
sprinttestet. Efter sprinttestet fick testpersonerna sedan göra knäböjstestet och till sist
Wingate-testet. Mellan varje test, fick testpersonerna cykla cirka 20 min för att behålla värme
och motverka stumma ben, samt återhämta sig från testet innan och den eventuella
ackumulerade tröttheten som kanske fanns (Tanner & Gore, 2013, s. 159 f). Inför varje test så
fick varje testperson specifikt värma upp med sub-maximala prestationer, detta för att de
skulle känna en större trygghet för varje maximal prestation. Total tid för hela ”testdagen” var
cirka 4 timmar. Totalt var det 4 grupper med 5±1 testpersoner i varje, som testades vid olika
dagar av flera skäl men främst för att vara tidseffektiv. I övrigt så bör det även tilläggas att
under alla tester, verbalt, motiverade och pushade testledarna alla testpersoner.

När samtliga testpersoner hade genomfört de fysiologiska testerna sammanställdes all rådata
och skrevs ner i ett Excelblad, detta för att underlätta inmatningen av materialet i Pearsons
korrelationskoefficient (i Statistica 12.0), som gav det slutgiltiga resultatet som till sist
analyserades.
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2.3.1 Snabbhet
I undersökningen av snabbhet så tillämpades ett sprinttest som innebar att testpersonerna fick
springa så snabbt de kan 0-30 meter, det mättes även deltider på 5 och 10 meter. Snabbhet
valdes att mätas via sprinter, bland annat för att de krävde benmuskelstyrka och
effektutveckling, som i sin tur återspeglades och kunde
kopplas till de andra två testerna (Tanner & Gore 2013, s.
199).

För att mäta tiden så användes fotocellstidtagning med
systemet IVAR Estland (se bild till höger) som ansågs
vara den ideala mätmetoden för sprinttester (Tanner &
Gore 2013, s. 236). Försökspersonerna startade
stillastående, i fäktarställning (ena foten snett framför
den andra, med hälen uppe på bakre foten). Den främre
foten placerades 30 cm från startlinjen/första fotocellen,
detta för att testpersonerna skulle motverkas att bryta den
infraröda strålen innan den faktiskt startat. Testpersonerna startade på eget kommando, det
vill säga när de själva ville. Tiden startade direkt då testpersonen bröt den infraröda strålen på
första fotocellen och avslutades när testpersonen passerat sista fotocellen. Varje testperson
fick 3 försök på sig att lyckas prestera en lägsta tid, som också noterades som den bästa.

Innan testpersonerna fick göra sina sprintförsök så genomfördes en gemensam uppvärmning
på 20 min som inkluderade jogging, jogging med tempoökning, dynamiska rörelser, lätt
stretch/töjning och sub-maximala sprinter/testförsök (se bilaga 4)(Tanner & Gore 2013, s.
237). I övrigt så fick testpersonerna vila 4 minuter mellan varje testförsök, huvudsyftet med
detta var att PCr och ATP, som var kroppens energikälla vid denna sorts fysiska aktivitet,
skulle hinna återskapas och depåerna fyllas på inför nästa testförsök (Bompa & Haff 2009, s.
317-325).

2.3.1.1 Standardiseringar
För att göra testet så standardiserat som möjligt så hade kriterier (som nämns under
standardiseringsrubrikerna) för utförandet utformats, som innebar att alla testpersoner gjorde
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på samma sätt och med samma förutsättningar. Dessa standardiseringar gjorde att studiens
reliabilitet ökade och att ett resultats utfall inte bestämdes av individuella skillnader eller
olikheter i utförandet. Detta gällde alla tre tester som utfördes.

Första standardiseringen för detta test var att alla testpersonerna fick springa i en
gymnastikhall i inomhusskor, passande för gymnastikgolv. För att inte testpersonerna skulle
få olika utfall på grund av att de startade med olika teknik och hastighet så fick alla starta
stillastående med kroppen och fötter i en position som liknade en fäktarställning. Vilan mellan
varje sprintförsök var exakt lika lång för alla och alla fick genomgå samma sorts
uppvärmning. (Tanner & Gore 2013, s. 236 f) 4.5

2.3.2 Maximal styrka
För att undersöka maximal styrka så tillämpades testövningen, knäböj. Valet av knäböj
gjordes för att det var, liksom de andra två testen, ett vedertaget test som användes inom flera
olika idrotter och var presenterat som en standard för att mäta maximal styrka. (Tanner &
Gore 2013, s. 213) Testet utfördes i en ”smithmaskin” (saknar
namn och modell) som var en ställning som hade en fast skivstång
som gled på räls och kunde endast föras vertikalt (upp och ner).
Skivstången vägde 7 kg och hade nästintill obegränsad
lastmöjlighet av viktplattor, på vardera änden av skivstången.
Själva utförandet innebar att testpersonen placerade sig själv
under skivstångens mitt och lade sedan denne på övre ryggen,
övre delen av muskeln trapezius (inte nacken). Sedan fick
testpersonen knäböja så att testledarna kunde avläsa från
sagittalplanet, att höftledens centrala punkt, var vertikalt lägre än
knäledens centrala punkt (läs mer under standardiseringar). När testpersonen lyckats med
detta så skulle denne ställa sig upp igen. När testpersonen gjort detta så hade denne utfört en
korrekt knäböj. (Tanner & Gore 2013, s. 216)
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Målet var att testpersonen skulle lyckas göra en knäböj med så mycket yttre vikt (skivstång
och viktplattor) som möjligt – Detta var också definitionen på maximal styrka (Bompa & Haff
2009, s. 261 ff).

Innan testpersonen fick försöka göra en maximal repetition så fick denne genomföra en
bestämd uppvärmningsprocedur med 3 set på olika belastningar och med olika antal
repetitioner (se bilaga 4). Denna procedur var utformad med utgångspunkt från Tanner &
Gore (2013, s. 213) Till sist så hade också vilan mellan testförsöken justerats med hänsyn till
att PCr och ATP, som var kroppens energikälla för den anaeroba effekten och denna sorts
fysiska aktivitet, skulle hinna återskapas och fyllas på (Bompa & Haff 2009, s. 276 f).

2.3.2.1 Standardiseringar
Med en lina hängandes från skivstången kunde gravitationen visa hur kraften (skivstången
med yttre vikter) gick igenom varje testpersons kropp. Målet var att kraften (linan) skulle gå
rakt igenom malleolen på fotleden från saggitalplanet (se bild under rubriken ovan). Detta
riktmärke bestämde fötternas position.

Den andra standardiseringen var att varje testpersons höft- och knäleds centralpunkt noterades
från sagittalplanet, dessa punkter märktes sedan med tejpbitar. När höftledens punkt var
längre ned än knäledens så förklarade det också att den testpersonen böjt sig ner i det djup
som är korrekt. Näst sista standardisering var att alla fick värma upp med samma volym,
intensitet, frekvens och vila som alla andra, men dock beräknat efter deras egna uppskattade 1
RM (se bilaga 4). Sista standardiseringen var att testpersonerna fick lyfta utan skor, endast
strumpor. Detta för att olika skor och sulor var olika hårda, mjuka och uppbyggda, samt att de
hade olika lutningar, detta i sin tur kunde i sådana fall påverka hur lyftet blev.
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2.3.3 Effektutveckling
Slutligen har det kända Wingate-testet implementerats för att beräkna den sista anaeroba
kapaciteten – Effektutveckling. Arslan (2005, s. 658) förklarar att Wingate-testet är ett
vedertaget test när det kommer till mätning av effektutveckling på idrottare, testet är lätt att
utföra och tar inte alls lång tid.

Wingate-testet var ett cykeltest på cykelergometer
som varade i 30 sekunder, med maximalt arbete hela
tiden. Trampfrekvensen RPM (repetitioner per
minut) mättes gentemot en bestämd bromsbelastning
(kraft-tid relationen beräknades) som efter några
sekunder visade på den maximala effekten (peak
power). Resultatet gav ett värde i Watt. (Michalsik
& Bangsbo 2004, s. 75)

Wingate-testet var ett test, som i denna studie, genomfördes på en ergometercykel vid namn
Monark Ergomedic 894 E (se bild ovan) som elektroniskt kopplades till en dator med
mjukvaruprogram som heter Monark Anaerobic Test Software (3.3.0.0) som redovisade
resultaten (rådata). För att kunna beräkna variablerna ovan så justerades bromsbelastningen
till 10 % av varje testpersons kroppsvikt. Valet av bromsbelastning gjordes med utgångspunkt
från Almuzaini (2000, s. 349-359) studie som visade på huruvida olika bromsbelastningar
påverkade resultatet, samt Soares & Fernandes (2013) studie som visade på att högre
bromsbelastning än 11 % inte är att rekommendera. I detta Wingate-test så togs beslutet att en
tyngre bromsbelastning (10 %) ger ett mer tillförlitligt resultat eftersom testpersonerna i
denna studie var vuxna och garanterat starkare än testpersonerna i studien av Almuzaini.
Detta bekräftades också av Arslan (2005, s.663) som förklarade att benstyrka var väldigt
viktigt för effektutveckling vid Wingate-test. Vad det gäller RPM så var det väldigt enkelt,
testpersonerna fick utan något motstånd alls, trampa så snabbt de kunde tills testledarna kunde
avläsa på datorn att de uppnått sitt maximala RPM.

Testpersonerna fick värma upp på en ergometercykel med lätt frekvens utan motstånd i 20
minuter, följt av två försök av att prestera sitt RPM som tog á cirka 5-10 sekunder. Efter 4
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minuters vila så fick testpersonerna till slut utföra ett 30 sekunder kort maximalt test, med
som nämnt, 10 % av kroppsvikten som bromsbelastning.

2.3.3.1 Standardiseringar
Standardiseringarna för detta test var att varje testperson värmde upp på samma sätt och fick
prestera med sitt individuella motstånd, som var beräknat utifrån deras kroppsvikt. Deras
individuella uppmätta RPM avgjorde också när motståndet aktiverades, rent praktiskt innebar
det att de började trampa tills de nått sitt maximala RPM och då aktiverades
bromsbelastningen och själva Wingate-testet började.

Innan testpersonerna började så fick de mäta ut vilken höjd de skulle ha på sadeln, kriterierna
var att de skulle ha lätt böjt knä när de satt på sadeln med pedalen i bottenläget. De fick även
välja själv vilken fot de ville börja trampa med (bekvämast) och den fotens startposition var
45 grader framåt, från bottenläget. Testpersonerna fick instruktionen att hela tiden sitta ner
och ha kontakt mellan rumpa och sadel, detta för att motverka olika metoder för att utvinna
kraft. Till sist så hjälpte de andra testpersoner till för att hålla i och stabilisera cykeln, så den
inte började vingla av all rörelse och kraft.

2.4 Bortfall
33 personer tillfrågades om de ville delta i studien och ifall de motsvarade studiens krav och
kriterier för deltagande. Det var endast 3 personer som inte uppfyllde dessa. 10 personer
tackade nej av olika anledningar.

För att avgöra eventuella bortfall inför testerna, studerades varje frågeformulär som varje
testperson fick svara på. Enligt analyser av svaren i frågeformulären så har inte något bortfall
kunnat avläsas, alla svar föll inom ramen för vad som ansågs vara godkänt för att inkluderas.

Studien hade inget bortfall alls vad det gäller avhopp, alla som startade, avslutade också alla
tester.
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2.5 Validitet och reliabilitet
Studiens validitet återspeglades i valet av mätmetoder – Att apparaturen som användes var
relevanta och mäter de variabler som avsågs mätas för att i sin tur besvara studiens syfte och
frågeställningar, exempelvis att Wingate-testet användes för att mäta variabeln
effektutveckling, att fotocellstidtagning användes för att mäta tiden för en sprint etcetera.
Dessa apparaturer var som tidigare nämnt vedertagna och används med hög frekvens inom
testning för fysiska kapaciteter.

Eftersom syftet för denna studie också inkluderade att undersöka eventuella skillnader mellan
kvinnor och män så innehöll undersökningen givetvis lika många testpersoner av vardera kön,
10 respektive 10.

För att veta att de olika variablerna är mätta på rätt sätt så beräknades de alltid i absoluta tal
gentemot absoluta tal och relativa tal gentemot relativa tal, i annat fal så blev svaret inte
användbart.

För att kunna garantera så stor tillförlitlighet som möjligt och att resultaten inte var en slump
och fick olika utfall vid olika testförsök så var utgångspunkten tidigare forskning och metoder
som mätt samma variabler som de som mättes i denna studie. Mätapparaterna och
mätmetoderna som använts, hade en väldigt liten marginal för mätfel (typical error) – detta
hade som sagt undersökts genom en pilotstudie i mindre skala där ett flertal testförsök
genomförts för att få veta mätfel eller avvikelser så som exempelvis att fotocellstidtagningen
inte visade helt olika tider vid likvärdiga löphastigheter. För sprinttestet så beräknades
mätfelet till endast 1,7 %. Detta var beräknat genom differensen av resultatet för ett flertal
testförsök för en person, på 30 meter maximal sprint.

Vad det gäller testet för maximal styrka, var det dessvärre svårare att beräkna ett mätfel
eftersom apparaturen inte visar på något direkt resultat, som fotocellstidtagningen gör.
Mätfelet förklaras dock genom skillnaden av viktplattornas verkliga vikt gentemot vad de bör
väga, enligt texten på viktplattorna. Det största mätfelet hittades på en viktplatta som skulle
väga 15 kg, men endast vägde 14,87 kg. Testledarna försökte alltid använda samma
viktplattor vid varje testdag.
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Mätfelet för Wingate-testet beräknades utifrån 4 maximala testförsök (för maximal
effektutveckling) av en och samma person. Personen fick vila minst 20 min mellan varje
testförsök för att hinna återhämta sig. Resultatet för mätfelet är endast 1,1 %.

Till sist, i samråd med personal på LTIV (laboratorium tillämpad för idrottsvetenskap och
fysiska tester) på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) har olika standardiseringar och
metoder för att mäta korrekt, fastställts. Även dokument från LTIV, redogjorde huruvida
testprocesserna ska gå till väga på ett tillförlitligt sätt (ett sätt som också är vanligt för de
aktuella testerna). I övrigt så förklaras tillförlitligheten ytterligare under
standardiseringsrubrikerna ovan.

Eftersom forskarna strävade efter att ha en så homogen grupp som möjligt fick varje
testperson besvara ett frågeformulär om olika levnadsvanor som tobaksanvändning, mängden
sömn, sjukdomar och skador etcetera. Detta formulär användes som ett underlag för att
avgöra ifall testpersonerna uppfyllde kraven för att delta i de fysiologiska testerna. Om fallet
var så att det i detta formulär upptäcktes att en viss testperson hade extrema levnadsvanor
gentemot de andra testpersonerna, noteras detta och testpersonen räknades som ett bortfall,
detta ökade tillförlitligheten i studien ytterligare.

Urvalet av testpersoner innefattade, som nämnt, 10 kvinnor och 10 män, vilket givetvis kan ha
haft en påverkan på utfallet av resultatet. Om undersökningen skulle ha innehållit för få
testpersoner totalt av vardera kön, så skulle inte resultatet kunna vara lika representativt för en
större population.

2.6 Etiska aspekter
I utformandet av studien så överlades det noggrant, på vilket sätt de forskningsetiska reglerna
kunde uppfyllas. Utgångspunkten var hela tiden att sträva efter att förmedla testpersonerna en
begriplig, rättvisande och omfattande information om vad studiens syfte och deras deltagande
innebar och krävde av dem. Under själva testdagen försökte testledarna genomgående förklara
begreppen vad, när, hur och varför under hela testprocessen för att testpersonerna skulle få en
större känsla av förståelse. Testpersonerna uppmanades att ställa frågor om det var några
oklarheter eller liknande.
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Testpersonerna informerades både via skriftlig inbjudan men även via muntlig genomgång att
alla var fullständigt anonyma och att deras uppgifter endast skulle undersökas av forskarna
själva och redovisas utan koppling till de som personer. Ett tydliggörande av att
testpersonerna, när som helst under testdagen, fick avbryta sin medverkan utan negativa
följder gjordes i samband med testdagarnas start.

Alla testpersoner var över 18 år, så därför behövdes inte någon målsman kontaktas eller
godkänna någons deltagande.

Det garanterades fullständig anonymitet men det var svårt att praktiskt tillämpa detta. Vid
varje testdag deltog 5±1 personer och att då försöka bevara en fullständig anonymitet var
därmed svårt eftersom de andra deltagarna kunde se varandras genomförande och därmed
också resultat. Denna problematik klargjordes för hela gruppen, där de uppmanades till att
respektera varandra och därför inte förmedla händelser, resultat eller liknande information till
andra personer än de som var inkluderade i deras testgrupp.

En annan möjlig etisk problematik var att det, i frågeformuläret, fanns en fråga om eventuella
drogbruk. Om det hade visat sig att någon av testpersonerna bekräftade ett drogbruk så fanns
det en osäkerhet på huruvida denna information skulle hanteras. Det var visserligen en mycket
viktig information för ett godkänt deltagande i denna studie men än viktigare i förhållande till
testpersonernas hälsa och liv.

3 Resultat
Resultatet av studien redovisas systematiskt efter frågeställningarna som rubriker. I slutet av
varje rubriks innehåll, finns förklaring i text.
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3.1 Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och
maximal styrka?

Figur 1 – Sambandet mellan effektutveckling och maximal styrka (absoluta tal).

I figuren ovan, har resultatet i jämförelsen av variablerna effektutveckling och maximal styrka
presenterats, för hela gruppen (n=20). De prickar som är svarta representerar männen och de
vita kvinnorna. Resultatet redovisas i absoluta tal, det vill säga de maximala värdena som
testpersonerna lyckades prestera i vardera test. Resultatet visar på ett starkt samband mellan
dessa variabler då r-värdet är 0,9.
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Figur 2 – Sambandet mellan effektutveckling och maximal styrka (relativa tal)

I figuren ovan, har resultatet i jämförelsen av variablerna effektutveckling och maximal styrka
presenterats, för hela gruppen (n=20). De prickar som är svarta representerar männen och de
vita kvinnorna. Resultatet redovisas i relativa tal, det vill säga de maximala värdena i
förhållande till kroppsvikt, som testpersonerna lyckades prestera i vardera test. Resultatet
visar på ett starkt samband mellan dessa variabler då r-värdet är 0,78.
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3.2 Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och
snabbhet?

Figur 3a – Sambandet mellan effektutveckling och snabbhet 5 m (absoluta tal)

Figur 3b – Sambandet mellan effektutveckling och snabbhet 10 m (absoluta tal)
24

Figur 3c – Sambandet mellan effektutveckling och snabbhet 30 m (absoluta tal)

I figurerna 3a-c ovan, har resultatet i jämförelsen av variablerna effektutveckling och
snabbhet (5, 10 och 30 meter) presenterats, för hela gruppen (n=20). De prickar som är svarta
representerar männen och de vita kvinnorna. Resultatet redovisas i absoluta tal, det vill säga
de maximala värdena som testpersonerna lyckades prestera i vardera test. Resultatet visar på
ett starkt samband mellan effektutveckling och snabbhet 10 meter, r -0,71 men dock visar det
ett medelstarkt samband mellan effektutveckling och snabbhet 5 och 30 meter, då r-värdet är
-0,63 respektive -0,65.
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Figur 4a – Sambandet mellan effektutveckling och snabbhet 5 m (relativa tal)

Figur 4b – Sambandet mellan effektutveckling och snabbhet 10 m (relativa tal)
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Figur 4c – Sambandet mellan effektutveckling och snabbhet 30 m (relativa tal)

I figurerna 4a-c ovan, har resultatet i jämförelsen av variablerna effektutveckling och
snabbhet (5, 10 och 30 meter) presenterats, för hela gruppen (n=20). De prickar som är svarta
representerar männen och de vita kvinnorna. Resultatet redovisas i relativa tal, vad det gäller
effektutvecklingen, det vill säga de maximala värdena i förhållande till kroppsvikt, som
testpersonerna lyckades prestera. Resultatet visar, liksom resultatet i absoluta tal, ett starkt
samband mellan effektutveckling och snabbhet 10 meter, r -0,71 men ett medelstarkt samband
mellan effektutveckling och snabbhet 5 och 30 meter, då r-värdet är -0,67 respektive -0,64.
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3.3 Hur ser det eventuella sambandet ut mellan maximal styrka och
snabbhet?

Figur 5a – Sambandet mellan maximal styrka och snabbhet 5 m (absoluta tal)

Figur 5b – Sambandet mellan maximal styrka och snabbhet 10 m (absoluta tal)
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Figur 5c – Sambandet mellan maximal styrka och snabbhet 30 m (absoluta tal)

I figurerna 5a-c ovan, har resultatet i jämförelsen av variablerna maximal styrka och snabbhet
(5, 10 och 30 meter) presenterats, för hela gruppen (n=20). De prickar som är svarta
representerar männen och de vita kvinnorna. Resultatet redovisas i absoluta tal, det vill säga
de maximala värdena som testpersonerna lyckades prestera i vardera test. Resultatet visar på
ett starkt samband mellan maximal styrka och snabbhet 5, 10 och 30 meter då r-värdet är
-0,70, -0,76 respektive -0,73.
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Figur 6a – Sambandet mellan maximal styrka och snabbhet 5 m (relativa tal)

Figur 6b – Sambandet mellan maximal styrka och snabbhet 10 m (relativa tal)
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Figur 6c – Sambandet mellan maximal styrka och snabbhet 30 m (relativa tal)

I figurerna 6a-c ovan, har resultatet i jämförelsen av variablerna maximal styrka och snabbhet
(5, 10 och 30 meter) presenterats, för hela gruppen (n=20). De prickar som är svarta
representerar männen och de vita kvinnorna. Resultatet redovisas i relativa tal, vad det gäller
maximal styrka, det vill säga de maximala värdena i förhållande till kroppsvikt, som
testpersonerna lyckades prestera. Resultatet visar, liksom resultatet i absoluta tal, ett starkt
samband mellan maximal styrka och snabbhet 5, 10 och 30 meter då r-värdet är -0,71, -0,73
och -0,73.

31

3.4 Hur ser det eventuella sambandet ut, på ovanstående
frågeställningar, hos kvinnor och män?
Tabell 1 – Resultat för kvinnor och män, samt hela gruppen
Kvinnor (n=10)

EU / MS

EU / 5 m

EU / 10 m

EU / 30 m

MS / 5 m

MS / 10 m

MS / 30 m

Män (n=10)

Alla (n=20)

A= r 0.71, p 0.020

A= r 0.86, p< 0.001

A= r 0.90, p< 0.001

R= r 0.70, p 0.024

R= r 0.77, p 0.008

R= r 0.78, p< 0.001

A= r 0.29, p 0.402

A= r-0.70, p 0.029

A= r-0.63, p 0.003

R= r-0.28, p 0.427

R= r-0.82, p 0.004

R= r-0.67, p< 0.001

A= r-0.07, p 0.845

A= r-0.77, p 0.008

A= r-0.71, p< 0.001

R= r-0.56, p 0.085

R= r-0.91, p< 0.001

R= r-0.71, p< 0.001

A= r-0.12, p 0.732

A= r-0.72, p 0.017

A= r-0.65, p 0.002

R= r-0.67, p 0.033

R= r-0.86, p< 0.001

R= r-0.64, p< 0.002

A= r-0.14, p 0.693

A= r-0.63, p 0.047

A= r-0.70, p< 0.001

R= r-0.44, p 0.203

R= r-0.62, p 0.052

R= r-0.71, p< 0.001

A= r-0.39, p 0.263

A= r-0.60, p 0.066

A= r-0.76, p< 0.001

R= r-0.56, p 0.087

R= r-0.55, p 0.097

R= r-0.73, p< 0.001

A= r-0.42, p 0.227

A= r-0.60, p 0.062

A= r-0.73, p< 0.001

R= r-0.62, p 0.052

R= r-0.57, p 0.083

R= r-0.73, p< 0.001

EU=Effektutveckling, MS=Maximal styrka, 5 m=5 m sprint, 10 m=10 m sprint,
30 m=30 m sprint, A=Absoluta tal, R=Relativa tal, r=värdet för samband, p=Signifikans (p <0.05)
Rött=Starkt samband, Grön=Medelstarkt samband, Svart=Svagt samband/ingen signifikans, Lila=Visar
signifikans

I tabellen ovan redovisas resultatet för både män (n=10) och kvinnor (n=10), samt hela
gruppen. Kvinnornas resultat visar, i sin helhet, på ett svagt samband mellan de olika
variablerna. Dock finns det tre undantag, varav två resultat visar på ett starkt samband.

Variablerna effektutveckling och maximal styrka visar på ett starkt samband hos kvinnor,
både vad det gäller resultat från absoluta tal och relativa tal, r 0,71 respektive r 0,7. Till sist
redovisas, för kvinnor, ett medelstarkt samband (r -0,67) mellan effektutveckling och sprint
30 m, i relativa tal.
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När det gäller männen så är det annorlunda. Drygt hälften av alla resultat (inklusive relativa
och absoluta tal) visar på ett starkt samband mellan de olika variablerna. Variabeln
effektutveckling har ett starkt samband till alla andra variabler. Maximal styrka visar ett svagt
samband till alla variabler förutom till effektutveckling, där sambandet är ett av det starkaste
av alla resultat, r 0,86 i absoluta tal och r 0,77 i relativa tal. För maximal styrka gentemot
snabbhet sågs inget signifikant samband, förutom för sprint 5 m (r 0,63) i relativa tal.

Hela gruppen tillsammans visar medelstarka och starka signifikanta samband men med en
majoritet av det sistnämna. Det starkaste sambandet återfinns mellan effektutveckling och
maximal styrka, r 0,9 i absoluta tal och r 0,78 i relativa tal.

4 Diskussion
Syftet med studien var att undersöka hos vältränade om det fanns något samband mellan de
tre olika testerna benämnda maximal styrka, effektutveckling och snabbhet, som alla speglar
anaerob kapacitet. Syftet var också att undersöka om det fanns någon skillnad och/eller likhet
mellan kvinnor och män. För att besvara syftet genomfördes fysiologiska tester på totalt 20 st
testpersoner och sedan analyserades testvärdena med ett statistikprogram för ett slutgiltigt
resultat. Diskussionen kommer att belysa och knyta samman studiens resultat, frågeställning
för frågeställning, med den tidigare forskningen samt med en egen analys kring resultaten.
Avslutningsvis kommer en kritisk värdering av metoden att presenteras och en konklusion
samt förslag på framtida forskning kommer att föreslås.

4.1 Resultatdiskussion
Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och maximal styrka?
Figur 1 visade på ett starkt samband mellan effektutveckling och maximalstyrka vad gäller
absoluta värden, när båda könen räknades in, med ett r-värde på 0,9. Detta resultat stärks
delvis av den turkiska studien (Arslan 2005) som hittade ett samband mellan dessa kapaciteter
som motsvarar ett medelstarkt samband i denna studie. Sambandet som Arslan upptäckte var
inte lika starkt som det funna sambandet i denna studie men visade ändå att resultatet i denna
studie kan ha återspeglat verkligheten.
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I figuren fanns en manlig extreme outlier, dennes effektutveckling var låg i jämförelse med
den maximala styrkan. En möjlig förklaring till detta är att denna person har en
idrottsbakgrund inom boxning, vilket är en idrott där mycket av muskelmassan vanligtvis
sitter på överkroppen hos utövarna och därmed blir det en begränsning vid användandet av
den totala kroppsvikten. Andra möjliga förklaringar kan vara att det fanns en avsaknad av
cykelvana hos testpersonen eller att denne har en sämre mjölksyratransportförmåga och
orkade på grund av detta inte arbeta lika länge som de andra. Trots denna extreme outlier så
var sambandet för männen starkt, r -0,86. Detta samband har tidigare hittats (Kin-Isler et al.
2008) om än lite svagare än i just denna studie.
Figur 2 visar på sambandet mellan samma kapaciteter men med relativa tal, även där var
sambandet av stark karaktär med r- 0,78. Samma extreme outlier som fanns i tidigare figur
fanns även i denna, men i figur 2 var det mer extremt. Förklaringen ligger i att det existerade
en större skillnad mellan prestation och kroppsvikt för denne i Wingate-testet jämfört med
andra testpersoner med liknande maximal relativ styrka eller kroppsvikt. Dessa funna
samband i figur 1 och 2 har inte funnits tidigare av Miyaguchi & Demura (2012, s. 1786 ff.)
som dock sökte efter sambandet i en annan muskelgrupp, pectoralis major.

Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och snabbhet?
Det funna sambandet mellan effektutveckling och snabbhet på 5, 10 och 30 meter vad gäller
de absoluta talen visas i figurerna 3a, b och c. Alla dessa samband klassas som medelstarka
samband med r-värden på -0,63, -0,71 och -0,65 i respektive sprintdistanser. Vid beräkning av
samband med enbart kvinnornas resultat såg det hela annorlunda ut, r-värdena visade då 0,29,
-0,07 och -0,12 för distanserna 5, 10 respektive 30 meter (i samma ordning). Detta tyder på ett
väldigt svagt samband mellan de just nämnda kapaciteterna hos kvinnor. En möjlig förklaring
till detta kan ha ligga i de fysiologiska könsskillnaderna. Som tidigare nämnt har kvinnor
generellt mindre av de snabba typ II muskelfibrerna än vad män har och dessa muskelfibrer är
erkänt viktiga att ha för att kunna uppnå höga sprinthastigheter (Roepstorff et al. 2006). Detta
kan ha inneburit att ration mellan den maximala styrkan, som var viktig för
effektutvecklingen (Arslan 2005), och snabbheten inte såg likadan ut för kvinnor som för män
med ett svagare samband mellan dessa kapaciteter som följd. Dock så har det motsatta
bevisats när Meckel et al. (1995) hittade ett starkt samband mellan kapaciteterna hos 100
meters löperskor.
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Något som alla figurerna mellan 3a - 4c har gemensamt är att de har en och samma konstanta
extreme outlier, den kvinnliga testpersonen med långsammast sprinttid på samtliga distanser.
I jämförelse med de andra testpersonerna så var det verkligen sprinttiderna och inte
effektutvecklingen som sticker ut. Det fanns andra testpersoner som hade lika hög
effektutveckling vad gäller absoluta och relativa tal, men ingen med liknande sprinttider. Att
denna kvinnliga testperson har mindre typ II muskelfibrer än andra kan vara en möjlig
förklaring, det skulle ha inneburit att hon inte kunde springa lika snabbt som de andra. En
annan förklaring kan vara att löptekniken och löpvanan för just sprint har skiljt sig betydligt
från de andra, med ett tidsmässigt negativt resultat som följd.

Att kroppskompositionen har en betydelse för sprinttider har Meckel et al. (1995) skrivit om
och detta kan även vara en förklaring till denna kvinnliga extreme outlier. Det kan möjligtvis
vara så att denna kvinna har en liten högre andel kroppsfett än de andra testpersonerna, som
till viss del hjälper, om än inte lika mycket som muskler, vid Wingate-testet, men som bara
för med sig nackdelar vid sprinttesterna.

Det fanns även en manlig testperson som i figurerna 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b och 4c hade ett
avvikande testresultat (extreme outlier) än de andra. Detta resultat var aningen problematiskt
och i efterhand ifrågasätts valet av att inte räkna honom som ett bortfall. När testpersonens
svar i frågeformuläret analyserades, så uppstod det tveksamheter till dennes deltagande
eftersom testpersonen svarade att denne både snusat mycket, sovit dåligt (i jämförelse med
resterande testpersoner) och druckit alkohol inom de senaste 72 timmarna innan testdagen.
Problematiken var också att varje variabel (tobak, sömn, alkohol) i sig inte var direkt
utmärkande men i efterhand när testresultaten kopplades till svaren i frågeformuläret så är det
troligt att alla variabler tillsammans påverkade prestationen. Det bör även tilläggas att
testpersonen själv, muntligen, talade om att han inte var i optimal fysisk form vid testdagen.

Hur ser det eventuella sambandet ut mellan maximal styrka och snabbhet?
Likt den amerikanska studien av McBride et al. (2009) så var sambandet för maximal styrka
och snabbhet 5 m, 10 m och 30 m starkt, när det tittades på alla testpersoner som grupp. Det
som däremot är intressant att reflektera över är att män och kvinnor för sig visar ett annat
resultat, vanligtvis utan signifikant samband mellan maximal styrka och snabbhet för någon
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av könen. Dock var tendensen generellt starkare för männen än för kvinnorna. Man kan
spekulera om fler signifikanta samband hade uppkommit för någon eller båda könen om fler
deltagare hade inkluderats. När sambanden räknades ut för hela gruppen (n=20) blev således
resultaten signifikanta, men ofta inte för män och kvinnor var för sig (n=10 vardera).

Till sist så bör det även nämnas att vid vidare analys så visade männen tydliga tendenser till
att ha ett medelstarkt samband mellan maximal styrka och snabbhet, men endast ett värde var
signifikant. Kanske hade sambandet tett sig annorlunda och varit starkare om den manliga
testpersonen som presterade avvikande resultat och som var nära att falla utanför ramen (som
nämndes tidigare) för vad som ansågs vara godkänt för att delta, exkluderades från studien.

Hur ser det eventuella sambandet ut, på ovanstående frågeställningar, hos kvinnor och
män?
Den stora skillnaden mellan könen vad gäller de undersökta sambanden i de tre olika testade
anaeroba kapaciteterna var tydlig, männen visade vanligtvis ett starkare samband än vad
kvinnorna gjorde vid jämförelse av samtliga testvärden med p <0,05. En förklaring kan vara
att den manliga gruppen var mer homogen än vad den kvinnliga gruppen var, d.v.s att männen
har bedrivit ungefär samma typ av träning med snarlika träningssvar som följd. Ration mellan
de testade kapaciteter var därför troligen mer lik bland män än bland kvinnor, med ett troligt
starkare samband mellan dessa som konsekvens. Dock antas en mer fysiologisk lösning ha
legat bakom. Att till exempel testosteronhalten i männens kroppar generellt är tio gånger
högre än kvinnornas kan ha påverkat ration mellan de testade förmågorna. I och med detta så
blir det även skillnad mellan könen i muskelvolym- och styrka (Harridge 2007), vilket innebär
att män och kvinnor hade olika utgångslägen rent fysiologiskt vad gäller de anaeroba
kapaciteterna redan innan testtillfällena. Med denna vetskap så är skillnaden i
sambandsstyrkan mellan könen knappt ett förvånansvärt resultat. För att sprida ytterligare
klarhet kring detta har män funnits ha starkare och mer benmuskulatur än kvinnor (Bubanj et
al. 2012; Garceau et al. 2010; Skrzek et al. 2012). Detta i sig har visats vara väldigt viktiga
faktorer för just de tester som utförts i denna studie (Wisløff et al. 2004; McBride et al. 2009;
Arslan 2005; Perez-Gomez et al. 2008). Fler möjliga orsaker till den funna skillnaden, rent
fysiologiskt är till exempel den generellt könsbundna skillnaden i muskelfibertyp (Roepstorff
et al. 2006) och skillnaden i insulinsvar på styrketräning (Lott et al. 2001).

36

4.2 Kritisk värdering av metoden
Efter att ha tittat på figurerna i resultatdelen går det snabbt att konstatera att vissa punkter,
som motsvarade testpersoner, låg väldigt långt ifrån de resterande, dessa kallas för extreme
outliers (en person med extrema värden gentemot andra). Varför en person i en figur är en
extreme outlier kan det finnas många möjliga förklaringar till.

Ett av kraven som testpersonerna var tvungna att uppfylla för ett deltagande i denna studie var
att de måste ha styrketränat och även tränat någon form av löpning minst två gånger i veckan
under det senaste året. Dessa krav var relativt ospecifika. Styrketräning kan bedrivas på
väldigt många olika sätt vilket kan ha lett till en väldigt stor skillnad i de fysiologiska
förmågorna hos testpersonerna, till exempel under det senaste året så kunde en testperson
endast ha tränat maximalstyrka (vilket kan göras på olika sätt) medan en annan kunde ha
tränat enbart för att försöka uppnå hypertrofi och en tredje någon form av
kombinationsträning med väldigt olika träningsresultat och testresultat för dessa testpersoner
som följd. Att det kan vara på det här sättet syntes tydligt genom att studera den relativa
maximala styrkan som testpersonerna lyckades prestera i denna studie. Dessa resultat visades
en stor skillnad mellan testpersonerna vad gäller den maximala styrkan som varierade mellan
1,06 – 1,69 kilogram per kroppsvikt bland kvinnor och 1,27 – 2,1 kilogram per kroppsvikt
bland männen.

Det togs inte någon hänsyn till den kroppsliga fettprocenten vid användandet och beräkningen
av kroppsvikten. Eftersom fett bara var död vikt och som inte skulle hjälpa till att lyfta
stången vid en knäböj utan endast kunde bidra med sämre relativa resultat, är mätning av
fettprocent något som skulle kunna göras för att få ett ännu mer tillförlitligt resultat. Alla
testpersoner hade vid testtillfället antagligen olika fettprocent men eftersom samtliga
testpersoner ansågs vara vältränade så var skillnaden i fettprocent bland testpersonerna
antagligen låg.

Kraven på hur testpersonerna skulle ha löptränat det senaste året var även dessa ospecifika
och därför kan träningen skilja sig en del på grund av det också. Flera testpersoner kom från
idrotter där löpning bedrivs dagligen till exempel handboll, fotboll, basket och friidrott. Dessa
personer kan då tänkas vara mer löpvana och tänkas ha en bättre löpteknik än de testpersoner
som kommer från idrotter som inte har någon form av löpträning naturligt, exempelvis
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boxning, brasiliansk jiu-jiutsu och gymutövare. Dessa testpersoner hade istället uppfyllt
löpkraven genom extra träning vid sidan av sin huvudträning (idrott/gym).

Det ska även tas hänsyn till att en stor variation i sprinthastighet kan förekomma i en grupp
med endast testpersoner från "löpidrotter" som fotboll, basket och handboll. Beroende på
vilken position en viss spelare har/haft i sitt lag kan mängden, hastigheten och vikten av
löpningen variera mycket och därmed även resultaten för sprinttiderna. Till exempel springer
en målvakt sällan lika mycket som en utespelare i handboll och det är nog inte heller lika
viktigt att vara löpsnabb för målvakten som för utespelaren. Sprinttiderna avslöjade att det
existerade en tydlig och stor skillnad vad gäller sprinthastighet på 30 meter. Variationerna på
tiderna för kvinnor var mellan 4,410 – 5,071 sekunder (0,661 sekunder) det vill säga över en
halv sekunds skillnad, på en relativt kort löpsträcka. Denna stora tidsskillnad existerade inte
bland männen där skillnaden var betydligt mindre 4,118 – 4,542 sekunder (0,424 sekunder).
Just sprinttiden 4,542 sekunder var en extreme outlier och bortsett från den testpersonen var
skillnaden 4,118 – 4,239 sekunder (0,121 sekunder) bland männen.

Ingen hänsyn togs till de antropometriska måtten överhuvudtaget under detta test som är en
parameter som kan ha påverkat sprinttiden både positivt och negativt beroende på till exempel
benlängd, muskelmassa, fettprocent och så vidare.

Något som bör has i åtanke vid läsning av resultaten för effektutvecklingen är att datorn, som
användes vid Wingate-testet, presenterade de relativa värdena för effektutvecklingen efter
utförandet inte heller tog hänsyn till testpersonernas fettprocent vid uträkningen. Inte heller
togs någon hänsyn till hur vikten var fördelad på kroppen. Under ett Wingate-test är det
främst benen som sätts på prov men ändå räknades de relativa värdena ut med hjälp av den
totala kroppsvikten. Detta innebär att personer som hade mycket massa på överkroppen inte
kunde använda sig av denna och fick troligen ett sämre resultat jämfört med personer som
hade det mesta av kroppsvikten på benen, och som därmed kunde utnyttja en högre procent av
den totala kroppsvikten vid testet trots lika kroppsvikt (Perez-Gomez et al. 2008).

Metoden var i grund och botten en kvantitativ laborativ metod som använde sig av statistiska
metoder vid uträkningarna av resultatet. Trots detta så influerades studien av mindre
kvalitativa metoder i och med frågeformulär som gav mer kvalitativa svar. För att förbättra
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eller få en djupare kunskap om resultatens utfall i de fysiologiska testerna så kanske mer
kvalitativa metoder skulle inkluderats. Djupgående frågor, kanske intervjuer eller andra sätt
för att få veta varje testpersons aktuella förutsättningar (levnadsvanor, livssituation,
psykologiska tillstånd).

Metoden för denna studie var enligt var mening noggrant samt tillförlitligt välutformad,
planerad och genomförd. Den största problematiken var dock att antalet testpersoner låg
väldigt nära minimumnivån för antalet som bör deltaga för att kunna räkna ut samband på
bästa sätt. Dock framkom flera olika positiva signifikanta samband som talar för att just dessa
resultat kan representera en större population.

Vid utformandet av frågeformulären så inkluderades inte en mycket väsentligt fråga, vilken
var följande ”Tränings- eller idrottsbakgrund (svara också antal år av utövande, ex. Fotboll, 9
år)”. Denna fråga efterkonstruerades och skickades ut till testpersonerna i efterhand. Frågan
med svar användes för att kopplas till resultatens utfall.

Mätapparaturen som användes i denna studie var av högsta kvalité och har länge och ofta
ansetts som ”golden standard” för att mäta just de kapaciteter som de mäter. I denna studie
kunde dock mätmetoden för maximal styrka ifrågasättas. Mycket tidigare forskning och
många tidigare studier har använt knäböj med en fri skivstång och viktplattor för att mäta just
maximal styrka, medan en smith-maskin med fast skivstång, använts i denna studie.
Utförandet mellan dessa två sätt skiljer sig och ställer aningen olika krav på testpersonens
fysik. Sammanfattningen av detta var att ett resultat i denna studie, med denna metod (smithmaskin), inte fullt sanningsenligt kunde jämföras med andras resultat som använde en annan
metod (fri skivstång).

Urvalet styrdes delvis av ett bekvämlighetsurval där forskarna valde att kontakta personer
inom skolan (GIH) och det egna kontaktnätet inom idrotts- och hälsobranschen. Detta kunde
ses från ett positivt perspektiv men även ett negativt. Det positiva var att studien hade
möjlighet att få tag i kvalificerade personer snabbt och säkert. Det negativa däremot var att
urvalet inte var fullt slumpmässigt som det kanske borde, när målet var att uttala sig om en
större population, alltså vilken vältränad population som helst. Nu kanske resultaten bara går
att koppla till exempelvis studenter på GIH eller inom gymbranschen.
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4.3 Konklusion och vidare forskning
Utgångspunkten för denna studie var hypotesen att det skulle finnas ett samband mellan de tre
utvalda testerna av snabbhet, maximal styrka och effektutveckling, som alla speglar anaerob
kapacitet. Förkastades eller bekräftades hypotesen? Fanns det något samband? Ja, det fanns
tydliga och starka samband och ja, hypotesen bekräftades, men hela sanningen var tudelad.
Ett tydligt och starkt samband hittades mellan alla variablerna för alla testpersoner som en
grupp, men när kvinnor och män däremot särskildes så stämde hypotesen inte lika bra längre.
Kvinnor visade endast ett starkt samband mellan maximal styrka och effektutveckling. Män å
andra sidan bekräftade hypotesen betydligt mer än kvinnorna. Ett starkt eller medelstarkt
signifikant samband hittades mellan alla variabler förutom mellan maximal styrka och
snabbhet 10 m och 30 m.

Nu när det är konstaterat att samband existerade mellan de tre olika testerna som speglar
anaerob kapacitet, vore det bra att genomföra ytterligare studier som är mer inriktade på hur
dessa samband ser ut med andra förutsättningar, exempelvis hur sambanden ser ut över en hel
säsong i olika idrotter, eller som innefattar fler tester av anaerob kapacitet. Denna studie kan
möjligtvis ifrågasätta och uppmärksamma könsskillnader vad det gäller fysik och prestation,
därför är det också väldigt intressant att undersöka vidare på hur kvinnor generellt förhåller
sig till den anaeroba träningen eller anaeroba tester, för att kunna få en större förståelse över
detta och underlätta för kvinnliga idrottare eller tränare med kvinnliga adepter. Här existerar
det en stor brist i denna typ av forskning enligt vår egen erfarenhet och just därför är det extra
viktigt att lyfta fram det så att idrotten kan fortsätta att utvecklas, inte bara för män utan även
för kvinnor.

Studien och dess resultat för dessa tre tester av snabbhet, maximal styrka och effektutveckling
ge en fingervisning av hur sambanden fungerar på en mindre och bestämd population. I
förhållande med tidigare forskning så kan tränarna exempelvis räkna med att idrottarnas
effektutveckling blir bättre av styrketräning för ben som syftar till att öka den maximala
styrkan. Sammanfattningsvis skulle denna studie med dess resultat och diskussionsargument
troligen kunna underlätta för tränare, ledare eller idrottslärare vid planering, utformning och
genomförande av fysisk träning.
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Bilaga 1
Käll- och litteratursökning

Syfte och frågeställningar:
Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan olika anaeroba
kapaciteter, hos vältränade. Syftet var också att undersöka om det fanns någon skillnad
och/eller likhet mellan kvinnor och män.
Frågeställningar:
-Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och maximal styrka?
-Hur ser det eventuella sambandet ut mellan effektutveckling och snabbhet?
-Hur ser det eventuella sambandet ut mellan maximal styrka och snabbhet?
-Hur ser det eventuella sambandet ut, på ovanstående frågeställningar, hos kvinnor och män?

Vilka sökord har du använt?
Correlation, Relationship, Strength, Anaerobic, Speed, Power, Sprint, Squats, Maximal,
Measures, Abilities, Wingate, Test, Boxing, Soccer, Gender, Differences, Kvantitiv, Metod,
Metodik, Forskningsmetodik, Urval, Load, Optimal, Muscle fiber type, Shapiro, Wilk.

Var har du sökt?
GIH:s bibliotekskatalog, Discovery på GIH:s hemsida, Ebsco och SportDiscus.

Sökningar som gav relevant resultat
SportDiscus: Correlation + Strength + Speed
SportDiscus: Correlation + Strength + Power
SportDiscus: Correlation + Strength + Wingate
SportDiscus: Correlation + Power + Speed
SportDiscus: Correlation + Anaerobic
Ebsco: Gender + Differences + Muscle fiber type
Ebsco: Load + Optimal
Ebsco: Relationship + Strength + Speed
Discovery: Wingate test + Measures
Discovery: Strength + Test
Discovery: Shapiro + Wilk
GIH:s bibliotekskatalog: Forskningsmetodik
GIH:s bibliotekskatalog: Kvantitativ + Forskning

Kommentarer
Vi tycker att det varit lätt att hitta litteratur i databaserna, speciellt via Discovery, med
hjälp av de sökord vi använt oss av. Det som varit mest framgångsrikt är när vi hittat en bra
artikel, så har vi granskat källförteckningen för den och därmed hittat nya artiklar eller ny
litteratur.

Bilaga 2
Inbjudan och informationsbrev till testpersoner

Hej utvalda testpersoner!

Detta är en inbjudan och informationsgivande brev. Vi vill gärna att just Du deltar i vår studie
och C-uppsats. Tillsammans med några andra utvalda personer hoppas vi på ditt deltagande i
vår studie som syftar till att undersöka om det finns något samband mellan snabbhet, maximal
styrka och effektutveckling. Syftet är också att undersöka eventuell skillnad på resultaten
mellan kvinnor och män.
För dig kommer det innebära ett sprint-, styrke- och effektutvecklingstest som kommer att
utföras i Gymnastik- och idrottshögskolans lokaler – LTIV (labbet) och Idrottshallarna 1-3.
Adressen är Lidingövägen 1, Stockholm.

Först kommer ett frågeformulär delas ut till dig som handlar om olika typer av vanor du har
haft under de senaste 72 timmarna fram till testet. Innan testets start kommer invägning och
längdmätning ske. Frågeformuläret tillsammans med vägnings- och längdmätningsunderlaget
kommer vara med i beräkningarna för resultaten på testerna.

Det är alltså 3 olika tester som du kommer få genomföra i denna kronologiska ordning nedan.
Du kommer att vila minst 10 minuter mellan vartdera testet. Du kommer att få genomföra en
bestämd uppvärmning inför varje test. En förklaring av varje test ser du nedan.

1. Knäböj
Detta test innebär att du kommer att få göra ett lyft med den maximala vikten som du orkar en
gång,i knäböj, i en smith-maskin med isolerad och fast skivstång. En smithmaskin är en
ställning där en skivstång sitter fixerad mot två lodräta stänger, vilket gör att skivstången bara
kan röra sig vertikalt. Lyftet kommer ske barfota. Du kommer innan testet få köra några

uppvärmningsset beräknat på din individuellt uppskattade 1 RM (vad du tror att du orkar
maximalt en gång) för att hitta den vikt som är ditt 1 RM. Sedan har du 2 testförsök på dig att
lyfta och lyckas med ditt 1 RM som vi också noterar.
2. Sprinttest
Detta test innebär att du kommer att få springa en sträcka på 30 meter i maxfart. Du startar
stillastående och på eget beslut sprinta maximalt 30 meter. Vi kommer utföra testet inomhus i
gymnastikhall med fotocellstidtagning. Vi kommer även ”splitta” tiden vid 5 och 10 meter,
det innebär att under en och samma löpsträcka och testförsök kommer vi ta tid för 5, 10 och
30 meter. Du kommer värma upp specifikt med några lättare sprinter innan. Du kommer till
sist att ha 3 testförsök på dig att sprinta maximalt, vi noterar din bästa tid.
3. Effektutvecklings-/Wingate-test
Detta test utförs på en specialdesignad cykelergometer. Du kommer att få cykla/trampa
maximalt under 30 sekunder på en bestämd belastning med ett motstånd som vi bestämmer
individuellt på plats. Du kommer att få testa cykla på lättare motstånd för att specifikt värma
upp för testet. Vi kommer notera och avläsa din effektutveckling av testet. Här har du ett
maxförsök.

Vi uppmanar till att du avstår från träning av ben (ex. löpning, cykling, styrketräning av nedre
extremiteterna), användning av tobak, alkohol, droger och kosttillskott 72 timmar innan och
under testdag. Se till att äta och sova bra!

Att ha med: Inomhusskor för gymnastikgolv. Tights eller åtsittande shorts på underkroppen
för att underlätta bedömning av rätt vinkel och djup för testledare vid knäböj, valfritt plagg på
överkroppen. Vi kommer bjuda på mellanmål efter att testerna är klara men vill du ha med
något eget så får du absolut det.
Datum: Nedan finns tre datum för testtillfälle, titta igenom ditt schema och återkom till oss
vilken av dessa dagar som passar dig bäst. Passar alla tillfällen så får du gärna meddela det så
vi i sådana fall kan justera så det är lika många testpersoner vid varje dag och testtillfälle.

V 42
Måndag 13 okt 08.00-12.00
Onsdag 15 okt 08.00-12.00
V 43
Måndag 20 okt 08.00-12.00
Fredag 24 okt 08.00-12.00

Tid: 08.00. Räkna med att det kommer ta ca 2-4 timmar
Plats: Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1, Stockholm.

Vi vill också informera dig om att ditt deltagande kommer ske anonymt där vi noterar dina
resultat men inte kopplar dessa till just dig. Du kommer som sagt att delta samtidigt som en
handfull andra utvalda testpersoner men all information du delger oss kommer endast att
studeras och hanteras av oss. Om du mot all förmodan skulle vilja hoppa av studien och
undersökningen så får du absolut göra det utan vidare motivering. Vi lovar dig också att du
kommer att få ta del av, och läsa igenom vår färdiga och reviderade uppsats innan den
publiceras, för att du ska kunna övertygas om din anonymitet.

Några frågor? Kontakta oss med vändande mail så reder vi ut dessa.

Allt gott!
Jens Nordin & Danys Cabrera Basurto

Bilaga 3
Frågeformulär

Detta frågeformulär kommer endast att läsas av testledarna och vid eventuell användning av
svaren i studien kommer dessa, givetvis, att presenteras anonymt.
Namn:
Kön:

Kvinna □

Man □

Ålder (år):
Vikt (kg):
Längd (cm):
Uppskattat 1 RM knäböj:
Tränings- eller idrottsbakgrund (svara också antal år av utövande, ex. Fotboll, 9 år):

Ringa in det svarsalternativ som stämmer in bäst på frågan.

1.

Har du druckit alkohol inom de senaste 72 timmarna?
JA

NEJ

VET INTE

Om ja, ange ungefärlig mängd:

2.

Har du använt tobak inom de senaste 72 timmarna?
JA

NEJ

VET INTE

Om ja, ange ungefärlig mängd och vilken typ:

3.

Har du använt droger inom de senaste 72 timmarna?
JA

NEJ

VET INTE

Om ja, ange ungefärlig mängd och vilken typ:

4.

Använder du kosttillskott regelbundet?
JA

NEJ

VET INTE

Om ja, ange ungefärlig mängd och vilken typ:

5.

Har du sovit minst 6 timmar per natt de senaste 72 timmarna?
JA

NEJ

VET INTE

Om nej, ange ungefärlig mängd per natt:

6.

Har du ätit frukost, lunch och middag varje dag under de senaste 72 timmarna?
JA

NEJ

VET INTE

Om nej, ange ungefärlig mängd måltider:

7.

Har du haft någon sjukdom de senaste 72 timmarna?
JA

NEJ

VET INTE

Om ja, ange vad:

8.

Har du haft någon skada de senaste 72 timmarna?
JA

NEJ

VET INTE

Om ja, ange vad:

9.

Har du medicinerats de senaste 72 timmarna?
JA

NEJ

VET INTE

Om ja, ange vad för medicin(er):

10.

Har du tränat benen de senaste 72 timmarna?
JA

Om ja, ange träningsform och tid:

NEJ

VET INTE

Bilaga 4
Uppvärmnings- och testprocessen för vardera test
Rött = Testförsöken
Sprinttestet
1. 5 min nonstop lätt jogging
2. 2 min nonstop jogging med 20% uppskattad ökning i löptempo
3. 2 min lätt dynamisk stretchning/töjning
4. 2 min nonstop jogging med dynamiska rörelser (höga knän, hälkick, sidhopp m.m)
5. 3 st stegringslopp, progressiv löpning (0-100% på 30 meter) med 30 sek vila mellan varje.
6. 2 st submaximala sprinter på 15 meter med 2 min vila mellan varje
7. Sprintförsök 1
8. 4 min aktiv vila (lätt promenad)
9. Sprintförsök 2
10. 4 min aktiv vila (lätt promenad)
11. Sprintförsök 3

Knäböjtestet
1. 20 min uppvärmning på en cykelergometer på nästintill obefintligt motstånd
2. Testa göra repetitioner med endast skivstången
3. Första uppvärmningssetet – 10 repetitioner på 50% av deras individuella och uppskattade 1
RM
4. 2.5 min aktiv vila (lätt promenad)
5. Andra uppvärmningssetet – 5 repetitioner på 70% av deras individuella och uppskattade 1
RM
6. 2.5 min aktiv vila (lätt promenad)
7. Tredje uppvärmningssetet – 2 repetitioner på 90% av deras individuella och uppskattade 1
RM
8. 5 min aktiv vila (lätt promenad)
9. Första försöket på 1RM (det uppskattade 1RM)
10. 5 min aktiv vila (lätt promenad)
11. Andra försöket eller en ökning på 5 kg, beroende på resultat på första 1 RM.

Notera: Testpersonerna har 2 försök på sig att lyckas med 1 RM. Lyckas man så får man 2
nya försök till nästa viktökning.
Wingate-testet
1. 20 min uppvärmning på en cykelergometer på mycket lätt belastning
2. Försök 1 på att trampa maximala RPM (repetitioner per minut) utan belastning/motstånd
3. 50 sekunder vila
4. Försök 2 på att trampa maximala RPM utan belastning/motstånd
5. 4 min aktiv vila (trampa på mycket lätt belastning)
6. 30 sekunder trampa maximal prestation med ett motstånd på 10% av deras kroppsvikt

