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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att utvärdera om det finns en skillnad mellan specifika 

uppvärmningar (samma övning som ska utföras fast med mindre belastning) jämfört med 

kombinerad generell (aerob) och specifik uppvärmning på maxprestation vid 1RM i knäböj i 

Smithmaskin. Studiens frågeställningar var: (1) Finns det en skillnad i prestation på 1RM vid 

knäböj i Smithmaskin vid kombinerad generell och kort- respektive lång specifik 

uppvärmning jämfört med en längre specifik uppvärmning? (2) Påverkar inlärningseffekten 

prestationen vid 1RM i knäböj i Smithmaskin? 

 
Metod  

Detta är en experimentell randomiserad crossoverstudie med ett urval på åtta män med 

medelåldern 24,5 ± 2,96 år och med minst 24 månaders styrketräningsvana samt vana med 

styrkeövningen knäböj. Studien hade sammanlagt 4 testtillfällen för varje testperson (tp) som 

utvärderade en längre specifik uppvärmning i jämförelse med kombinerad generell och kort 

specifik uppvärmning, generell och längre specifik uppvärmning samt en kortare specifik 

uppvärmning. Testordningen för tp var randomiserad och effekten av de olika 

uppvärmningsprotokollen utvärderas med 1RM vid knäböj i Smithmaskin.  

 
Resultat  

I studiens resultat visades ingen signifikant skillnad (p>0,05) då de olika 

uppvärmningsprotokollen jämfördes med varandra inför 1 RM vid knäböj i Smithmaskin. Vid 

den kronologiska testordningen syntes en signifikant skillnad (p<0,05) på prestation vid 1RM 

i knäböj då samtliga uppvärmningsprotokoll jämfördes med varandra.  

 
Slutsats 

I denna studie hittades inga signifikanta skillnader mellan olika uppvärmningars effekt på 

1RM i knäböj vilket kan betyda att det inte finns några skillnader i prestationsökning på 1RM 

vid knäböj beroende på uppvärmningstyp eller att det är andra faktorer som inverkar. 

Resultaten av den kronologiska testordningen bekräftar relevansen av en inlärningsperiod för 

att minimera inlärningseffekten av 1 RM vid knäböj i Smithmaskin hos styrketräningsvana 

män i åldern 20-26 år.  Resultatet tyder på att det behövs minst fem inlärningstillfällen för att 

uppnå ett stabilt utgångsvärde för 1RM vid knäböj i Smithmaskin hos styrketräningsvana 

män. 
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1 Inledning 

1.2 Introduktion 

Uppvärmningsprocessen är till för att förbereda den mänskliga kroppen inför all typ av fysisk 

aktivitet samtidigt som den tenderar att minska skaderisken och öka prestationen (Abad, 

Prado, Ugrinowitsch, Tricoli & Barroso 2011, s. 2242). Den vetenskapliga forskningen inom 

ämnet har visat på flera omedelbara fysiologiska förändringar i kroppen vid uppvärmning: 

ökad blodcirkulation till musklerna, ökad hastighet av nervimpulser, ökad syre- och 

energisubstrattillförsel till arbetande muskler, snabbare bortförsel av slaggprodukter i 

musklerna och ökad frisättning av syre från hemoglobin och myoglobin samt minskad 

aktiveringsenergi för cellulära reaktioner och muskelviskositet (Thacker, Gilchrist, Stroup, & 

Kimsey 2004, s. 374).  

 

De allmänna uppvärmningsråden inför styrketräning har varit i ständig förändring. Under 

årens lopp har olika uppvärmningsprotkoll utvecklats vilka har varierat i struktur, intensitet, 

duration och återhämtning. (Bishop 2003, s. 439) Dessa råd har ofta varit baserade på praktisk 

erfarenhet hos utövare och tränare, inte på vetenskaplig forskning. De traditionella 

träningsråden menar att en uppvärmning skall innehålla både en generell och specifik del. 

Den generella delen är en allmän aerob uppvärmning som strävar efter att höja musklernas 

temperatur medan den specifika uppvärmningen är rörelser som liknar aktiviteten som skall 

utföras och är tänkt att öka den neuromuskulära aktiviteten. Oftast rekommenderas 5-10 

minuter generell uppvärmning kompletterad med en specifik uppvärmning på 1-3 set. (Brown 

& Weir 2001, s. 6) 

 

Tidigare studier inom ämnet har använt sig av en relativt kort specifik uppvärmning och 

därför är det väsentligt att studera hur en längre specifik uppvärmning påverkar maxprestation 

i jämförelse med tidigare rekommendationer om kombinerad generell och specifik 

uppvärmning.  
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1.3 Bakgrund 

Nedanstående rubriker innefattar tydliggörande av definitioner och fysiologiska test som 

använts i studien samt fysiologiska förändringar som sker vid uppvärmning av kroppen.     

1.3.1 Isotonisk kontraktion 

Isotonisk kontraktion refererar till kontraktioner där ett objekt med en fix massa lyfts mot 

gravitationen. De flesta typer av styrketräning både med maskiner och fria vikter innefattar 

isotoniska kontraktioner.  Isotoniska tester utförs i de flesta fall i styrketräningsmaskiner som 

har justerbara vikter och med fria vikter. Eftersom styrketräning i allmänhet innefattar 

isotonisk träning är isotoniska tester träningsspecifikt i förhållande till de flesta typer av 

styrketräning. (Brown & Weir 2001, s. 5) 

 

1.3.2 Ett Repetitions Maximum 

Den mest förekommande mätmetoden för att mäta isotonisk styrka kallas ett repetitions 

maximum (1RM). Denna mätmetod används för att mäta den maximala belastning som kan 

lyftas endast en repetition. 1RM innefattar en testprocedur där progressivt tyngre belastningar 

lyfts tills att belastningen överstiger testpersonens (tp) kapacitet att genomföra en repetition. 

Den tyngsta belastning som tp lyckas lyfta är tp 1RM.  På grund av den progressiva ökningen 

av flera tyngre belastningar kan faktorer som utmattning påverka testets resultat. Det är därför 

viktigt att en rad faktorer beaktas inför testproceduren: startbelastning, vilotid mellan 

försöken, ökningen av belastning mellan försök, kriterier för ett godkänt lyft och feedback 

under försöken. (Brown & Weir 2001, s. 5-6)    

 

1.3.3 Inlärningseffekt 

Vid fysiologiska tester där styrka utvärderas liksom 1RM test kommer tp med stor 

sannolikhet prestera bättre allteftersom testernas förlopp. Detta beror på en ökad vana med 

testutförandet, framförallt vid styrketester med fria vikter som är mer komplexa och ställer 

högre motoriska krav.  Om det är möjligt bör tp få genomgå ett inlärningstillfälle innan 

testperiodens start där hela testprotokollet genomförs. Testtillfällena under testperioden bör 

även äga rum med 2-3 dagars mellanrum för att tp ska ha återhämtat sig tillräckligt. (Brown & 

Weir 2001, s. 2)  
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Det finns ett antal faktorer som påverkar styrkeökning vid inlärning av 

styrketräningsövningar, dessa är: förbättringar av neurala anpassningar, ökning i 

nyrekrytering av motorenheter, ökad hastighet för aktivering av motoriska enheter, ökad 

intermuskulär koordination och reducering av ko aktivering för antagonistmuskulatur.  För att 

minska dessa effekter vid 1RM test har forskning visat att tp med under 24 månaders 

styrketräningsvana bör ha minst 2 inlärningstillfällen med 1RM medan tp med över 24 

månaders styrketräningsvana bör ha minst 1 inlärningstillfälle. (Ribeiro, Amarante do 

Nascimento, Mayhew, Mendes Ritti-Dias, Avelar, Hideki Okano & Serpeloni Cyrino 2014a, 

s. 141, Ritti-Dias, Avelar, Salvador, Cyrino 2011 s. 1422 & Gabriel, Kamen, Frost 2006 

s.145) 

  

1.3.4 Maximalt syreupptagningstest 

Maximala syreupptagningstest är en av de vanligaste mätmetoderna inom träningsfysiologi. 

Det är generellt accepterat som den bästa mätmetoden för att mäta kardiorespiratorisk 

kapacitet. (Edward, Bassett & Welch 1995, s. 1292). VO2max test utförs oftast på löpband eller 

cykelergometer. Fördelarna med att använda löpband vid VO2max test är att tp oftast är mer 

vana vid att gå eller springa jämfört med cykling. En nackdel vid löpband är ökad skaderisk i 

form av fall jämfört med cykelergometertest.  (Kist, Glasheen, Laws, Burgess & Rizvi 2013, 

s. 96) VO2max på löpband har visat sig ge runt 9 % högre värden i syreupptaget än vid 

cykelergometertest. De högre VO2max värdena vid löpbandstest beror på att tp använder större 

andel av sin muskelmassa. (Loftin, Southern, Warren & Udall 2004, s. 255) En annan 

anledning att använda cykelergometer vid VO2max test är om denna ska användas i fler 

moment i testproceduren, exempelvis uppvärmning (Abad 2004, s. 1010 & Barroso 2013, s. 

2242). 
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1.3.5 Fysiologiska och psykologiska förändringar vid uppvärmning 

Vid träning utsöndrar musklerna värme, denna värme står i direkt proportion till intensiteten 

som musklerna arbetar på. Den ökade temperaturen i musklerna leder bland annat till en ökad 

tålighet vid utsträckning av musklerna och därmed ökad elasticitet i musklerna. Samtidigt blir 

ledvätskan i lederna mindre trögflytande och dessa två faktorer minskar därmed motståndet 

och energiutnyttjandet vid rörelse. (Bishop 2003a, s. 443) 

 

En ökning av temperaturen i musklerna leder även till att nervsystemets förmåga att skicka 

nervsignaler snabbt till kroppens olika delar effektiviseras. En ökning av nervsignalernas 

hastighet är antagligen mest fördelaktigt för snabba rörelser, komplexa rörelser eller 

riktningsförändringar.  (Bishop 2003a, s. 443)  

 

För att maximera prestationen vid kortvarigt arbete (1-60 sekunder) verkar det viktigt att 

uppvärmningen är lagom lång för att maximera ökningen av muskeltemperatur samtidigt som 

uttröttning av musklerna skall undvikas. Vid uppvärmning med moderat intensitet på 40-60% 

av VO2max ökar muskeltemperaturen på 3-5 minuter från runt 35 grader till en temperatur som 

ligger över kroppstemperaturen som är runt 37 grader. När durationen på den moderata 

uppvärmningen når 10-20 minuter når temperaturen ett stabilt läge runt 39-40 grader. (Bishop 

2003a, s. 441)   

 

I en studie registrerades högre maximal effektutveckling på en cykelergometer efter en 20 

minuters uppvärmning på 40 % av VO2max än vid en 4 minuters uppvärmning på 40 % av 

VO2max. Dessutom har det visat sig att när intensiteter under 60 % av VO2max använts för 

uppvärmning använder kroppen minimalt med högenergifosfater som behövs till högintensiva 

kortvariga arbeten. Det verkar därför som att en uppvärmning på 40-60 % av VO2max är 

tillräckligt för att öka temperaturen tillräckligt i musklerna men samtidigt spara fosfatjoner i 

musklerna och därmed maximera prestationen vid kortvarigt arbete. (Bishop 2003b, s. 493) 

 

Vid vila blir musklerna stelare, anledningen kan delvis vara att aktin- och myosinfilamenten 

skapar stabilare bindningar med varandra. Med inaktivitet ökar antalet bindningar vilket ökar 

stelheten i musklerna. Med fysisk aktivitet kan många av bindningarna brytas, det kan därför 
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vara bra att innan en specifik övning gå igenom samma rörelsemönster som används i 

övningen och därmed minska muskelstelheten. (Bishop 2003a, s. 445) 

 

Trots att en del fysiologiska förändringar har rapporterats vid uppvärmning har det 

hypotiserats att den positiva effekten av uppvärmning kommer från psykologiska effekter. 

Dessa effekter skulle kunna vara resultat av tid för en person att mentalt förbereda och 

koncentrera sig inför att prestera. (Bishop 2003a, s. 445) 

 

1.4 Forskningsläge 

En viktig komponent vid 1RM studier är inlärningseffekten. Denna effekt har visat sig ge 

blandade resultat i studier. I en studie som undersökte inlärningseffekten vid 1RM test för 

otränade medelålders individer (51.2 ±0.9 år) i 7 olika styrkeövningar: bröstpress, benpress, 

latsdrag, sittande rodd, bicepscurl, benspark och tricepspress. Tp utförde ett inlärningstillfälle 

för 1RM 4-8 dagar innan testperiodens start. Testperioden bestod av 3 tillfällen där det var 2-8 

dagar mellan test 1 och 2, samt 10 veckor mellan test 2 och 3. De tre tillfällena hade identiska 

testprotokoll där tp fick börja med att gå på ett löpband i 3 minuter med självvald hastighet 

för att sedan göra 10 uppvärmningsrepetitioner på en relativt låg intensitet, efter detta följdes 

1RM försök där en gradvis ökning i belastning skedde tills 1RM uppnåddes. Ökningarnas 

storlek berodde på deltagarnas själuppskattade kapacitet. Vilotiden mellan uppvärmningsseten 

och 1RM försöken var 1 minut och tiden mellan de olika övningarna var 2 minuter. Det var 3-

6 försök för varje övning vid 1RM försöken.  Resultaten av studien visade att det inte fanns 

någon skillnad i 1RM resultat mellan test 1 och test 2 förutom för resultatet för benpress som 

var något högre på test 2 (1,6 ± 0.6%, p=0.02). Mellan test 2 och 3 fanns det inga signifikanta 

skillnader mellan något av testen. Studieförfattarnas slutsats är att det räcker med 1 

inlärningstillfälle vid 1RM för att bedöma maximal styrka hos individer i medelåldern. 

(Levinger Goodman, Hare, Jerums, Toia & Selig 2009, s. 311-313) 

 

I en annan studie som undersökte hur många inlärningstillfällen det krävdes för att uppnå ett 

jämnt 1RM resultat i bilateral benspark hos otränade äldre- (66 ±5 år) och yngre kvinnor (23 

±4 år). Innan testperiodens start fick båda grupperna av tp 2 inlärningstillfällen. Vid 

testtillfällena hade tp en uppvärmning som bestod av 10 repetitioner på en lätt vikt följt av en 

vila och sedan 5 repetitioner på en mellantung vikt, vikterna bestämdes utifrån 
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inlärningstillfällena. Efter detta började 1 RM försöken, det krävdes mellan 3-8 försök för tp 

att nå 1RM vid de olika testtillfällena. Under testperioden fick tp 2 minuters vila mellan både 

set och 1RM försök och det var minst 48 timmar mellan varje testtillfälle. Kriteriet för uppnått 

1RM var att det inte skulle skilja sig mer än 1 kg mellan testtillfällena. Resultaten från studien 

visade att för att de äldre kvinnorna skulle få ett jämnt 1RM resultat krävdes det 8-9 

testtillfällen medan de yngre behövde 3-4 testtillfällen. (Ploutz-Snyder & Giamis 2001 s. 519-

521) 

 

I en studie av Ribeiro et. al. (2014a, s. 141) undersöktes reliabiliteten av 1RM i bänkpress, 

knäböj (i Smithmaskin) och bicepscurl hos otränade män med tidigare styrketräningsvana. 67 

män (21,1 år) som inte hade styrketränat på minst 9 månader delades in i tre grupper beroende 

på längden av deras tidigare styrketräningsvana: Nybörjare (1-6 månader), intermediära (7-12 

månader) och avancerade (13-24 månader). Studien bestod av 2 inlärningstillfällen och 4 

testtillfällen. Vid de fyra testtillfällena föregicks 1RM av en uppvärmning på 6-10 repetitioner 

på en vikt som uppskattningsvis var 50 % av den vikt 1RM försöken skulle starta på. Tp fick 

vila 3-5 minuter före varje 1RM försök och fick 3 försök på sig att nå 1RM. Mellan varje 

testtillfälle var det 48-72 timmar. Författarnas slutsats visade att trots 2 år av 

styrketräningsvana behöver män minst 2 1RM inlärningstillfällen för nå en stabil utgångsvikt 

för 1RM.  

 

I studien gjord av Abad, Prado, Ugrinowitsch, Tricoli och Barroso (2004, s. 2243) var syftet 

att utreda huruvida kombinationen av ett generellt och ett specifikt uppvärmningsprotokoll 

skulle öka värdena vid 1RM i benpress jämfört med endast ett specifikt 

uppvärmningsprotokoll. Det första uppvärmningsprotokollet bestod av endast specifik 

uppvärmning där tp i benpress utförde 1 set med 8 repetitioner på 50 % av 1RM följt av 

ytterligare 1 set med 3 repetitioner på 70 % av 1RM. I det andra uppvärmningsprotokollet 

utförde tp 1RM i benpress efter först en 20 minuter lång generelluppvärmning på en stationär 

cykel på 60 % av beräknad maxpuls och samma specifika uppvärmning som tidigare. 

Studiens resultat visade på att den kombinerade generella och specifika uppvärmningen gav 

en ökad prestation vid 1RM i benpress. Författarna anser att studiens resultat indikerar att en 

kombinerad uppvärmning medför temperaturberoende neuromuskulära förändringar som ökar 

kapaciteten för produktion av muskelkraft. Detta menar författarna stödjer riktlinjerna för att 

utföra en generell uppvärmning under 20 minuter på 60 % av maxpuls i kombination med 
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specifik uppvärmning där 1 set med 8 repetitioner på 50 % av 1RM utfördes följt av 1 set med 

3 repetitioner på 70 % av 1RM inför maxstyrkeprestationer.             

 

En liknande studie har därefter utvecklat den tidigare forskningen för att undersöka den mest 

effektiva typen av generell uppvärmning inför maxprestation. I studien av Barroso, Silva-

Batista, Tricoli, Roschel & Ugrinowitsch (2013, s. 1010) var syftet att utreda effekten av olika 

intensiteter och duration av generell uppvärmning på 1RM i benpress. Genom att använda 4 

olika generella uppvärmningsprocedurer kombinerat med en kortare specifik uppvärmning 

testades 1RM i benpress. Innan testprocedurens start hade tp två inlärningstillfällen med 

1RM. De fyra uppvärmningsprotokollen bestod 5 minuter på 40 % av VO2max, 15 minuter 

på 40 % av VO2max, 5 minuter på 70 % av VO2max, 15 minuter på 70 % av VO2max och 

ett kontrolltest där tp inte utförde en generell uppvärmning utan endast en kortare specifik 

uppvärmning. Samtliga uppvärmningsprotokoll avslutades med en specifik uppvärmning som 

bestod av 1 set med 8 repetitioner och 1 set med 3 repetitioner på 50 respektive 70 % av tp 

1RM i benpress. I resultaten visade det sig att aerob uppvärmning med en duration på 15 

minuter och en intensitet på 40 % av VO2max tillsammans med en kortare specifik 

uppvärmning gav störst prestation på 1RM i benpress.  

 

En annan studie som också jämfört effekten av olika uppvärmningstyper är gjord av Ribeiro, 

Ramanzini, Schoenfeld, Souza, Avelar & Cyrino (2014, s. 135) där syftet var att studera 

effekten av olika uppvärmningsprocedurer på styrketräning. Tp hade först 3 tillfällen där de 

bekantade sig med utrustning, lyftteknik och testproceduren. Därefter 3 tillfällen där de fick 

göra 1RM försök, följt av 4 tillfällen som följde testprotokollet. I detta testprotokoll utfördes 3 

övningar med 4 set på varje övning: bänkpress, knäböj och bicepscurl. Detta gjordes på 80 % 

av 1RM tills tp fallerade. Detta genomfördes i 4 olika förhållanden med en specifik, generell 

och en kombinerad uppvärmning samt en kontrollomgång. Den specifika uppvärmningen 

bestod av 10 repetitioner på 50 % av 1RM, den generella uppvärmningen bestod av 10 

minuters cykling vid en hastighet av 40km/h. Den kombinerade uppvärmningen bestod av de 

två ovan nämnda uppvärmningarna med den generella före den specifika. För 

kontrollprotokollet fick tp sitta och vila på en stol i 10 minuter. Tp resultat innefattade 

summan av antalet repetitioner för varje övning och ett trötthetsindex som mätte skillnaden 

mellan seten. Studiens resultat visade inga signifikanta skillnader mellan de olika 
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uppvärmningsprotokollen för de 3 övningarna. Slutsatsen blev att prestationsförmågan i 

styrketräningsövningar inte var påverkade av uppvärmning.       

 

Tidigare studier som undersökt uppvärmning har endast haft kortare specifika uppvärmningar 

(Barroso 2013, s. 2242 & Abad 2004, s. 1010). I studien av Gourgoulis, Aggeloussis, 

Kasimatis, Mavromatis och Garas (2003, s. 342) undersöktes effekten av ett längre specifikt 

uppvärmningsprotokoll genom att utföra submaximala knäböj inför ett test i vertikal 

hoppförmåga. Varje tp utförde 5 set knäböj med 2 repetitioner på varje intensitet som bestod 

av 20, 40, 60, 80 och 90 % av 1RM. Före det första och direkt efter det sista 

uppvärmningssetet utförde tp 2 stycken ”countermovement jumps”. Målet var att vertikalt 

hoppa så högt som möjligt. Resultaten i studien visade att medeltalet för vertikal hoppförmåga 

ökade med 2.39 % efter den specifika uppvärmningsdelen.     

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte: Att utvärdera om det finns en skillnad mellan specifika uppvärmningar jämfört med 

kombinerad generell och specifik uppvärmning på maxprestation vid 1RM i knäböj i 

Smithmaskin.   

 

Frågeställning:  

● Finns det en skillnad i prestation på 1RM vid knäböj i Smithmaskin vid kombinerad 

generell och kort- respektive lång specifik uppvärmning jämfört med en längre 

specifik uppvärmning?   

● Påverkar inlärningseffekten prestationen på 1RM vid knäböj i Smithmaskin? 
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2. Metod 

2.1 Urval 

I studien ingick åtta män (24,5 ± 2,96 år, 76,29 ± 7,97 kg, 178,91 ± 5,84 cm och BMI 23,8 ± 

2). Dessa tp hade minst 24 månaders styrketräningsvana samt vana med styrkeövningen 

knäböj. Tp tillfrågades via ett massutskick av mail på Gymnastik- och idrottshögskolan samt 

att vissa blev personligen tillfrågade att delta i studien, detta är ett så kallat 

bekvämlighetsurval. I mailet fanns vissa kriterium för att delta i studien: åldersbegränsning på 

20-35år, styrketräningsvana, erfarenhet av knäböj, frisk och skadefri samt att testpersonerna 

inte skulle utföra någon form av ansträngande fysisk aktivitet 24 timmar innan test. De tp som 

personligen blev tillfrågade fick läsa igenom mailet innan bekräftat deltagande.  

2.2 Testprocedur 

Detta är en experimentell randomiserad crossoverstudie som har utvärderat en längre specifik 

uppvärmning i jämförelse med kombinerad generell och kort specifik uppvärmning, generell 

och längre specifik uppvärmning samt en kortare specifik uppvärmning. Vid generell 

uppvärmning och vid VO2max -test användes den elektroniskt bromsade cykelergometern 

Monark LC6 som producerar samma effekt (Watt) oberoende av kadens.  Effekten av de olika 

uppvärmningsprotokollen utvärderas med 1RM i knäböj i en Cybex strength solutions 

Smithmaskin med numrerat rutnät vid understödsytan för ökad reproducerbarhet. 

Smithmaskinen utgörs av en metallställning där en skivstång sitter fixerad mot två lodräta 

stänger. Skivstången kan endast röras i en vertikal rörelsebana och har även två krokar som 

kan hakas fast i ställningen i valfri höjd. Vid första tillfället togs ett fotografi av tp fotposition 

när denna stod på rutnätet, detta för att tp skulle stå likadant vid samtliga testtillfällen.   

 

Innan samtliga 1RM försök var tp tillåtna att utföra valfri ballistisk (dynamisk) stretching. 

Denna typ av stretching utförs genom att utövaren med en gungande rörelse stretchar muskeln 

i dess ändlägen. Ballistisk stretching har visat sig påverka maximal styrka i mindre 

utsträckning än statisk stretching då muskeln under en längre tid hålls statiskt i dess ytterläge. 

(Bacrau, Monteiro, Ugrinowitsch, Tricoli, Ferreira Carbal, Aoki 2009, s. 304) 
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Det var sammanlagt 5 testtillfällen för varje tp och mellan varje testtillfälle var det minst 48 

timmar. Standardiserade testprotokoll skrevs innan testen påbörjades för att underlätta 

testproceduren och öka reproducerbarheten.  Testordningen för tp randomiserades.  

 

Förtest: Här mättes 1RM i knäböj och VO2max hos tp. Ordningsföljden var att 1RM mättes 

först och därefter VO2max. Inför den specifika uppvärmningen och första 1RM försöket fick tp 

tillsammans med testledarna uppskatta sitt 1RM. Om tp vet det maximala antal repetitioner 

som denne kan utföra på en viss belastning kan en uppskattning av 1RM beräknas med hjälp 

av framtagna ekvationer (ExRx.net 2015). Dessa ekvationer kan förutse tp 1RM utifrån det 

max antal repetitioner som kan utföras på en viss belastning.  Vilointervallen mellan set ska 

inte vara mindre än en minut och inte mer än fem minuter. Det totala antalet repetitionsförsök 

under testet bör sträcka sig mellan tre till fem försök för att uppnå 1RM. (Brown & Weir 

2001, s. 6)  

 

1RM procedur: Före 1 RM var det en generell uppvärmning på självvald belastning och 

kadens på en cykelergometer i 5 minuter. Därefter var det en vila på 3 minuter som följdes av 

8 repetitioner knäböj på en vikt som motsvarade 50 % av tp uppskattade 1RM, och efter en 

vila på 2 minuter fick tp göra 3 repetitioner knäböj på en vikt som motsvarade 70 % av tp 

uppskattade 1RM. Efter detta fick tp vila i 3 minuter innan 1 RM försök, denna uppvärmning 

är baserad på uppvärmningsrekommendationer från The American Society of Exercise 

Physiologists (ASEP) (Brown & Weir 2001, s. 2). Kriterierna för en godkänd knäböj var att tp 

minst skulle komma ner med lårbenet i samma vinkel som underlaget, vilket kontrollerades 

från sidan av testledarna. Testledarna kontrollerade även att tp inte ändrade något i utförandet 

av knäböj vid de olika testtillfällena. Om tp klarade av första vikten vid 1RM försöken ökades 

belastningen med 2-10 kg, detta upprepades antingen tills tp misslyckades med göra en 

repetition eller om denna gjort 5 försök. Mellan 1RM försöken var det 3 minuters vila. Vid 

misslyckande registrerades den senast lyfta vikten som tp 1RM. Om tp inte klarade av att göra 

en repetition på första vikten sänktes belastningen med 2-5 kg per gång tills tp lyckades med 

1RM eller hade gjort 5 försök. Inför och vid 1RM fick tp stark verbal uppmuntran att fullfölja 

repetitionen. Alla personliga inställningar för Smithmaskinen och cykelergometern 

nedtecknades för att användas vid samtliga uppvärmningsprotokoll.  
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Ekblom bak- och VO2max test: Tp vikt och längd registrerades för inmatning i mjukvaran till 

Jaeger oxycon pro (Jaeger Oxycon Pro, Hoechberg, Tyskland) som användes för att mäta 

VO2max. I förtestet mättes VO2max i ett klimatkontrollerat laboratorium där luftfuktighet, 

temperatur och syrebalans kontrollerades före varje test. Som uppvärmning och för att få ett 

uppskattat VO2max utfördes ett Ekblom bak test (Ekblom-Bak 2012, ss. 320-321) inför VO2max 

testet. Ekblom Bak testet är utformat för en mekaniskt bromsad Monark cykelergometer 

(Model 828E) men kan även användas på elektroniskt bromsade cykelergometrar varvid 

testprotokollet för mekaniskt bromsade cykelergometrar bör användas. Testet börjar med att 

tp cyklar 4 minuter på en låg standardbelastning med en trampfrekvens på 60 varv per minut 

(rpm). Medelvärdet av hjärtfrekvensen under den sista minuten registreras av testledaren. 

Därefter ökas belastningen till en individuellt anpassad arbetsbelastning för att uppnå en jämn 

hjärtfrekvens över 120 slag per minut (bpm) och en uppskattad ansträngningsnivå på 12-14 

enligt Borgskalan. Sedan registreras medelvärdet av hjärtfrekvensen under den sista minuten 

på den högre belastningen. Estimatet för Maximalt syreupptag (VO2max) baseras på differensen 

i hjärtfrekvens mellan den högre- och lägre arbetsbelastningen samt en faktor 

korresponderande till den högre belastningen, kön och ålder. (Ekblom-Bak 2012, ss. 320-321)  

 

VO2max testet utfördes med Monark LC6 och med öppen spirometri i en Jaeger oxycon pro 

där tp andades genom ett munstycke med låg andningsresistans som täckte både näsa och 

mun. Munstycket var via en slang kopplat till en Jaeger oxycon pro, Tyskland) där mängden 

utandat syre, koldioxid och lungventilation mättes. Jaeger oxycon pro kalibrerades innan varje 

test. Testprotokollet började på 100 watt för att sedan öka 25-30 watt i minuten, när 

respiratory exchange ratio (RER) uppnått 1,1 samt att testledare upplevde att tp var nära sitt 

VO2max höjdes effekten med 10 watt per minut. I slutskedet av VO2max testet fick tp stark 

verbal uppmuntran att fortsätta. Jaeger oxycon pro registrerade testdata från VO2max i 5 

sekunders intervaller. Vid fastställande av tp VO2max användes de 6 högsta efterföljande 

VO2max värdena under 30 sekunder som låg i nära förbindelse med den högsta uppmätta 

pulsen för att sedan räkna ut medelvärdet av dessa (Hagerman 2010 s. 308-309).  

 

Det finns ett samband mellan syrekonsumtion och ökad arbetsbelastning. Huvudkriteriet för 

uppnått VO2max är att uppnå en maximal platå i syreupptag. Det har visat sig att vid test på 

löpband eller cykelergometer är det inte ovanligt att tp misslyckas att uppnå denna platå, 
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därför har det uppkommit en rad sekundära kriterier för att bestämma om tp uppnått VO2max.  

Dessa kriterier är höga nivåer av laktat i blodet direkt efter test, höjd respiratorisk kvot (RER) 

på >1.1, uppnå en uppskattad åldersjusterad maxpuls (±10 slag). Samtliga tp uppnådde en 

höjd RER (>1.1) och en uppskattad åldersjusterad maxpuls (10 slag) som tillsammans är 

godkända kriterier för uppnått VO2max. Puls mättes med pulsklockan Polar RS400 och 

pulsbandet Polar heart rate sensor H1. (Edward et al 1995, s. 1292) 

 

Förtestets uppmätta 1RM användes som utgångsvärde vid beräkning av den specifika 

uppvärmningen och var även den belastning som 1RM försöken inleddes med vid de olika 

uppvärmningsprotokollen. Förutom de nyss nämnda tillvägagångsätten vid förtestet användes 

den tidigare beskrivna 1RM proceduren efter övriga uppvärmningsprotokoll för att hitta 1RM.  

 

Generell och kort specifik uppvärmning (G&KS): Här utfördes en uppvärmning på 

cykelergometer på 40 % av VO2max där tp uppmanades att hålla en kadens på 60-80 varv per 

minut (rpm) i 15 minuter följt av en 3 minuters vila innan den korta specifika uppvärmningen. 

Denna bestod av ett protokoll där varje tp utförde 2 set på 2 olika belastningar. Första setet 

innefattade 8 repetitioner knäböj på 50 % av 1RM. Detta följdes av en vila på 2 minuter för 

att därefter utföra det andra setet med 3 repetitioner knäböj på 70 % av 1RM.  

 

Generell och lång specifik uppvärmning (G&LS): Här utfördes en uppvärmning på 

cykelergometer på 40 % av VO2max där tp uppmanades att hålla en kadens på 60-80 rpm i 15 

minuter följt av en 3 minuters vila innan den långa specifika uppvärmningen. Denna bestod 

av ett protokoll där varje tp utförde 4 set på 4 olika intensiteter. Set 1: 10 repetitioner knäböj 

på 20 % av 1RM. Set 2: 8 repetitioner knäböj på 40 % av 1RM.  Set 3: 6 repetitioner knäböj 

på 60 % av 1RM. Set 4: 2 repetitioner knäböj på 80 % av 1 RM. Mellan varje set var det 2 

minuters vila. 

 

Kort specifik uppvärmning (KS): Denna bestod av 8 repetitioner knäböj på 50 % av 1RM 

följt av en vila på 2 minuter och sedan 3 repetitioner knäböj på 70 % av 1RM. 
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Lång specifik uppvärmning (LS): Denna bestod av ett protokoll där varje tp utförde 4 set på 

4 olika motstånd. Set 1: 10 repetitioner knäböj på 20 % av 1RM. Set 2: 8 repetitioner knäböj 

på 40 % av 1RM.  Set 3: 6 repetitioner knäböj på 60 % av 1RM. Set 4: 2 repetitioner knäböj 

på 80 % av 1 RM. Mellan varje set var det 2 minuter vila. 

 

Medelantalet lyckade och misslyckade försök vid 1RM i knäböj vid de 4 olika 

uppvärmningstyperna var 4 stycken. 

 

2.3 Statistisk analys 

För att analysera studiens resultat användes dataprogrammet STATISTICA (STATISTICA, 

Round Rock, Texas, United States). Signifikansnivån vid dataanalysen sattes till p<0,05 och 

medelvärde angavs med ±standardavvikelsen (±SD). Normalfördelningen undersöktes med 

Shapiro-Wilk test. Vid analysis of variance (ANOVA) användes repeated measure och whitin 

effects. För ANOVA delades tp först in efter uppvärmningstyp och därefter efter testernas 

kronologiska ordningsföljd. Vid signifikant interaktion utfördes Tukey post-hoc test. 

2.4 Etiska överväganden 

Inför studien delgavs tp heltäckande information om studiens syfte och vad deras 

medverkande innebar. Deltagarna blev tydligt informerade (Bilaga 3) och fick skriftligen 

medge ett godkännande om att samtliga test och förfaranden var frivilligt samt att alla 

personliga uppgifter, data och medelvärden som samlats in i studiens syfte endast skulle 

användas i forskningsändamål (Bilaga 2). Ingen ansökan om etisk prövning gjordes då studien 

utfördes inom ramen för en högskoleutbildning.    

 

Denna studie använder en kort specifik uppvärmningen vilken kan ha ökat skaderisken hos tp 

men med hänsyn till tidigare studier (Abad 2004, s. 1010 & Barroso 2013, s. 2242) där de har 

utfört denna typ av uppvärmning är den genomförbar och etiskt försvarbar. Alternativet för en 

bra kontrolluppvärmning var att inte ha någon uppvärmning inför 1RM i knäböj vilket 

uteslöts av studieförfattarna. För att minska skaderisken och öka reproducerbarheten användes 

Smithmaskin med rutnät vid understödsytan och säkerhetsspärrar. För att evaluera 

testprotokollens utformning i form av tidsram, skaderisk och utförbarhet har studiens 

författare genomgått testen innan studiens start.  
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3. Resultat 
Resultaten från samtliga analyser och tillhörande variabler är normalfördelade.  

3.1 Finns det en skillnad i prestation på 1RM vid knäböj i smithmaskin vid 

kombinerad generell och kort- respektive lång specifik uppvärmning jämfört med en 

längre specifik uppvärmning? 

Då samtliga medelvärden ± SD av 1RM värdena från de olika uppvärmningsprotokollen 

jämfördes med varandra visades ingen signifikant skillnad p=0,8 (Figur 1, Figur2). 

 

 
Figur 1: Medelvärden ± SD, konfidensintervall (K.I.=0.95) för 
samtliga tp lyfta vikt vid 1RM (Y-axeln) för tillfälle 1-4. Tp delades 
in i grupper efter uppvärmningstyp (X-axeln). p=0,84. 
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Figur 2: Individuell prestation i 1RM i knäböj vid de olika 
uppvärmningstyperna. Y axeln visar kg och X axeln visar de 
olika uppvärmningstyperna för varje tp (n=8). 

 

3.2 Påverkar inlärningseffekten prestationen på 1RM vid knäböj i Smithmaskin? 

Då samtliga medelvärden ± SD av 1RM värdena från de olika uppvärmningsprotokollen 

jämfördes med varandra visades en signifikant skillnad (p<0.00) på prestation vid 1RM i 

knäböj enligt den kronologiska testordningen. 

 

Vid jämförelse av 1RM resultaten (Tabell 1) i knäböj enligt de kronologiskt ordnade 

tillfällena fanns det en signifikant skillnad (p<0,01) mellan tillfälle 1< 3, 1< 4, 2< 3, 2< 4.  

 

Skillnaden i medelvärdet i 1RM i knäböj från tillfälle 1 till tillfälle 4 var 16,87 kg (Figur 3) 

vilket motsvarar en procentuell ökning på 12,8%. Tps resultat från tillfälle 1-4 utgjorde en 

individuell ökning från 2-22 kg (Figur 4) vilket ger en individuell procentuell ökning på 1,5-

14,2%. 
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Figur 3: Medelvärden ± SD, K.I. (0,95) för samtliga tp lyfta vikt 
vid 1RM (Y-axeln) från tillfälle 1-4 där tp delades in i grupper 
enligt den individuella kronologiska testordningen (X-axeln). 
P<0,01. 
 
 
 
 

 

 
Figur 4: Individuell prestation vid tillfälle 1 och 4 i 1RM i 
knäböj för varje tp i studien. Y axeln visar kg och X axeln tp vid 
tilfälle 1 och tillfälle 4. 
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4. Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna studie var att utvärdera om det finns en skillnad mellan specifika 

uppvärmningar jämfört med kombinerad generell och specifik uppvärmning på maxprestation 

vid 1RM i knäböj.  

 

I denna studie då samtliga 1RM resultat i knäböj från de olika uppvärmningsprotokollen 

jämfördes med varandra visades ingen signifikant skillnad (p=0,84). Liknande resultat sågs i 

studien av Ribeiro, et.al. (2014, s. 135) där inga signifikanta skillnader mellan de olika 

uppvärmningsprotokollen för de 3 övningarna (knäböj, bänkpress och bicepscurl), detta trots 

att studien hade 3 tre tillfällen för att bekanta sig med övningarna och 3 tillfällen för 1RM test 

innan studiens start. Slutsatsen blev att prestationsförmågan i styrketräningsövningar inte 

påverkades av uppvärmning. Dock utvärderades de olika uppvärmningsprotokollen i Ribeiro 

et al. (2014, s. 135) med 4 set av repetitioner på 80 % av 1RM i knäböj tills tp fallerade i 

motsats till denna studie som använde 1RM försök.  

 

Ett flertal studier har visat signifikanta resultat som tyder på att en kombinerad generell 

(aerob) uppvärmning följt av en kortare specifik uppvärmning ger störst prestation vid 1RM 

försök i styrkeövningar (Abad 2004, s.2243, Barroso 2013, s. 1010, Bishop 2003b, s. 493). 

För att få delta i dessa studier var kriterierna att ha 12 månaders benpressvana 2 gånger per 

vecka. Studiernas generella uppvärmningsdel bestod av en 15-20 minuters lång uppvärmning 

på cykelergometer och en specifika del som bestod av två set med 8 och 3 repetitioner på 50 

respektive 70 % av 1RM i övningen som utfördes.  

 

Skillnaderna mellan ovanstående studiers resultat kan bero på att Abad och Baroso (2004, s. 

1010 & 2013, s. 2242) hade en hög belastning på vissa av de aeroba uppvärmningarna 

samtidigt som de hade en relativt låg aerob belastning på resterande uppvärmningar. 

Antagligen berodde delvis denna skillnad på en uttröttningseffekt både allmänt och för de 

anaeroba resurserna vid uppvärmningarna med högre belastning, vilket gjorde att de fick ett 

signifikant resultat. I motsats hade denna studie endast en typ av aerob uppvärmning med 

samma intensitet (40 % av VO2max) samt två specifika uppvärmningar som möjligtvis inte 

resulterade i en allmän och muskulär trötthet hos tp. Även i Ribeiro, et.al. (2014, s. 135) 

användes endast en typ av aerob uppvärmning samt en kombinerad- och en specifik 

uppvärmning. Det här kan betyda att tp kan prestera på hög nivå oberoende av uppvärmning 
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så länge som den inte är fysiskt, mentalt eller allmänt utmattande. I studien av Ribeiro, et.al. 

(2014, s. 135) använde de sig dock inte av en individuellt beräknad belastning som i denna 

studie (40 % av VO2max), utan av en och samma absoluta belastning (10 minuter i 40km/h på 

cykelergometer) för samtliga tp vid den generella uppvärmningen. Detta kan ha bidragit till 

ett missvisande resultat då tp i studien kan ha utsatts för olika ansträngningsnivå i förhållande 

till tp fysisk status vid uppvärmningarna inför utvärderingslyften. Även i studien av Abad 

(2004, s. 1010) kan felaktiga belastningar ha använts för tp vid de generella 

uppvärmningsprotokollen. Belastningen för tp i studien fastställdes utefter 60 % av beräknad 

åldersjusterad maxpuls (220-ålder ± 10 slag). Denna beräkning kan ha resulterat i ett resultat 

då tp maxpuls kan variera i större omfattning än vad formeln tillåter. 

 

I denna studies aeroba uppvärmningsprotokolls intensitet och duration baserades på tidigare 

studiers mätningar av muskeltemperatur vid aerob aktivitet (Bishop 2003a, s. 441, 445). 

Tidigare studier (Abad 2004, s.2243, Barroso 2013, s. 1010) menar att en ökning på ca 3 

grader i muskeltemperatur kan uppnås vid 15 minuters aerob uppvärmning på cykelergometer 

vid 40 % av VO2max, vilket bör eftersträvas för att få störst prestation vid kortvarigt arbete och 

1RM tester. Detta skulle innebära att i denna studies uppvärmningsprotokoll med aerob del 

uppnådde tp en ökning i muskeltemperatur som ökade prestationen. Denna effekt syntes inte i 

den studiens resultat vilket kan bero på att inlärningseffekten är större än effekten av en 

lågintensiv aerob uppvärmning eller att det inte krävs en längre lågintensiv aerob 

uppvärmning för att prestera i 1RM. Den specifika uppvärmningen som syftar till att öka den 

neuromuskulära aktiviteten som sker vid hög belastning (80%> av 1RM) kan vara viktigare 

än en temperaturhöjning av muskulaturen för att prestera i 1RM i knäböj.    

 

Tidigare studier har visat att en positiv inställning till en viss typ av uppvärmning har lett till 

ökad prestation Thacker et.al. 2004, s. 374). I denna studie upplevde författarna att tp var mer 

positiva till vissa uppvärmningar medan de var mer negativt inställda till andra. Trots detta 

bröts inte trenden av en kontinuerlig ökning av 1RM i knäböj hos tp. Detta kan tolkas som att 

det förväntade resultatet av uppvärmningen inte har någon påverkan på 1RM i knäböj eller att 

den möjliga inlärningseffekten är starkare än den hypotiserade psykologiska effekten av 

inställning till uppvärmning. En annan aspekt är att tiden för en person att mentalt förbereda 

och koncentrera sig inför att prestera i 1RM i knäböj skulle kunna vara viktigare än de 
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fysiologiska förändringarna som sker i kroppen vid olika typer av uppvärmningar (Bishop 

2003a, s. 445). 

 

Tidigare studier har visat att otränade unga män med under 24 månaders styrketräningsvana 

bör ha minst 2 inlärningstillfällen med 1RM medan tp med över 24 månaders 

styrketräningsvana bör ha minst 1 inlärningstillfälle. Det går även att se att äldre otränade 

kvinnor bör ha 8-9 inlärningstillfällen med 1RM och unga kvinnor behöver minst 3-4 

inlärningstillfällen för att nå en stabil utgångsvikt för 1RM. Detta samtidigt som det finns 

resultat som indikerar på att äldre otränade individer endast behöver 1 inlärningstillfälle för 

stabilt 1RM värde. (Ploutz-Snyder & Giamis 2001 s. 519-521, Ribeiro et. al. 2014a, s. 141 & 

Levinger et.al. 2007 s. 311-313)  

 

Denna studie undersökte tränade unga män där det gick att se en signifikant ökning i 1RM 

från testtillfälle 1-4, vilket betyder att det minst skulle behövas 4 inlärningstillfällen för 

tränade unga män att uppnå ett stabilt 1RM värde. Ovanstående resultat skulle kunna innebära 

att inlärningseffekten av 1RM test skiljer sig mellan ålderskategorier och kön i studierna. 

Även faktorer såsom inlärningstillfällen, uppvärmningstyp, testprocedur, vilket urval och 

vilken styrkeövning som används vid studier verkar ha haft betydelse för detta. 
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4.1 Felkällor 

I denna studie användes 40 % av det uppmätta VO2max som belastning vid de generella 

uppvärmningarna, vilket inte alltid stämmer eftersom variabler som cykelteknik och 

cykelvana kan påverka vid vilken belastning tp uppnår 40 % av VO2max. 

 

Ett annat problem i denna studie är att det inte fanns tillgång eller kunskap för att mäta 

temperaturen i arbetande skelettmuskulatur. För att undvika detta problem utgick denna studie 

från tidigare forsknings resultat där temperaturökning i muskulaturen skett vid en viss 

duration och intensitet under uppvärmning.  

 

I denna studie användes ögonmått från två testledare för att utvärdera djup och teknik i 1RM i 

knäböj. För att öka reliabiliteten i denna studie hade varje lyft kunnat ha filmats vilket även 

skulle öka objektiviteten i studien. Vid osäkerhet kring till exempel rätt djup vid knäböj hade 

filmen kunnat användas som en ytterligare stärkande källa. I filmen hade även vinklar för att 

bedöma rätt djup och teknik kunnat appliceras och därmed stärkt standardiseringen av 

metoden.    

 

Den signifikanta förbättringen i prestation vid 1RM i knäböj enligt den kronologiska 

testordningen är fortfarande okänd men kan bero på många underliggande faktorer. En av 

dessa skulle kunna vara neurala adaptioner så som förbättringar av neurala anpassningar, 

ökning i nyrekrytering av motorenheter, ökad hastighet för aktivering av motoriska enheter, 

ökad intermuskulär koordination och reducering av ko aktivering för antagonistmuskulatur 

(Ritti-Dias, Avelar, Salvador, Cyrino 2011 s. 1422 & Gabriel, Kamen, Frost 2006 s.145). 

Trots att Ribeiro et al (2014a, s. 141) menar att det räcker med 1 tillfälle för att bekanta sig 

med 1RM samtidigt som Abad (2004) och Barroso (2013) menar att det krävs minst två 

tillfällen för att bekanta sig med 1RM test samt en 24 månaders vana inom styrketräning går 

det att se en möjlig inlärningseffekt i resultatet av denna studie. Denna effekt skulle ha kunnat 

minimeras genom att använda sig av en längre tidsperiod med flera tillfällen då tp kunde 

bekanta sig med 1RM i knäböj.  

 

Eftersom resultaten visar att det har funnits en signifikant ökning i 1RM mellan alla 

testtillfällen inklusive förtestet i den kronologiska testordningen, så borde denna studie ha haft 

minst 5 testtillfällen innan testperiodens start för att bekanta sig med 1RM i knäböj. 
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Alternativt att tp i studien skulle vara mer vana med belastningar över 85-90% av 1RM. Om 

dessa kriterier uppfylldes skulle även ett högre deltagarantal än i denna studie vara 

fördelaktigt vilket skulle minska felkällors påverkan och styrka resultatet.  

 

En annan aspekt som kan ha effekt på inlärningen är på vilket sätt 1RM utvärderas. I de båda 

studierna (Abad 2004, s. 1010 & Barroso 2013, s. 2242) där de har hittat ett signifikant 

resultat på typ av uppvärmning har de använt sig av benpress medan denna studie och Ribeiro 

et. al (2014, s. 135) som inte hade ett signifikant resultat använde sig av knäböj. Detta kan 

bero på att knäböj är en mer tekniskt komplex övning än benpress vilket medför att även tp 

med stor knäböjsvana kan behöva en längre period för att bekanta sig med 1RM lyft än de 

skulle behöva för 1RM i benpress.    

 

4.2 Framtida forskning 

I framtida forskning inom området bör ett flertal faktorer beaktas. För att få ett mer exakt mått 

på kraften som används vid knäböj skulle det vara bra att använda sig av någon form av 

effektmättning där både excentrisk och koncentrisk fas utvärderades. Detta skulle även tillföra 

ett objektivt mått på utförandet vid de olika tillfällena, bland annat hastighet och effekt i de 

olika faserna av en knäböj.  

 

Förutom en längre inlärningsperiod med fler inlärningstillfällen och tp samt mätning av 

temperatur i skelettmuskulatur skulle det även vara intressant att inrikta sig på andra 

målgrupper såsom kvinnor och äldre.  
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5. Slutsats 
I denna studie hittades inga signifikanta skillnader mellan olika uppvärmningars effekt på 

1RM i knäböj vilket kan betyda att det inte finns några skillnader i prestationsökning vid 

1RM i knäböj eller att det är andra faktorer som inverkar.  

 

Den mest tydliga indikationen på detta är att den individuella prestationen ökade kontinuerligt 

enligt den kronologiska testordningen. Dessa resultat bekräftar relevansen av en 1 

inlärningsperiod för att minimera inlärningseffekten av 1 RM i knäböj i Smithmaskin hos 

styrketräningsvana män i åldern 20-26 år.  Resultatet tyder på att det behövs minst 5 1 

inlärningstillfällen för att uppnå ett stabilt utgångsvärde för 1RM i knäböj i Smithmaskin hos 

styrketräningsvana män. Detta för att risken att underskatta tp prestation skall minimeras samt 

för att öka chansen att mäta effekten av den undersökta variabeln. Dessa resultat kan hjälpa 

till att öka reliabiliteten med 1RM som ett utvärderingsmått inom idrottsforskning.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 
forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 
uppsats. 
 
Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 
dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 
läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 
om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  
 
Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 
 
Syfte och frågeställningar:  
Syfte: Att utvärdera om det finns en skillnad mellan specifika uppvärmningar jämfört med 
kombinerad generell och specifik uppvärmning på maxprestation vid 1RM i knäböj i 
smithmaskin.   
 
Frågeställning:  
● Finns det en skillnad i effekt på 1RM i knäböj i smithmaskin vid kombinerad generell 

och kort- respektive lång specifik uppvärmning jämfört med en längre specifik 
uppvärmning?  

● Påverkar den kronologiska testordningen prestationen vid 1RM i knäböj i 
smithmaskin? 

 
Vilka sökord har du använt? 

1RM, one repetition maximum, one repetition maximum guidelines, warmup, specific 
warmup, general warmup, warmu guidelines, Ballistic stretching, vo2max,  Eklblom bak, 
isotonic contraction, muscle temperature in training, ACSM guidelines 
 
 
Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Google  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google: 1RM, one repetition maximum, one repetition maximum guidelines, warmup, 
specific warmup, general warmup, warmu guidelines, Ballistic stretching, vo2max,  
Eklblom bak, isotonic contraction, muscle temperature in training,  
 
Pubmed: 1RM, one repetition maximum, one repetition maximum guidelines, warmup, 
specific warmup, general warmup, warmu guidelines, Ballistic stretching, vo2max,  
Eklblom bak, isotonic contraction, muscle temperature in training,  
 
GIH:s bibliotekskatalog: ACSM guidelines 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

 
Intygsblankett  
 

Inför testerna bör du tänka på: 

● Samma typ av klädsel vid varje tillfälle(shorts/långbyxor, T-shirt/långärmad). 

● Samma skor vid varje testtillfälle. 

● Ingen alkoholförtäring 24 timmar innan test. 

● Inte utföra någon form av ansträngande fysisk aktivitet 24 timmar innan test. 

● Vid feber eller infektion i kroppen bokas testtillfället om.  

 

Om Du av någon anledning inte vill fullfölja försöket kan du när som helst under försöket 

avbryta din medverkan. Jag deltar på egen risk vilket innebär att det inte finns någon 

olycksförsäkring som täcker eventuell skada som uppstår vid test. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information samt även erhållit en muntlig beskrivning av 

försöket som jag medverkar i. Jag tillåter också att mina personuppgifter databehandlas. 

 

 

 

Datum:______   Underskrift:  _________________ Namnförtydligande: ________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 
 
Informationsblankett 

 
Bakgrund: Under årens lopp har olika uppvärmningsprotkoll uppkommit vilka har varierat i 
struktur, intensitet, duration och återhämtning. Dessa råd har ofta varit baserade på praktisk 
erfarenhet hos utövare och tränare, inte på vetenskaplig forskning. De traditionella 
träningsråden menar att en uppvärmning skall innehålla både en generell och specifik del. 
Den generella delen är en allmän aerob uppvärmning som strävar efter att höja musklernas 
temperatur medan den specifika uppvärmningen är rörelser som liknar aktiviteten som skall 
utföras och är tänkt att öka den neuromuskulära aktiviteten. Oftast rekommenderas 5-10 
minuter generell uppvärmning kompletterad med en specifik uppvärmning på 1-3 set.  Vi 
skall i denna studie undersöka om dessa två komponenter är bättre var för sig eller 
tillsammans för maxprestation i knäböj.  
 
Kriterier 
Man, 20-35 år, har erfarenhet av knäböj i styrketräningssyfte och är frisk och skadefri. 
Testpersonerna skall inte utföra någon form av ansträngande fysisk aktivitet 24 timmar innan 
test. 
 
Studien består av två delar 
Förtest: Ett test av maximal benstyrka och ett test av maximal aerob syreupptagningsförmåga 
utförs under samma testomgång. Tidsåtgången beräknas till 1,5 timme. 
 
Huvudtest: består av 4 stycken försöksomgångar där olika uppvärmningars effekt på 
maximal benstyrka evalueras. Varje testomgång kommer att ta ungefär 1 timma.  
 
Plats: Gymnastik och idrottshögskolan 
 
Start: Mars 2015 
 
 


