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Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to investigate if high frequency strength training (HF) of five 

sessions/week can produce larger increases in muscle hypertrophy and strength compared to 

low frequency strength training (LF) of two sessions/week.  

 

Method 

Six participants (age 26 ± 3,3 years, length 180,4 ± 6 cm, weight 81,6 ± 6,7 kg) were tested 

for muscle thickness in quadriceps (ultrasound measurements on vastus lateralis and rectus 

femoris) and strength (1RM in unilateral leg press and leg extension). One leg exercised with 

a high frequency (five sessions/week) and the other leg with a low frequency (two 

sessions/week) during seven weeks. The training volume was equated between both legs. 

Retests were conducted after the intervention.  

 

Results 

Muscle thickness in both muscles together was unchanged in LF 2,0 % and increased in HF 

4,7 % (p = 0,04). Vastus lateralis was unchanged in LF -0,9 % and HF 6,5 %. Rectus femoris 

increased in LF 5,1 % (p = 0,04) and was unchanged in HF 2,5 %. No statistical difference 

was seen for muscle thickness between legs for vastus lateralis and rectus femoris. Strength 

increased in leg press for LF with 17 % (p = 0,02) and for HF with 15,8 % (p = 0,02). Leg 

extension increased for LF with 15,8 % (p = 0,02) and for HF with 17,4 % (p = 0,02). No 

statistical difference was present for strength between legs for leg press and leg extension. 

 

Conclusions 

The conclusions of this study were that no statistical difference was seen for muscle 

hypertrophy and strength between high and low frequency training programmes when the 

volume was equated. This means that comparable training effects can be reached between 

short duration and low volume strength training workouts at high frequency as to longer 

duration and higher volume strength training workouts at low frequency.  
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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att undersöka huruvida högfrekvent (HF) styrketräning 

motsvarande fem pass/vecka kan generera större muskelhypertrofi och styrka än lågfrekvent 

(LF) styrketräning motsvarande två pass/vecka. Frågeställning; Kan träningsprogram med 

högre träningsfrekvens ge större respons på muskelhypertrofi och styrka än normal 

träningsfrekvens trots samma träningsvolym? 

 

Metod 

Sex försökspersoner (ålder 26 ± 3,3 år, längd 180,4 ± 6 cm, vikt 81,6 ± 6,7 kg) testades för 

muskeltjocklek (ultraljudsmätning på vastus lateralis och rectus femoris) och muskelstyrka 

(1RM i unilateral benpress och benspark) på respektive ben. Fp tränade ena benet högfrekvent 

(fem pass/vecka) och andra benet lågfrekvent (två pass/vecka) under sju veckor. 

Träningsvolymen kontrollerades så att den var lika mellan benen. Därefter utfördes återtester 

enligt samma protokoll som före interventionen.  

 

Resultat 

Muskeltjocklek i båda musklerna var oförändrad i LF-benet 2,0 % och ökade i HF-benet  

4,7 % (p = 0,04). Vastus lateralis var oförändrad i LF-benet -0,9 % och HF-benet 6,5 %. 

Rectus femoris ökade i LF-benet 5,1 % (p = 0,04) och var oförändrat i HF-benet 2,5 %. Ingen 

statistisk differens sågs för muskeltjocklek mellan benen efter interventionen för vastus 

lateralis och rectus femoris. Muskelstyrka i benpress ökade i LF-benet med 17 % (p = 0,02) 

och HF-benet med 15,8 % (p = 0,02). Benspark ökade i LF-benet med 15,8 % (p = 0,02) och 

HF-benet med 17,4 % (p = 0,02). Ingen statistisk differens sågs för muskelstyrka mellan 

benen efter interventionen för benpress och benspark. 

 

Slutsats 

Slutsatsen av den här studien var att ingen statistisk skillnad uppmättes mellan 

muskelhypertrofi och styrka för träning enligt det högfrekventa kontra det lågfrekventa 

träningsprogrammet hos unga aktiva motionärer vana vid styrketräning. Således kan samma 

träningseffekt i form av muskelhypertrofi och styrka uppnås vid korta pass med låg volym 

och högre träningsfrekvens som längre pass med högre volym och lägre träningsfrekvens. 
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1 Inledning 
Styrketräning är en populär träningsform både hos motionärer och elitidrottare. Syftet med 

träningen varierar från att uppnå god hälsa och estetiska fördelar till att prestera inom olika 

sporter och grenar. Styrketräning uppstod redan i tidiga Grekland och Kina där man tränade 

med vad man fick tag i. Stenar och stockar användes som yttre motstånd och detta ligger till 

grunden för de avancerade träningsapparater och motstånd vi använder idag. Syftet med 

träningen var att tävla i vem som var starkast. Ofta handlade det om att lyfta eller dra olika 

typer av motstånd. År 1531 publicerades den första boken som innehöll övningar för att öka i 

muskelstyrka och senare under 1900-talet började man tävla i kroppsbyggning (Stojiljković et 

al., 2013). Forskare har sedan dess fortsatt samla på sig kunskap för hur träning ska bedrivas 

för att uppnå önskat mål. Målet för de allra flesta är att träna så effektivt som möjligt men det 

råder inte alltid konsensus kring hur man ska träna för att det ska vara så effektivt som möjligt 

- hur många set man ska utsätta varje muskelgrupp för, vilket repetitionsantal som passar bäst 

samt hur ofta träningen ska utföras är frågor som ständigt återkommer. Det sistnämna 

benämns träningsfrekvens och intresset i den här studien grundar sig i om hög 

träningsfrekvens kan vara bättre än låg träningsfrekvens. Hög träningsfrekvens där samma 

muskelgrupp tränas många gånger i veckan ställer stora krav på ett väl genomtänkt 

träningsprogram som fokuserar på tillräcklig återhämtning, övningsval som passar för 

uppgiften och den höga frekvensen samt adekvat träningsvolym. Träningsvolym är ett mått på 

det arbete som utförts inom en given tidsperiod.  

2 Bakgrund  

2.1 Dos-respons 

Rhea et al. (2003) definierar dos-respons som vilken dos (träning) som ger bäst respons 

(träningseffekt). För mycket träning kan resultera i överträning och skador medan effekten av 

för lite träning kan bli utebliven träningseffekt. Vidare har idrottsforskare sökt efter den 

”optimala responsen” (Peterson et al., 2004) till följd av träning och det råder ständig debatt 

kring hur träningsprogram ska designas. Enligt meta-analysen av Rhea et al. (2003) bör 

vältränade individer träna fyra set per muskelgrupp på 80 % av 1RM två gånger i veckan för 

optimal respons på maximal styrka. Forskare har intresserats av träningsvolymen och vanliga 

jämförelser har varit antalet set per styrketräningspass. Exempelvis finns belägg för att flera 

set genererar större träningseffekt i form av styrka, uthållighet och hypertrofi än ett set per 
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muskelgrupp och träningspass (Radaelli et al., 2015). Detta har betydelse för programdesign 

inom styrketräning.  

2.2 Muskelhypertrofi 

Med muskelhypertrofi menas när muskelfibers tvärsnittsarea ökas till följd av träning (Haff 

och Triplett, 2015). Muskelfibrer skadas via träning och återbyggs sedan till större storlek än 

tidigare. Processen kallas kronisk hypertrofi och är en konsekvens av långvarig styrketräning 

(Kenney et al., 2015). Muskelhypertrofi har ett samband med muskelstyrka och eftersträvas 

både hos professionella och amatörer på olika nivåer. En större muskel är starkare än en 

mindre muskel. Fokus har legat på att proteintillförsel för att optimera muskelhypertrofi. 

Träning höjer både proteinsyntes och proteinnedbrytning och rationen mellan dessa två måste 

vara positiv för att muskelhypertrofi ska inträffa (Phillips et al., 1997; Schoenfeld et al., 

2015). Muskelhypertrofi har detekterats redan efter tre veckors styrketräning (Seynnes et al., 

2007).  

2.3 Muskelstyrka 

Styrka kan utvecklas genom större muskler men också genom neurala adaptioner. Rekrytering 

av fler motoriska neuron, hur ofta dessa motoriska neuron aktiveras och förbättrad 

synkronisering vid aktivering av motoriska neuron har bevisats vara orsaker till nervsystemets 

förmåga att bidra till ökad muskelstyrka (Enoka, 1988; Semmler, 2002; Gabriel et al., 2006). 

Förbättringen av styrka genom endast nervsystemet antas vara större hos otränade då otränade 

inte aktiverar lika stor mängd muskelfibrer vid maximala kontraktioner (Adams et al., 1993). 

Stimulering av nervsystemet mer frekvent har visat sig vara fördelaktigt för ökning av 

muskelstyrka (Schoenfeld et al., 2015).  

2.4 Träningsfrekvens 

Beroende på vilket ändamål man har med träningen så tränar man på olika sätt - explosiva 

moment inom idrotter kräver ett visst stimuli, större muskler (muskelhypertrofi) uppnås 

sannolikt bäst genom ett annat upplägg och söker individen efter muskeluthållighet skiljer sig 

träningsrekommendationerna ytterligare. Haff och Triplett (2015) skriver att vid 

programdesign för styrketräning bör sju variabler tas hänsyn till – behovsanalys, övningsval, 

träningsfrekvens, övningarnas ordningsföljd, belastning och repetitioner, träningsvolym och 

viloperioder. Ändrar man en variabel behöver man vara varse om vilken påföljd det kan ha på 

en annan variabel och slutligen den totala prestationen.  
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Träningsfrekvens definieras som antalet träningspass per muskelgrupp per vecka (Wernbom 

et al., 2007; Kraemer och Ratamess, 2004) och är av speciellt intresse i den här studien. Ofta 

har träningsfrekvens ett samband med träningsvolym således att om volymen per träningspass 

är hög behöver sannolikt träningsfrekvensen justeras ned för att tillåta kroppen att återhämta 

sig mellan träningspassen och minska risken för överträning och skador. Kontrollerar man 

träningsvolymen så att den blir lägre för respektive träningspass kan träningsfrekvensen höjas. 

Traditionellt sett har man designat styrketräningsprogram med en träningsfrekvens på tre 

pass/vecka för att vara säker på att kroppen vilat tillräckligt mellan passen (Fleck och 

Kraemer, 2014). Rekommendationen för träningsfrekvensen av en muskelgrupp har varit 

minst en och inte fler än tre dagars vila mellan träningspassen (Hoffman et al., 1991). 

Möjligen kan en högre träningsfrekvens hålla proteinsyntesen förhöjd under en längre tid och 

således uppbringa muskelhypertrofi. Mer frekvent träning ger troligen neurala fördelar och 

därmed utvecklas en högre maximal styrka jämfört med mindre frekvent träning (Schoenfeld 

et al., 2015). I den här studien definieras högfrekvent styrketräning som att träna samma 

muskelgrupp fem pass per vecka och lågfrekvent styrketräning som att träna två pass per 

vecka. Det högfrekventa träningsupplägget går därmed emot rekommendationerna för 

återhämtning av en muskelgrupp mellan styrketräningspass (Fleck och Kraemer, 2014).   

2.5 Tidigare forskning 

En stor del av tidigare forskning på träningsfrekvens har inte kontrollerat för träningsvolym, 

vilket är ett problem. Därmed undersöker dessa studier olika träningsfrekvenser som också 

har olika träningsvolym. Problemet medför att försökspersonerna tränar med olika volym och 

det är svårt att uttala sig om vilken variabel som åstadkommit träningseffekten. Ett exempel 

på detta är en studie av Serra et al. (2015) där man undersökte samma träningsprogram med 

olika träningsfrekvens mellan två, tre och fyra pass/vecka på otränade försökspersoner. 

Författarna fastslog att en högre träningsfrekvens gav bättre resultat än lägre träningsfrekvens, 

men konstaterade också att en högre träningsvolym var bättre än en lägre träningsvolym.  

Studien sa därmed väldigt lite om träningsfrekvensen separat.  

I en studie av Schoenfeld et al. (2015) jämfördes över- och underkropps split med 

helkroppsträning där respektive grupp hade samma träningsvolym. Träningen utfördes tre 

gånger i veckan och resultaten visade på statistiskt signifikant fördel för helkroppsträningen 

när de mätte muskelhypertrofi. Liknande resultat visades på vältränade individer av McLester 

Jr et al. (2000) och Hunter (1985) där olika träningsfrekvenser med samma träningsvolym 

jämfördes. Författarna drog slutsatsen att orsaken till denna förbättring kan komma från flera 
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orsaker men sannolikt ger högre träningsfrekvens neurala fördelar som förbättrar 

muskelstyrkan, något som bekräftas av Häkkinen och Kallinen (1994). Även om positiva 

resultat visades för högre träningsfrekvens så var en klar brist till båda uppläggen den låga 

träningsvolymen. Exempelvis så utfördes endast tre set per övning och muskelgrupp i studien 

av Hunter (1985). Detta får anses som lite och träningsvolymen utslagen per vecka blir 

förhållandevis låg. Möjligen kan en avsevärt högre träningsvolym fördelat på färre 

träningspass uppnå liknande ökningar i muskelhypertrofi och styrka. Studier som undersöker 

samma upplägg med en träningsvolym som utmanar försökspersonerna bör utföras för att 

kunna uttala sig om denna brist. Gentil et al. (2015) undersökte träningsfrekvensens betydelse 

på otränade individer. Studien kontrollerade träningsvolymen så att den var lika mellan 

grupperna. Resultaten visade ingen skillnad mellan en och två pass per vecka vilket indikerar 

att träningsvolymen är av störst vikt för utvecklingen av muskelhypertrofi och styrka hos 

otränade. Dessa resultat och konklusioner ligger i linje med senare studier med högre 

träningsfrekvenser på otränade individer (Candow och Burke, 2007).  

Wernbom et al. (2007) sammanställde i en meta-analys forskningsläget gällande 

träningsfrekvens och muskelhypertrofi. Totalt inkluderades 44 artiklar som utfört 

styrketräning med fria vikter eller träningsmaskiner, dock endast två studier med 

träningsfrekvenser över tre pass per vecka. Resultaten visade att två till tre träningspass per 

muskelgrupp och vecka sannolikt generar högst muskelhypertrofi (0,11 % ökning per dag) för 

vältränade individer. Dessa träningsfrekvenser är enligt Rhea et al. (2003) och Haff och 

Triplett (2015) de vanligaste träningsfrekvenserna inom styrketräning. Rhea et al. (2003) 

rapporterade i sin meta-analys om dos respons att samma träningsfrekvenser verkar generera 

högst träningseffekt. Även där saknades studier med träningsfrekvenser över tre pass per 

vecka och detta visar en brist av forskning gällande högre träningsfrekvenser. Ingen av meta-

analyserna handlade specifikt om träningsfrekvens men de båda kunde presentera resultat 

angående träningsfrekvens eftersom att de inkluderat träningsstudier. Detta gör däremot att 

resultaten bör tolkas med försiktighet. Schoenfeld et al. (2016) publicerade nyligen en meta-

analys om träningsfrekvens där en av inklusionskriterierna var att interventionerna som 

jämförts haft samma träningsvolym. Detta gör att man kan uttala sig om just 

träningsfrekvensen och resultaten visade att högre träningsfrekvens (tre 

pass/muskelgrupp/vecka) gav större respons på muskelhypertrofi än lägre träningsfrekvens 

(två pass/muskelgrupp/vecka). Författarna nämner bristen på studier som undersökt 

träningsfrekvenser över tre pass per vecka vilket gör det svårt att uttala sig om effekten av 

ännu högre träningsfrekvenser.  
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Endast två studier med mycket hög träningsfrekvens som inkluderade styrkeövningar utan 

strypt blodflöde återfanns i litteraturgenomgången - Raastad et al. (2012) som endast 

presenterat studien som abstrakt på ECSS (European College of Sport Science) i Brugge 

2012. Syftet med studien var att undersöka hur högre träningsfrekvens kunde påverka 

utvecklingen av muskelhypertrofi och styrka. Ena gruppen utförde tre pass och andra gruppen 

utförde sex pass per vecka. Intensiteten och volymen var densamma för båda grupperna och i 

studien användes styrkelyftare som tidigare tävlat på nationell nivå. Det intressanta var att 

styrkelyftarna som tränade enligt den högre träningsfrekvensen ökade dubbelt så mycket i 

både muskelhypertrofi och styrka. Resultaten tydde därmed på att mer frekvent stimuli kan 

vara fördelaktigt för både muskelhypertrofi och styrka. Detta ligger i linje med resultaten från 

Häkkinen och Kallinen (1994) som undersökte liknande protokoll under kortare 

interventionstid. Författarnas slutsats var att både muskelhypertrofi och styrka sannolikt 

gynnas av att stimuleras oftare. Resultaten från studien av Raastad et al. (2012) och Häkkinen 

och Kallinen (1994) samt meta-analysen av Schoenfeld et al. (2016) ligger till grund för den 

här studien. Till vår kännedom finns ingen forskning publicerad där man jämfört fem och två 

träningspass per vecka när träningsvolymen likställts. Det finns begränsat med forskning som 

syftar till att belysa detta relativt outforskade område och kunskapen bör vara till nytta för 

tränare och atleter vid programdesign och periodisering.  

3 Syfte och frågeställningar 
Den här studien har till syfte att undersöka huruvida högfrekvent styrketräning motsvarande 

fem pass per vecka kan generera större muskelhypertrofi och styrka än lågfrekvent 

styrketräning motsvarande två pass per vecka när träningsvolymen är likställd mellan 

träningsfrekvenserna.  

 

- Kan träningsprogram med högre träningsfrekvens ge större respons på muskelhypertrofi och 

styrka än normal träningsfrekvens trots samma träningsvolym? 
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4 Metod 
Samtliga försökspersoner (Fp) tränade fem styrketräningspass per vecka. All träning utfördes 

unilateralt och med olika träningsfrekvens för respektive ben. Ena benet tränade med lägre 

träningsfrekvens (två pass/vecka) och andra benet tränade med högre träningsfrekvens (fem 

pass/vecka). Träningsvolymen var densamma för båda benen men volymen var utspridd på 

olika många träningspass. Träningsprogrammet pågick i sju veckor och samtliga Fp testades 

för längd, vikt, muskeltjocklek och styrka före och efter interventionen. 

4.1 Urval 

Försökspersoner rekryterades via annonsblad på universitet, utskick via sociala medier och 

personligt förfrågande. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att de tidigare hade 

två års erfarenhet av styrketräning av benen. De skulle även ha utfört styrketräning av benen i 

snitt ett pass per vecka. Samtliga försökspersoner förhördes av studenten med syftet att 

bedöma om de uppfyllde kraven för deltagande. 10 försökspersoner anmälde sig till studien 

och genomförde testprotokollet. De dagar Fp inte kunde delta justerades träningspasset för 

övriga dagar så att träningsvolymen mellan benen alltid var densamma. 

En statistisk beräkning för antalet Fp som behövdes för studien gjordes utifrån den 

begränsade mängden studier som fanns tillgängliga. Resultatet visade 7-11 Fp för signifikanta 

differenser mellan benen.   

4.2 Testprotokoll 

Testprotokollet bestod av mätning av längd, vikt, muskeltjocklek med ultraljud och maximala 

styrketester. Instruktioner skickades ut till Fp där de ombads att avstå från träning av benen 

72h och från koffein 24h innan testet. Testerna utfördes veckan innan träningsprogrammet 

inleddes. Eftertester utfördes veckan efter träningsprogrammets avslut.  

4.2.1 Muskeltjocklek 

Testprotokollet inleddes med ultraljudsmätning (Philips Ultrasound, Andover, Massachusetts, 

USA) av muskeltjocklek på m. vastus lateralis och m. rectus femoris på lårbenet. Ultraljud 

har visat sig vara en reliabel och valid metod för att mäta förändringar i muskeltjocklek till 

följd av träning (Reeves et al., 2004; Juul-Kristensen et al., 2000; Dupont et al., 2001). 

Muskeltjocklek definierades som avståndet mellan muskelns ytliga och djupa aponeuros. 

Mätningarna på m. vastus lateralis utfördes longitudinellt med muskeln vid 50 % av avståndet 

mellan laterala epikondylen på femur och den distala kanten på trochanter major (Nimphius 
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et al., 2012; Alegre et al., 2006; Blazevich et al., 2007). Mätningarna av m. rectus femoris 

utfördes longitudinellt med muskeln vid 50 % av avståndet mellan främre, övre punkten på 

höftbenskammen, ASIS, anterior superior iliaca spine, och den proximala kanten på patella 

(Mangine et al., 2015). Utgångspunkterna identifierades och markerades med tuschpenna, 

sedan beräknades avstånd mellan punkterna. Fp ombads ligga avslappnat och att inte 

kontrahera musklerna under mätningen. Mätningarna utfördes med tvådimensionell (2D) 

realtids B-mode ultraljud med ett 40-mm brett munstycke (12 MHz). Vattenlöslig gel 

applicerades på munstycket som sedan placerades emot huden longitudinellt med muskelns 

anatomi. Minimalt tryck applicerades emot huden för att inte påverka muskelns struktur. 

Samtliga mätningar utfördes med försökspersonen liggande dorsalt på en brits med ben och 

fötter i horisontellt läge. Testledaren tog en bild för respektive mätpunkt och ben vilket 

resulterade i fyra ultraljudsbilder per försöksperson. Bilderna togs i en skala på fem cm och 

exporterades sedan till CD-rom.  

Vid analysen identifierades muskelns ytliga och djupa aponeuros. Avståndet mellan de båda 

senhinnorna mättes vid tre platser och snittet av dessa agerade som resultat för 

muskeltjocklek, se figur 1. Analysen av ultraljudsbilderna utfördes i extern programvara 

(ImageJ v1.49, National Institutes of Health, USA). Vid analysen av ultraljudsbilderna 

blindades forskaren genom att en utomstående person upprättade en kodlista och mörklade 

namnuppgifter för samtliga ultraljudsbilder. Kodlistan återlämnades efter analysen för att 

sammankoppla rätt bild med rätt person, muskel och mättillfälle.  

4.2.2 Längd och vikt 

Längd noterades med Fp placerad med ryggen emot en stadiometer (SECA, Birmingham, 

Storbritannien) placerad på golvet. Vikten mättes och noterades till närmaste tiondel (Lindells 

Vågfabrik, Jönköping, Sverige).  
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Figur 1 Muskeltjocklek mättes mellan muskelns ytliga och djupa aponeuros. Medelvärdet från 
de tre mätningarna användes som resultat.  

4.2.3 Maximala styrketester (1RM) 

Testerna inleddes med uppvärmning, fem minuter cykling på intensitet vald av Fp. Därefter 

bad testledaren Fp uppskatta 1RM för respektive övning. Flertalet Fp var ovetandes om sin 

maximala benstyrka i styrkemaskinerna eftersom att övningen utfördes unilateralt och därmed 

uppskattade istället testledaren 1RM. Fp fortsatte med uppvärmning i benpress på 40-60% av 

uppskattad 1RM i 5-10 repetitioner. Därefter ökades belastningen till 60-80% av uppskattad 

1RM i 3-5 repetitioner. Slutligen utfördes en repetition på 90 % av uppskattad 1RM innan 

1RM försöken påbörjades. 1RM uppnåddes mellan 2-6 repetitioner där vikten ökades efter 

varje godkänt försök. Misslyckades Fp med övningen togs vikt bort för nytt försök. Vilotiden 

mellan repetitionerna var tre minuter. Protokollet för 1RM utfördes enligt Haff och Dumke 

(2012). Testprotokollet inleddes med 1RM av benpress för att sedan fortsätta med benspark. 

Vilotiden mellan övningarna var fem minuter. 
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Benpress 

Benpressen var av typen där fötterna placeras emot en 45° lutande släde (Cybex, Medway, 

Massachusetts, USA) som pressas upp till extenderad knäled. Godkänd repetition var när 

knäleden befann sig i 90° i den excentriska fasen och Fp orkade pressa upp släden till full 

extension. Knävinkeln mättes med goniometer och markerades med maskeringstejp på 

träningsmaskinerna för att Fp skulle kunna bedöma rätt vinkel i knäled för övningen. Fp 

instruerades i att utföra övningen kontrollerat med den excentriska fasen på två sekunder och 

den koncentriska fasen på en sekund. Testledaren räknade ner enligt repetitionshastigheten för 

att underlätta för Fp att utföra övningen i angiven hastighet. Testledaren kontrollerade även 

ledvinkeln under testet. Fötterna placerades centralt på fotplattan och markerades ut. Testet 

utfördes unilateralt.  

Benspark 

Benspark utfördes i träningsmaskin (Cybex, Medway, Massachusetts, USA). Godkänd 

repetition för benspark var vid full extension (180°) minus 20° i knäled. Om inte Fp lyckades 

föra motvikten upp till angiven knävinkel godkändes inte repetitionen och testet fick göras om 

med reducerad vikt. Ingen anvisning för repetitionshastighet fanns för benspark och Fp 

instruerades hålla i handtagen på sidorna av träningsmaskinen så att repetitionen utfördes med 

kontroll. Testet utfördes unilateralt.  

4.3 Träningsprogram 

Träningsprogrammet inleddes veckan efter styrketesterna. Samtliga Fp närvarade i 

idrottslaboratoriet för att utföra träningen under kontrollerade former. Möjligheten gavs att 

utföra träningspasset vid två olika tillfällen per dag, morgon och eftermiddag. Fp fick själva 

välja vilket av de två tillfällena de önskade träna på för att det skulle vara praktiskt 

genomförbart med deras vardagliga sysselsättningar. Träningsprogrammet pågick i sju 

veckor. Sex av dessa veckor var träningspass med full träningsvolym, träning måndag-fredag. 

Den sjunde veckan halverades träningsvolymen för att Fp skulle formtoppas inför kommande 

veckas återtester.   
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Tabell 1 Träningsprogram. LF = lågfrekvent träningsupplägg för ena benet, HF = högfrekvent 
träningsupplägg för det andra benet. Tomma rutor = vila från styrketräning av benen.  

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt 

LF 

3 set 

benpress 

2 set 

benspark 

  

2 set 

benpress 

3 set 

benspark 

   

5 set 

benpress 

5 set 

benspark 

HF 

1 set 

benpress 

1 set 

benspark 

1 set 

benpress 

1 set 

benspark 

1 set 

benpress 

1 set 

benspark 

1 set 

benpress 

1 set 

benspark 

1 set 

benpress 

1 set 

benspark 

  

5 set 

benpress 

5 set 

benspark 

 

Två träningsupplägg - LF (låg frekvens) och HF (hög frekvens) där höger och vänster ben 

tränas enligt olika upplägg. 

LF, lågfrekvens-benet, utförde 2 pass x 5 set per vecka. 

HF, högfrekvens-benet, utförde 5 pass x 2 set per vecka.  

 

Ena benet utförde träning två pass per vecka och andra benet utförde träning fem pass per 

vecka. Vilket ben som tränade enligt vilken frekvens avgjordes i en randomiserad process. 

Båda benen utförde 10 set, fem set benpress och fem set benspark per vecka. Antalet 

repetitioner per vecka var också helt identisk mellan de båda benen. För att bedöma vilket 

repetitionsantal Fp skulle utföra i varje set fick de i första passet utföra första set till maximal 

uttröttning. Om Fp klarade 12 repetitioner innan misslyckad repetition togs två repetitioner 

bort vid designen av träningsprogrammet. Således kunde man anta att Fp behärskade antalet 

repetitioner även vid flera set. Exempel, om Fp lyckas utföra 12 repetitioner på angiven vikt 

innan muskulär utmattning vid första setet så minskades repetitionsantalet till 10 vid set två. 

Därefter hölls 10 repetitioner vid samtliga set på samtliga pass. Om Fp orkade utföra dessa 

repetitioner i samtliga set så antogs att Fp kunde hantera den totala volymen i båda uppläggen.  

Träningsprogrammet inleddes med belastningen 75 % av 1 RM.  

 

Eftersom att antal set, repetitioner och belastning var densamma för de båda 

träningsuppläggen var även träningsvolymen densamma och den enda faktorn som 

manipulerades var träningsfrekvensen. Träningsvolym beräknades enligt formeln, set × rep × 

% 1RM (Wernbom et al., 2007). För att säkerställa att Fp kunde utföra samtliga repetitioner 

inleddes träningsprogrammet med det benet som tränade lågfrekvent. Om Fp lyckades 

genomföra passet för det lågfrekventa benet så ansågs det genomförbart även för passet till 
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det högfrekventa benet. Träningspasset utformades så att de skulle vara så tidseffektiva som 

möjligt. Således implementerades passet för HF i upplägget för LF. Exempel; 

 

Tabell 2 Upplägget för träningspasset på måndagar/torsdagar. LF = lågfrekvent ben, HF = 
högfrekvent ben och Vila anger minuter vila mellan set. 

LF Vila LF HF Vila LF HF Vila LF Vila LF 

Benpress 2 Benpress Benpress 2 
Benpress 

/Benspark 
Benspark 2 Benspark 2 Benspark 

 

Vilan mellan set var alltid två minuter för respektive ben. En klocka startades när set för LF 

var avklarat och en annan klocka startades när set för HF var avklarat. Detta för att säkerställa 

att det benet som tränade först inte vilade längre än andra benet.  

 

Samtliga träningspass inleddes med uppvärmning bestående av fem minuter cykling på egen 

vald intensitet. Därefter värmde Fp upp i benpressen på 60 % av 1RM i 6-8 repetitioner. 

Fötternas placering på släden i benpressen standardiserades utefter beskrivning under rubriken 

benpress och var densamma vid varje träningspass. Fp instruerades även att utföra 

repetitionerna i benpress enligt given repetitionshastighet, två sekunder excentrisk rörelse och 

en sekund koncentrisk rörelse. Repetitionshastigheten räknades av testledare. Ingen anvisning 

för repetitionshastighet fanns för benspark. Progression implementerades i 

träningsprogrammet. Varannan vecka höjdes belastningen med fem procent för respektive ben 

och respektive övning. Progressionen följdes noggrant och ifall Fp inte lyckades utföra 

samma antal repetitioner som tidigare vecka pga. ökningen justerades repetitionsantalet ned 

och matchades till det andra benet.    

4.4 Statistik 

Statistik beräknades i SPSS (IBM Corporation, Armonk, New York, USA). Data var inte 

normalfördelad och det låga antalet Fp gjorde att icke-parametriska tester användes för 

statistiska beräkningar. Mann-Whitney U test användes för att beräkna om statistisk differens 

fanns mellan benen före och efter interventionen. För att bedöma statistisk differens inom 

benen med mätningar före och efter interventionen användes Wilcoxon Signed Rank Test. I 

resultatet presenterar signifikanta värden (p = 0,05) och eventuella trender (p = 0,05 – 0,99) 

Standard error (SE) användes som spridningsmått.  
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4.5 Etiska överväganden 

Försökspersonerna informerades om samtliga forskningskrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under första veckan bekantade 

sig Fp med studenten och fick muntlig information för att sedan godkänna sitt deltagande 

genom att signera försökspersonsinformationen, se bilaga 1. Den högfrekventa benträningen 

kan ge upphov till överträning. Student och handledare ansåg risken för överträning låg men 

detta informerades om i försökspersonsinformationen. Fp försäkrades genom Gymnastik & 

Idrottshögskolan. 
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5 Resultat 
Två försökspersoner valde att hoppa av studien innan första träningspasset. Tidsbrist uppgavs 

som anledning till avhoppet. Ytterligare två Fp valde att avbryta sitt deltagande i studien efter 

halva interventionstiden. Sex försökspersoner (ålder 26 ± 3,3 år, längd 180,4 ± 6 cm, vikt 81,6 

± 6,7 kg) varav fem var män, genomförde studien. Försökspersonernas deltagande var 

utmärkt där gruppen genomförde 96,2 % (minimum 31 och maximum 35 träningspass där 35 

är alla träningspass) av alla träningspass. 

 

Tabell 2 Försökspersoner före och efter interventionen. Värden anges i enhet ± 
standardavvikelse.  

 Före Efter 

Antal 6 6 

Ålder 26 ± 3,3 år 26 ± 3,3 år 

Längd 180,4 ± 6 cm 180,4 ± 6 cm 

Vikt 81,6 ± 6,7 kg 81,2 ± 7,7 kg 

 

Ålder, längd och vikt hos försökspersonerna förblev oförändrat under interventionen.  

 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i muskeltjocklek före interventionen på vastus 

lateralis och rectus femoris mellan benen. Det fanns heller ingen statistiskt signifikant skillnad 

för muskelstyrka i benpress och benspark mellan benen.  

 

Ingen statistisk differens uppmättes för muskeltjocklek mellan benen efter 

träningsinterventionen för vastus lateralis och rectus femoris. Muskeltjocklek efter det 

lågfrekventa träningsprogrammet var oförändrad för vastus lateralis −0,9 %, medan rectus 

femoris ökade 5,1 % (p = 0,04). Muskeltjocklek var oförändrad efter det högfrekventa 

träningsprogrammet för vastus lateralis 6,5 %, och för rectus femoris 2,5 %.  
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Figur 2 Medelvärde av muskeltjocklek före och efter interventionen för vastus lateralis och 
rectus femoris på både lågfrekvent ben (LF) och högfrekvent ben (HF). Värden anges i cm ± 
standard error. * Statistisk signifikans P=<0,05.  

 

 
Figur 3 Medelvärde av total muskeltjocklek före och efter interventionen för vastus lateralis 
och rectus femoris på respektive ben. Värden anges i cm ± standard error. * Statistisk 
signifikans P=<0,05. 
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Ingen statistisk differens sågs för muskeltjocklek i båda musklerna mellan benen efter 

träningsinterventionen. Total muskeltjocklek i vastus lateralis och rectus femoris var 

oförändrad efter det lågfrekventa träningsprogrammet 2,0 % och ökade efter det högfrekventa 

träningsprogrammet 4,7 % (p = 0,04).  

 

Ingen statistisk differens sågs för styrka mellan benen efter träningsinterventionen för 

benpress och benspark. Styrkan inom det lågfrekventa träningsprogrammet ökade i benpress 

med 17 % (p = 0,02) och i benspark med 15,8 % (p = 0,02). Det högfrekventa 

träningsprogrammet ökade i benpress med 15,8 % (p = 0,02) och i benspark med 17,4 % (p = 

0,02)  

 

 
Figur 4 Medelvärde av styrka före och efter interventionen för benpress och benspark på både 
lågfrekvent ben (LF) och högfrekvent ben (HF). Värden anges i cm ± standard error. * 
Statistisk signifikans P=<0,05. 
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6 Diskussion 
Syftet med den här studien var att undersöka om högfrekvent styrketräning motsvarande fem 

pass per vecka kan generera större muskelhypertrofi och styrka än normalfrekvent 

styrketräning motsvarande två pass per vecka. Träningsprogrammet pågick i sju veckor och 

progression implementerades varannan vecka.  

 

Resultaten av den här studien visade att båda träningsuppläggen ökade muskelhypertrofi och 

styrka. Det fanns däremot ingen statistiskt signifikant differens mellan träningsuppläggen. 

Resultaten ligger i linje med tidigare studier som jämfört olika träningsfrekvenser (Schoenfeld 

et al., 2015; McLester Jr et al., 2000) och går emot studier med högre träningsfrekvenser 

(Hunter, 1985; Raastad et al., 2012). HF genererade ökning i muskelhypertrofi i båda 

musklerna men resultaten var inte signifikanta. LF minskade i vastus lateralis men ökade i 

rectus femoris utan signifikans. Liknande resultat nämns i diskussionen hos både Schoenfeld 

et al. (2015) och McLester Jr et al. (2000). Generaliserbarheten till den här studien kan dock 

ifrågasättas då studierna jämförde träningsprogram med ett och tre pass per vecka men visar 

ändå att högre träningsfrekvens rimligtvis bör vara bättre. Möjligen hade en längre 

interventionstid varit fördelaktigt för att se skillnader mellan grupperna i den här studien. När 

muskelhypertrofi mättes i båda musklerna syntes en ökning i det högfrekventa benet medan 

det lågfrekventa benet var oförändrat. McLester Jr et al. (2000) skriver att högre 

träningsfrekvens sannolikt är viktigt för ökning av muskelmassa hos tränade individer medan 

Candow och Burke (2007) fastslog i sin studie på otränade att träningsvolymen var av störst 

vikt. Trots detta bör träningsvolymen vara mycket viktig för vältränade individer. Sannolikt 

behöver träningsvolymen, utslaget per vecka eller träningsperiod, vara högre hos vältränade 

än hos otränade individer för att öka muskelmassan (Rhea et al., 2003). Vid studiedesign bör 

därför volymen hållas så hög som möjligt utan att öka risken för överträning. Att hitta denna 

träningsvolym och sedan kunna matcha den till båda träningsfrekvenserna var komplicerat. Fp 

upplevdes inte trötta i benet som tränade fem pass per vecka vilket möjligen kan vara en orsak 

av att den totala träningsvolymen var för låg. Genom att höja träningsvolymen per 

träningspass (öka antalet set och repetitioner) för det högfrekventa benet skulle 

träningsvolymen kunna intensifieras. Däremot skulle matchningen över till det lågfrekventa 

benet varit problematisk. Att komprimera samtliga set till två träningspass hade gjort den 

totala träningsvolymen per träningspass för det lågfrekventa benet mycket hög och risken var 

att Fp inte kunnat genomföra samtliga set/repetitioner och dessutom hade risken för 

överträning sannolikt varit avsevärt högre. Hade träningsvolymen varit högre skulle eventuellt 
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träningsfrekvensen kunna visa skillnader mellan träningsprogrammen. Som tidigare nämnt 

kan resultatet av för låg träningsvolym bli utebliven träningseffekt (Rhea et al., 2003). 

Intressant vore att hitta ett designupplägg som möjliggör högre träningsvolym men behåller 

träningsfrekvensen, alternativt höjer den. En lösning skulle kunna vara att periodisera 

träningsvolymen för respektive träningspass så att benet som tränade fem pass per vecka 

utförde tuffare pass varannan dag och något lugnare pass övriga dagar. Nackdelen bör 

rimligtvis vara att det blir två olika typer av träningspass, tuffa pass och återhämtningspass. 

Detta liknar traditionella splittade träningsupplägg och som sedan frångår tanken för designen 

i den här studien.  

 

Varannan vecka höjdes belastningen 5 % vilket antogs vara en progression som gjorde att Fp 

tränade på ungefär 75 % av 1RM genom hela träningsprogrammet. Kopplat till tidigare stycke 

där träningsvolymen diskuterades så var det möjligen så att ökningen var för liten, alternativt 

att de redan från början utgick från en för lätt intensitet. För att bedöma om de tränar på 75 % 

av 1RM även mitt i träningsprogrammet skulle ett nytt 1RM-test för varje övning planerats in 

i träningsprogrammet. Nackdelen hade blivit att Fp varit tvungna att vila minst 72h innan och 

ungefär 24h efter testet. Således försvinner minst fyra träningsdagar i den relativt korta 

interventionen och därför ansåg vi det bättre att uppskatta intensiteten och låta Fp fortsätta 

träna under hela interventionen.  

 

Den här studien hade ett unilateralt träningsupplägg där Fp agerade som egen kontroll. 

Respektive ben tränade enligt olika träningsupplägg. Orsaken till detta var att responsen på 

styrketräning kan se olika ut hos individer. Antagligen beror skillnaden på genetiska 

förutsättningar men också mat och vila. Genom att jämföra respektive ben med varandra 

istället för att designa studien med två grupper med försökspersoner som tränar enligt olika 

träningsupplägg så försvinner kost, sömn, aktivitetsgrad samt de genetiska differenser som 

finns mellan individer. Nackdelen med designen antas istället vara effekten av cross transfer 

som är benämningen på hur styrketräning av ena benet kan ha överföringseffekter till det 

andra benet (Munn et al., 2004; Lee och Carroll, 2007; Zult et al., 2014). Sannolikt är det 

stimuleringen av nervsystemet som orsakar styrkeförbättringen även i det motsatta benet. De 

flesta studier inom området berör otränade försökspersoner där de tränat ett ben och låtit det 

andra benet agera som kontroll. Resultaten i meta-analysen av Munn et al. (2004) visade att 

det otränade benet ökade 7,8 % i styrka vilket motsvarade 35,1 % av den totala 

styrkeutvecklingen i det tränande benet. Eftersom att vår studie hade försökspersoner som 
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sedan tidigare var vana vid styrketräning är det oklart hur stor överföringseffekt som kan 

uppstå mellan benen till följd av träningsprogrammet. Möjligen kan det högfrekventa 

träningsupplägget ha överföringseffekter till det lågfrekventa träningsupplägget till följd av 

den desto frekventare stimuleringen på fem pass per vecka.  

 

All styrketräning av benen kontrollerades och utfördes i labb. Försökspersonerna fick utföra 

styrketräning av överkropp och bål utanför träningsprogrammet. Det antogs bli för stor 

inverkan på Fp om man kontrollerat träningen utanför styrketräningen av benen. Även 

konditionsträning var tillåtet men Fp instruerades i att vara utvilade inför träningen så att de 

placerade sina eventuella konditionspass utan att inverka för mycket på styrkan i benen. Fp 

efterföljde dessa önskemål. Konditionsträningen antogs att ha minimal effekt på 

styrketräningen så länge Fp utförde konditionsträningen sekundärt emot styrketräningen av 

benen. Fp utförde totalt 10 set fördelat på två övningar per vecka. Antalet repetitioner 

kopierades från det lågfrekventa benet över till det högfrekventa benet och därmed 

säkerställdes att Fp kunde utföra samtliga repetitioner. Repetitionsantalet för varje set var 

olika för varje Fp och varierade mellan sex och 11 st. Denna variation antas bero på varje Fp:s 

genetiska förutsättningar. Möjligen var det så att den som utförde sex repetitioner per set var 

mer explosiv medan den Fp som utförde 11 repetitioner per set var mer uthållig. Gemensamt 

var att samtliga Fp avbröt varje set 1-2 repetitioner innan muskulär utmattning. Sannolikt har 

denna spridning i antalet repetitioner olika fysiologiska effekter på skelettmuskulaturen till 

följd av träningen. 

 

Ultraljudsmätningen av muskeltjocklek utfördes på standardiserade platser beskrivet av 

tidigare litteratur (Nimphius et al., 2012; Alegre et al., 2006; Blazevich et al., 2007; Mangine 

et al., 2015). Eftersom att mätningen endast avser muskeltjocklek (avståndet mellan muskelns 

ytliga och djupa aponeuros) på de markerade platserna kan man inte utesluta ökning av 

muskelmassa på övriga delar av muskeln. Tidigare litteratur med samma styrkeövning har 

visat lokal hypertrofi i vastus lateralis och rectus femoris där störst ökning skett i den distala 

delen av musklerna (Narici et al., 1996; Ema et al., 2013). Således kan den totala 

muskelvolymen ha ökat även om muskeltjockleken förblivit oförändrad på de platserna vi 

mätte. En styrka för mätning av muskeltjocklek hade varit att mäta muskeltjockleken på flera 

delar av muskeln.  
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Studien inleddes med 10 Fp men fyra Fp avbröt studien av olika skäl. Efter samtal med 

avbrytande Fp uppgavs tidsbrist, privata orsaker och smärta i knäled som anledningar. Två Fp 

avbröt redan första dagen och uppgav tidsbrist som anledning trots att de fått tydlig 

information om studien och bekräftat att de varit införstådda med informationen. De 

signerade även samtyckeskrav dagar innan studiestart men valde trots det att avbryta. En Fp 

uppgav ingen anledning till att avbryta studien. Slutligen uppgavs knäsmärta hos den sista Fp 

som avbröt. Knäsmärtan antas komma från hoppmoment vid utövande av annan sport vilket 

gjorde att Fp inte vågade fullfölja träningsprogrammet. Risken för att pådra sig skador i 

knäled gjorde att Fp valde att avbryta. Ingen av de Fp som avbröt upplevde 

träningsprogrammet för tufft för att genomföras. Inte heller de fullföljande Fp ansåg 

träningsprogrammet för tufft eller på gränsen till för tufft för att kunna genomföras. Således 

bör inte studiedesignen haft någon påverkan till avhoppen.  

 

Resultaten indikerar på att den högre träningsfrekvensen med lägre träningsvolym per pass 

kan generera samma träningseffekter i form av muskelhypertrofi och styrka som lägre 

träningsfrekvens med högre träningsvolym per pass. Detta bör kunna vara av intresse för 

personer som av olika orsaker inte kan utföra längre träningspass. I de situationer då skadade 

eller sjuka inte kan hantera en stor belastning på kroppen bör träningspass med lägre 

träningsvolym per pass vara till fördel. Även i vardagliga situationer när längre träningspass 

har svårt att hinnas med bör detta vara ett alternativ. Antagligen är träningsvolymen av störst 

vikt för utveckling av muskelhypertrofi och styrka. 

 

Slutsatsen av den här studien var att ingen statistisk skillnad uppmättes mellan 

muskelhypertrofi och styrka för träning enligt det högfrekventa kontra det lågfrekventa 

träningsprogrammet hos unga aktiva motionärer vana vid styrketräning. Således kan samma 

träningseffekt i form av muskelhypertrofi och styrka uppnås vid korta pass med låg volym 

och högre träningsfrekvens som längre pass med högre volym och lägre träningsfrekvens. 
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6.1 Framtida forskning 

Intressant vore att designa studier på liknande sätt där man höjer träningsvolymen så att Fp 

upplever träningsprogrammet tuffare. Nackdelen med korta interventioner bör vara att det är 

svårare att detektera muskelhypertrofi, således bör även interventionstiden förlängas. Mätning 

av muskelhypertrofi kan utföras med precisare utrustning för att detektera mindre skillnader i 

muskeltjocklek. Alternativt även mäta muskelvolym. Större grupp och dessutom en 

homogenare grupp skulle kunna vara fördelaktigt för att sedan även kunna bedöma vilken typ 

av träningsprofil som svarar bäst på denna typ av högfrekvent träning.  
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Bilaga 1 

 
Försökspersonsinformation 

1. Bakgrund & Syfte 
Studier har tidigare visat att 2-3 träningspass/muskelgrupp/vecka genererar störst träningseffekt. 
Nyligen har däremot indikationer uppkommit som visat att dubbelt så hög träningsfrekvens genererat 
markant större träningseffekt än det traditionella upplägget med 2-3 träningspass.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka huruvida högfrekvent styrketräning motsvarande 5 
pass/vecka kan generera större muskelstyrka och muskelhypertrofi än normalfrekvent styrketräning 
motsvarande 2 pass/vecka. 
 
2. Förfrågan om deltagande 
Du ska tidigare utfört styrketräning under ca 2 års tid och bör ha tränat benen ungefär en gång i 
veckan. Vidare bör du kunna infinna dig på Gymnastik & Idrottshögskolan samtliga vardagar under 
träningsperioden, 8 veckor. Varje träningspass tar ungefär 30 minuter.  
 
3. Hur går studien till? 
Studien inleds med mätning av muskelmassa i lårmusklerna. Testet utförs med ultraljud som är en 
enkel och smärtfri mätmetod som ger tillförlitliga resultat. Vidare bedöms hur mycket vikt du kan 
lyfta i benpress och benspark med respektive ben. De båda sistnämnda mätmetoderna ställer stora krav 
på dig som försöksperson att pressa dig maximalt. 
Efter testerna påbörjas träningsprogrammet som pågår i 8 veckor. Det ena benet kommer att träna 2 
gånger i veckan och det andra benet kommer att träna 5 gånger i veckan. Vilket ben som tränar hur 
ofta avgörs i en randomiserad process och kommer alltså inte att bestämmas av varken student eller 
försöksperson. Träningen utförs i benpress och benspark. Maskinerna finns i laboratoriet LTiV på 
Gymnastik & Idrottshögskolan (GIH) bakom Stockholm Stadion i centrala Stockholm. Samtliga 
träningspass kommer att utföras på LTiV och kontrolleras av ansvarig student. Det krävs därmed att 
du som försöksperson kan infinna dig på GIH samtliga vardagar, ungefär 30 minuter per träningspass. 
Efter 6 veckors träning avslutas programmet men två veckors nedtrappning där träningen halveras 
inför nästkommande veckas tester.  
Efter träningsprogrammets slut körs sista testerna för att bedöma skillnaden i muskelstyrka och 
muskelhypertrofi av träningsprogrammet. Samma testprocedur som i inledningen. 
 
 
Upplägg Vecka 
Tester 6 
Träningsprogram 7-14 
Tester 15 
Total tid 10 veckor. 
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4. Biobanksprover. 
Inga biobanksprover.  
 
5. Vilka är riskerna? 
Som försöksperson i den här studien finns en risk för överträning i det benet som tränar 5 träningspass 
i veckan. För att minska risken för överträning har studenten i samtal med handledare byggt 
programmet så att 2 ben-övningar inkluderas. När man inkluderar flera övningar och övningar som 
sträcker sig över flera leder minskar risken för överträning. Vi bedömer risken för överträning låg. 
 
6. Finns det några fördelar? 
Som del i testupplägget kommer du att få reda på din maximala benstyrka i två övningar och hur 
mycket muskelmassa du har på låren. Efter träningsprogrammet kommer du att få se hur mycket 
muskler du utvecklat och även vilka genetiska förutsättningar du har för att bygga muskler. Och 
eftersom att träningen utförs under kontrollerade former kommer du som försöksperson att genomföra 
många träningspass och sannolikt generera muskelstyrka och muskelhypertrofi.  
Du kommer som försöksperson att få vara med i ett intressant forskningsprojekt och hela tiden vara i 
samråd med student som är väl påläst på ämnet styrketräning. 
 
7. Hantering av data och sekretess 
All data som insamlas under studien kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras så fort den 
publiceras. Under tiden som data analyseras kommer student och ansvarig handledare ha tillgång till 
data.  
 
8. Hur får jag info om studiens resultat? 
Studiens resultat kommer att publiceras på Gymnastik & Idrottshögskolans hemsida när den granskats 
och godkänts efter opponering. Detta kommer sannolikt bli i början av juni. Färdig studie kommer 
även att mailas ut till samtliga försökspersoner.  
 
9. Försäkring 
Du som försöksperson kommer att vara försäkrad via Gymnastik & Idrottshögskolan. 
 
10. Frivillighet 
Deltagande i studien är helt frivilligt. Man kan när som hest välja att avbryta sitt deltagande i studien 
utan påföljande frågor från ansvarig student. 
 
11. Ansvariga 
Student Handledare 
Richard Kalenius Niklas Psilander 
richard.kalenius@student.gih.se niklas.psilander@gih.se 
0706892060  
 
Härmed intygar jag att jag tagit information kring studien och godkänner att mina resultat används till 
analys och publicering. Jag godkänner också mitt deltagande i studien. 
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