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Abstract
Power has been proven to be an important factor for sport performance, especially in sports
where accelerations, decelerations, jumping or throwing are of great importance. Post
activation potentiation (PAP) induced by heavy exercise has been reported as an acute and
effective method in improving individuals’ power output. The purpose of this study was to
investigate the effects of PAP during warm up on strength and power among elite junior
athletes.
Methods; 12 elite junior athletes from Kuortane sports gymnasium, Finland, participated in
this study. Participants were allocated in two groups (Intervention’s and Control group) in a
counterbalanced order. All participants performed a 1RM bench press test and a powervelocity test pre and post a 6-weeks training period. During the training period performed
Intervention’s group 2 sets of 3 reps benchpress at 90% of 1RM during the warm up of each
strength training session, while Control group performed the same supplement at the end of
the strength training sessions.
Results: Results didn’t show any significant increases in 1RM bench press for either the
intervention’s group or the control group. There were no significant increases observed in the
power velocity test in any of the test groups either. 35% 1RM (C= -9, I= +45, P=0,13), 45%
1RM (C= +10, I= +25, P=0,57), 55% 1RM (C= -25, I= +36, P=0,008), 65% 1RM (C= -1, I=
+40, P=0,26) samt 75% 1RM (C= -18, I= +30, P=0,14). (Watt, mean value)
Discussion: 1RM and power velocity did not differ significantly neither between groups nor
in the pre vs. post measurements. Intervention’s group showed a larger improvement in
power-velocity on 55% of 1RM compared to the control group but the effect size was rather
low and therefore no significant conclusions can be drawn. Statistics have clearly shown that
larger testing groups or/and a longer training period are needed in order to test the PAP
hypothesis.
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Abstrakt
Power är en fysisk faktor som är viktig för prestation i de flesta idrotter, framförallt där
aktioner i form av hopp, kast och accelerationer är väsentliga. Post activation potentiation
(PAP) har i ett flertal studier visat sig kunna förbättra effektutvecklingen i musklerna under en
kortare tid hos tränade individer. Syftet med denna studie var att undersöka om det genom
applicering av PAP i uppvärmning inför styrketräningen går att förbättra utfallet av styrka och
powerökning hos elit juniorer.
Metod: 12 Elitidrottsjuniorer från Kuortane idrottsgymnasiet, Finland deltog i studien.
Deltagarna delades upp i två grupper (en interventions- och en kontrollgrupp) och de fick
utföra ett 1RM bänkpress test samt power-velocitytest före och efter en träningsperiod på 6
veckor. Interventionsgruppen utförde två set bänkpress med 3 reps på 90% av 1RM inför
varje styrkepass, medan kontrollgruppen utförde en likadan intervention vid slutet av varje
styrkepass. Statistiska analyser genomfördes genom two way ANOVA.
Resultat: Resultatet visade ingen signifikant ökning i 1RM bänkpress i varken
interventionsgruppen eller kontrollgruppen. Det visade heller ingen signifikant förbättring på
någon av belastningarna i power-velocitytestet. 35% av 1RM (K= -9, I= +45, P=0,13), 45%
av 1RM (K= +10, I= +25, P=0,57), 55% av 1RM (K= -25, I= +36, P=0,008), 65% av 1RM
(K= -1, I= +40, P=0,26) samt 75% av 1RM (K= -18, I= +30, P=0,14). (Watt, medelvärde)
Diskussion: Studien visade ingen signifikant förändring mellan före och eftertesterna mellan
de två testgrupperna, varken i 1RM testet eller power-velocitytestet efter de 6
träningsveckorna. Interventionsgruppen visade en större ökning än kontrollgruppen i powervelocitytestet på 55% av 1RM men eftersom effect size är så låg kan resultaten inte anses som
signifikanta. Statistiken visar att större testgrupper och/eller längre träningsperiod behövs för
att PAP hypotesen skall kunna testas.
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Introduktion
Power
Power är en viktig fysisk faktor för prestation i idrotter som eftersträvar aktioner i form av
hopp, kast och accelerationer, vilket är merparten av alla idrotter (Cormie, McGuigan &
Newton, 2011a). ”power can be defined as the force applied multiplied by the velocity of
movement” (Newton & Kraemer, 1994). Maximal effekt kan beskrivas som den högsta nivå
av power som kan utvinnas under muskelkontraktioner (Cormie et al.2011a) och det finns
flera olika träningsstrategier som används för att förbättra maximal power. Dessa strategier
fokuserar på förbättring av maximal styrka, maximal rörelsehastighet eller en kombination av
dessa två faktorer (Cormie, McGuigan & Newton, 2011b). Den högsta effektutvecklingen i
musklerna utvecklas under en maximal kombination av hastighet och kraft i rörelsen och
varierar för alla individer (Cormie et al. 2011a). Denna kombination brukar infinna sig på ett
motstånd av 50 – 70% av 1RM (repetition maximum) då hastigheten på rörelserna är så hög
som motståndet tillåter (Haff & Nimphius, 2012).
Utvecklingen av power är beroende av kontraktila protein (actin och myosin) som finns i alla
skeletala muskler. Under en muskelkontraktion kopplas dessa till varandra för att göra det
möjligt för musklerna att utvinna kraft (Cormie et al. 2011a). För att utvinna maximal power
ur musklerna behöver kontraktiltiden mellan proteinerna vara optimal vilket bestäms av
hastigheten på rörelsen samt motståndet under övning (Toji & Kanedo, 2004). Maximal
effektutveckling påverkas även av andra fysiologiska faktorer som muskellängd,
muskelfibersammansättning, pennationsvinkel och rekrytering av motorenheter (Cormie et al.
2011a). Rekrytering av fler typ 2 muskelfibrer bidrar till möjligheten att utveckla mer power
då tester visat att typ 2 muskelfibrer har 3–4 gånger så stor kapacitet att utveckla power
jämfört med typ 1 muskelfibrerna (Macintosh et al. 1993). Detta innebär att en
muskelfibersammansättning med större andel typ 2 muskelfibrer troligtvis har möjlighet att
utveckla mer power än individer med större andel typ 1 muskelfibrer (Cormie et al. 2011a).
Detta gör att rekryteringen av motorenheter avgör kraften som en muskel är kapabel att skapa.
Detta då motorenheterna rekryteras i storleksordning efter behov. Först rekryteras de små
långsammare typ 1 muskelfibrerna när kraftefterfrågan inte är så stor. Vid ökad efterfrågan av
kraft från muskeln rekryteras även de snabbare typ2a och typ2x muskelfibrerna, kraften som
muskeln kan generera påverkas alltså av förmågan att rekrytera de olika muskelfibrerna
(Cormie et al. 2011a). Även muskelns pennationsvinkel har viktiga fysiologiska effekter på
kraft och hastighetsförhållandena i muskeln och i då även muskelns maximala power

(Spector, Gardiner, Zernicke, Roy & Edgerton, (1980).). En ökad pennationsvinkeln i en
muskel ökar möjligheten för muskelns sarkomerer att lägga sig parallellt och bidrar då till
ökad kapacitet i muskeln att producera kraft (Cormie et al. 2011a). Då det påverkar maximala
kapaciteten att utveckla kraft påverkar det även powerkapaciteten i muskeln enligt kraft och
hastighetsförhållandet (Herbert & Gandevia, 1995). Dock har det visat sig att ökad
pennationsvinkel även påverkar kontraktionshastigheten i muskeln negativt vilket skulle
kunna påverka powerutvecklingen negativt, denna påverkan är dock mindre än fördelarna
som ökad pennationsvinkel medför (MacIntosh & Holash. 2000). Muskellängden har i många
studier visat sig ha stor betydelse i muskelns kapacitet att generera power. Muskellängden är
proportionell med maximala hastigheten i muskeln. Detta då sarkomererna som är en del av
muskeln drar ihop sig en efter en och skapar en hastighet i rörelsen. Fler sarkomerer kan
accelerera hastigheten på en högre nivå än om muskeln innehåller färre sarkomerer (Cormie et
al. 2011a). Då det är känt att powerutvecklingen i stor grad påverkas av den maximala
hastigheten i en rörelse, går det därför att säga att en längre muskel kan generera högre
maximal power (MacIntosh BR, Holash RJ. 2000).

Figur 1. Relationen mellan hastighet kraft och power. Ordens storlek förklarar idrottarens
relativa kapacitet av varje förmåga samt vilken förmåga som svarar på olika sorters träning
(Kraemer & Newton,2000).

PAP
Post Activation Potentiation (PAP) är en ganska väl använd metod att maximera
kraftproduktion och genom det även effektutvecklingen. De positiva effekterna av PAP är
akuta och varar endast för några få minuter vilket varierar mellan 6 – 12 minuter (Tillin &
Bishop, 2009). Mekanismen som ligger bakom PAP:s positiva effekter är rätt enkla och
baseras på teorin att utförande av tunga övningar inför tester eller explosiva utföranden kan
stimulera muskelaktiveringen och underlätta muskelfiber rekryteringen (Fukutani, Takei,
Hirata, Miyamoto, Kanehisa & Kawakami. 2014; Golas, Maszyczyk, Zajac, Mikolajec &
Stastny, 2016). Den fysiologiska förklaringen till PAP tros vara en ökad fosforylering av
myosin light chains efter tunga påfrestningar på musklerna (Grange, Vanderboom & Houston,
1993). Denna ökade fosforylering bidrar till att interaktionen mellan myosin och aktion i
muskeln blir mer känslig för Ca2+ vilket underlättar kontraktionerna i muskeln, rekryteringen
av de snabba motoriska enheterna ökar samt även en möjlig påverkan på pennationsvinkeln
(Sale, 2002).
Det är svårt att bestämma hur länge PAP har effekt då svar på denna intervention varierar från
individ till individ (Gouvea, Fernandes, Cesar, Silva & Gomes, 2013). Under studier har
effekt uppmätts ända upp till 16 minuter efter intervention (Kilduff et al. 2008). Även vilotid
som krävs efter en intervention i form av tung styrkeövning till upplevd PAP-effekt varierar
beroende på individ (Gouvea et al. 2013). Inte alla personer är kapabla till att skapa en PAPeffekt, detta beror troligen på vilken återhämtning som finns i individens muskulatur (Gouvea
et al. 2013). Muskelkontraktioner under tunga styrkeövningar verkar öka muskelkapaciteten
men skapar samtidigt en trötthet i muskeln. Förmågan att öka muskelkapacitet samt motstå
muskeltrötthet bestämmer längden samt omfattningen av effekten (Kilduff, Owen, Bevan,
Bennet, Kingsley & Cunningham. 2008; Rassier & Macintosh. 2000). På grund av denna
individuella faktor har det inte gått att fastställa någon optimal vilotid då resultaten visar ett
spann på flera minuter, vilket bidrar till att varje individ måste testa ut sin egen optimala
vilotid (Gouvea et al. 2013). Kilduff et al visade en optimal vilotid på 8 minuter (2008) medan
andra studier har visat resultat på 3 – 12 minuter efter intervention (Kilduff et al. 2007;
Lowery et al. 2012; Seitz, De Villarreal & Haff, 2014; Wilson et al. 2013;). Något som måste
noteras är att dessa studier har använt sig av olika motstånd, repetitioner och mätmetoder,
vilket mycket troligt har påverkat resultaten (Kilduff et al. 2007; Lowery et al. 2012; Seitz, De
Villarreal & Haff, 2014; Wilson et al. 2013). Tränade individer verkar svara annorlunda på
PAP i jämförelse med otränade. Detta då tränade är kapabla att få potentiering tidigare och

bibehålla den längre än otränade. Detta är något som troligen beror på högre resistens mot
trötthet i musklerna (Seitz, De Villarreal & Haff, 2014).
Jämförelser mellan högt och lågt motstånd under styrkeövningar vid försök att skapa
potientering visar att högre motstånd är att föredra (Fukutani et al. 2014; Gilbert & Lees,
2005; Lowery et al. 2012;), förklaringen till detta skulle kunna vara att ett högre motstånd
ökar aktiveringen av typ 2 muskelfibrerna (Henneman, Clamann, Gillies & Skinner. 1974),
vilka verkar reagera i högre grad än typ 1 muskelfibrerna (Hamada, Digby, Sale, MacDougall
& Tarnopolsky. 2000). Även förmågan att bibehålla potentieringen efter interventionen ökar
med högre motstånd under styrkeövningarna i jämförelse med lättare motstånd (Lowery et al.
2012). Enligt Lowery et al. är ett motstånd på 93% av 1RM med 3 repetitioner bättre för att
skapa potientering än med lägre motstånd (2012).
PAP tros även kunna öka muskelns förmåga att prestera på maximal nivå under längre
perioder än innan interventionen. Duncan, Thurgood & Oxford visade att under serier med 7
korta sprinter över 30 meter var testgruppen som använt sig av PAP innan sprinter kapabla att
hålla högre hastighet än kontrollgruppen under de 3 sista sprinterna (2014).

Powertester är konstruerade att testa vilken maximal power idrottare kan utveckla i specifika
övningar genom registrering av power (Watt) under utförandet (Farup & Sörensen, 2010).
Dessa mätningar låter idrottare utföra övningar så fort som möjligt med olika motstånd. Som
tidigare nämnts påverkas power av både kraft och hastighet vilket betyder att motstånd som
används under övningen påverkar effektutvecklingen (Cormie et al. 2011b; Lowery et al.
2012). Detta medför att powertester måste utföras på flera olika motstånd för att kunna finna
maximal power. Vilken nivå som maximal power infinner sig är väldigt individuellt vilket
betyder att alla idrottare måste utföra individuella test (Cormie et al. 2011b). Vanligtvis
föreligger ett 1RM test inför dessa tester. Övningar som brukar användas till dessa tester är
bland andra Countermovement jumps, benböj eller bänkpress (Lowery et al.2012; Kilduff et
al. 2007; Seitz & Haff, 2016). Vid mätningar av bänkpress och knäböj fästs en encoder i
skivstången för att mäta mängden Watt som idrottaren skapar under övningen (Perez-Castilla,
et al, 2018).

Som tidigare nämnts har PAP visat sig ha kapacitet att öka muskelaktivering och ge större
möjlighet till muskelfiberrektrytering. Detta skulle innebära högre effektutveckling för
idrottare under träningssessioner utförda efter PAP-interventioner vilket i slutändan skulle
bidra till explosivare muskler. Studier tyder även på att rate of force development (RFD) kan
förbättras efter PAP-interventioner, detta ökar graden av maximala självstyrda kontraktioner i
musklerna (MVC), alltså nerv och muskelsystemets förmåga att producera maximal kraft så
fort som möjligt förbättras (Maffiuletti et al.2016). RFD har i flera studier visat sig ha stor
betydelse för idrottslig prestation och en ökning i RFD eftersträvas ofta vid träning av
snabbhet och explosivitet (Cronin & Sleivert, 2005). RFD tros även ligga kvar längre än ökad
power efter PAP då RFD-potientieringen har visat sig minst 24 minuter efter en PAP
intervention (Kilduff et al. 2008). Enligt dessa studier skulle PAP under uppvärmningen
kunna bidra till ökad träningseffekt med hjälp av dessa nämnda faktorer. PAP har enligt en
studie av Duncan, Thurgood & Oxford (2014) förmågan att göra musklerna mer uthålliga på
en hög nivå, vilket i sådana fall skulle bidra till en högre kvalité under längre tid in i
träningspasset vid PAP-applicering i uppvärmningen i jämförelse med en grupp som utfört
traditionell uppvärmning inför samma träningspass. Det är bevisat att redan 4 minuter efter en
intervention har deltagare uppvisat högre powerutveckling samt RFD än innan intervention.
Poweröverskottet har visat sig kunna ligga över normalnivån upp till 16 minuter efter
interventionen (Lowery, 2012. Kilduff, et al. 2007, Kilduff et al.2008). Som tidigare nämnts
kan RFD ligga kvar över normalnivån mer än 24 min efter interventionen. Dessa studier pekar
mot att PAP-effekten finns kvar så pass länge i kroppen efter interventionen att det skulle
kunna förbättra utfallet av styrketräningen vid applicering i uppvärmningen inför ett
styrkepass.
Skillnaden med denna studie i jämförelse med andra som involverar PAP är att oftast testas
enbart de akuta effekterna av PAP genom att utföra hopp, kast eller sprinter efter PAPframkallande övningar (Lowery et al, 2012 & Bevan et al 2009). I denna studie testas en
långvarig effekt av PAP som sträcker sig över ett helt träningspass, något som enligt
författarens vetskap inte testats tidigare. Istället för den akuta effekten under ett fåtal
repetitioner är tanken med denna studie att PAP skall bidra till ökad volym under träningen,
aktivering av fler muskelceller samt längre muskeluthållighet på en hög nivå under hela
träningspasset, vilket i slutändan bör rendera i en förbättrad träningseffekt.

Syftet med denna studie är att undersöka om det genom applicering av PAP i uppvärmning
inför styrketräningen går att förbättra utfallet av styrketräningen genom 1RM ökning och
ökad effekt genom förbättrad effektutveckling sett i watt under power-velocitytesterna.
Hypoteser:
•

Interventionsgruppen uppvisar en signifikant större ökning i 1RM efter
träningsperioden i jämförelse med kontrollgruppen

•

Interventionsgruppen uppvisar en signifikant större ökning i effektutveckling efter
träningsperioden i jämförelse med kontrollgruppen.

•

Effektutvecklingen ökar signifikant mer på högre motstånd jämfört med lägre
motstånd

Metod
Deltagare
Denna studie bestod av 15 deltagare med en ålder på mellan 16–18 år. Deltagarna bestod av
15 juniorer varav 6 killar och 9 tjejer. Efter diverse avhopp under studien återstod 12 individer
varav 4 killar och 8 tjejer. Deltagarna idrottade på elitjuniornivå i ishockey samt volleyboll.
Testerna och träningsinterventionen utfördes I Kuortane, Finland. Deltagarna var från
idrottsgymnasiet i Kuortane. Kriterierna för deltagande i studien: Deltagarna skulle vara
tränade individer, skadefria och friska. Idrottare som använder överkroppen för explosiva
moment i sin idrott var föredragna. Deltagarna var tillsagda att inte delta om de var skadade
eller sjuka. Deltagarna instruerades att undvika all tung träning dagen innan testdagarna samt
även att undvika användandet av både koffein eller nikotin samma morgon som testning
skulle utföras.
Utrustning och material
Under testdagarna användes en stationär cykel (Ergoselect) för uppvärmning. Under 1RM
testerna samt power-velocitytesterna användes skivstång och standard bänk. Skivstången och
viktplattorna som användes var av märket (Leoko, Finland). Skivstången vägde 20 kg för
killarna och 15 kg för tjejerna. Power-velocity mättes med hjälp av en encoder (Musclelab)
samt Chronojump software (Version 1.8.0). Testutrustningen testades i en pilotstudie innan
denna studie utfördes.

Etiska och sociala överväganden
Deltagarna informerades innan testerna genom deltagarinformationsdokument (bilaga I), samt
att de fick skriva på en informell samtyckesblankett (bilaga II) innan de påbörjade sitt
deltagande i studien. Genom att deltagarna fick denna information fick deltagarna vetskapen
kring riskerna som medkommer vid testerna, vad kommer testresultatet användas till samt
deras rätt till att avsluta sitt deltagande när deltagaren så vill. Alla resultat och personlig
information kodades och var endast tillgängligt för studieansvariga i enlighet med
Helsingforsdeklarationen paragraf 24 (2013). Deltagarna var också erbjudna att ta del av sina
egna resultat samt från studien när resultaten var sammanställda. Deltagarna gav även sitt
godkännande till att deras tränare skulle få ta del av deras resultat tillsammans med dem när
de skrev på samtyckesblanketten då denna information gavs i informationsdokumentet som
delades ut som första dokument till deltagarna.

Procedur
Deltagarna utförde pre-tester under två olika tillfällen. Under det första tillfället genomfördes
ett 1RM (repetition maximum) test för bänkpress, detta utfördes enligt rekommendationer
från Haff & Tripletts (2016). Detta test utfördes för att göra det möjligt att räkna ut procent av
1RM till det följande power-velocitytestet samt göra det möjligt att jämföra med post-tester
efter träningsinterventionen. 1RM-resultaten användes även för att matcha deltagare in i
intervention och kontrollgrupper. Detta gjordes då deltagare kom från olika idrotter och olika
tränare vilket i annat fall skulle kunna påverka utfallet. Under det andra tillfället utfördes ett
power-velocitytest. Detta test utfördes för att mäta deltagarnas kapacitet att utveckla power
och skulle användas för jämförelser efter interventionsperioden. Post-testerna utfördes veckan
efter interventionsperioden avslutades. Alla pre och post-tester utfördes under samma tid på
dygnet för att minimera risken för att utomstående variabler skulle påverka resultatet.

Testdag 1

Deltagarna startade med en verbal genomgång av testet och kriterier för ett godkänt utförande.
Detta följdes av en standardiserad uppvärmning genom cykling på en stationär cykel under 10
minuter. De cyklade på 150 watt med ett motstånd på 2 pounds. 1RM-testet utfördes i en
smith-maskin för att minimera skillnader i överföring av resultatet till kommande powervelocitytest. Testet utfördes i enlighet med Haff &Tripletts rekommendationer (2016) (bilaga
III). Testprotokollet startade med ett lätt motstånd som deltagarna med enkelhet klarade 5–10
repetitioner. Efter detta ökades motståndet enligt rekommendationerna. Testet avslutades när
deltagarna inte lyckades fullfölja lyftet eller inte fullföljde kriterierna för ett korrekt lyft. Ett
korrekt lyft enligt rekommendationerna innebär att deltagaren måste lyfta stången med båda
fötterna i backen samt måste sätet, huvudet, skuldrorna och övre delen av ryggen ligga mot
bänken under hela lyftet. Stången får heller inte studsa mot deltagarens bröst under lyftet.
(Haff & Tripletts 2016). 1RM var bestämt inom maximalt 5 försök hos alla deltagare för bästa
resultat enligt rekommendationer (Haff & Tripletts 2016). Vilan mellan de olika vikterna var
standardiserade enligt rekommendationerna (Haff & Tripletts 2016).

Testdag 2

Deltagarna utförde samma uppvärmning som under testdag 1. Deltagarna fick även utföra
några repetitioner bänkpress som de lätt kunde utföra 10 repetitioner i smith-maskinen följt av
3 minuters vila. Därefter påbörjades power-velocitytestet. Deltagarna utförde repetitioner på

vikter som motsvarade 20, 30, 40, 50 och 60% av deras 1RM baserat på deras 1RM test som
utfördes under testdag 1. Ordningen som vikterna utfördes randomiserades. 3 repetitioner
utförde på varje vikt så snabbt som deltagaren var kapabel till. Lyftet utfördes genom att
deltagaren sänkte stången till bröstet och höll stången där för 2 sekunder och när kommando
gavs lyftes stången så fort som möjligt. Lyftet som visade högst watt registrerades. Mellan
varje vikt fick deltagaren 3 minuters vila. När alla vikter var avklarade avslutades testet.
Effektutvecklingen mättes genom en encoder som fästes på stången. Informationen från
encodern samlades sedan upp i programmet Chronojump software.
Interventionsperiod

När testdagarna var avslutade påbörjades träningsperioden/interventionsperioden. Under
denna period delades deltagarna in i två olika grupper, Interventiongrupp och kontrollgrupp.
Denna uppdelning gjordes utifrån styrkeförhållandena i 1RM testet för att få så jämna grupper
som möjligt samt jämnfördelade grupper utifrån kön. T-test utfördes för att se att grupperna
var jämna utifrån pre-testresultaten. Dessa grupper utförde sin normala styrketräning med
deras tränare, men interventionsgruppen inkluderade 2 set med 3 reps på 90% av deras 1RM
bänkpress i deras uppvärmning medan kontrollgruppen istället utförde dessa i slutet på deras
träningspass. Deltagarna utförde 10 uppvärmningsrepetitioner innan utförandet av
interventionen. Denna procedur fortgick under 20 sessioner. Efter sessionerna var avslutade
gjordes pre-testerna ytterligare en gång på samma sätt som innan interventionsperioden.
Statistisk analys
Normalfördelningstester gjordes på testresultaten vilket visade att resultaten var
normalfördelade. Fortsatt analys utfördes genom parametriska tester i form av two-way
ANOVA samt t-tester. Testerna utfördes i den statistiska programvaran JMP, 13. Data
presenteras som Medel ± SD. Alfa sattes till 0.05.

Resultat
1RM bänkpress
Skillnader i 1RM bänkpress efter den 6 veckor långa träningsinterventionen presenteras i
tabell 1. Träningsperioden resulterade inte i någon signifikant ökning i varken
interventionsgruppen eller kontrollgruppen (K=kontrollgrupp, I=interventionsgrupp,
ES=effect size) i 1RM bänkpress. (K= ökning 0% ES: 0,03, I=ökning 4% ES:0,13, P=0,33).

Power-velocitytester
Interventionsperioden visade ingen signifikant ökning på någon av belastningarna varken för
interventionsgruppen eller kontrollgruppen under power-velocitytesten, resultaten presenteras
i tabell 1. Power-velocity testerna utfördes på en belastning av 35,45,55,65 och 75 % av varje
deltagares 1RM. Resultaten presenteras i texten genom medelvärde i Watt för varje testgrupp
på varje belastning. Vid en belastning på 35% av 1RM uppvisades resultaten K= -9 (ES: 0,04), samt I= +45 (ES:0,19), P=0,13). På belastningen 45% av 1RM uppvisade K= +10 (ES:
0,04) och I= +25 (ES:0,10), P=0,57). Vid belastningen på 55% av 1RM fick K= -25 (ES:0,13) samtidigt som I= +36 (ES: 0,18), P=0,008). På denna belastning visade uppvisades en
skillnad som trots p-värdet inte kan ses som signifikativt då effect size är för låg för att
säkerställa trovärdiga resultat. Vid testerna på 65% av 1RM uppvisade K= -1 (ES:-0,005)
samt I= +40 (ES:0,19, P=0,26). Vid den högsta belastningen under testet på 75% av 1RM
uppvisade K= -18 (ES:-0,14) och I= +30 (ES:0,15), P=0,14),(Watt, medelvärde).

Tabell 1. 1RM bänkpress, Powerutveckling i power-velocitytester (Bänkpress) på 20, 30, 40,
50 och 60% av 1RM, förändringen mellan före och efter träning visas i Resultat på ANOVA.
¤

1RM Bänkpress (kg)
Power-velocity 35% (Watt)
Power-velocity 45% (Watt)
Power-velocity 55% (Watt)
Power-velocity 65% (Watt)
Power-velocity 75% (Watt)

Kontrollgrupp
Pre-träning
Post-träning
56,9 ± 16,0 57,5 ± 20,7
471,6 ± 275,1 462,7 ± 228,6
471,9 ± 234,7 482,2 ± 242,1
460,4 ± 201,6 435,6 ± 186,8
389,7 ± 207,2 388,8 ± 173,2
349,2 ± 149,7 331,1 ± 115,5

Interventionsgrupp
Pre-träning
59,4 ± 18,1
497,7 ± 221,2
492,2 ± 224,6
457,8 ± 190,6
458,0 ± 208,4
414,5 ± 194,7

Post-träning Resultat på ANOVA
61,9 ± 19,9
P=0,41
542,3 ± 249,8
P=0,13
517,5 ± 257,1
P=0,57
494,1 ± 216,9
P=0,008
498,0 ± 216,5
P=0,26
444,8 ± 207,8
P=0,14

¤ Värdena presenteras som medelvärde ± SD.
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Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka om det genom applicering av PAP i styrketräning
går att förbättra utfallet av styrka och effektökningen hos elitjuniorer.
Studiens förutspådde att interventionsgruppen skulle uppvisa en signifikant större ökning i
1RM än kontrollgruppen efter träningsperioden.
PAP är möjligt att framkalla på flera olika sätt och belastningar. En jämförelse mellan studier
på medeltunga belastningar (50–70% av 1RM) och tunga belastningar (70–93% av 1RM)
utfördes innan studien där det visade sig att tunga lyft skapade en större effekt som även
bibehölls längre efter interventionen och det sättet att skapa PAP var då mer önskvärd i denna
studie (Maloney et al. 2014;Seitz & Haff, 2016; Golas et al. 2016; Lowery et al. 2012; Kilduff
et al. 2008). Det skall dock tilläggas att även medeltung belastning bidrog till PAP men dock
på en lägre nivå och stannade inte kvar i lika stor utsträckning (Seitz & Haff, 2016). De
studier som visar på att tung bänkpress har förmågan att framkalla PAP visar även att PAP
stimulerar muskelaktiveringen hos idrottare. Detta bidrar till en underlättande
muskelfiberrekrytering under en tid efter framkallande av PAP (Fukutani, Takei, Hirata,
Miyamoto, Kanehisa & Kawakami. 2014), dessa fysiologiska förändringar bör innebära att
idrottare på elitnivå ska vara kapabla att lyfta mer volym under ett styrkepass samt utföra
övningarna med högre effektutveckling i jämförelse med idrottare som utför en traditionell
uppvärmning. Stämmer detta scenario borde interventionsgruppen förbättra sitt 1RM i högre
grad än kontrollgruppen.
Resultatet från denna studie visar inga signifikanta förbättringar hos interventionsgruppen
även om de förbättrade sina 1RM resultat i bänkpress med i snitt 4% till skillnad mot
kontrollgruppen vars resultat var oförändrade. Vilket gör att ingen slutsats kan dras från detta
resultat. Den största anledningen till att studien misslyckades med att överensstämma med
hypotesen var troligtvis det låga deltagarantalet som fanns i studien då det enbart var 15
individer med i studien från start och på grund av olika omständigheter i form av sjukdomar
och skador slutförde endast 12 deltagare studien. Då power-test utfördes innan studiens start
och minimalt 20 deltagare krävdes påverkade de få deltagarna mycket troligt resultatet. Detta
kan bland annat ses i standarddeviationen i resultaten som är väldigt stora då deltagarantalet
är litet men detta påverkas även av att tjejer och killar delades upp i båda grupperna och på
grund av fysiologiska orsaker presterar killarna i studien högre resultat i både 1RM och
power-velocity och denna skillnad avspeglar sig på standarddeviationen i resultaten som är

väldigt stora och påverkar möjligheten att få signifikanta resultat. Frågan om deltagande
skickades förutom till ishockey och volleybollagen även ut till flertalet andra idrotter där
bland andra brottning och friidrott ingick men dessa föll bort då deras träningsperioder inte
stämde med tiden då denna studie utfördes. Sammanlagt ca 40 individer tillfrågades. Studien
bestämdes skulle bestå av 10 träningsveckor för de aktiva deltagarna för att hinna ha
möjlighet att förbättra sig av träningen som studien innefattade. 3 av dessa veckor fick sedan
strykas. Deltagarna kan även ha påverkats av olika läger som testledaren inte hade möjlighet
att styra i form av landslagsläger. Det går att spekulera i en eventuell inlärningseffekt hos
deltagarna i bänkpressen, dock minimeras effekten av inlärningen då det finns både en
interventionsgrupp och en kontrollgrupp i denna studie vilket minimerar betydelsen av
inlärning, framförallt vid jämförelser mellan grupperna. Bänkpress är även en övning som
deltagarna använt flitigt i sin tidigare träning vilket minskar effekten av inlärningen av 1RM
testet, en eventuellt större effekt finns vid power-velocitytestet men denna aspekt återkommer
senare i avsnittet.
Studiens förutspådde att interventionsgruppen skulle uppvisa en signifikant större ökning i
effektutveckling i jämförelse med kontrollgruppen efter träningsperioden.
Som nämnts i denna studie har det visat sig att PAP har en förmåga att öka både
muskelaktiveringen samt ge idrottare en större möjlighet att rekrytera muskelfibrer under
fysisk aktivitet. Dessa faktorer antyder att PAP skulle kunna öka effektutvecklingen hos
idrottare inför explosiva styrkepass. Det nämns även i studier att RFD kan öka efter en PAPintervention vilket skulle förbättra musklernas förmåga att producera maximal kraft så fort
som möjligt något som är väsentligt för att kunna producera hög effekt under powerträning
(Maffiuletti et al.2016). Då det även har visats resultat på att RFD ökningen efter PAP ligger
kvar längre än powerökningen skulle ett styrkepass kunna utföras under lång tid med ökad
RFD vilket skulle kunna förbättra utfallet av explosiv styrketräning. Det har även visats att
PAP bidrar till ökad fosforylering i musklerna som hjälper de snabba motoriska enheterna att
lättare rekryteras (Sale, 2002) även denna fysiologiska förändring skulle kunna bidra till en
högre effektutveckling hos interventionsgruppen under styrketräningssessionerna. Dessa
faktorer har i studier visats sig infinna sig under så lång tid in i ett styrkepass att det skulle
kunna påverka utfallet av träningen till det bättre då det även visat sig att PAP bidrar till att
musklerna orkar utföra träningen på en högre nivå än individer som inte utfört en PAPintervention innan träningspasset (Duncan, Thurgood & Oxford. 2014).

Resultaten i denna studie visade ingen signifikant förbättring hos interventionsgruppen i
jämförelse med kontrollgruppen vid power-velocitytesterna, med undantaget för resultatet på
55 % av 1RM där interventionsgruppen hade ökat signifikant mer än kontrollgruppen. Dock
är effect size så låg i denna studie att det inte går att med säkerhet att påstå att resultaten är
signifikanta utan att riskera typ 1 fel. Just på denna nivå av 1RM sänkte sig även
kontrollgruppen mycket vilket kan bidra till att interventionsgruppens resultat tenderar till att
se bättre ut än de verkligen är. Då kontrollgruppen är så liten kan det finnas slumpmässiga
variabler som påverkade de deltagarnas resultat, dessa variabler hade inte haft lika stor
betydelse med en större testgrupp. Det kan vara så att en av deltagarna i kontrollgruppen
presterade väldigt dåligt i jämförelse med premätningarna och detta drog ner snittet i
kontrollgruppen även om inte alla i gruppen hade försämrat sig. Interventionsgruppens
resultat tenderar dock till att öka i högre grad på samtliga belastningar under testen. Det är
möjligt att utfallet skulle kunna förbättras om förutom deltagarantal och träningsperiodens
längd hade förbättrats som tidigare nämnts skulle träningsupplägget kunnat läggas upp på
annorlunda sätt. Vid ett träningsupplägg där effektutvecklingen hade fått mer fokus skulle
power-velocity-testernas resultat möjligtvis kunna förbättrats mer. Under denna studie
fortsatte deltagarna sina normala styrkepass för att underlätta för deltagarna men detta innebär
också att träningarna skulle vara möjliga att skräddarsy för just effektutveckling i en eventuell
kommande studie. Vid power-velocity-testerna finns det en liten risk för inlärningseffekt hos
deltagarna då detta test var helt nytt för deltagarna. Denna effekt skulle kunna göra att
resultatförbättringen blir något bättre än vad den egentligen är. Dock minimeras effekten vid
jämförelser mellan grupperna då det fanns en kontrollgrupp i studien.
Studiens förutspådde även att interventionsgruppens effektutveckling skulle öka signifikant
mer på högre motstånd jämfört med lägre motstånd.
Studier visar att idrottare ökar sin förmåga att utveckla effekt anpassat till den vikt som
idrottaren utför sin träning med. Idrottaren ökar alltså hastigheten på en enskild vikt vid
adaption vid framförallt just den belastningen som används (Mcbride, Tripplett-Mcbride,
Davie, & Newton, 2002). Detta skulle i detta fall innebära att då idrottarna i
interventionsgruppen inledde sina träningssessioner med att lyfta vikter på 90% av deras 1RM
så borde de öka sin styrka och förmåga att utveckla effekt på tunga vikter. Vid en förhoppning
av att PAP-effekt skulle infinna sig efter uppvärmningen skulle interventionsgruppen även
kunna lyfta tyngre vikter under träningssessionen vilket även de borde öka deras styrka och

hastighet på tyngre vikter. Denna hypotes baserades alltså på att deltagarna skulle bli starkare
och snabbare på de tunga vikter som de var tänkta att träna med.
Denna studie visade att interventionsgruppen ökade som mest på 65% av 1RM där en ökning
på i snitt 10% upptäcktes. Därefter infann sig näst största ökningen på 35 och 75% av 1RM
vilket då inte stämmer överens med hypotesen om att interventionsgruppen skulle öka
signifikant mer på de tunga belastningarna. Dessa resultat kan bero på den typ av
styrketräning som deltagarna utförde efter interventionen i deras uppvärmning. Interventionen
utfördes på 90 % av deltagarnas max vilket var grunden till hypotesen att deltagarna skulle
förbättra sig på högre motstånd utöver att deltagarna även förväntades träna på högre
belastningar efter PAP-interventionen. Detta kan förklara ökningen på 65 samt 75% av 1 RM.
Ökningen på lägsta belastningen skulle kunna förklaras av den idrottsspecifika träningen som
deltagarna utförde under träningsperioden. Då deltagarna var utövare i idrotterna volleyboll
och ishockey utförs explosiva övningar åtskilliga gånger under den specifika idrottsträningen
vilket kan spekuleras i att ha påverkat deltagarnas ökning på den lägsta nivån av powervelocitytestet. Framförallt för volleybollspelarna är servar och smashar väldigt explosiva
övningar med lågt motstånd. Då träningssessionerna inte var styrda av studieansvarig kan det
även vara så att styrketräning med lägre belastning användes under deltagarnas
träningssessioner.
Studiens förtjänster och brister
Studiemetoden för hela studien skulle kunna förbättras genom att studieansvarig kunnat vara
på plats under hela interventionsperioden vilket inte var fallet under denna studie, detta hade
medfört en större vetskap om att träningen blivit rätt utförd under hela studiens gång samt att
närvaro av samtliga deltagare hade kunnat utföras, även om tilltron till tränarna på plats var
stor. Träningsupplägget skulle kunnat styras mer åt det explosiva hållet om studieansvarig
hade varit delaktig under hela interventionsperioden och planerat styrkesessionerna till
deltagarna. Det faktum att studieansvarig hade räknat med att 10 träningsveckor skulle vara
tillräckligt för att deltagarna skulle ha möjlighet att visa resultat efter träningen och 3 veckor
av dessa fick strykas då deltagarna då var tvungna att lämna testorten kan givetvis ha påverkat
resultatet till det sämre. Deltagarnas övriga aktiviteter dvs. landslagsläger, cuper osv som kan
ha påverkar resultatet hade varit önskvärt att styras bort alternativt kontrollerats på ett bättre
sätt för att förbättra standardiseringen av studien. Vid granskning av fördelarna med metodens
upplägg ses framförallt enkelheten i att enbart applicera bänkpress i uppvärmningen som enda
tillägg till normala träningen som en av de stora fördelarna för att underlätta för deltagarna

och tränarna. Det var även fördelaktigt att det gick att starta ett samarbete med idrottsskolan
och dess ledare i Kourtane då alla deltagare i studien bodde på där och hade samma tränare
vilket underlättade träningen och testandet mycket. Skivstängerna som användes vägdes inför
varje testtillfälle och encodern har använts i tidigare studier (Perez-Castilla, et al, 2018). Val
av stationära cyklar fick ändras i sista stund på testorten, detta påverkade dock inte studien
nämnvärt då samma testcykel användes vid alla pre och posttester.
Studiens resultat visar att det skulle kunna vara möjligt att öka kvaliteten under styrketräning
och framförallt explosivitetsträning genom applicering av PAP i uppvärmningen. Det kan
dock inte fastslås då resultaten inte var signifikanta. Dock skulle det vara intressant att utföra
liknande studier med fler deltagare och längre träningsperiod för att ge möjligheten till bättre
resultat. Detta skulle öka den väldigt låga effect size som finns i studien. Utan fler deltagare
så är det svårt att dra för stora växlar av denna studies resultat då små avvikelser i någon av
grupperna har stor betydelse för slutresultatet. I denna studie var testdeltagarna i åldern 16–18
år vilket är ett väldigt litet urval. Studier även på elitidrottande seniorer skulle vara intressant
att göra för att undersöka om denna metod är framgångsrik på individer som tränat på elitnivå
under fler år. Det skulle även vara intressant att undersöka vilken påverkan denna intervention
har på idrottsspecifika övningar. I denna studie utfördes enbart tester på 1RM bänkpress samt
power-velocitytester i bänkpress. Att även mäta enskilda rörelser inom deltagarnas idrotter
och se hur dessa påverkas. Tex hastighet i en volleybollsmash eller ett skott i ishockey för att
undersöka om det inte enbart är i den specifika bänkpressövningen som de förbättrats i
interventionsgruppen utan om det även går att omvandla till den specifika idrotten, något som
i slutändan är förhoppningen med studien. Skulle det gå att få fram bevis på att PAP verkligen
kunde öka prestationen under styrketräningspass med inriktning på explosivitet skulle detta
kunna användas som ett träningsmedel för att förbättra just den explosiva styrka som tidigare
nämnts är väldigt tongivande i de flesta av idrotter. Det skulle kunna maximera utfallet av
träningen på ett sätt bättre sätt än tidigare genom att idrottarna under hela passet befinner sig
på en högre nivå än tidigare. Dock är detta enbart spekulationer då inga bevis för att detta
verkligen fungerar har kommit fram i denna studie då inga av nollhypoteserna har kunnat
motbevisats.

Slutsatser
Slutsatser som kan dras av denna studie är att det finns en möjlighet att PAP skulle kunna
användas i uppvärmningen inför styrka och explosivitetspass för att öka effekten av träningen
för elitjuniorer. Interventionsgruppen ökade mer än kontrollgruppen i både 1RM bänkpress
som i power-velocitytesterna. Dock är resultaten inte signifikanta så det går inte att dra för
stora slutsatser av detta resultat. Det skulle vara intressant att göra om denna studie med en
större population samt med deltagare över 18 år med längre styrketräningserfarenhet för att
undersöka vilka resultat en sådan intervention skulle ge, Samt utöka studien med
idrottsspecifika tester för att undersöka om det går att omvandla den eventuella
styrkeökningen samt ökningen i effektutveckling till idrottsspecifika rörelser. Kommande
studier skulle även behöva kontrollera styrketräningen mer än i denna studie och styra
träningen mot mer explosiv styrketräning för att försöka få större effekt av PAP
interventionen.
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Bilaga I: Information letter for participants training study
You have been chosen to get the opportunity to participate in a training study that is going to
investigate which is the best training way in order to maximize strength benefits and power
production.
Information of study:
As a participant of this study you will perform two physical tests that shows your physical
capacity. These tests are performed two different days when you get the chance to find out
your 1 repetition maximum (maximal strength) in bench press and the optimal load to produce
maximal power in your upper body. You will also get the opportunity to receive important
information about your muscle activation during these tests. This information will help you
detect abnormalities and prevent injuries. These tests will be performed both before and after
a training period consisted of 20 training sessions (3times/week).
During the training period you will be assigned in one of three different groups. These groups
will either train as usual, change their warm up by using bench press or using rubber tubes for
their training. All training sessions will concentrate on upper body strength and explosive
strength.
The extra time you need to add testing is just 30 minutes for each test. 5 minutes extra will be
added for each training session if you get in the group with bench press added for your warm
up. Then you will do 3 sets with 3 repetitions of bench press with 2 minutes rest between
every set, as a supplement to your normal warm up. Beside this you will do your training for
the same amount of time as you usually do.
Benefits:
As participant in this study you will receive important information about your maximal
strength, maximal power and optimal load for achieving max power. Such info can
consequently maximize your training benefits and help you and your coach design an
appropriate program for maximizing strength and power according to your needs. All data are
confidential and it’s only you and your coach that will have access to them. Furthermore your
participation will allow the further understanding of training methods and contribute to
developing knowledge regarding elite training.
At the next page you can fill in your opportunities to participate in this study:

In this document you can fill in which weeks you are able to participate in this study, from
which week you can start your participation, perform tests and start your training period.
Please take notice that it will be needed more or less 7 weeks in order to complete the 20
training sessions and make sure that you have the appropriate time for participating in this
study.

Fill in every week you are able to start your participation in this study:
Week

5

6

7

8

Not able to
participate

Name participant: ……………………….
Age………………………………………
Sport:…………………………………….

For questions about this study contact:
Tobias Söderberg
Email: tobbe901016@hotmail.com

9

10

11

12

13

Bilaga II: Informal consent document
You have been chosen to participate in a study by a student in sportsmedicine from Umeå
university. The purpose with this study is to evaluate if heavy bench press in warm up before
explosive strength training could contribute to greater results then with traditional warm up.
The purpose is also to compare traditional strength training with strength training with rubber
tubes. Tests that will performed pre-and post the training intervention is 1 repetition
maximum bench press, power-velocity test and a Rate of force development test. The training
intervention will go on for 6 weeks. You will be divided in to one out of three groups that will
perform different training or warm up.
What is required by you as a participant of this study is that you participate three different
times before and after intervention for tests. These tests will be performed at Kourtane
training center. Participants shall be healthy and free from injuries at these occasions.
Participants shall not have performed any heavy upper body exercises the day before tests. No
alcohol is allowed the day before. Either caffeine or nicotine is allowed before test. There are
some risks for the participants in this study because of the maximal tests that are performed.
Their will be a risk for injuries but not bigger than in their usual exercises. There will also be
a risk for soreness.
Participation in this study will contribute to science that can lead to another way to think
about warm ups before training. The testresults will be completely anonymous and only
reports in text at group level and will only be available for testleader and responsible for the
study. Participation in this study is totally voluntary and the participants can whenever he or
she wants end the participation without any explanations.
- I confirm that I have got written and verbal information about this study.
- I give my consent to participate in this study and know that my participation is totally
voluntary.
- I am aware of that I when I want can without explanations end my participation.
- I allow my personal data to registered according to the information that I have got and that
my testdata will be treated and stored in a computer.
- I give my approval for that my test results will be transformed to a computer and the results
will be used for research.

- I certify that I have an understanding for that these testresults will be reported in an essay..
- I certify that I have taken part of the paper of information where this study explains depth.
- I certify that I will not participate in tests when I got an injury or disease that could affect the
results.

Date…………Signature participant ……………………………………………….
Printed name participant…………………………………
Birth year participant ……………………………………
Participants emailadress……………………………………..
Tobias Söderberg
Telefon: 0722466658

Mail: tobbe901016@hotmail.com

Bilaga III: 1 Repetition maximum testprotokoll bänkpress
1Repetition Maximum testprotokoll utformat för bänkpress enligt Haff och Triplett (2016):
1: Instruera idrottaren att värma upp med en vikt som idrottaren utan problem kan klara av 5–
10 repetitioner.
2. 1-minuts paus.
3. Räkna ut en uppvärmningsvikt som tillåter idrottaren att klara 3–5 reps genom att öka
belastningen med 4–9 kg eller 5–10%.
4. 2 minuters vila.
5. Uppskatta en nära maximal vikt som tillåter idrottaren att klara 2–3 reps genom att oka
belastningen med 4–9 kg eller 5–10%.
6: 2–4 minuters vila.
7. Öka belastningen: 4-9kg eller 5–10%.
8. Instruera idrottaren att göra 1RM.
9. Om idrottaren klarar av vikten ges idrottaren 2–4 minuters vila och återgår sedan tillbaka
till steg 7. Om idrottaren misslyckas, ges idrottaren 2–4 minuters vila, sen minskas
belastningen med 2–4 kilo eller 2,5–5% och återgår sedan tillbaka till steg 8. Fortsätt öka eller
sänka belastningen tills idrottaren kan slutföra en repetition med god utförd teknik. Idealt,
mäts idrottarens 1RM inom tre till fem testnings set.

