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Personer som tränar styrketräning lyfter ofta för lätt och slutar lyfta 
för tidigt för att uppnå önskat träningsresultat. Syftet med studien var 
att testa hur prestationen vid styrketräning påverkas då målsättningen 
att uppnå maximal ansträngning används i jämförelse med att använda 
målsättningen att prestera maximalt antal repetitioner. Tolv män och 
20 kvinnor randomiserades till två grupper. AMRAP-gruppen försökte 
prestera maximalt antal repetitioner och RPE-gruppen försökte uppnå 
maximal  ansträngning.  För  att  mäta  hur  prestation  påverkas  av 
målsättning beräknades relativ förändring mellan set 1, i vilket båda 
grupperna försökte prestera maximalt  antal  repetitioner, och set 2, i 
vilket grupperna använde respektive angiven målsättning.  Resultatet 
var  signifikant  och  visade  att  RPE-gruppen  i  genomsnitt  ökade 
prestationen  med  8  procent  och  AMRAP-gruppen  i  genomsnitt 
minskade  prestationen  med  23  procent.  Troligtvis  skedde  en 
kontextuell  omtolkning  av  upplevelsen  av  ansträngning  i  RPE-
gruppen vilket  ledde  till  att  upplevelsen  av  obehag blev  lättare  att 
uthärda.

Människans kropp har inte förändrats nämnvärt de senaste 10 000 åren. Däremot har 
livsstilen i de industrialiserade delarna av världen förändrats dramatiskt med avseende 
på  fysisk  aktivitet  till  mer  bekvämlighet  och  stillasittande.  Människokroppen  är 
anpassad  för  rörelse  och  fungerar  bäst  med  ett  visst  mått  av  aktivitet.  Av  denna 
anledning väljer många människor att utföra fysisk träning. Olika träningsformer tränar 
olika  fysiska  kvalitéer.  Denna  uppsats  fokuserar  på  styrketräning  som är  en  av  de 
vanligaste  träningsformerna.  Styrketräning påverkar framförallt  den tränandes styrka, 
muskelmassa, benmassa samt tjocklek på ledbrosk. Syftet  med denna uppsats var att 
undersöka  om  styrketräning  kan  effektiviseras  då  maximal  upplevd  ansträngning 
används som målsättning.

_________________________
*Tack till min handledare Elisabet Borg för engagerad handledning, Balance gym för nyttjande av lokaler och 
utrustning samt till alla försöksdeltagare vilka deltog i experimentet. Slutligen ett stort tack till Issam Hermiz, 
Margareta Wiklund, Ann-Charlotte Lundholm och Johanna Öhgren vilka alla varit ovärderliga stöd under 
utbildningen.
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Styrketräning är en populär träningsform vilken erbjuds på träningsanläggningar och 
gym.  Träningen  sker  vanligtvis  med  hjälp  av  speciellt  utformade 
styrketräningsmaskiner  eller  fria  vikter  till  vilka  räknas  bland  annat  hantlar  och 
skivstänger.  Cirka  800  000  svenskar  tränar  styrketräning  regelbundet  och 
styrketräning är den enskilt största motionsformen för svenska män. Bland dem som 
tränar styrketräning tränar drygt hälften en till två gånger i veckan och en fjärdedel 
tre gånger i veckan eller oftare. Styrketräning används även i hög utsträckning som 
komplement till annan idrottsutövning (Riksidrottsförbundet, 2001).

Styrketräning
Styrketräning är en träningsform med syftet att påverka den tränandes muskelstyrka 
och muskulära uthållighet. Styrketräning utförs genom att belasta muskulatur med en 
belastning  vilken  närmar  sig  muskelns  maximala  kraftutvecklingsförmåga.  Inom 
styrketräning används begreppen repetition och set. En repetition är en rörelses fulla 
cykel. Om en vikt lyfts genom att böja armen innebär en repetition att armen först 
böjs och sedan sträcks ut till utgångsläget igen. Ett set innebär ett antal repetitioner 
som utförs efter varandra utan vila (Wilmore & Costill, 1999).

Muskelstyrka definieras som den kraft vilken en muskel eller en muskelgrupp kan 
generera. Muskelstyrkan påverkas vid styrketräning genom att muskelcellerna ökar i 
tjocklek samt att den neurologiska kontrollen förbättras (Lännergren, 2005).

Muskulär  uthållighet  innebär  kapacitet  att  utföra  upprepade  muskelkontraktioner 
under en tidsperiod. Muskulär uthållighet förbättras med styrketräning genom ökad 
muskelstyrka och förändringar i lokal metabol- och cirkulatorisk förmåga (Wilmore 
& Costill, 1999).

Intensitet inom styrketräning uttrycks vanligen i enheten repetition maximum (RM). 
Intensiteten  1RM  motsvarar  den  vikt  en  person  kan  lyfta  endast  en  fullständig 
repetition. Intensitet kan uttryckas antingen som antal RM eller som procentandel av 
1RM. Intensiteten 100 % 1RM motsvarar samma vikt som 1RM. Intensiteten 10RM 
motsvarar den vikt en person kan lyfta tio gånger men inte fler. Om en persons 1RM 
i en given övning är 100 kg innebär det att denna persons 50 % 1RM är 50 kg i 
samma övning. Samma person kanske klarar av att utföra maximalt tio repetitioner i 
den givna övningen med vikten 80 kg. Då motsvarar 80 kg denna persons 10RM för 
övningen (Feigenbaum & Pollock 1999; Wilmore & Costill, 1999). 

Effekter av styrketräning
Styrketräning ger förutom ökad muskelstyrka och uthållighet ytterligare effekter. Vid 
regelbunden styrketräning  ökar  benmassan och ledbrosket  förtjockas  (Lännergren, 
2005). Vidare sker en neurologisk förändring i kroppen såtillvida att samordningen 
gällande  att  rekrytera  motoriska  enheter  förbättras  vilket  leder  till  ökad  styrka 
(Wilmore & Costill, 1999). Med ökad muskelmassa höjs kroppens basala metabolism 
vilket kan vara fördelaktigt för att påverka en persons kroppssammansättning (mått 
som anger hur stor del av den totala kroppsvikten som utgörs av olika vävnadstyper) 
(Edlund  &  Zethelius,  2009).  Muskelns  energisystem  förändras  vid  styrketräning 
genom anpassning vilken  möjliggör  en  ökad kapacitet  för  lagring  av energi  inuti 
muskeln (Ratamess, Faigenbaum, Hoffman, Kang, 2008; Wilmore & Costill, 1999).
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Träningsprinciper – principen om progressiv överbelastning
Ett  antal  träningsprinciper  gäller  för  all  typ  av  fysisk  träning.  För  att  optimera 
träningsresultaten i form av ökad prestationsförmåga bör dessa principer uppfyllas. 
En  av  dessa  träningsprinciper  kallas  principen  om  progressiv  överbelastning. 
Principen om progressiv överbelastning föreskriver att muskulaturen måste utsättas 
för en belastning vilken är högre än den vanligen utsätts för, för att en styrkeökning 
ska ske.  I  takt  med  att  muskelstyrkan ökar  måste  sedan en proportionerligt  ökad 
belastning adderas till den tidigare för en fortsatt styrkeökning (Wilmore & Costill, 
1999).

Upplevd ansträngning
Upplevd ansträngning är ett subjektivt skattningsmått  vilket har stark koppling till 
begrepp som trötthet, upplevd tyngd, arbetsintensitet  och påfrestning. Fysiologiska 
faktorer  vilka  påverkar  den  subjektiva  ansträngningsupplevelsen  är  puls, 
andningsfrekvens,  svettning  och  smärta  från  leder  och  arbetande  muskler. 
Upplevelsen  av  ansträngning  känns  huvudsakligen  som trötthet  i  muskler,  och  i 
bröstet i form av andfåddhet eller värk (Borg 1998; Borg & Hassmén, 2003).

Ett flertal teorier existerar gällande vilken eller vilka fysiologiska variabler som leder 
till  upplevelsen av ansträngning. McCenna och Hargreaves (2008) översiktsartikel 
presenterar de huvudsakliga inriktningarna. Dessa är: minskning av koncentrationen 
Ca2+  i  muskeln  leder  till  minskad  kraftutvecklingsförmåga,  intracellulära 
förändringar  av  Na+  och  K+  koncentrationerna  påverkar  muskelcellernas 
deploariseringsförmåga  (depolarisering:  elektrokemisk  process  startad  av  en 
nervimpuls vilken leder till kontraktion av muskelcellen), minskad syresättning och 
minskat glukosupptag i hjärnan, förhöjd koncentration av H+ leder till intramuskulär 
försurning, hypertermi,  minskad syretillgänglighet i muskulatur och CNS (centrala 
nervsystemet),  uttröttning  av  andningsmuskulatur  samt  central  neurologisk 
uttröttning. 

Marcora  (2008)  presenterade  en  teori  enligt  vilken  det  främst  är  neurologisk 
utmattning, inte återkoppling från skelettmuskulatur, hjärta och lungor, som ligger till 
grund  för  upplevelsen  av  ansträngning.  Enligt  Marcora  skapas  upplevelsen  av 
ansträngning  centralt  i  hjärnan  som  en  följd  av  neurologisk  aktivitet  i  form  av 
nervsignaler från motoriska till sensoriska cortex.

Marcora och Staiano (2010) testade huruvida personer avbryter aerob ansträngning 
(energi framställs i muskeln med tillgång till syre) på grund av fysiologisk oförmåga 
att fortsätta eller om orsaken är psykologisk. Först genomfördes utmattningstest på 
cykelergometer  med  belastning  motsvarande  80  %  av  testpersonernas  aeroba 
kapacitet.  När  testpersonerna  inte  längre  klarade  att  hålla  sig  över  det  minsta 
föreskrivna  pedaltempot,  40 varv/minut,  under  en period  längre  än  fem sekunder 
avbröts  testet.  Direkt  efter  att  testet  avbrutits,  tre  till  fyra  sekunder  senare, 
genomfördes  ett  annat  cykelergometertest  vilket  pågick  sju  till  åtta  sekunder  och 
mätte  maximal  kraftutvecklingsförmåga.  Testpersonerna  kunde  vid  detta  test  i 
genomsnitt producera tre gånger större kraft än vad som hade behövts för att fortsätta 
det föregående utmattningstestet. Marcora och Staianos slutsats blev att utmattning är 
en  typ  av  aktivt  avbrytandebeteende  snarare  än  oförmåga  att  fortsätta  och  att 
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upplevelsen av ansträngning snarare än ansträngningen i sig själv är orsaken till att 
personer avbryter arbete.

Utmattning vid styrketräning
Enligt  Lambert  och  Flynn  (2009)  beror  fysiologisk  utmattning  vid  ett  sets 
styrketräning med tio repetitioner till  ”momentary muscular failure” (oförmåga att 
lyfta  vikten  ytterligare)  troligtvis  på  låga  koncentrationer  kreatinfosfat  i  den 
arbetande  muskulaturen.  Kreatinfosfat  är  en  energikälla  vilken  finns  lagrad  i 
muskulaturen som används vid muskelarbete.  Efter fler än ett  set till  ”momentary 
muscular failure”,  med vila mellan seten på en till  tre minuter,  blir intramuskulär 
försurning  (sänkt  pH-värde)  den  dominerade  orsaken  till  utmattning  (Lambert  & 
Flynn, 2009).

Häkkinen  (1994)  visade  att  utmattning  vid  styrketräning  inte  endast  beror  på 
muskulära  förändringar,  vilka  leder  till  minskning  i  muskelns 
kraftutvecklingsförmåga, utan även på en minskning av maximal frivillig neurologisk 
aktivering av den arbetande muskulaturen.  Maximal frivillig neurologisk aktivering 
innebär den maximala signalstyrkan en person kan generera i en nerv vilken försörjer 
en muskel. En starkare nervsignal leder till en starkare muskelkontraktion. Häkkinen 
lät försöksdeltagarna utföra tio set med tio repetitioner med intensiteten 70 % 1RM i 
en  maskin  vilken  aktiverar  knäets  och  höftens  sträckare  (benpress).  Vilan mellan 
seten var tre minuter. Mätningar utfördes före och efter arbetet och visade signifikant 
minskning av maximal frivillig neurologisk aktivering i eftermätningarna.

Borgs RPE-skala
Borgs  RPE-skala  är  en  självskattningsskala  som  används  för  att  mäta  upplevd 
ansträngning. Skalan sträcker sig från 6 till 20 och inkluderar sju stycken språkliga 
ankare. Ett språkligt ankare är ett utskrivet språkligt uttryck som anges bredvid ett 
numeriskt  skalsteg  i  syfte  att  underlätta  skattningar  med  skalan.  Skattningar  med 
RPE-skalan ger intervalldata. Skälet till skalans utformning från sex till tjugo är att 
skalstegen multiplicerade med tio grovt ska följa pulsen hos personen som skattar om 
denne är i yngre medelåldern. Då en person skattar 15 kommer dennes puls kunna 
uppmätas  till  omkring  150  slag/minut.  Skattningar  med  RPE-skalan  samvarierar 
linjärt  med  belastningsökning,  puls  och  syreförbrukning  både  vid 
cykelergometerarbete och vid löpning på löpband. Korrelationskoefficienter mellan 
0,85  och  0,99  har  påvisats  (Borg,  1970;  Borg,  1998;  Borg  &  Hassmén,  2003; 
Hagströmer & Hassmén, 2008).

I en undersökning av Lagally och Amorose (2007) testades huruvida RPE-skalan är 
en  valid  metod  för  att  reglera  träningsintensiteten  vid  styrketräning. 
Försöksdeltagarna genomförde vid första tillfället ett maxtest för att bestämma 100 % 
1RM. Vid nästa tillfälle utförde försökspersonerna lyft på belastningarna 40, 50, 60, 
70, 80 och 90 % av 1RM och skattade ansträngningsgrad med hjälp av RPE-skalan. 
Lyften utfördes på ett sätt så att försökspersonerna inte kunde se vilka vikter som 
användes.  Efter  att  dessa  lyft  utförts  beräknades  regressionslinjer  för 
försöksdeltagarna så att vikter för ansträngningsnivåerna 9, 13 och 17 på RPE-skalan 
kunde bestämmas. Vid ytterligare ett tillfälle ombads försöksdeltagarna att testa fram 
vikter vilka de ansåg motsvarade ansträngningsgraderna 9, 13 och 17 på RPE-skalan. 
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De framtestade vikterna jämfördes sedan med de vikter vilka beräknats fram med 
hjälp av regressionslinjer. De vikter försökspersonerna själva testat fram stämde väl 
överens med de beräknade vikterna, speciellt för de högre intensitetsnivåerna RPE 13 
och 17.  Resultatet  visade  stöd för  användning av  RPE-skalan  som metod  för  att 
förskriva intensitet vid styrketräning. 

Smärta
Smärta  definieras som en sensorisk och affektiv  upplevelse och åtföljs  ofta av en 
önskan att undslippa eller reducera dess närvaro. Den totala upplevelsen av smärta 
består av sensorisk information vilken tolkas och bearbetas kognitivt och utlöser en 
affektiv  respons.  Hur  smärta  upplevs  är  alltså  kopplat  till  kontexten,  d.v.s.  hur 
individen tolkar smärtans betydelse. Individens tolkning av smärta är en produkt av 
dennes  inlärningshistoria  och  bygger  på  att  smärta  oftast  förkommer  i  hotande 
situationer  som  vid  fysiskt  trauma  eller  sjukdom.  De  affekter  vilka  främst  kan 
kopplas  till  smärta  är därav av negativ  karaktär  och innefattar  i  huvudsak rädsla, 
nedstämdhet och irritation (Price, 2002).

Smärta och träning
Vid  dynamiska  koncentriska  kontraktioner  (muskulaturen  förkortas,  dras  ihop) 
uppstår  smärta  när  arbetet  passerar  gränsen  för  individens  aeroba  kapacitet.  När 
denna  gräns  passeras  kopplas  muskulaturens  anaeroba   energisystem  in  (energi 
framställs  i  muskeln  utan  tillgång  till  syre).  Upplevelsen  av  smärta  ökar  när 
arbetsbelastningen  ökar.  Mekanismerna  bakom  smärtan  tros  vara  utsöndring  och 
ansamling  av  biprodukter  från  den  anaeroba  energiframställningen  (laktat  och 
koldioxid bl.a.) vilka retar smärtreceptorer i vävnaden (Vecchiet, Vecchiet, Bellomo 
& Giamberardino, 1999). 

Träningsintensitet och affekt
Träningsintensitet vilken engagerar det anaeroba energisystemet har typiskt sätt en 
negativ  affektiv  inverkan  (Hall,  Ekkekakis  &  Petruzzello,  2002).  När 
träningsintensiteten ökar tenderar de affektiva responserna att bli mindre positiva och 
mer  negativa  d.v.s.  individen  upplever  ökat  känslomässigt  obehag  och  minskat 
känslomässigt välbefinnande (Lind, Welch & Ekkekakis, 2009). 

För låg belastning och ansträngningsgrad
Glass och Stanton (2004) visade att nybörjare inom styrketräning, när de själva valde 
belastning som de ansåg skulle vara tillräcklig för att framkalla styrkeökning, valde 
vikter under 60 % 1RM och ansträngde sig till nivå 13-14 på Borgs RPE-skala. Nivå 
13-14 på Borgs RPE-skala motsvarar en ansträngningsgrad vilken kan beskrivas som 
”något ansträngande”. Denna belastning är inte tillräcklig för att framkalla vare sig 
styrkeökning eller ökning av muskelmassan. Enligt Glass och Stanton lyfte inte heller 
nybörjare  till  utmattning  vilket  förhindrar  att  muskeluthålligheten  förbättras. 
Sammantaget  kan  sägas  att  Glass  och  Stantons  resultat  visar  att  nybörjare  inom 
styrketräning lyfter för lätt och slutar lyfta för tidigt för att uppnå träningsresultat.

I en studie av Focht (2007) visades att otränade kvinnor när de styrketränade och 
instruerades att själva välja vikter som skulle lyftas tio repetitioner valde att träna 
med vikter som var för lätta. De valde i genomsnitt en vikt motsvarande 56 % 1RM 
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vilket  är en för låg belastning för att  träningen ska leda till  muskelhypertrofi  och 
styrkeökning.  Vidare  avbröt  försökspersonerna  träningen  vid  signifikant  lägre 
upplevd ansträngningsgrad än när försöksledaren valde belastning vilken motsvarade 
75 % 1RM och instruerade deltagarna att utföra 10 repetitioner. Även denna studie 
visar  att  försökspersonerna,  när de fick välja vikter  samt  bestämma när  de skulle 
avbryta träningen, valde för lätta vikter och avbröt vid för låg ansträngningsgrad för 
att uppnå träningseffekt.

Glass (2008) testade om en övningsomgång med belastning och antal  repetitioner 
vilka  doserats  för  att  leda  till  styrkeökning  skulle  leda  till  att  tränande  valde 
tillräckliga  belastningsparametrar  när  de  tränade  själva.  Resultaten  visade  att  de 
tränande visade en icke-signifikant trend att välja en ca 20 % högre belastning, men 
bara i den övningen de gjort övningsomgången på. Övriga övningar var opåverkade. 
Glass slutsatser blev att det inte är tillräckligt att låta tränande göra en testomgång 
med korrekt doserad belastning och antal repetitioner för att påverka de tränandes 
fortsatta val av belastningsparametrar. 

Ansträngning – ett inlärningsteoretiskt perspektiv
Inom  inlärningsteorin  studeras  beteenden.  Med  ordet  beteende  menas  allt  en 
organism gör, både yttre beteenden som att lyfta en arm, och inre beteenden som att 
tänka,  känna  och  minnas.  Ett  beteende  kan  även  benämnas  respons.  En  respons 
föregås alltid av ett stimulus. Ett stimulus är en händelse som retar organismen till en 
respons. Det som följer en respons benämns konsekvens. En konsekvens utgör per 
definition  en  ny  händelse  vilken  kan  fungera  som  stimulus  för  en  ny  respons 
(Skinner, 1965).

Operant  inlärning  är  ett  viktigt  begrepp  inom inlärningsteorin.  Operant  inlärning 
beskriver  ett  antal  principer  enligt  vilka  organismers  beteenden  påverkas  genom 
konsekvenser. Konsekvenser kan öka eller minska sannolikheten för beteenden och 
de kan tillföras eller tas bort. Det ger fyra möjliga principer. Positiv förstärkning - 
tillförsel eller ökning av en konsekvens ökar sannolikheten för ett beteende. Negativ 
förstärkning - borttagande eller minskning av en konsekvens ökar sannolikheten för 
ett beteende. Positiv bestraffning - tillförsel eller ökning av en konsekvens minskar 
sannolikheten för ett beteende. Negativ bestraffning - borttagande eller minskning av 
en  konsekvens  minskar  sannolikheten  för  ett  beteende.  Definitionerna  är  rent 
funktionellt utformade. Huruvida en konsekvens är en förstärkare eller en bestraffare 
är alltså helt  avhängigt hur den påverkar en given organisms beteende i  en given 
situation (Ramnerö & Törneke, 2006).

En annan kategorisering som kan appliceras på stimulus (en konsekvens är även ett 
stimulus per definition) är om det är appetitivt eller aversivt. Appetitiva stimulus är 
förenade med positiv affekt, t.ex. glädje, och aversiva stimulus med negativ affekt, 
t.ex.  rädsla.  I  praktiken  fungerar  ofta  (men  inte  alltid)  appetitiva  stimulus  som 
positiva  förstärkare  om de  tillförs  och  negativa  bestraffare  om de  tas  bort,  samt 
aversiva stimulus som positiva bestraffare om de tillförs och negativa förstärkare om 
de tas bort (Skinner, 1965; Ramnerö & Törneke, 2006).
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Hur  ett  stimulus  ska  kategoriseras  är  inte  en  inneboende  egenskap  hos  stimulit. 
Samma typ av stimulus kan i ett sammanhang upplevas som appetitivt, och i ett annat 
som aversivt,  av samma organism.  Ett  och samma stimulus  kan för en organism 
upplevas som appetitivt och för en annan som aversivt (Ramnerö & Törneke, 2006). 

Ett stimulus är att betrakta som aversivt om borttagandet av det är förstärkande. Att 
t.ex. stoppa fingrarna i öronen i närvaron av ett starkt ljud kan leda till  att  ljudet 
minskar eller försvinner. Om en individ stoppar fingrarna i öronen varje gång ett ljud 
uppträder kan slutsatsen dras att denna handling är negativt förstärkt och att ljudet i 
det sammanhang det uppträder är att betrakta som aversivt (Skinner, 1965).
 
Hög ansträngning utlöser smärta och är förenad med minskning av positiv affekt och 
ökning av negativ affekt (Vecchiet, Vecchiet, Bellomo & Giamberardino, 1999; Hall, 
Ekkekakis  & Petruzzello,  2002;  Lind, Welch & Ekkekakis,  2009).  Slutsatsen kan 
därför dras att hög ansträngning har goda förutsättningar att upplevas som aversivt 
och fungera som en negativ förstärkare.  Att avbryta en ansträngande aktivitet leder 
till att ansträngningen minskar. Beteendet att avbryta blir därmed negativt förstärkt. 
Det innebär att sannolikheten ökar att beteendet att avbryta ska uppträda igen vid den 
upplevda ansträngningsnivån.

Hur  kommer  det  sig  då  att  individer  deltar  i  aktiviteter  som  leder  till  hög 
ansträngning? En förklaring kan vara att organismer vid varje givet tillfälle står under 
kontroll av flera konkurrerande stimuli (Ramnerö & Törneke, 2006). En individ som 
springer  med  maximal  ansträngning  under  en  fotbollsmatch  är  troligtvis  positivt 
förstärkt  i  detta  beteende.  Dels  direkt  genom att  ansträngningen  ibland  leder  till 
framgång på fotbollsplanen vilket  leder  till  appetitiva  konsekvenser.  Spelaren  har 
dock troligtvis även under träning blivit berömd för att ta löpningar och ”kämpa” av 
tränare och medspelare, vilket förstärkt beteendet att löpa med maximal ansträngning 
under vissa förutsättningar vid fotbollsmatcher.  I detta exempel konkurrerar stimulit 
”spela fotboll” med stimulit ansträngning.

En annan förklaring kan sökas i vad som kallas regelstyrt beteende. Människor har 
genom sitt språk möjligheten att sätta sig över kortsiktiga förstärkare och bestraffare 
när de följer verbala regler. Verbalt kompetenta individer har därmed förmågan att 
avstå omedelbar behovstillfredsställelse på ett sätt som små, icke-verbala, barn och 
andra arter saknar (Ramnerö & Törneke, 2006; Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb 
& Korn, 1986). Exempelvis kan en patient välja att ta en illasmakande medicin om 
doktorn  förklarar  att  medicinen  kommer  att  leda  till  patientens  tillfrisknande. 
Medicinen  får  då  en  ytterligare  stimulusfunktion,  förutom att  vara  illasmakande, 
nämligen att den kopplas ihop med att vara frisk. I enlighet med detta resonemang 
kan individer välja att utsätta sig för hög ansträngning om de följer regler av typen: 
”intervallträning  är  bra  för  fettförbränningen”  eller  ”för  att  nå  ett  bra  
träningsresultat måste du fortsätta lyfta tills du uppnår maximal ansträngning”.

Vid  sökningar  i  psykologiska  databaser  har  författaren  ej  funnit  litteratur  som 
använder  ett  inlärningsteoretiskt  perspektiv  på  ansträngning.  Sökorden  ”learning-  
theory”,  ”resistance  training”,  ”exertion”,  ”percieved  exertion”, ”negative 
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reinforcement” och ”behaviorism” kombinerades på olika sätt i Psycinfo och Google 
Scholar.

Målsättningar och prestation
Att använda målsättningar för en aktivitet påverkar resultatet  av aktiviteten.  Kyllo 
och Landers metastudie från 1995, vilken inkluderar 36 stycken målsättningsstudier 
inom området idrottspsykologi, visar att målsättningar i genomsnitt ökar prestationen 
med  0,34  standardavvikelser.  Kyllo  och Landers  fann att  en viktig  faktor  för  att 
målsättningar ska fungera är att de är specifika, d.v.s. tydligt specificerar vad som ska 
uppnås.  Vid  styrketräning  är  det  graden  av  uppnådd  ansträngning  som medierar 
träningsresultatet (Wilmore & Costill, 1999). Trots detta sätts målen oftast i termer 
av antal utförda repetitioner.

Syfte
Vid styrketräning används traditionellt  metoden att  försöka prestera ett  visst  antal 
repetitioner, antingen ett förutbestämt antal eller så många som den tränande orkar. 
Risken  med  denna  typ  av  målsättning  är  att  personer  som  tränar  avbryter  sina 
ansträngningar  när  de når  det  avsedda antalet  repetitioner  eller  väljer  att  avbryta 
arbetet när ansträngningen uppnår ett visst mått av aversivitet, trots att de kunde ha 
presterat  mer.  I  bägge  fallen  leder  den  submaximala  ansträngningen till  att 
träningseffekten  reduceras.  Om  målsättningen  istället  är  att  uppnå  maximal 
ansträngning  och  detta  mål  uppnås  säkerställs  att  den  tränande  får  maximal 
träningseffekt.  Syftet med denna studie var att testa hur prestationen påverkas, vid 
styrketräning, då målsättningen att uppnå maximal ansträngning används i jämförelse 
med att  använda målsättningen att  prestera  maximalt  antal  repetitioner. Prestation 
operationaliserades till antal utförda repetitioner under ett set. Avsikten var även att 
testa huruvida träningserfarenhet påverkar resultatet. Träningserfarenhet klassades i 
två kategorier:  nybörjare och erfaren/avancerad.  Försöksdeltagarna avgjorde själva 
vilken av dessa två kategorier de ansåg sig tillhöra. Hypotesen var att användande av 
maximal upplevd ansträngning som målsättning skulle förbättra prestationen samt att 
denna effekt skulle vara större för nybörjare än för erfarna, då erfarna styrketränare 
troligtvis lärt sig stå ut med mer upplevd ansträngning än vad nybörjare är villiga att 
göra.

Metod

Undersökningsdeltagare
För  att  rekrytera  försökspersoner  användes  ett  bekvämlighetsurval.  Trettiotvå 
personer deltog i experimentet, 12 män och 20 kvinnor. Medelåldern hos deltagarna 
var  29,1 år med standardavvikelsen 5,8 år.  Medelvärdet  för ålder var  i  AMRAP-
gruppen (As Many Repetitions As Possible) 28,6 år med standardavvikelsen 6,1 och i 
RPE-gruppen (Ratings of Percieved Exertion) 29,5 år med standardavvikelsen 5,7. 
Sjutton  deltagare  skattade  sig  som  erfarna/avancerade  styrketränare,  övriga  15 
klassades  som  nybörjare.  Femton  deltagare  lottades  till  kontrollgruppen  kallad 
AMRAP och 17 deltagare lottades till  experimentgruppen kallad RPE. I AMRAP-
gruppen var 8 deltagare nybörjare och 7 deltagare erfarna/avancerade. Gällande kön 
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var fördelningen i AMRAP-gruppen 10 kvinnor och 5 män. I RPE-gruppen var 7 
deltagare nybörjare och 10 deltagare erfarna/avancerade. Könsfördelningen i RPE-
gruppen  var  10  kvinnor  och  7  män.  Fördelning  till  grupperna  skedde  helt 
slumpmässigt i förhållande till både kön och träningserfarenhet (Se Tabell 1).

Tabell  1.  Beskrivning  av  AMRAP-gruppen (kontroll),  RPE-gruppen (experiment) 
samt  hela  den studerade gruppen med avseende på ålder,  kön samt  erfarenhet  av 
styrketräning.

Grupp/Undergrupp Antal  Ålder M (SD)
AMRAP 15 28,6 (6,1)

Nybörjare 8 27,5 (7,4)
Män 1 27 (n/a.)

Kvinnor 7 27,6 (8,0)
Erfaren/Avancerad 7 29,9 (4,5)

Män 4 29,0 (4,4)
Kvinnor 3 31,0 (5,3)

RPE 17 29,5 (5,7)
Nybörjare 7 30,0 (6,7)

Män 3 33,3 (8,7)
Kvinnor 4 27,5 (4,5)

Erfaren/Avancerad 10 29,2 (5,2)
Män 4 30,3 (8,0)

Kvinnor 6 28,5 (3,0)
Totalt 32 29,1 (5,8)

Nybörjare 15 28,7 (7,0)
Erfaren/Avancerad 17 29,5 (4,8)

Män 12 30,3 (6,4)
Kvinnor 20 28,4 (5,8)

Undersökningsdeltagarna  rekryterades  på  tre  sätt.  Försökslistor  sattes  upp  på 
Psykologiska  institutionen  på  Stockholms  universitet  för  att  rekrytera  studenter.  I 
utbyte  mot  deltagande  erbjöds  en  timmes  undersökningsdeltagartid 
(psykologistudenter ska delta i ett anvisat antal undersökningar som en del av deras 
utbildning) eller en biobiljett. E-post skickades ut till de anställda på Balance City 
träningsanläggning  vilka  erbjöds  en  betald  lunch  i  utbyte  mot  deltagande  i 
experimentet.  Författaren  rekryterade  också  personliga  vänner  till  att  delta,  dessa 
kompenserades med en betald lunch.
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Apparatur och Material
För ansträngningsskattningar användes Borgs RPE-skala (Borg, 1970; Borg, 1998; 
Borg  &  Hassmén,  2003;  Hagströmer  &  Hassmén,  2008).  Lagally  och  Amorose 
(2007) visade att  RPE-skalan är en valid metod för att reglera träningsintensiteten 
vid styrketräning. För uppvärmning användes en motionscykel av märke och modell 
Life  Fitness  Lifecycle  Upright  Classic  Series.  Under  experimentet  användes  en 
styrketräningsmaskin av märket och modellen Life Fitness Seated Row Pro2 Series. 
För tidtagning användes en Omega Seamaster Professional Chronometer Kronograf.

Förstudie
Protokollet  vilket  användes  under  experimentet  pilottestades  med  två 
försökspersoner.  Efter  detta  test  beslutades  att  minska  antalet  repetitioner  under 
uppvärmningen från tio till fem för att begränsa uttröttningseffekten. Vilan mellan set 
1  (omgång  1)  och  set  2  (omgång  2)  förlängdes  från  tre  till  fem minuter  för  att 
möjliggöra  bättre  återhämtning  och  ge  mer  utrymme  för  att  informera 
experimentgruppen om RPE-skalan och hur den används.

Procedur
Alla  deltagare  testades  en  och en  vid separata  tillfällen.  Deltagarna  möttes  upp i 
receptionen  på  Balance  City  träningsanläggning  i  Stockholm  och  visades  till 
konditionsavdelningen  där  de  anvisades  att  genomföra  en  fem  minuters  lättare 
uppvärmning på motionscykel.  Instruktion gavs gällande hur motståndet justerades 
men deltagarna fick själva välja  nivå på motståndet  under uppvärmningen.  Under 
uppvärmningen informerades deltagarna om försöksledaren, bakgrunden till studien, 
ersättning  för  att  delta  samt  att  de  närsomhelst  kunde  välja  att  avbryta.  Under 
uppvärmningen samlades även bakgrundsdata in. Den bakgrundsdata som samlades 
in var: ålder, kön och träningserfarenhet. Försökspersonerna tillfrågades huruvida de 
själva ansåg sig vara erfarna/avancerade styrketränare med frågan ”Anser du själv att  
du är en erfaren/avancerad styrketränare?”.  Svaret på den frågan användes för att 
kategorisera  försöksdeltagarna  som  antingen  nybörjare  eller  erfarna/avancerade. 
Dessutom tillfrågades försöksdeltagarna angående hälsostatus med frågorna: ”Hur är  
din hälsostatus idag?”,  ”Har du hjärtproblem?” samt ”Har du feber?”.  Skälet till 
dessa frågor var att avgöra om försöksdeltagarna var tillräckligt friska för att delta i 
experimentet.

För att inte öka försökspersonernas benägenhet att anstränga sig maximalt enbart som 
resultat av önskan att vara goda försöksdeltagare undanhölls experimentets verkliga 
syfte.  Syftet  med experimentet  beskrevs vara att  undersöka hur personer upplever 
styrketräning. Experimentets verkliga syfte delgavs deltagarna i efterhand via e-post 
då de även erhöll en digital kopia av uppsatsen.

Efter uppvärmning med hjälp av konditionscykel förevisades styrketräningsmaskinen 
Seated row med instruktion gällande hur den används. Försökspersonerna ombads 
utföra fem repetitioner med tempot en sekund koncentrisk fas (muskeln förkortas) 
och två sekunder excentrisk fas (muskeln förlängs). Vid övningsomgången användes 
en  uppvärmningsvikt,  23  kg  för  kvinnor  och  37  kg  för  män.  Teknik  och  tempo 
korrigerades om det behövdes. Därefter följde tre minuters vila varpå vikten höjdes 
till  31 kg för kvinnor och 45 kg för män.  Arbetsvikter  valdes  utifrån författarens 
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erfarenhet av vilka vikter män respektive kvinnor i genomsnitt brukar klara 10 till 20 
repetitioner med i Life Fitness Seated Row Pro2 Series. Uppvärmningsvikter valdes 
utifrån att dessa skulle vara ca 20 till 25 procent lättare än arbetsvikten. Anledningen 
till  att  inte  ännu  lättare  uppvärmningsvikter  valdes  var  att  arbetsvikterna  var 
dimensionerade för ett relativt högt repetitionsantal.

Set 1.
Försökspersonerna instruerades efter vila att  ”gör så många repetitioner du orkar”. 
Antalet  utförda repetitioner noterades diskret för att undvika att sända signalen att 
dessa mättes. Istället  för att  fästa uppmärksamheten på repetitionsantal  tillfrågades 
deltagarna var övningen kändes, hur den kändes och vilka signaler och sensationer 
försöksdeltagaren upplevt från kroppen och den arbetande muskulaturen. Som hjälp 
användes en anatomisk bild av en människokropp avbildad fram- och bakifrån vilken 
visades för deltagarna.  Svaren noterades så att försöksdeltagaren tydligt  såg detta. 
Därefter följde fem minuters vila. Fram till denna punkt var tillvägagångssättet för 
experiment- och kontrollgruppen identiskt. Under vilan kontrollerade försöksledaren 
en  lott,  vilken  dragits  i  förväg,  för  att  avgöra  huruvida  försökspersonen  ingick  i 
kontroll eller experimentgruppen. Försöksledaren var fram till denna tidpunkt blind 
för vilken grupp försöksdeltagaren ingick i.

Set 2.
AMRAP-gruppen instruerades att återigen göra så många repetitioner de orkade. Data 
samlades in på samma sätt som efter set 1. RPE-gruppen instruerades under vilan att, 
med Borgs RPE-skala,  vars tillhörande instruktion lästes upp, under arbetet  skatta 
ansträngningsgrad. De instruerades försöka nå nivå 20 samt fortsätta där så länge som 
möjligt. När arbetet påbörjades ombads försöksdeltagarna skatta ansträngningen och 
sedan vartefter de upplevde att den höjdes göra nya skattningar. Data samlades in på 
samma sätt som efter set 1.

Databearbetning
För att mäta hur prestation påverkas av målsättning gjordes en beräkning av relativ 
förändring  av  prestation  mellan  set  1  och  set  2  för  varje  individ.  Den  relativa 
förändringen av prestation  mellan  set  1 och set  2  beräknades  med formeln  (antal 
repetitioner set 2 - antal repetitioner set 1) / antal repetitioner set 1. Prestationen i set 
1 användes som baslinje för att jämföra hur målsättning påverkar prestationen i set 2. 
Statistisk  jämförelse  gjordes  mellan  medelvärdena  på  den  relativa  förändringen  i 
prestation  hos  experiment-  och  kontrollgruppen.  Beräkning  av  Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient gjordes mellan antal utförda repetitioner i set 
1 och antal utförda repetitioner i set 2, uppdelat på målsättning (AMRAP och RPE), 
som ett reliabilitetsmått.

Statistikprogrammet SPSS 17.0 användes för den statistiska analysen som utgjordes 
av 2 × 2 oberoende ANOVA. En alfanivå på fem procent  användes vid samtliga 
signifikansprövningar.
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Resultat

För att mäta hur prestation påverkas av målsättning gjordes en beräkning av relativ 
förändring  av  prestation  mellan  set  1  och  set  2  för  varje  individ.  Den  relativa 
förändringen av prestation  mellan  set  1 och set  2  beräknades  med formeln  (antal 
repetitioner set 2 - antal repetitioner set 1) / antal repetitioner set 1.

Medelvärdet  för  individernas  relativa  förändring  av  prestation  i  AMRAP-gruppen 
beräknades till  -0,23 med standardavvikelsen 0,20. För individerna i RPE-gruppen 
blev medelvärdet för den relativa förändringen 0,08 med standardavvikelsen 0,32 (Se 
Tabell 2). 

Medelvärdet  för  nybörjarnas  relativa  förändring  av  prestation  i  AMRAP-gruppen 
beräknades  till  -0,16  med  standardavvikelsen  0,20,  vilket  kan  jämföras  med 
medelvärdet -0,30 med standardavvikelsen 0,20 för de erfarna (Se Tabell 2). 

Medelvärdet  för  nybörjarnas  relativa  förändring  av  prestation  i  RPE-gruppen 
beräknades  till  0,14  med  standardavvikelsen  0,31,  vilket  kan  jämföras  med 
medelvärdet 0,04 med standardavvikelsen 0,34 för de erfarna (Se Tabell 2).
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Tabell  2.  Medelvärden  och standardavvikelser  för  set  1,  set  2  samt  den relativa 
förändringen  av  prestation  mellan  set  1  och  set  2  uppdelat  på  målsättning, 
träningserfarenhet  och  kön.  Observera  att  de  angivna  medelvärdena  och 
standardavvikelserna  för  set  1  och  set  2  är  beräknade  på  gruppnivå  medan  den 
relativa  förändringen  är  beräknad  som  ett  genomsnitt  av  varje  individs 
prestationsförändring mellan set 1 och set 2.

 Grupp/Undergrupp Antal Set 1 M (SD) Set 2 M (SD) Relativ
förändring 
M (SD)

AMRAP 15 31,13 (19,45) 21,47 (9,61) -0,23 (0,20)
Nybörjare 8 23,13 (11,74) 18,00 (6,33) -0,16 (0,20)

Män 1 10,00 (n/a.) 10,00 (n/a.) 0,00 (n/a.)
Kvinnor 7 25,00 (11,31) 19,14 (5,87) -0,18 (0,20)

Erfaren/Avancerad 7 40,29 (23,21) 25,43 (11,59) -0,30 (0,20)
Män 4 25,25 (12,66) 17,50 (5,32) -0,26 (0,14)

Kvinnor 3 60,33 (17,93) 36,00 (8,19) -0,32 (0,28)
RPE 17 29,88 (22,54) 28,94 (15,25) 0,08 (0,32)

Nybörjare 7 16,43 (7,28) 18,43 (8,52) 0,14 (0,31)
Män 3 20,00 (11,00) 21,33 (13,01) 0,03 (0,12)

Kvinnor 4 13,75 (1,71) 16,25 (4,19) 0,22 (0,41)
Erfaren/Avancerad 10 39,30 (25,07) 36,30 (14,79) 0,04 (0,34)

Män 4 46,75 (37,88) 37,25 (24,55) -0,12 (0,24)
Kvinnor 6 34,33 (14,02) 35,67 (5,54) 0,15 (0,37)

För att undersöka huruvida målsättning påverkar prestation på ett signifikant sätt och 
om det  finns  interaktionseffekt  med  erfarenhet  genomfördes  en  2  x  2  oberoende 
ANOVA med målsättning  (AMRAP eller  RPE) och träningserfarenhet  (nybörjare 
eller  erfaren)  som  oberoende  variabler  och  relativ  förändring  av  prestation  som 
beroende  variabel  (Se  Tabell  2).  Resultatet  visar  en  signifikant  huvudeffekt  av 

målsättning, F1,28= 10,580, p = 0,003, η
2
 = 0,264. Dock erhölls ingen signifikant 

huvudeffekt  av  träningserfarenhet,  F1,28=  1,433,  p  =  0,241  och  heller  ingen 
signifikant interaktionseffekt (Se Figur 1). 

Effektstyrkan  för  den  signifikanta  huvudeffekten  av  målsättning  beräknades  med 
Cohens d och uppgick till 1,15. Enligt Cohens kategorisering motsvarar det mycket 
stor effektstyrka (Borg & Westerlund, 2007). 

I  RPE-gruppen  förbättrade  individerna  i  genomsnitt  prestationen  med  8  procent 
mellan set 1 och set 2 medan individerna i AMRAP-gruppen i genomsnitt försämrade 
prestationen med 23 procent mellan set 1 och set 2 (Se Figur 1). 
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borg westerlund
Figur 1. Medelvärden för den relativa förändringen mellan set 1 och set 2 uppdelat 
på målsättning och träningserfarenhet. 

Som ett reliabilitetsmått undersöktes sambandet mellan antal utförda repetitioner i set 
1  och  antal  utförda  repetitioner  i  set  2,  uppdelat  på  målsättning,  med  hjälp  av 
Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Resultaten visar att det förekommer 
signifikanta starka positiva samband mellan de båda variablerna i båda grupperna. 
Detta  innebär  att  det  fanns  en  starkt  positiv  samvarians  mellan  hur  personer 
presterade i set 1 och i set 2. Starka positiva korrelationer tyder på hög reliabilitet hos 
testmetoden enligt test-retest principen i AMRAP-gruppen och parallelltest principen 
i RPE-gruppen  (Borg & Westerlund, 2007) (Se Tabell 3). 

Tabell 3. Korrelationer mellan set 1 och set 2 uppdelat på målsättning.

Grupp n r p
AMRAP 15 0,779 0,001
RPE 17 0,932 0,000
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Diskussion

Syfte
Syftet  i  studien  var  att  testa  hur  prestationen  vid  styrketräning  påverkas  då 
målsättningen att uppnå maximal ansträngning används i jämförelse med att använda 
målsättningen att  prestera  maximalt  antal  repetitioner.  Avsikten var även att  testa 
huruvida  träningserfarenhet  påverkar  resultatet.  Hypotesen  var  att  användande  av 
upplevd ansträngning som målsättning skulle förbättra prestationen samt att denna 
effekt skulle vara större för nybörjare än för erfarna styrketränare.

Resultat
Resultatet visar att individerna i RPE-gruppen i genomsnitt ökade prestationen med 8 
procent  i  set  2  jämfört  med  set  1.  Individerna  i  AMRAP-gruppen  presterade  i 
genomsnitt  23  procent  sämre  i  set  2  jämfört  med  set  1.  Instruktionen  ”Skatta  
ansträngningen under arbetets gång. Målet är att komma till nivå 20 och stanna där  
så länge som möjligt.”, efter att ha hört instruktionen för RPE-skalan,  ledde till en 
prestationsökning i  set 2. Instruktionen  ”Nu vill  jag återigen be dig att  utföra så  
många repetitioner du orkar”  ledde till en prestationsförsämring i set 2. En 2 x 2 
oberoende  ANOVA  visade  en  signifikant  huvudeffekt  av  målsättning.  Ingen 
signifikant  huvudeffekt av träningserfarenhet  eller  interaktionseffekt  målsättning x 
träningserfarenhet kunde visas. 

RPE-gruppen presterade signifikant bättre än AMRAP-gruppen. Det innebär att RPE-
gruppen  i  högre  utsträckning  följde  principen  om  progressiv  överbelastning  än 
AMRAP-gruppen och därmed  skapade större  förutsättningar  för  träningsresultat  i 
form av styrkeökning i enlighet med Wilmore och Costill (1999).

Hög ansträngning är associerad med smärta och negativ affekt  (Vecchiet, Vecchiet, 
Bellomo  &  Giamberardino,  1999;  Lind,  Welch  &  Ekkekakis,  2009).  Av  denna 
anledning kan hög ansträngning anses vara ett aversivt stimulus vilket kan fungera 
som negativ  förstärkare.  På  grund  av  att  hög  ansträngning  upplevs  som aversivt 
avbröt troligtvis merparten av individerna i både AMRAP-gruppen och RPE-gruppen 
arbetet  i  set  1  innan de  uppnått  maximal  ansträngning i  enlighet  med  Glass  och 
Stanton  (2004).  Då  målet  i  set  2  för  RPE-gruppen  var  att  uppnå  maximal 
ansträngning  pressade  troligtvis  dessa  individer  sig  närmare  maximal 
ansträngningsnivå och presterade därmed bättre än i set 1, trots utmattning från set 1. 

Muskulär  och  neurologisk  utmattning  från  arbetet  i  set  1 gjorde  att  en 
prestationsförsämring var att  förvänta i set 2 (Häkkinen, 1994;  Lambert  & Flynn, 
2009).  Försämringen märktes tydligare hos AMRAP-gruppen än RPE-gruppen vilket 
troligtvis beror på skillnaden i instruktion och målsättning. 

RPE-gruppens deltagare blev under arbetets gång tvungna att ta ställning till om de 
uppnått maximal ansträngning och om de möjligen kunde pressa sig längre.  Detta 
ökade troligen deras benägenhet  att  fortsätta  arbetet  trots att  detta upplevdes som 
aversivt. Troligtvis skedde en kontextuell omtolkning av upplevelsen av ansträngning 
i  RPE-gruppen  såtillvida  att  en  förhöjd  ansträngning  tolkades  som  positiv. 
Ansträngning erhöll en ytterligare stimulusfunktion nämligen ”att komma närmare 
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målet” i enlighet med Ramnerö & Törneke (2006). Upplevelsen av obehag skulle i 
sådant fall blivit lättare att uthärda i enlighet med Price (2002). 

Marcora och Staiano (2010) visade att utmattning vid aerobt arbete är en typ av aktivt 
avbrytandebeteende  snarare  än  oförmåga  att  fortsätta  och  att  upplevelsen  av 
ansträngning, framför ansträngningen i sig själv, är orsaken till att personer avbryter 
arbete.  Vid styrketräning,  vilket är en anaerob aktivitet,  avbryter  ofta de tränande 
arbetet  innan de  uppnått  maximal  ansträngning  (Glass  och Stanton,  2004;  Focht, 
2007). Det gör att även vid styrketräning är i vissa fall utmattning att betrakta som ett  
aktivt avbrytandebeteende snarare än en fysiologisk begränsning. AMRAP-gruppens 
deltagare  kunde  troligtvis  lättare  ta  beslutet  att  avsluta  arbetet  eftersom  de  inte 
explicit  utvärderade huruvida de uppnått  maximal  ansträngning utan mer generellt 
utvärderade om det arbetet de utfört var att beteckna som ”så många repetitioner du  
orkar”.  I takt med att ansträngningsnivån och obehagskänslor tilltog hos AMRAP-
gruppens deltagare ökade troligtvis deras benägenhet att tänka tankar av typen  ”nu 
orkar jag inte fler” vilka i sin tur utlöste beteendet att avsluta arbetet. 

Enligt  Kyllo  och  Landers  (1995)  påverkar  tydliga  målsättningar  resultatet  med  i 
genomsnitt 0,34 standardavvikelser. En viktig faktor för att målsättningar ska fungera 
är att de är specifika. En möjlig förklaring till resultatet i denna studie skulle alltså 
kunna vara att RPE-gruppens målsättning var mer specifik än AMRAP-gruppens. 

Metod
Validitet.

Miljön,  i  vilken  experimentet  ägde  rum,  var  en  autentisk  träningsmiljö  på  en 
träningsanläggning i drift.  Detta innebar att det spelades musik samt att det fanns 
tränande personer samt gymutrustning i form av styrketräningsmaskiner i närheten av 
experimentet. Att experimentet genomfördes i en autentisk träningsmiljö kan anses 
gynnsamt för experimentets ekologiska validitet. 

En utmaning under experimentet var att hålla kontroll på vilotiden mellan set 1 och 
set 2. Försöksledaren var tvungen att direkt efter att set 1 avslutades anteckna antal 
genomförda  repetitioner,  starta  en  klocka,  genomföra  intervjun  om  hur  arbetet 
upplevdes, dra lott för att utröna huruvida försökspersonen ingick i kontrollgruppen 
eller  experimentgruppen.  Om  försökspersonen  ingick  i  experimentgruppen  lästes 
instruktionen för RPE-skalan upp och instruktion gavs för hur arbetet skulle utföras i 
set  2. Alla dessa moment genomfördes inom loppet av fem minuter för att  sedan 
starta set 2. Bedömningen är att försöksledaren lyckades att hålla tiden tillräckligt 
exakt för att resultatet ska räknas som tillförlitligt. Om experimentet skulle replikeras 
är dock rekommendationen att lägga särskild vikt vid att mäta och kontrollera tiden 
mellan att set 1 avslutas och set 2 påbörjas då denna tid skulle kunna vara en stark 
bakomliggande variabel om den inte konstanthålls. Tiden mellan seten skulle även 
kunna ökas för att undvika tidspress.  

Författaren  och  experimentledaren  (samma  person)  förväntade  sig  p.g.a.  tidigare 
observationer att RPE-gruppen skulle prestera bättre. Detta kan ge upphov till en s.k. 
förväntanseffekt  vilken  innebär  att  experimentledarens  förväntningar  påverkar 
resultatet  i  den förväntade  riktningen.  För  att  motverka  denna effekt  drogs lotten 
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gällande  vilken  grupp  försökspersonerna  ingick  i  efter  set  1.  En  eventuell 
förväntanseffekt kan av detta skäl endast ha påverkat försökspersonernas prestation i 
set 2. 

Reliabilitet.
Experimentet  genomfördes  enligt  ett  protokoll  vilket  kan  anses  gynnsamt  för 
experimentets reliabilitet. Ett protokoll är en noggrann skriftlig algoritm för hur ett 
testförfarande ska genomföras som används för att säkerställa att alla moment görs i 
korrekt ordning och att alla försöksdeltagare behandlas på samma sätt.

Höga positiva korrelationer mellan antal utförda repetitioner i set 1 och antal utförda 
repetitioner  i  set  2  i  båda  grupperna  tyder  på  god  reliabilitet  enligt  test-retest 
principen  i  AMRAP-gruppen  och  parallelltest  principen  i  RPE-gruppen  (Borg  & 
Westerlund, 2007).

Urval.
För att genomföra experimentet användes ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att 
deltagarna inte är helt representativa för totalpopulationen. Den tydligaste avvikande 
variabeln  är  ålder.  Medelåldern  för  deltagarna  var  29,1  år  (SD=5,8)  och  ingen 
deltagare var över 50 år fyllda.  Hur detta påverkar resultatets  generaliserbarhet är 
svårt att säga.  Antalet manliga nybörjare i AMRAP-gruppen var endast en individ. 
Detta  påverkade  de  statistiska  beräkningarna  gällande  hur  kön  påverkade  på  ett 
negativt sätt. En eventuell interaktionseffekt mellan kön och erfarenhet blev av denna 
anledning svår att detektera. Gällande erfarenhetsaspekten beslutades att deltagarna 
själva fick avgöra huruvida de skulle klassas som erfarna/avancerade.  Om de inte 
ansåg sig vara erfarna/avancerade klassades de som nybörjare. För- och nackdelar 
med  detta  tillvägagångssätt  övervägdes.  Då  inget  bra  alternativ  för  en  objektiv 
klassificering stod att finna övervägde tillslut fördelarna.

Användningsområden
Ansträngning  som  målsättning  vid  styrketräning  kan  användas  för  att  maximera 
prestationen.  Vid  beräkningar  visades  att  metoden  har  mycket  stor  effektstyrka. 
Resultatet av denna studie visar att både nybörjare och erfarna styrketränare har nytta 
av metoden. Genom att använda ansträngningsskattningar ges möjlighet för individer 
att  få  erfarenhet  av  hög  ansträngning  och  lära  känna  sina  fysiska  gränser. 
Toleransnivån för det obehag hög ansträngning är förenat med kan då troligtvis öka, 
vilket kan leda till förbättrade prestationer och träningsresultat.

Framtida forskning
Nästa  steg  skulle  kunna  vara  att  utföra  ett  experiment  i  vilket  deltagarna  först 
genomgår ett styrketest för bedömning av maxstyrka. Då skulle experimentet kunna 
genomföras  så  att  alla  deltagare  testades  med  samma  procentuella  andel  av  sin 
maximala kapacitet, t.ex. 60 % 1 RM. En ytterligare förändring skulle kunna vara att 
förändra  instruktionen  inför  set  2  för  kontrollgruppen.  Instruktionen  skulle 
förslagsvis kunna vara: ”I omgång 1 utförde du [ange antal utförda repetitioner i set 
1] antal repetitioner.  Jag vill nu återigen be dig utföra så många repetitioner du  
orkar.” Denna typ av instruktion skulle ge deltagarna en konkretare målsättning, att 
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slå  sitt  tidigare  resultat.  Det  vore  intressant  att  undersöka  hur  en  mer  konkret 
målsättning påverkar prestationen. 
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