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Abstract 

Syfte  

Syftet med studien var att observera bilateral effektutveckling, samt muskelaktivering i de 

övre extremiteterna. En bilateral övning observerades för att se om skillnader i 

muskelaktivering och effektutveckling fanns i dominant respektive icke dominant övre 

extremitet, samt diskutera dess implikationer. 

Metod 

Nio tränade deltagare fick utföra armcykling på en armergometer som modifierats så att 

rörelsen blev bilateral. Armcyklingen pågick i cirka åtta minuter med fyra belastningsnivåer 

(30W, 60W, 90W, 120W) där 50 RPM eftersträvades. Vid varje belastningsnivå registrerades 

effektutveckling och EMG under 30 sekunder. Medelvärdet av effektutvecklingen i dominant 

och icke dominant sida jämfördes med ett tvåvägs oberoende ANOVA. 

Resultat  

Vid effektutvecklingen hos dominant och icke dominant sida av kroppen fanns en statistisk 

signifikant skillnad mellan dominant och icke dominant sida F (3, 64) = 4.13, p = .046; med 

en medelstor effektstorlek (partial eta squared = .061) p-värdet sattes till .05. Icke dominant 

sida utförde mest arbete. Bakre deltoideus aktiverades generellt sett lika mycket i dominant 

och icke dominant sida, dock var icke dominant sida mer aktiv. De dominanta 

fingerflexorerna hade en större aktivering kontra de icke dominanta. 

 

Slutsatser  

Studien fann signifikant skillnad i effektutveckling av dominant och icke dominant sida av de 

övre extremiteterna där icke dominant sida gjorde ett större arbete. Muskel EMG visade stora 

individuella skillnader hos deltagarna. 

 

Nyckelord 
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Abstract 

Objectives  

The objective of the study was to observe bilateral power production and muscle activation in 

the upper extremities. A bilateral exercise was observed to see if differences in muscle 

activation and power production was present in dominant and non-dominant extremities, and 

furthermore discuss the implications. 

 

Method  

Nine trained participants performed arm cycling on a modified arm ergometer so the 

movement became bilateral. During eight minutes of cycling with four levels of intensity 

(30W, 60W, 90W, 120W) where 50 RPM was strived for. 30 seconds of power production 

and EMG data were recorded for each intensity. A two-way independent ANOVA was 

conducted on the mean values of power production of the dominant and the non-dominant 

side. 

 

Results  

There was a significant difference in the dominant and non-dominant side F (3, 64) = 4.13, p 

= .046; with a medium effect size (partial eta squared = .0.61) p value set to .05. The non-

dominant side did the majority of the work. The posterior deltoids had a similar muscle 

activation, however the non-dominant activated more. The dominant finger flexors activated 

more than the non-dominant with large individual differences within the sample group. 

 

Conclusions  

This study found significant differences in power production in the dominant and the non-

dominant side of the upper extremities. The non-dominant side had a greater power 

production. The EMG-data showed great individual differences within muscle activation.  
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Ordlista 

D – Dominant sida. 

EMG – Elektromyografi. 

ID – Icke dominant sida. 

MVC – Maximum voluntary contraction. 

N – Newton. 

RPM – Revolutions per minute. 

RPS – Revolutions per second. 

W – Watt. 
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Förord  

Vi skulle vilja uppmärksamma och tacka teamet på Radlabor GmbH för hjälpen och 

tålamodet de haft med kalibreringen av pedalinstrumenten från Smartfit Powerforce. Utan 

deras hjälp hade studien aldrig tagit sig ur startgroparna. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Jens Westergren för hans tålamod, handledning och intresse 

som har överstigit det arbete som förväntas av en handledare. 
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Introduktion 

Inom fysiologi, träningslära och skadeprevention finns mycket skrivet. Många tränar för att 

bli starkare, få bättre prestation, må bättre och så vidare. Bilaterala styrkeövningar, det vill 

säga övningar som involverar båda sidor av kroppen samtidigt, används ofta. Exempel på 

bilaterala styrkeövningar är knäböj, armhävningar, räckhäv och marklyft. Det finns mycket 

forskning gjord på olika styrkeövningar och deras effekt på styrketräning, rehabilitering och 

skadeprevention där effektutveckling (W) och muskelaktivering (EMG) är två mätmetoder för 

att se hur mycket man får ut av träning, då dessa förbättras med träningsanpassning och kan 

påverkas av skador. Skäl till varför muskelskador sker beskriver Jones och Bampouras (2010 

s. 3) genom att kopplingar mellan skaderisk, minskad prestation och försämrad smidighet i 

samband med att det finns muskelobalans.   

Muskelaktivering i samband med muskelobalans mellan kroppens sidor bidrar med ytterligare 

perspektiv på området. En studie utförd på School of Human Kinetics and Recreation, 

Memorial University of Newfoundland, där två grupper med styrketränade och icke 

styrketränade deltagare jämfördes. Studiens syfte var att avgöra skillnader vid 

muskelaktivering i quadriceps genom isometrisk muskelkontraktion (när muskulaturens längd 

förblir densamma samtidigt som spänningen ökar) hos ena och båda benen vid knäextension 

och knäböj (Behm, Power & Drinkwater 2003, ss. 38-39). Studien visade att större inaktivitet 

i muskulaturen hittades vid knäextension vid ena benet än vid båda. Ingen statistisk 

signifikant skillnad hittades vid effektutveckling i samband med maximal frivillig kontraktion 

(MVC) av det dominanta benet. Detta oavsett om endast ett eller båda benen användes vid 

båda deltagargrupperna. Däremot visade de icke styrketränade deltagarna signifikant mindre 

kraft i det icke dominanta benets quadriceps vid knäextension när båda benen användes. Det 

kan bero på mindre förlitande på det icke dominanta benet vid testutförande. Samtidigt 

stärktes muskelaktiviteten hos det dominanta benets quadriceps genom nyttjande av flera 

muskelgrupper i underkroppen (Behm, Power & Drinkwater 2003, ss. 38, 42-44, 46 ). Det kan 

betyda att högre nivåer av muskelaktivering är nödvändigt för att stabilisera bilaterala 

muskelkontraktioner där flera leder är involverade (Behm, Power & Drinkwater 2003, ss. 38, 

49).   

Jones och Bampouras (2010 s. 3) samt Newton, Gerber, Nimphius, och Shim (2006 s. 971) 

skriver även att vid tester av det dominanta och icke dominanta benet har det visat sig att 
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signifikanta skillnader finns i styrka vid knäextension och knäflexion. Samtidigt har Bennell 

et al. (1998 s. 309) visat att viss obalans i hamstrings och quadriceps inte kan förutspå skador 

hos australienska fotbollsspelare. Det tyder på att forskningsfältet är delat gällande bilateral 

muskelobalans och skador, framförallt hos elitidrottare, samt vilka faktorer som fenomenet 

påverkar främst. 

Carpes, Rossato, Faria, och Mota (2008, s. 157) har i en studie visat att cyklister vid lägre 

intensitet producerar större vridmoment med det dominanta benet men att vid högre intensitet 

minskar asymmetrin. Då Carpes et al. (2008, s. 157) visat att dominant och icke dominant ben 

har signifikanta skillnader i effektutveckling vid cykling kan det möjligtvis finnas anledning 

att undersöka olika bilaterala övningar. Detta för att se om dessa ger en balanserad bilateral 

muskelaktivering och effektutveckling, och om dessa övningar behöver kompletteras med 

unilaterala övningar i dominanta eller icke dominanta extremiteter. Att ha en balanserad 

skelettmuskulatur både bilateralt och i relation mellan agonist och antagonister kan möjligen 

minska skaderisken och leda till bättre långvarig prestation och hälsa. 

Bilateral muskelobalans mellan dominant och icke dominant sida av kroppen har visat sig 

vara sammankopplat med axelskador hos volleybollspelare på elitnivå. Muskelobalans mellan 

axlarnas rotationsmuskler spelade en avgörande roll vid antalet axelskador i den dominanta 

armen. Andra faktorer som förhindrad rörlighet, svaghet i muskulatur och 

skulderbladsasymmetri var även bidragande till skaderisk (Wang & Cochrane 2001, s. 403). 

En idrott där balanserad skelettmuskulatur i överkroppen blir viktig är paracykling, eftersom 

vissa cyklar inom paracykling exklusivt använder sig av bilateral rörelse i de övre 

extremiteterna. Paracykling inom denna studie definieras som cykling där endast armrörelser 

används för framåtrörelse. Trots att paracykling är en växande tävlingsidrotts saknas data 

kring skadeförekomst och underliggande orsaker till skador. Armcykling används även som 

posttraumatisk rehabilitering (Kromer et al. 2011, s. 167). Svenska Cykelförbundet (SCF) har 

även uttalat sig om att utveckling av kravprofiler och fysiologiska testmetoder, speciellt för 

paracyklister, behövs. Även mer forskning inom paracykling behövs (Svenska 

Cykelförbundet 2016). De vanligaste skadorna inom paracykling är överansträngningsskador i 

rygg, nacke och axlar (Kromer et al. 2011, s. 167). Ett bakomliggande skäl till varför dessa 

skador förekommer kan hänga samman med bilateral muskelobalans.  
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Studien ämnade att observera bilateral muskelaktivering och effektutveckling i de övre 

extremiteterna genom en modifierad armergometer för att se om skillnader i 

muskelaktiveringen och effekt finns som appliceras av dominanta och icke dominanta 

extremiteter.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte  

Syftet med studien var att observera bilateral effektutveckling (Watt), samt muskelaktivering 

(EMG) i de övre extremiteterna. En bilateral övning observerades för att se om skillnader i 

muskelaktivering och effektutveckling fanns i dominant respektive icke dominant övre 

extremitet, samt diskutera dess implikationer. 

Frågeställningar  

• Genereras lika mycket effekt bilateralt vid användandet av armergometer?   

• Aktiveras dominanta respektive icke dominanta fingerflexorerna lika mycket bilateralt 

vid användandet av armergometer?  

• Aktiveras dominanta respektive icke dominanta bakre deltoideus lika mycket bilateralt 

vid användandet av armergometer?  
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Metod 

Urval  

Urvalet bestod av nio tränade deltagare där populationen var tränade individer. Urvalet 

eftersträvades vara så stort som möjligt med den tidsram som fanns. Därav tillämpades ett 

bekvämlighetsurval. Urvalet begränsades utifrån kriterierna att deltagare dels ska ha varit 

skadefria inom det senaste året. Urvalet skulle även vara fria från sjukdom och inte ägna sig åt 

en idrott eller ha träningsbakgrund inom en idrott där bilateral obalans var förekommande. 

Exempel på idrotter där bilateral obalans inte är förekommande är löpning, längdskidåkning, 

landsvägscykling, rodd med flera. Utöver detta begränsades urvalet till tränade individer. 

Tränade individer definieras utifrån WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet som pågått 

kontinuerligt under två år. För vuxna rekommenderar WHO 150 minuter medelintensiv 

konditionsträningsträning varje vecka eller 75 minuter högintensiv konditionsträning. Eller en 

mix av dessa. För att öka hälsofördelarna rekommenderas även styrketräning för hela kroppen 

minst två gånger i veckan (WHO 2010, ss.7-8). Med andra ord uteslöts deltagare som ägnar 

sig åt idrott eller har ägnat sig åt en idrott där ena sidan av kroppen används mer än den andra. 

Deltagare som var eller nyligen varit skadade i överkroppen och om dem inte nådde upp till 

träningskraven. 

Flygblad om studiens ämnande lämnades ut vid olika gym i Falun och på 

Idrottstränarprogrammet på Högskolan Dalarnas Facebookgrupp. Dessa gym var Friskis & 

Svettis Falun, Actic Lugnet samt Måndagsklubben. Utöver detta söktes även deltagare från 

Idrottstränarprogrammet på Högskolan Dalarna. 

Urvalet informerades om studien genom ett informationsbrev som delades ut i samband med 

datainsamling (Bilaga 1). 

Apparatur  

Apparatur som användes vid insamling av data för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar var en Monark armergometer (Ergomedic 831 E) med tillhörande 

mjukvaruprogram Monark bt2v1 Bectron AB, Sweden, ergomedic 839 E MEC3V11R15. För 

Monark armergometern användes Monark Test Software (V.1.0.15.0) för framtagning av 

protokoll för testutförande. Armergometern var modifierad så båda sidor gick endast att veva i 
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samma riktning samtidigt (Figur 1). Med armergometern användes pedalkraftinstrumentet 

Smartfit Powerforce, ett mätinstrument som anger pedalkraft i höger och vänster pedal 

(Smartfit 2018). För denna studie har pedaler bytts ut mot handtag. Utöver dessa två 

instrument användes även elektromyografi (EMG) för registrering av bilateral 

muskelaktivering i de övre extremiteterna. Det EMG-instrument som användes var DELSYS 

INC. Trigno Wireless EMG System med Wireless EMG Sensors (SP-W01D). Data som 

samlades in analyserades sedan för att jämföra bilateral effektutveckling (W) och muskel 

EMG i de övre extremiteterna. 

 

Figur 6 Armergometern modifierades för att mäta bilateralt muskelarbete 

 

Design  

Studien som genomfördes var en observationsstudie som utgick från ett post-positivistiskt 

perspektiv. Ontologiskt talat, vad för fenomen som existerar i världen, eftersträvar ett post-

positivistiskt perspektiv att data som samlas in genom observation ska hållas objektiv men 

erkänner att objektiviteten förvrängs av forskarens värderingar vid analys (Jones 2015, ss. 19, 

21–22; Johansson & Liedman 1993, s. 242). Viktiga aspekter av ett positivistiskt perspektiv är 

kontrollen av variabler vid studiens tester, graden av återupprepningsbarhet och 
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hypotestestning för att stärka resultatet. Oavsett design bakom datainsamling, som exempelvis 

statistik, intervjuer och enkäter, bottnar analysen av data i tolkning av medvetna eller 

omedvetna avsikter. Det gör resultat förvridna utifrån data som samlats in. Förmedlandet 

påverkas av forskaren själv, då denna är en närvarande aktör vid insamling av data (Myrdal 

2009, s. 32; Myrdal 2005, s. 16). Inom naturvetenskap sker datainsamling genom 

observationer och experiment. Resultat eftersträvas att hållas objektiva genom aktivt 

avståndstagande från forskare. Det görs för att minska förvridning av data (Myrdal 2009, s. 

33; Myrdal 2005, s. 17). 

Testdata samlades in i form av kvantitativ data, eftersom studiens kunskapsteoretiska 

perspektiv (även kallat epistemologisk utgångspunkt) utgick från kvantitativ metodik (Jones 

2015, ss. 19, 25). Kvantitativ metodik innebär att numeriska värden är viktiga för att 

generaliseringar ska kunna göras, vilket sker genom kvantifiering. För att kvantifiering ska 

vara möjligt innebär det att urvalsgrupp av större storlek krävs, och för statistisk analys av 

numeriska värden, för att kunna uttalas sig om generaliseringar och samband mellan variabler 

(Jones 2015, s. 17; Hopkins 2002, s. 2). Precisheten av observationer och mätningar blir 

fundamentala, eftersom det möjliggör statistisk analys och lämnar mindre rum för personlig 

tolkning av resultat. Graden av kontroll över variabler och återupprepningsgraden gör att 

resultatskillnader kan jämföras mellan urvalets deltagare (Jones 2015, s. 16; Hopkins 2002, s. 

2).  

Studien hade även sin utgångspunkt i etablerande teorier om bilaterala skillnader i 

muskulatur, vilket gjorde att en deduktiv ansats för studien blir relevant för syftet. En 

deduktiv ansats utgår ifrån en idé som baseras och utvecklas från etablerad teori som sedan 

prövas genom insamling av data (Gratton & Jones 2010, ss. 26, 36).  

Genomförande 

Studien inleddes med att deltagande blev informerade om vilka tider de blivit tilldelade att 

enskilt komma till LIVI (Idrotts- och hälsolaboratoriet på Högskolan Dalarna). På plats möttes 

den enskilde deltagaren upp av testledarna för att sedan bli tilldelad ett informationsbrev att 

läsa igenom i detalj, för att sedan ge samtycke för att delta i studien. LIVI:s hälsodeklaration 

fylldes i för att säkerställa att inga sjukdomar eller skador kan påverka deltagare negativt 

(Bilaga 2). Hälsodeklarationen sparades av handledaren och förstördes vid studiens avslut. 

Efter att den deltagande hade gett samtycke för sitt deltagande i studien gav testledarna 
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instruktioner och beskrivning av testutförandet. Testledarna frågade även den deltagande om 

denne var höger- eller vänsterhänt. Instruktionerna för testutförande gick till genom att 

testledarna beskrev och visade deltagaren hur armergometern skulle användas. Deltagaren 

skulle sitta med rak rygg och eftersträva att använda båda armar lika mycket vid 

testutförandet. Armergometern ställdes in i höjdläge för att passa deltagaren. En fast stol med 

ryggstöd användes under testutförandet för deltagaren. Deltagarna skulle hålla ett så jämnt 

tempo som möjligt (ca: 50 RPM, varv per minut eller revolutions per minute på engelska) 

under testets gång.  

Efter instruktioner från testledarna genomgicks procedur för att testa EMG-signaler. 

Proceduren för test av EMG-signaler utgår från följande steg enligt Konrad (2005, s. 26): 

1. Deltagaren ska ha ändamålsenliga kläder, i detta fall löst sittande klädsel. 

2. Elektrodplacering bestäms med hjälp av markeringspenna och ett flexibelt måttband. 

Se Konrad (2005, ss. 20-21) för elektrodplacering. 

3. Rengör hud för elektrodplacering. 

4. Placera elektroderna parallellt till muskelfibrernas riktning med cirka två centimeters 

distans mellan elektroderna. Använd den minsta elektroden möjlig. 

5. Vänta minst tre minuter och använd tiden till att förbereda deltagaren. 

6. Be deltagaren att sitta ner och slappna av. 

7. Utför normalisering av EMG. 

Normalisering av EMG sker i enlighet Konrad (2005, s. 31) för deltoideus samt 

fingerflexorerna. Den mest använda metoden för normalisering av EMG sker genom MVC 

(maximum voluntary contraction). MVC utförs genom muskeln spänns så mycket som möjligt 

mot ett statiskt motstånd. Skälet till att MVC används är för att dels göra det möjligt att 

replikera testet, dels för att få ett referensvärde i procent istället för mikrovolt (Halaki & Ginn 

2012, ss. 177–180; Konrad 2005, s. 29). MVC utfördes en gång under fem sekunder för 

fingerflexorer respektive bakre deltoideus. Dessa muskler valdes ut utifrån att ett pilottest 

utfördes. I samband med detta upplevdes dessa muskler som mest aktiva.   

Deltagaren fick prova på armergometern för att minska utförandefel innan datainsamlingen 

skedde. Testet gick till genom att deltagaren fick sätta sig ner på en stol framför 

armergometern för att sedan greppa tag i handtagen, som roterar åt samma håll samtidigt, och 

veva dem framåt i en roterande rörelse. Deltagarna fick först komma upp i ett jämt tempo av 
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ca: 50 RPM. När detta var uppnått startades datainsamling. Aktivt vevande pågick under sju 

minuter och 30 sekunder där deltagaren fick i uppgift att försöka hålla ett jämt RPM på 50 

med ett stegrande motstånd motsvarande 30, 60, 90 och 120 Watt under 60 sekunder per 

motstånd. Mellan dessa skedde aktiv vila på en minut för att minska trötthetsfaktorer (se 

Tabell 1). 

Dessa motstånd valdes för att deltagarna skulle utan svårighet kunna slutföra testet och att 

ingen av deltagarna behöver utsättas för någon större kardiovaskulär belastning. Testdata 

samlades in under 30 sekunder i mitten av varje belastningsintervall. Under testututförandets 

ca: 8 minuter mättes EMG av bakre deltoideus samt palmaris longus (fingerflexorer) för att 

mäta muskelaktivitet i respektive sida av kroppen. Handtagen till armergometern kopplades 

pedalkraftinstrumentet Smartfit Powerforce för att mäta effektutvecklingen i höger respektive 

vänster handtag i samband med testutförandet. Efter ca: 8 minuter var testutförandet över och 

deltagaren blev instruerad att släppa handtagen till armergometern när testet var slutfört. 

Elektroderna för EMG plockades av deltagaren efter testutförandet. Efter detta var testet klart 

och om deltagaren hade ytterligare frågor kring studien eller testet besvarade testledarna 

dessa. Genomförandet av testutförandet återupprepades för varje deltagare. 

Tabell 1. Protokoll för testutförande. 

Tid Effekt 
30 sek 0 W 
1 min 30 W 
1 min 0 W (aktiv vila) 
1 min  60 W 
1 min 0 W (aktiv vila) 
1 min 90 W 
1 min 0 W (aktiv vila) 
1 min 120 W 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet beskriver träffsäkerheten av studien, det vill säga, studien mätte det den ämnade att 

mäta och avgör om tolkningar som görs är giltiga (Jones, 2015 s. 103). Apparaturen som 

användes var EMG (DELSYS INC. Trigno Wireless EMG System med Wireless EMG 

Sensors (SP-W01D)), pedalkraftinstrumentet Smartfit Powerforce för att mäta Watt, samt 

Monark armergometer (Ergomedic 831 E) med Monark Test software  (V.1.0.15.0) för RPM. 
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Apparaturen som användes styrker studiens validitet, eftersom studiens syfte och 

frågeställningar handlar om effektutveckling och muskelaktivitet vid bilateral övning vilket 

apparaturen gör. Samtidigt kan validiteten av Smartfit Powerforce-pedalerna vid 

armergometer ifrågasättas, eftersom dessa är avsedda för cykling och är kalibrerade därefter, 

och att pedalerna sitter parallellt med varandra. Det blir även svårt att dra specifika slutsatser 

kopplade till styrketräning, då den bilaterala övning som används vid testutförandet har 

specifik övergång till paracykling. 

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, innebär hur tydlig och gedigen metodiken för studien är 

och även dess återupprepningsgrad (Jones, 2015 ss. 101–102, 104–105). Studiens metod 

eftersträvade att vara genomarbetad och detaljerad för att stärka återupprepningsgraden. 

Samtidigt väga detta emot beskrivningen av metodens totala omfattning och proceduren för 

att få fram data relevant för studiens syfte. En lång och djupgående metodbeskrivning har 

detta till sin för- och nackdel, eftersom återupprepningsgraden höjdes samtidigt som risken för 

feltolkningar riskerar att bli fler på grund av metodens längd. 

 

Dataanalys 

Testdata som samlades in jämförde skillnader mellan deltagarnas bakre deltoideus (bakre 

axelmuskeln) och palmaris longus bilateralt för att göra kvantifierbara generaliseringar utifrån 

medelvärde och standardavvikelse vid effekt och muskelaktivering genom muskel EMG. För 

att analysera data utfördes ett signifikanstest på de beroende och oberoende variablerna. 

Beroende variabeln var effektutvecklingen hos dominant och icke dominant sida. De 

oberoende variablerna var belastningsnivåerna. För att se om skillnader som observerades var 

statistiskt signifikanta.  

 

Inferentiell statistik användes för att mäta om statistisk signifikant skillnad finns hos variabler 

mellan urvalsgrupper. I detta fall jämfördes statistisk signifikant skillnad inte mellan 

urvalsgrupper, utan variabler inom urvalsgruppen. Statistisk signifikans produceras utifrån 

inferentiella statistiska tester där probabiliteten, eller p-värdet (p), används för att bestämma 

om en signifikant skillnad eller relation finns eller inte. Ju mindre värdet p är, desto högre är 

den statistiska signifikansen. Slumpen att skillnader eller relationer finns mellan 

urvalsgrupper eller variabler minskar ju mindre p-värdet är (O'Donoghue 2010, s. 183). 

Tröskelvärdet för att avgöra signifikans är vanligtvis 0.05, där värden under tröskelvärdet 
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räknas som statistiskt signifikanta. Det innebär att chansen till att resultatet är på grund av 

slumpen endast är fem procent. Det finns dock olika tröskelvärden som kan väljas. Valet av p-

värde som indikerar signifikans beror på den övre gränsen forskaren vill sätta för chansen att 

göra en Typ I fel. Typ I fel innebär att hävda att skillnader mellan urvalsgrupper representerar 

en skillnad mellan motsvarande populationer när det i verkligheten inte gör det. Typ II fel, 

däremot, menar på att skillnader mellan urvalsgrupper inte finns när skillnader finns i 

motsvarande populationer (O'Donoghue 2010, ss. 183-184). För denna studie var p-värdet .05 

eftersom det vanligtvis används.  

 

Deskriptiv statistik används för att summera urval i termer av givna variabler. I detta fall blev 

de givna variablerna numeriska vilket beskrev urvalet genom användningen av medelvärden, 

vars förhållanden kunde jämföras med standardavvikelse för att se spridningen kring 

medelvärden (O'Donoghue 2010, s. 182). 

Parametriskt test 

Data som samlades in analyserades med det parametriska testet tvåvägs oberoende ANOVA 

(tvåvägs variansanalys). Tvåvägs oberoende ANOVA är ett parametriskt test som används för 

kvotdata, och testar relationen mellan variabler. Att det parametriska testet är tvåvägs innebär 

att det finns två oberoende variabler, vilket möjliggör att den enskilda och gemensamma 

effekten hos två oberoende variabler. Fördelen med tvåvägsdesign är att effekten hos varje 

oberoende variabel kan testas enskilt, men även utforska och se om de två enskilda oberoende 

variablerna interagerar med varandra. Interaktion mellan oberoende variabler sker när 

effekten hos en enskild oberoende variabel på beroende variabeln beror i sin tur på nivån av 

den sekundära oberoende variabeln. Exempelvis kan ålder påverka optimism som skiljer sig 

mellan män och kvinnor. För män kan optimism öka med ålder, medan minska hos kvinnor. 

Om detta stämmer skulle en interaktionseffekt finnas, och för att beskriva ålderns påverkan 

måste det specificeras vilken grupp (män eller kvinnor) som refereras till (Pallant 2007, s. 

257). 
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Parametriska test används när resultat räknas ut genom att använda urvalets parametrar, så 

som medelvärde, standardavvikelse och urvalsstorlek. Parametriska tester är mer kraftfulla än 

icke-parametriska alternativ som förlorar information när värden omvandlas till 

rangordningar. Det finns tre huvudantaganden för parametriska test, dock har vissa tester fler. 

Dessa tre är: 

Beroende variabeln mäts på en intervallskala. 

1. Beroende variabeln fördelas normalt. 

2. Varianter på beroende variabeln är liknande mellan olika urvalsgrupper när de 

jämförs. 

Det första av dessa antaganden kan avgöras genom att se om beroende variabeln har en 

numerisk skala. För användning av parametriskt test behövs även en normalfördelning av 

beroende variabeln. När beroende variabeln saknar normalfördelning eller när urvalsgrupper 

som jämförs har olika varianter av beroende variabel är det nödvändigt att använda icke-

parametriskt test. Icke-parametriska test kan data användas så länge den kan rankas 

(O'Donoghue 2010, ss. 180-181). 

 

Utförande av datainsamling 

Data från pedalinstrumentet Smartfit Powerforce samlades in under 30 sekunder vid varje 

belastning när steady state, det vill säga när ett jämt tempo hade uppnåtts. För att se att steady 

state uppnåtts och test utfördes vid 50 RPM användes Monark armergometerns tillhörande 

mjukvaruprogram Monark Test Software (V.1.0.15.0). Smartfit Powerforce samlades in 

15000 värden (500 Hertz per sekund) under 30 sekunder per belastningsintervall. Samidigt 

samlades EMG-data från DELSYS INC. Trigno Wireless EMG System som sedan analyserades 

i dess tillhörande analysprogram DELSYS EMGworks Analysis 4.3.2. Det utfördes för 

framtagning av medelvärden av normaliserade EMG-värden för bakre deltoideus samt 

palmaris longus. Medelvärdena av EMG-data användes sedan i resultatet för validering av 

effektvärderna från Smartfit Powerforce.  

 

En vanlig analysmetod för framtagning av EMG-data utifrån normalisering av MVC är en 

bearbetningsmetod som använder sig av ett maximalt kvadratrotsvärde av registrerade 
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testdata. Det utförs för att normalisera påföljande EMG-dataserier. Effekten visas i procent av 

MVC-värde (%MVC), vilket kan användas för att enkelt skapa en grund vid jämförelser av 

data mellan deltagare. EMG-signaler är beroende av användaren, vilket gör att registreringar 

skiljer sig åt även när mätningar sker från samma placering under samma rörelse mellan 

deltagare. På grund av detta användes en normalisering av MVC, eftersom det eliminerar 

variation och möjliggör jämförelser av testdata mellan deltagare. Denna teknik användes i 

EMGworks Analysis mjukvara och dess inbyggda kalkylator, EMGscripts (DELSYS 2014).  

 

Efter att testdata samlades in från Smartfit Powerforce och DELSYS INC. Trigno Wireless 

EMG System överfördes och sparades testdata i Microsoft Excel (2016). För att få fram 

medelvärden i Watt från höger respektive vänster pedal från Smartfit Powerforce räknades 

resultaten ut.  

 

Värdet för den tangentiala kraften från kraftkomponenten Fe samlades in i N (Newton). 

Värdet från den radiala kraften, Fu, uteslöts eftersom effekttappet från kraftkomponenten inte 

var relevant i samband med den apparatur som användes, det vill säga armergometern. Efter 

att värdet för Fe samlats in i N användes sedan en formel för att få ut W (Watt) från testdata. 

Följande formel användes: � = 2 × � × � × � × � 

P = Power (Watt). 

F = medelvärdet av kraft i N (Newton), det vill säga värdet från Fe. 

L = Vevaxelns längd i meter. 

N = Kadens i Hz (Hertz), det vill säga varv per sekund (RPS eller revolutions per second). 

Efter att testdata från Smartfit Powerforce räknats om till W sammanställdes medelvärden av 

effekt i höger respektive vänster sida för att sedan jämföras med varandra tillsammans med 

EMG-data i procent för höger respektive vänster sida.  

Etiska överväganden 

Ingen information som kan göra det möjligt att identifiera deltagare kommer finnas tillgänglig 

för testledarna under studiens förlopp. Information utöver de testdata som tas fram vid 

utförandet av test är heller inte relevant för testledarna, då endast numrering för varje 

deltagares testdata behövs för att hålla isär dem. Syftet med testet och testdata är att jämföra 

bilaterala skillnader inom deltagarna själva vilket gör information såsom namn, längd, vikt 

och ålder irrelevant för studiens syfte. Dock behövdes en hälsodeklaration fyllas i för att 
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säkerställa så att inga sjukdomar eller skador kunde påverka deltagare negativt fanns. Denna 

hälsodeklaration sparades av handledaren och förstördes vid studiens avslut. Ett kodat register 

upprättades för deltagarna där handledaren är den enda som kunde identifiera deltagarnas 

testdata till en specifik individ. Denna kodnyckel hölls inlåst så att obehöriga inte kunde 

komma åt den, och förstördes vid studiens avslut. Slutligen använde sig studien av ett urval 

där deltagarna var vana vid fysisk aktivitet, samtliga friska och skadefria, och därför ägna sig 

åt fysisk aktivitet de var vana vid.  

EMG som användes var av en trådlös variant, vilket tog bort risken för elektrifiering som i 

annat fall hade varit en risk vid användandet av EMG.  

Forskningsetikens övergripande syfte är att hitta en balans mellan olika intressen, där kunskap 

är ett av dem. Kunskap är värdefull eftersom det kan bidra till utveckling på samhälls- och 

individnivå (Vetenskapsrådet 2011, s. 7). Som forskare förväntas man genomföra forskning 

med där god kvalitet erhålls och stå fri från yttre influenser, manipulering eller agenda. 

Forskare har även ett ansvar mot de deltagande som är delaktiga i forskning, men även mot 

dem som indirekt påverkas av den. Forskningen ska även eftersträva att hålla ordningsamhet, 

rättvishet vid bedömning av andras forskning samt sträva efter att inte skada människor, djur 

eller miljö. Forskare ska utöver detta tala sanning om sin forskning där transparens, 

medvetenhet och god dokumentation är grunden för rättvishet för forskningens levnadsregler. 

Förtroende för forskare och samhällets förtroende i forskning skapar goda förutsättningar för 

framtida forskning (Vetenskapsrådet 2011, s. 8). Även om författarna inte är forskare så 

följdes dessa riktlinjer. 

Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna hade rätt att avbryta när som helst under 

studiens gång. Information om studien och dess syfte delgavs till alla deltagare, och att all 

information användes endast inom forskning. Ingen deltagare understeg 15 års ålder utifrån 

samtyckeskravet. Samtliga överväganden var i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer för 

forskningsetik (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). I enlighet med forskningsetiska nämnden 

(FEN) fylldes en egengranskningsblankett i för att avgöra om etisk granskning behövdes för 

utförandet av studien, där alla frågor besvarades med ett nej förutom frågan om personregister 

(Högskolan i Dalarna u.å.). Det betydde att en ansökan till FEN skickades in, som sedermera 

godkändes.  

 



 

22 
 

Resultat 

Sammanlagt deltog 9 deltagare där testdata för effektutveckling samlades in från dominant 

respektive icke dominant sida i de övre extremiteterna. Normaliserad EMG-aktivitet samlades 

in från dominant respektive icke dominant sida i fingerflexorerna samt dominant respektive 

icke dominant sida i bakre deltoideus. Samtliga deltagares testdata sammanställdes i 

medelvärden för deras dominanta och icke dominanta sida av kroppen vid olika 

belastningsintervaller. Effektutveckling presenteras med medelvärden (M) i W (Watt) och 

standardavvikelser (SD) och presenteras i Figur 2,4,6,8 för dominant samt icke dominant sida 

vid varje belastningsintervall. EMG-resultat presenteras med medelvärden i % (procent av 

MVC) och standardavvikelser. Dessa och presenteras i Figur 3,5,7,9 för musklerna, dominant 

(D) respektive icke dominant (ID) fingerflexor (D. flexor, ID. flexor) samt dominant 

respektive icke dominant bakre deltoideus (D. delta, ID. delta). Resultatet visade att bakre 

deltoideus icke dominant sida aktiveras mer över alla belastningar, dock med liten marginal. 

De dominanta fingerflexorerna gör ett större arbete kontra de icke dominanta (se figur 

3,5,7,9). Se Bilaga 3 för data. 
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Figur 8 Procent av normaliserad EMG på höger respektive vänster sida vid belastningsintervall 30 watt. M 
=10,03 (SD =8,59) D.flexor, M =6,05 (SD =4,47) ID.flexor, M =4,56 (SD =3,69) D.delta och M =5,02 (SD 
=4,58) ID.delta 

Figur 7 Effektutveckling på dominant och icke dominant sida vid belastningsintervall på 30 watt. M =20,85 
(SD =3,8) för dominant sida och M =24,79 (SD =5,59) för icke dominant sida  
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Figur 10 Procent av normaliserad EMG på dominant och icke dominant sida vid belastningsintervall 60 watt. M 
=14,05 (SD =11,76) D.flexor, M =8,01 (SD =3,25) ID.flexor, M =7,76 (SD =6,59) D.delta och M =8,39 (SD 
=10,83) ID.delta 
 

Figur 9 Effektutveckling på dominant och icke dominant sida vid belastningsintervall på 60 watt. M = 35,49 
(SD =7,15) för dominant sida och M =40,42 (SD =9,8) för icke dominant sida 
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Figur 6 Effektutveckling på dominant och icke dominant sida vid belastningsintervall på 90 watt. M =52,57 (SD 
=10,12) för dominant sida och M =56,54 (SD =10,74) för icke dominant sida 
 

Figur 7 Procent av normaliserad EMG på dominant respektive icke dominant sida vid belastningsintervall 90 
watt. M =19,35 (SD =16,17) D.flexor, M =11,91 (SD =4,63) ID.flexor, M =10,37 (SD =5,49) D.delta och M 
=11,03 (SD =10,75) ID.delta 
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Figur 8 Effektutveckling på dominant och icke dominant sida vid belastningsintervall på 120 watt. M =65,04 
(SD =6,82) för dominant sida och M =68,13 (SD =9,74) för icke dominant sida 

 

Figur 9 Procent av normaliserad EMG på dominant respektive icke dominant sida vid belastningsintervall 120 
watt. M =23,98 (SD =17,66) D.flexor, M =14,11 (SD =5,35) ID.flexor, M =15,93 (SD =8,22) D.delta och M 
=16,75 (SD =13,8) ID.delta  
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Signifikanstest 

Shapiro-Wilk test användes för att se om data var normalfördelad då deltagarna var färre än 50 

individer, och visade att data var normalfördelad (Bilaga 4) (Royston 1982, s. 115). Det 

innebar att ett tvåvägs oberoende ANOVA kunde utföras.  

Med SPSS version 25 utfördes ett tvåvägs oberoende ANOVA på insamlad data (Bilaga 5) 

för att undersöka skillnaden mellan effektutvecklingen i dominant kontra icke dominant sida 

vid fyra olika belastningsnivåer (30W, 60W, 90W och 120W). Interaktionen mellan hand och 

belastningsnivåer var inte statistisk signifikant, F (3, 64) = 0.37, p = .99. Det fanns en 

statistisk signifikans mellan dominant och icke dominant sida F (3, 64) = 4.13, p = .046; med 

en medelstor effektstorlek (partial eta squared = .061). Post-hoc jämförelse av belastningarna 

visade att statistisk signifikans fanns hos alla belastningar (p-värdet satt till .05). Där icke 

dominant sida gjorde det största arbetet. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att observera bilateral effektutveckling och muskelaktivering i de övre 

extremiteterna. En bilateral övning observerades för att se om skillnader i muskelaktivering 

och effekt fanns i dominant respektive icke dominant övre extremitet, samt diskutera dess 

implikationer. Resultatet återkopplas till frågeställningarna om lika mycket effekt genereras 

bilateral vid användandet av armergometer. Resultatet återkopplas även till om dominanta 

respektive icke dominanta fingerflexorerna samt dominanta respektive icke dominanta bakre 

deltoideus aktiveras lika mycket bilateralt vid användandet av armergometer.  

 

Studiens resultat visade att signifikanta skillnader fanns i effektutveckling vid dominant och 

icke dominant sida av kroppen vid armcykling. Resultatet visade även att skillnader i 

muskelaktivering fanns för dominanta och icke dominanta fingerflexorerna samt bakre 

deltoideus. Bakre deltoideus aktiveras generellt sätt lika mycket mellan dominant och icke 

dominant sida av kroppen, och hos fingerflexorerna fanns stora skillnader mellan dominant 

och icke dominant sida. Inga slutsatser kan dras från muskelaktivering hos dominanta och 

icke dominanta fingerflexorerna samt bakre deltoideus på grund av stora individuella 

skillnader hos urvalsgruppen.  
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Resultatdiskussion 

Den statistiska signifikansen för tvåvägs oberoende ANOVA visade att skillnader mellan 

dominant och icke dominant sida av kroppen fanns. Studiens resultat jämfört med tidigare 

forskning är motsägelsefullt i den bemärkelsen att ordningen är omvänd gällande 

effektutveckling i dominant och icke dominant sida av kroppen. Vad detta kan bero på bottnar 

i flera anledningar. Tidigare forskning har undersökt bilateral effektutveckling och 

muskelaktivitet i ben och inte armar, samt inte vid den typ av bilateral övning som användes i 

studien. Utöver detta intresserar sig forskning framförallt av nedre extremiteter. Detta kan 

hänga ihop med att många av de stora idrotterna involverar prestation i ben. Varför resultaten 

blev att icke dominanta sidan gjorde ett större jobb kan bero på att man förväntar sig att den 

dominanta sidan ska göra jobbet utan att man behöver anstränga sig och därför blev det så att 

icke dominanta sidan gjorde ett större arbete.  

 

Wang och Cochrane (2001, s. 403) förklarar att bilateral muskelobalans mellan dominant och 

icke dominant sida av kroppen, bidrar ökad risk av axelskador hos volleybollspelare. Faktorer 

som förhindrad rörlighet, svaghet i muskulatur och asymmetri kan vara bidragande till ökad 

skaderisk (Wang & Cochrane 2001, s. 403). Dock svarar det inte på varför bilateral 

muskelobalans uppstår. Carpes et al. (2008, s. 157) beskriver i deras studie hur cyklister vid 

lägre intensitet skapade större vridmoment med dominant ben jämfört med icke dominant, där 

denna asymmetri jämnade ut sig vid hög intensitet. Resultatet i denna studie skiljde sig 

däremot åt från Carpes et al. (2008) då icke dominant sidan av kroppen hade en högre 

effektutveckling än dominant. Dock undersöker studierna olika områden, den ena armar och 

den andra ben, vilket gör att resultaten mellan dem blir svåra att jämföra. Utöver detta skedde 

övningen vid armcykling i denna studie genom att båda handtagen vevades parallellt med 

varandra och inte som vid traditionell cykling. Trots detta belyser Carpes et al. (2008) och 

även denna studie, en större fråga i sammanhanget. Det finns skäl att undersöka olika 

övningar och se om dessa ger en balanserad bilateral muskelaktivering och effektutveckling. 

Syftet skulle bli att se om dessa övningar behöver kompletteras med unilaterala övningar i 

dominanta eller icke dominanta extremiteter. Skulle det visa sig att liknande resultat som 

denna studie fått fram även återfinns inom paracyklister kan det vara en underliggande orsak 

till skadeförekomsten som Kromer et al. (2011, s. 167) beskriver. Att besvara varför bilateral 

muskelobalans uppstår togs inte upp i denna studie.  
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Åtgärder kan däremot tas för att förminska muskelobalans. Unilateral träning kan vara 

nödvändig i den sida av kroppen som arbetar mindre, dock behövs mer forskning. Här bör det 

även poängteras ut att bilateral muskelobalans fanns hos vissa deltagare i urvalsgruppen, 

medan andra hade muskelbalans mellan kroppens sidor.  

 

Insamlad EMG-data visade att generellt följer bakre deltoideus muskelaktivering resultaten 

hos effektutvecklingen vid samtliga belastningsnivåer, medan fingerflexorerna var ordningen 

omvänd med större skillnader mellan dominant och icke dominant sida. EMG-data användes 

som validering för att styrka validiteten hos resultaten för effektutveckling då apparatur som 

använts inte specifikt är utformad för metoden. Samtidigt kan detta argumenteras emot då de 

individuella skillnader som insamlad EMG-data visar gör det svårt att säga någonting om den. 

 

Metoddiskussion 

Designdiskussion 

Först och främst bör designens definition klargöras. Studien är inte en observation i 

humanioras anda, utan snarare naturvetenskaplig. Observation används oftast för beskrivande 

forskning snarare än förklarande, då den är bättre lämpad. Ett annat skäl till varför 

observation kan användas är när andra metoder icke är lämpade för forskningens ändamål 

(Jones 2015, s. 160). Detta är fallet för denna studie, eftersom den undersöker om båda 

sidorna av kroppen aktiveras lika mycket och producerar lika mycket kraft vid bilateral 

övning. Det är även ändamålet vid bilateral träning generellt. Genom den apparatur som 

använts under studiens genomförande observerades om bilateral övning fördelade 

muskelaktivering och effektutveckling jämt mellan kroppssidorna, då dessa fysiologiska 

processer sker inuti kroppen. Med andra ord sker observation men med hjälp av apparatur för 

att se vad som sker i kroppen. På grund av detta skulle studiens design kunna kallas för 

experimentell observation, eller humanbiologisk observation, då observation sker med hjälp 

av medel som förknippas med experiment och laboration i en artificiell miljö. 

 

Inlärningseffekt brukar vara en stor nackdel vid experimentell design. Inlärningseffekten 

innebär att deltagare som är delaktiga i en studie och ska utföra en övning kommer sedan 

utföra samma övning igen och utan att några andra förändringar än att deltagaren har blivit 

mer kompetent att utföra övningen (Wu, Sanderson & Bittner 2003, s. 129). Vilket kan skapa 



 

30 
 

felaktiga slutsatser. Denna studie undkom denna svårighet då testdata endast samlades in vid 

ett tillfälle och ingen inlärningseffekt kunde ske. En styrka i studien var att data endast 

samlades in under 30 sekunder i mitten av varje belastningsintervall. Detta gjordes av två 

anledningar. För det första så hade deltagarna hunnit få ett stabilt RPM. För det andra så 

visste inte deltagarna om när under testet data samlades in, vilket i annat fall hade kunnat få 

dem att anpassa sin armcykling till när datainsamlingen gjordes.  

 

Observationsdesignen för denna studie skedde i form av deltagande observation. Deltagande 

observation sker i form av att forskaren är själv delaktig i fenomenet som studeras (Jones 

2015, ss. 160). Författarna blev deltagande i observationen indirekt, eftersom apparaturen som 

användes vid studiens genomförande testades ett flertal gånger av dessa. Det gjordes för att 

kalibrera och testa så all apparatur fungerade som det skulle inför datainsamling. 

Observationsstudier har både för- och nackdelar. En fördel med observationsstudier är dess 

rättframhet. Utforskandet och datainsamling av fenomen kan göras medan de sker istället för 

att använda sig av återkallelser från individer för särskilda händelser (Jones 2015, s. 163). 

Detta hänger ihop med vad som togs upp i det tidigare stycket, då uppfattningen av bilateral 

muskelaktivitet och effektutveckling är att den är jämt fördelad vid bilateral övning, men hur 

kan man vara säker på detta om det inte ställs inför prövning? 

 

En fördel med observationsstudier är att observation tar plats i en naturlig miljö (Jones 2015, 

s. 163). Denna studie saknar detta. Fenomenet, bilateral effektutveckling och 

muskelaktivering, tar rum i en så kallad artificiell miljö, vilket kan ses som en nackdel. 

Samtidigt krävdes en laborationsmiljö för att möjliggöra observation av bilateral 

effektutveckling och muskelaktivering. Däremot vänder studien en vanlig nackdel till sin 

fördel. Ett vanligt problem vid observationer är problem vid datainsamling. Problemet bottnar 

i att veta vad man tittar efter och att inget viktigt för observationen missas (Jones 2015, s. 

163). Studien har vänt detta till sin fördel eftersom apparatur krävs för att ens kunna observera 

de fenomen studien ämnade att undersöka.  

 

Ett problem med observationsstudier är att testledare kan påverka deltagare till att agera på ett 

visst sätt utifrån vad dem tror att man vill (Gratton & Jones 2010, s. 181). Även 

standardiserade instruktioner vid studien blir viktigt, eftersom det påverkar studiens 

återupprepningsgrad och kontroll av variabler. Då ett välformulerat informationsbrev delades 

ut innan testgenomförande och deltagarna fick ställa frågor gällande tillvägagångssätt, detta 
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kan sägas vara en styrka för studien. Det påverkar studiens återupprepningsgrad och 

träffsäkerhet positivt. Samtidigt så finns en risk att deltagarna påverkades av testledarna då 

dessa inte gav exakt lika information vid varje test. Ett mer standardiserat 

genomförandeprotokoll skulle behövts för att minska olika påverkan på deltagarna från 

testledarna. En standardisering av själva armcyklingen skulle öka reliabiliteten; det vill säga 

höjd av ergometer och placering av stolen beroende på längd av deltagare. 

 

Ytterligare fördelar med observation som metoddesign är att beteenden som inte är uppenbara 

hos urvalet synliggörs. Deltagare kan vara omedvetna om hur de beter sig i särskilda 

situationer, eller tror sig agera på ett annat vis (Jones 2015, s. 163). Observation möjliggör att 

beteende kan iakttas snarare än att fråga individer om dem, som kan vilja ändra information 

om sig själva eller inte återkalla sitt beteende korrekt (Jones 2015, s. 159). Denna punkt blir 

relevant för studiens syfte, eftersom att man återigen förutsätter att bilateral övning bör 

aktivera muskler i båda sidor av kroppen relativt jämt men är inte säkert förens det undersöks 

i detalj. Studiens design använder detta till sin fördel då praktiskt utförande av bilateral 

övning undersöker om detta stämmer. Däremot förutsätter det att apparaturen som används är 

konstruerad för detta ändamål, och att kunskap om hur den används och vilken testdata som 

samlas in är relevant och hur den ska analyseras. 

 

Slutligen har observation som val av metoddesign är klar nackdel i form av att observatörer 

missförstår fenomen som observeras. Det förekommer framför allt om observatörer har lite till 

ingen tidigare erfarenhet om fenomen som observeras. Denna problematik kan lösas delvis 

genom att observation kombineras med andra metoder för att korrekt förstå fenomen (Jones 

2015, s. 163). Detta var en klar nackdel vid utförandet av studien, eftersom båda författarna 

hade endast begränsad erfarenhet om forskningsområdet sen tidigare. Samtidigt kan man 

argumentera för att författarna fått en djupare förståelse och mer erfarenhet under studiens 

genomförande, vilket minskar risken för misstolkning av fenomen. 

 

Reliabilitet- och Validitetsdikussion 

De mest framträdande problemen i studiens gällande dess validitet bottnar i tillämpning av 

apparaturen Smartfit Powerforce. Validitetsproblematiken hos Smartfit Powerforce handlar 

framför allt i tillämpningen av apparaturen, då den är avsedd för bencykling och inte 

armcykling. Det innebär dels att kalibreringen utgår ifrån bencykling, och dels att 

beräkningsformeln används är utformad för bencykling. Beräkningsformeln som används i 
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vanliga fall vid bencykling, vilket pedalkraftinstrumentet Smartfit Powerforce är avsett för, 

inkluderar den radiala kraften, krafttappet, tillsammans med den tangentiala kraften, 

förflyttande kraften, vid beräkning av effektutveckling. Skälet till att endast den tangentiala 

kraften användes vid beräkningen av effektutveckling var för att den radiala kraften gav 

negativa värden större än den tangentiala.  Det orsakade att beräkningsformeln för 

effektutveckling inte stämde, eftersom resultaten blev i form av negativa effektvärden. Trots 

detta stämmer de tangentiala effektmätningarna då effektvärdena som uppmättes ligger strax 

över belastningsnivåerna på Monark armergometern. Deltagare med lägre effektvärden än 

belastning kan ha delat upp deras ansträngning i två delar. Tagit i vid dragfasen och släppt 

efter vid tryckfasen. Då detta skedde registrerade pedalinstrumenten från Smartfit Powerforce 

ingen effekt (W) och medelvärdena blev lägre än väntat.  

 

Apparatur som varit bättre lämpad för studiens syfte och insamling av data hade varit två 

kraftplattor, en för varje respektive arm eller ben. Hade två kraftplattor funnits tillgängliga 

hade bilaterala styrkeövningar som armhävningar och knäböj utförts, vilket hade påverkat 

studiens validitet positivt eftersom kraftplattor är avsedda för hur mycket tryck som appliceras 

på dem. Trycker sidorna av kroppen med olika kraft är det enkelt att se skillnader. 

 

Reliabilitetsproblematik finns främst i form av återupprepningsgrad av studien. Problematik 

kring reliabilitet var framför allt placering av EMG-elektroder och normalisering av EMG. 

Placering av elektroder för EMG är ett beständigt problem som riskerar sänka studiens 

reliabilitet, eftersom det är beroende av testledares kompetens och erfarenhet. Skillnader i 

procent av MVC kan bero på flera saker. Dels att deltagare är olika tränade och därför tar i 

mer eller mindre beroende på träningsstatus. Dels för att normaliseringen av EMG utfördes 

under en repetition medan rekommendationer finns för tre repetitioner med fem minuters vila 

mellan repetitioner. Orsaken till varför endast en repetition utfördes var tidsbrist och att 

deltagarna var tränade individer och antas ha en god förmåga att utföra en maximal 

kontraktion.  

 

Muskeln palmaris longus vid EMG valdes för att den var lätt att palpera fram och detta ökar 

validiteten av studien. Däremot sjunker reliabiliteten då ungefär 10 procent av befolkningen 

saknar sagda muskel (Thompson, Mockford & Cran 2001, ss. 22-23). För att komma undan 

denna problematik skulle en annan muskel i underarmen användas för EMG mätning. Främre 

deltoideus hade varit ett annat alternativ för EMG mätning, eftersom den precis som bakre 
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deltoideus är aktivit arbetande muskler vid utförandet av testet, tillskillnad från 

fingerflexorerna som endast håller i handtagen vid testets utförande.  

 

Det största problemet med bekvämlighetsurval är att data som samlas in inte blir representativ 

för populationen av tränade individer (Jones 2015, s. 129). Detta påverkar även resultatets 

praktiska implikationer för paracykling. Den bilaterala övning som användes vid 

testutförandet kan ha övergång till paracykling, men eftersom deltagarna inte var paracyklister 

kan ingen direkt koppling till paracykling göras utifrån urvalsgruppen. Det hade krävts att 

urvalsgruppen var paracyklister av den typ där cykling endast armrörelser används för 

framåtrörelse. Med det sagt så kan liknande resultat återfinnas hos paracyklister, beroende på 

typen av funktionsnedsättning. 

 

Framtida forskning 

I enlighet med Svenska Cykelförbundet (SCF) behövs utveckling av kravprofiler så väl som 

fysiologiska testmetoder, speciellt för paracyklister (Svenska Cykelförbundet 2016). 

Författarna anser därför att utveckling av validerade testmetoder är av intresse för 

cykelidrotten. Författarna anser även att mer forskning behövs kring bilaterala övningar och 

deras påverkan på muskelsymmetri. Förslag på denna forskning skulle vara att utföra 

bilaterala styrkeövningar på två kraftplattor för att observera om övningar såsom knäböj och 

armhävningar får liknande resultat som denna studie. 
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Slutsatser  

Studien såg signifikanta skillnader i effektutveckling av dominant och icke dominant sida av 

de övre extremiteterna där icke dominant sida gjorde ett större arbete. Muskel EMG visade 

stora individuella skillnader hos deltagarna. Ytterligare forsknings behövs på området. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Information om studie bilateral muskelaktivering och effekt i överkroppen. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Vi är två idrottstränarstudenter på Högskolan Dalarna, som ska skriva vår kandidatuppsats. 
Arbetet som genomförs kommer att publiceras skriftligt i databasen DIVA samt presenteras 
muntligt på Högskolan Dalarna. Syftet med studien är att observera bilateral muskelaktivering 
och effektutveckling vid överkroppsarbete. 

 

Bakgrund 
Inom träningslära finns mycket skrivet kring idrottsrelaterade skador och skadeprevention. 
Många styrkeövningar som utförs bilateralt, det vill säga att båda kroppshalvorna utför samma 
rörelse samtidigt. Detta för att få samma träningseffekt och en balans mellan kroppshalvorna. 
Muskelobalans är ett av skälen till idrottsrelaterade överansträngnings skador, där obalans 
mellan muskler kan bero på att ena kroppshalvan tränas mer än den andra. 

Effektutveckling (W) och muskelaktivering (EMG) är två mått för att kunna se hur mycket 
man får ut av sin träning. Därför vill vi undersöka om skillnader av dessa två kan uppmätas i 
höger respektive vänster sida av överkroppen vid en bilateral armcykling. 

 

Tillvägagångssätt 
Du är en av förväntat 10 deltagare som deltar i denna studie. Deltagare har sökts via 
gymanläggningar i Falun, där flygblad satts upp. Samt på Idrottstränarprogrammet. Som 
deltagare kommer du att besöka Högskolan Dalarnas idrotts- och hälsolaboratorium. Vid detta 
tillfälle kommer du att få muntlig information om studiens genoförande samt möjlighet att ge 
samtycke för deltagande i studien.. Muskelaktiveringen kommer att mätas med EMG 
(elektromyografi) vilket betyder att fyra elektroder, en på varje axels baksida och en på varje 
underarms insida, kommer att tejpas fast på huden innan testtillfället efter att huden rengjorts 
och eventuellt rakats på dessa områden.  

Därefter genomförs ett armergometertest där effekt och muskelaktivering kommer mätas. 
Testet med armergometer utförs under ca: 8 minuter med stegrande belastning. Den totala 
tiden för besöket uppskattas till 45 minuter. 

 

Övrig information 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. All information om deltagare kommer att behandlas 
konfidentiellt och all personlig information kommer att behandlas i enlighet med PUL 
(Person- och uppgiftslagen). Personlig information kommer även kodas så att ingen 
utomstående kan identifiera någon person. Du som deltagare kommer självfallet kunna ta del 
av den slutgiltiga uppsatsen om så önskas. 
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Övriga upplysningar lämnas av. 

 

Laban Karlsson & Marcus Åström 

 

Idrottstränarprogrammet 180hp 

Högskolan Dalarna  

2018-04-18 

 

Informerat samtycke 
 

Projekt: ” Bilateral muskelaktivering och effektutveckling i överkroppen” 

Jag har muntligen informerats och har fått tillfälle att ställa frågor. Jag har tagit del av 
ovanstående skriftliga information och samtycker till deltagande i studien. Jag är medveten 
om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare motivering 
kan avbryta mitt deltagande. 

………….    ……………………………………… 

Datum    Namnteckning och namnförtydligande 

 

Försöksledare: …………………………………………………………… 

Denna blankett finns i två likalydande kopior varav försöksperson och 

försöksledare har var sin kopia. 

  



 

40 
 

Bilaga 2. Hälsodeklaration 

 
Inför ditt test på LIVI-laboratoriet är det viktigt att du fyller i denna hälsodeklaration, dels för din 
säkerhet men också för utvärdering av dina testresultat samt för att standardisera dina ev. 
kommande tester. Vid eventuella frågor kontakta testledaren.  
 
 
Testdatum: ______________________________ Tid:_______________________________ 
Personnummer:___________________________Kön:   � Man     � Kvinna         
Namn: _____________________________________________________________________ 
Adress:_____________________________________________________________________ 
Telefon: _________________________________Tel anhörig (ICE): __________________ 
E-post:_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  



 

41 
 

Lider du för närvarande av någon sjukdom (ex. förkylning, feber)? � Ja � Nej 
     Om ja, specificera (sjukdomstyp, symptom): ____________________________________ 
Har du haft någon sjukdom eller hälsoproblem den senaste månaden?  � Ja � Nej 
     Om ja, specificera (sjukdomstyp, datum): _______________________________________ 
Har du eller har du haft något av följande:  

Hjärtbesvär?  � Ja � Nej Specificera: _________________________ 
Bröstsmärtor? � Ja � Nej Specificera: _________________________ 
Högt eller lågt blodtryck?  � Ja � Nej  Specificera: _________________________ 
Yrsel?  � Ja � Nej  Specificera: _________________________ 
Blodsjukdom?  � Ja � Nej Specificera: _________________________ 
Andningsbesvär? � Ja � Nej Specificera: _________________________ 
Epilepsi?  � Ja � Nej Specificera: _________________________ 
Diabetes?  � Ja � Nej Specificera: _________________________ 
Allergi?  � Ja � Nej Specificera: _________________________ 
Hjärnskakning inom 4 v? � Ja � Nej Specificera: _________________________ 

Har du/har du haft någon skada som kan påverka din prestationsförmåga? � Ja � Nej 
     Om ja, specificera: _________________________________________________________ 
Tar du, eller har du tagit något läkemedel de två senaste veckorna? � Ja � Nej 
     Läkemedel och orsak: ______________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________ 
Om du röker eller snusar, när gjorde du det senast?__________________________________ 
När drack du någon koffeinhaltig dryck senast (kaffe/te/cola el. dyl.)?____________________ 
Går du på någon speciell diet?  � Ja      � Nej 
     Om ja, vilken______________________________________________________________ 
Hur har din senaste träningsvecka sett ut?                                � Lätt        � Medel      � Hård   
Hur mycket och vad har du tränat de senaste 48 timmarna?_____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Övrig information som kan tänkas påverka ditt testresultat (ex. druckit/ätit dåligt, graviditet, 
överträning, höghöjdsträning, snabb viktnedgång etc.): 
___________________________________________________________________________ 
 
Är du införstådd med att testet sker på egen risk?  � Ja      � Nej 
Godkänner du att du förekommer i digital media i marknadsföringssyfte  � Ja      � Nej 
(bild + textinlägg på ex. facebook, blogg)    
Godkänner du att dina personuppgifter/testdata lagras i vår databas?   � Ja � Nej 
 
Godkänner du att ev. bilder och/eller filmer från testet lagras i vår databas?  � Ja � Nej 
 
Lagring av personuppgifter/testdata sker i syfte att kunna sammanställa din testrapport samt jämföra dina ev. 
tidigare och senare testresultat. All testdata behandlas under sekretess. Du kan när som helst kontakta LIVI för 
borttagning av dina uppgifter. 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
Underskrift (alt. målsmans underskrift < 16 år) Underskrift testledare  
 
__________________________________ ______________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande testledare  
Genom din underskrift intygar du att de  Testledaren intygar med sin underskrift att 
uppgifter som lämnas i detta dokument är denne tagit del av ovanstående uppgifter. 
korrekta. 
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Bilaga 3. Data 

      
 Motstånd 30W (Effekt (W)) 
   dominant icke dominant 
Deltagare1   23 24  
Deltagare 2   21 34,9  
Deltagare 3   24 26,4  
Deltagare 4   21,7 25,5  
Deltagare 5   21,9 28,2  
Deltagare 6   21,1 27,8  
Deltagare 7   20,3 21,9  
Deltagare 8   11,26 16,9  
Deltagare 9   23,4 17,5  
Medelvärde   20,85 24,79  
SD   3,80 5,59  
      
      
      
      
      
 Muskel (EMG MVC%) 
 D.flexor ID.flexor D.delta ID.delta  
Deltagare 1 5,8 16,7 3,14 5,58  
Deltagare 2 4,1 4,03 9,32 11,09  
Deltagare 3 3,1 3,46 1,68 2,33  
Deltagare 4 13,23 4,05 5,26 3,87  
Deltagare 5 6,45 3,99 2,44 2,03  
Deltagare 6 18,76 7,72 3 2,33  
Deltagare 7 3,32 3,25 1,76 1,17  
Deltagare 8 7,16 2,77 2,42 2,55  
Deltagare 9 28,39 8,44 12,04 14,25  
Medelvärde 10,03 6,05 4,56 5,02  
SD 8,59 4,47 3,69 4,58  
RSD% 85,6 73,9 80,8 91,2  
Koefficient 0,86 0,74 0,81 0,91  
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 Motstånd 60W (Effekt (W)) 
   dominant icke dominant 
Deltagare 1   39 36,9 
Deltagare 2   35,8 55,9 
Deltagare 3   39,3 42,8 
Deltagare 4   38 42,5 
Deltagare 5   39,1 41 
Deltagare 6   40,3 49 
Deltagare 7   38,7 43,7 
Deltagare 8   17,82 24,47 
Deltagare 9   31,4 27,5 
Medelvärde   35,49 40,42 
SD   7,15 9,80________ 
     
     
     
     
     
 Muskel (EMG MVC%) 
 D.flexor ID.flexor D.delta ID.delta 
Deltagare 1 7,96 12,87 3,96 4,78 
Deltagare 2 5,7 6,52 12,03 13,18 
Deltagare 3 4,84 6,59 2,8 3,81 
Deltagare 4 16,26 6,4 8,09 4,72 
Deltagare 5 11,01 5,36 4,63 2,97 
Deltagare 6 34,75 13,04 4,82 3,35 
Deltagare 7 3,58 6,92 3,93 2,12 
Deltagare 8 9,77 4,12 5,87 4,64 
Deltagare 9 32,62 10,31 23,69 35,95 
Medelvärde 14,05 8,01 7,76 8,39 
SD 11,76 3,25 6,59 10,83 
RSD% 83,7 40,5 85,0 129,1 
Koefficient 0,84 0,41 0,85 1,29___ 
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 Motstånd 90W (Effekt (W)) 
   dominant icke dominant 
Deltagare 1   61,8 56,7 
Deltagare 2   51,1 70,6 
Deltagare 3   53,9 56,3 
Deltagare 4   55,4 59,5 
Deltagare 5   61,3 59,5 
Deltagare 6   58,5 69,9 
Deltagare 7   57,1 55,8 
Deltagare 8   29,74 40,08 
Deltagare 9   44,3 40,5 
Medelvärde   52,57 56,54 
SD   10,12 10,74_______ 
     
     
     
     
     
 Muskel (EMG MVC%) 
 D.flexor ID.flexor D.delta ID.delta 
Deltagare 1 10,34 12,6 8,18 11,88 
Deltagare 2 6,97 8,15 14,08 16,7 
Deltagare 3 8,13 10,23 4,54 5,51 
Deltagare 4 22,18 10,29 12,8 6,48 
Deltagare 5 13,37 7,56 5,35 3,85 
Deltagare 6 49,83 17,41 9,01 5,5 
Deltagare 7 6,51 20,83 6,07 2,88 
Deltagare 8 13,77 7,24 11,21 9,25 
Deltagare 9 43,06 12,92 22,06 37,26 
Medelvärde 19,35 11,91 10,37 11,03 
SD 16,17 4,63 5,49 10,75 
RSD% 83,6 38,9 53,0 97,4 
Koefficient 0,84 0,39 0,53 0,97____ 
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 Motstånd 120W (Effekt (W)) 
   dominant icke dominant 
Deltagare 1   63,3 58 
Deltagare 2   66,8 87,5 
Deltagare 3   71,5 73,6 
Deltagare 4   71,3 71,5 
Deltagare 5   71,2 71,3 
Deltagare 6   60 70,3 
Deltagare 7   70,4 62,8 
Deltagare 8   53,29 63,17 
Deltagare 9   57,6 55 
Medelvärde   65,04 68,13 
SD   6,82 9,74  
     
     
     
     
     
 Muskel (EMG MVC%) 
 D.flexor ID.flexor D.delta ID.delta 
Deltagare 1 17,27 18,41 16,38 27,88 
Deltagare 2 7,96 9,75 19,45 24,25 
Deltagare 3 12,03 22,29 9,77 11,08 
Deltagare 4 30,03 13,07 23,44 13,47 
Deltagare 5 19,75 9,88 10,05 5,04 
Deltagare 6 54,49 20,05 10,76 6,91 
Deltagare 7 7,33 8,83 7,39 4,83 
Deltagare 8 16,01 8,11 13,15 10,74 
Deltagare 9 50,92 16,61 32,99 46,57 
Medelvärde 23,98 14,11 15,93 16,75 
SD 17,66 5,35 8,22 13,80 
RSD 73,7 37,9 51,6 82,4 
Koefficient 0,74 0,38 0,52 0,82___ 
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Bilaga 4. SPSS Normalfördelning 

Explore 
 

 

 
Notes   

Output Created  14-MAY-2018 14:46:10 

Comments   

Input Data \\dustudent\home\h15labe

r\Documents\uppsats.sav 

 Active Dataset DataSet1 

 Filter <none> 

 Weight <none> 

 Split File <none> 

 N of Rows in Working 

Data File 

73 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing 

values for dependent 

variables are treated as 

missing. 

 Cases Used Statistics are based on 

cases with no missing 

values for any dependent 

variable or factor used. 

Syntax  EXAMINE 

VARIABLES=effekt BY 

belastning 

  /PLOT BOXPLOT 

STEMLEAF HISTOGRAM 

NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:02,58 

 Elapsed Time 00:00:01,52 
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Belastning 
 

 

 
Case Processing Summary 

 belastning Cases      
  Valid  Missing  Total  
  N Percent N Percent N Percent 

effek

t 

30w 18 100,0% 0 0,0% 18 100,0% 

 60w 18 100,0% 0 0,0% 18 100,0% 

 90w 18 100,0% 0 0,0% 18 100,0% 

 120w 18 100,0% 0 0,0% 18 100,0% 

 

 
Descriptives 

 
bela

stnin

g 

  

Statistic 

Std. 

Error 

effek

t 

30w Mean  22,8200 1,19281 

  95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 20,3034  

   Upper Bound 25,3366  
  5% Trimmed Mean  22,7911  
  Median  22,4500  
  Variance  25,610  
  Std. Deviation  5,06066  
  Minimum  11,26  
  Maximum  34,90  
  Range  23,64  
  Interquartile Range  4,90  
  Skewness  ,091 ,536 

  Kurtosis  1,872 1,038 

 60w Mean  37,9550 2,05002 

  95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 33,6298  

   Upper Bound 42,2802  
  5% Trimmed Mean  38,0767  
  Median  39,0500  
  Variance  75,646  
  Std. Deviation  8,69749  
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  Minimum  17,82  
  Maximum  55,90  
  Range  38,08  
  Interquartile Range  7,88  
  Skewness  -,451 ,536 

  Kurtosis  1,251 1,038 

 90w Mean  54,5567 2,43352 

  95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 49,4224  

   Upper Bound 59,6909  
  5% Trimmed Mean  55,0441  
  Median  56,5000  
  Variance  106,596  
  Std. Deviation  10,3245

5 
 

  Minimum  29,74  
  Maximum  70,60  
  Range  40,86  
  Interquartile Range  10,55  
  Skewness  -,809 ,536 

  Kurtosis  ,825 1,038 

 120

w 

Mean  66,5867 1,95928 

  95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 62,4529  

   Upper Bound 70,7204  
  5% Trimmed Mean  66,1635  
  Median  68,5500  
  Variance  69,098  
  Std. Deviation  8,31253  
  Minimum  53,29  
  Maximum  87,50  
  Range  34,21  
  Interquartile Range  11,85  
  Skewness  ,514 ,536 

  Kurtosis  ,957 1,038 

 

 
Tests of Normality 

 

belastning 

Kolmog

orov-

Smirnov

  

Shapiro-

Wilk 
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a 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

effek

t 

30w ,143 18 ,200* ,959 18 ,586 

 60w ,180 18 ,128 ,942 18 ,315 

 90w ,199 18 ,057 ,922 18 ,141 

 120w ,172 18 ,166 ,924 18 ,151 
 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
 
effekt 
 

 

 
 
Histograms 
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Stem-and-Leaf Plots 
 

 
 
effekt Stem-and-Leaf Plot for 
belastning= 30w 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00 Extremes    (=<11) 
     2,00        1 .  67 
    10,00        2 .  0111113344 
     4,00        2 .  5678 
     1,00 Extremes    (>=35) 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:        1 case(s) 
 
 
 

 
 
effekt Stem-and-Leaf Plot for 
belastning= 60w 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00 Extremes    (=<24) 
     1,00        2 .  7 
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     1,00        3 .  1 
     7,00        3 .  5688999 
     5,00        4 .  01223 
     1,00        4 .  9 
     1,00 Extremes    (>=56) 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:        1 case(s) 
 
 
 

 
 
effekt Stem-and-Leaf Plot for 
belastning= 90w 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00 Extremes    (=<30) 
     3,00        4 .  004 
      ,00        4 . 
     2,00        5 .  13 
     8,00        5 .  55667899 
     2,00        6 .  11 
     1,00        6 .  9 
     1,00        7 .  0 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:        1 case(s) 
 
 
 

 
 
effekt Stem-and-Leaf Plot for 
belastning= 120w 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00        5 .  3 
     3,00        5 .  578 
     4,00        6 .  0233 
     1,00        6 .  6 
     8,00        7 .  00111113 
      ,00        7 . 
      ,00        8 . 
     1,00        8 .  7 
 
 Stem width:     10,00 
 Each leaf:        1 case(s) 
 
 
 

 

 
 
Normal Q-Q Plots 
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Detrended Normal Q-Q Plots 
 

 



 

55 
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Bilaga 5. SPSS ANOVA 

GET 
  FILE='\\dustudent\home\h15laber\Documents\uppsats.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
UNIANOVA effekt BY hand belastning 
  /METHOD=SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /POSTHOC=belastning(TUKEY) 
  /PLOT=PROFILE(belastning*hand) TYPE=LINE ERRORBAR=NO 
MEANREFERENCE=NO YAXIS=AUTO 
  /PRINT ETASQ DESCRIPTIVE HOMOGENEITY 
  /CRITERIA=ALPHA(.05) 
  /DESIGN=hand belastning hand*belastning. 
 

 

 
 
Univariate Analysis of Variance 
 

 

 
Notes 

Output Created 15-MAY-2018 10:16:02 

Comments  

Input Data \\dustudent\home\h15laber\D

ocuments\uppsats.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

73 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the model. 



 

59 
 

Syntax UNIANOVA effekt BY hand 

belastning 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  

/POSTHOC=belastning(TUK

EY) 

  

/PLOT=PROFILE(belastning*

hand) TYPE=LINE 

ERRORBAR=NO 

MEANREFERENCE=NO 

YAXIS=AUTO 

  /PRINT ETASQ 

DESCRIPTIVE 

HOMOGENEITY 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=hand belastning 

hand*belastning. 

Resources Processor Time 00:00:03,20 

Elapsed Time 00:00:01,20 

 
 
[DataSet1] \\dustudent\home\h15laber\Documents\uppsats.sav 
 

 

 
Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

hand 1,00 dominant 36 

2,00 icke dominant 36 

belastning 1,00 30w 18 

2,00 60w 18 

3,00 90w 18 

4,00 120w 18 

 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   effekt   
hand belastning Mean Std. Deviation N 

dominant 30w 20,8511 3,79520 9 

60w 35,4911 7,14722 9 
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90w 52,5711 10,11578 9 

120w 65,0433 6,82401 9 

Total 43,4892 18,38220 36 

icke dominant 30w 24,7889 5,59429 9 

60w 40,4189 9,79829 9 

90w 56,5422 10,73860 9 

120w 68,1300 9,74203 9 

Total 47,4700 18,79198 36 

Total 30w 22,8200 5,06066 18 

60w 37,9550 8,69749 18 

90w 54,5567 10,32455 18 

120w 66,5867 8,31253 18 

Total 45,4796 18,56537 72 

 

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

effekt Based on Mean 1,192 7 64 ,320 

Based on Median ,928 7 64 ,492 

Based on Median and with 

adjusted df 

,928 7 50,174 ,494 

Based on trimmed mean 1,183 7 64 ,325 

 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across 

groups.a,b 

a. Dependent variable: effekt 

b. Design: Intercept + hand + belastning + hand * belastning 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   effekt   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 20056,501a 7 2865,214 41,532 ,000 

Intercept 148924,260 1 148924,260 2158,676 ,000 

hand 285,247 1 285,247 4,135 ,046 

belastning 19763,613 3 6587,871 95,492 ,000 

hand * belastning 7,642 3 2,547 ,037 ,990 

Error 4415,277 64 68,989   

Total 173396,038 72    

Corrected Total 24471,778 71    
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   effekt   
Source Partial Eta Squared 

Corrected Model ,820 

Intercept ,971 

hand ,061 

belastning ,817 

hand * belastning ,002 

Error  

Total  

Corrected Total  
 
a. R Squared = ,820 (Adjusted R Squared = ,800) 

 

 
 
Post Hoc Tests 
 

 

 
 
Belastning 
 

 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   effekt   
Tukey HSD   

(I) belastning (J) belastning 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower Bound 

30w 60w -15,1350* 2,76865 ,000 -22,4382 

90w -31,7367* 2,76865 ,000 -39,0399 

120w -43,7667* 2,76865 ,000 -51,0699 

60w 30w 15,1350* 2,76865 ,000 7,8318 

90w -16,6017* 2,76865 ,000 -23,9049 

120w -28,6317* 2,76865 ,000 -35,9349 

90w 30w 31,7367* 2,76865 ,000 24,4334 

60w 16,6017* 2,76865 ,000 9,2984 



 

62 
 

120w -12,0300* 2,76865 ,000 -19,3332 

120w 30w 43,7667* 2,76865 ,000 36,4634 

60w 28,6317* 2,76865 ,000 21,3284 

90w 12,0300* 2,76865 ,000 4,7268 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   effekt   
Tukey HSD   

(I) belastning (J) belastning 

95% Confidence Interval 

Upper Bound 

30w 60w -7,8318 

90w -24,4334 

120w -36,4634 

60w 30w 22,4382 

90w -9,2984 

120w -21,3284 

90w 30w 39,0399 

60w 23,9049 

120w -4,7268 

120w 30w 51,0699 

60w 35,9349 

90w 19,3332 

 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 68,989. 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 
 
Homogeneous Subsets 
 

 

 
effekt 

Tukey HSDa,b   

belastning N 

Subset 

1 2 3 4 

30w 18 22,8200    

60w 18  37,9550   

90w 18   54,5567  

120w 18    66,5867 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 
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Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 68,989. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 18,000. 

b. Alpha = ,05. 

 

 
 
Profile Plots 
 

 

 
 

 
 


