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Abstrakt 
Bakgrund: För allt mänskligt liv är andning nödvändigt, för att tillsätta syre till musklerna, 

samt att frigöra energi genom oxidation av näringsämnen. Andning blir allt viktigare under 

fysiskt aktivitet, och särskilt högintensiv fysisk aktivitet. En träningsform som vuxit sig 

populär under 2000-talet är Crossfit. Denna träningsform sätter stora krav på kroppens 

muskulatur och en god förmåga att syresätta kroppens muskler är nödvändigt för en god 

prestation. Genom åren har olika studier gjorts för att undersöka huruvida olika 

andningstekniker kan påverka prestationen under fysisk aktivitet. Dock saknas det studier som 

undersöker andningsteknikers påverkan på prestationen under högintensiv fysisk aktivitet. 

Syfte: Syftet var att studera på vilket sätt medveten kontrollerad andning genom näsan 

påverkar prestation mätt i tid, antal repetitioner samt upplevd ansträngning under högintensiv 

styrketräning jämfört med självvald andningsteknik hos individer som tränar Crossfit.  

Metod: Denna studie var en experimentell studie med crossoverdesign. Studien testade om 

näsandning förändrade prestationen jämfört med självvald andning. De deltagande 

testpersonerna delades slumpmässigt in i två olika grupper, där varje grupp fick utföra både 

ett test med självvald andning och ett test med näsandning. Testpersonerna fick vid varje 

testtillfälle göra ett maxtest under maximal ansträngning i en minut i övningarna double 

unders, armhävningar, box jump, burpees och knäböj genom att utföra maximalt antal 

repetitioner. Vidare fick de utföra en WOD bestående utav 500m rodd, 30 kettlebellswing 

samt 20 pullups, samt uppskatta sin upplevda ansträngning enligt Borgskalan.  

Resultat: Sammanfattningsvis framkom en signifikant skillnad mellan de båda 

interventionerna avseende prestation mätt i antal repetitioner för övningarna box jump och 

burpees, där medveten kontrollerad andning genom näsan visade sig resultera i en försämrad 

prestation jämfört med självvald andning. Prestationen för de resterande övningarna, double 

unders, armhävningar och knäböj, samt WODen och upplevd ansträngning påverkades inte 

signifikant av de två andningsteknikerna i denna studie.  

Konklusion: Sammanfattningsvis fanns det en signifikant försämring av resultaten vid 

övningarna box jump och burpees. Det gick inte att identifiera någon signifikant skillnad i 

övningarna knäböj, armhävningar, double unders, WOD eller upplevd ansträngning. Därför är 

den framtida rekommendationen att undvika medveten kontrollerad andning med näsan vid 

liknande övningar, som involverar många muskelgrupper, samt innebär en betydande 

förflyttning av kroppen. 



	

Abstract 
Background: Breathing is necessary for all human life, in order to give oxygen to muscles 

and to release energy by oxidation of nutrients. Breathing becomes even more important 

during physical activities, and especially during high intensity training. One training method 

that has grown in popularity during the 21st century is Crossfit. This training method puts 

high demands on the muscles, and a good ability to provide oxygen to the muscles is 

necessary for a good performance. Throughout the years, studies have been made to 

investigate how different breathing methods could affect the performance during physical 

activity. Though, there are not any studies that focus on breathing methods impact on 

performance during high intensity physical activity.  

Purpose: The purpose was to investigate if the performance, measured in time, number of 

repetitions, and perceived exertion was affected by conscious controlled nostril breathing 

during high intensity power training, as well as, compared to self-chosen breathing, for 

individuals training Crossfit.  

Method: This study was an experimental crossover study. The study was carried out in order 

to see which impact nostril breathing have on the performance, compared to self-chosen 

breathing. Participants were randomized selected into two groups, where each group did a test 

with nostril breathing and one test with self-chose breathing. Each participant did a max-test 

during one minute in each movement: double unders, push ups, box jumps, burpees and air 

squat, as well as a WOD of 500m row, 30 kettlebellswing and 20 pullups. Each participant 

also stated his or her perceived exertion after each test, using the Borgscale. 

Results: There were a significant difference between the interventions for performance 

measured in number of repetitions for the movements’ box jump and burpees, where nostril 

breathing had a significant negative impact on the performance compared to self-chose 

breathing. The performance for the rest of the movements, double unders, push ups, air squat, 

WOD and perceived exertion was not significant effected by the two breathing methods in 

this study.  

Conclusion: There was a significant impairment for the movements’ box jumps and burpees. 

There were no significant differences in air squat, push ups, double unders, WOD or 

perceived exertion. The future recommendation is to avoid nostril breathing during similar 

movements that involves multiple muscles and requires significant agility movements. 
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Bakgrund 
Vi människor andas för att få in syre i kroppen samt för att bli av med koldioxid. Kroppen 

måste få in syre för att kunna frigöra energi genom oxidation av näringsämnen. Detta är en 

grundpelare för all form av mänskligt liv (Sand, Sjaastad & Haug, 2001). Andningen blir 

viktigare vid fysisk aktivitet eftersom kroppen måste tillföra mer syre till musklerna. Ännu 

viktigare blir det vid högintensiva fysiska aktiviteter, eftersom detta skapar en större 

belastning och stress på de arbetande musklerna. Högintensiv fysisk aktivitet påverkar 

syrekonsumtion, och koldioxidproduktion mer än någon annan fysisk stress (McArdle, Katch. 

& Katch, 2015).	

En högintensiv fysisk träningsform som vuxit i popularitet på senare år är Crossfit. Denna 

träningsform innebär konstant varierande funktionella övningar som utförs vid en hög 

intensitet, vilket har visat sig vara en effektiv träningsform för att utveckla flera olika fysiska 

egenskaper.  

Andningens Fysiologi 
Andningsprocessen använder sig av och aktiverar flera organ i kroppen som mun och näshåla, 

svalg, luftstrupe, bronker (luftrör), bronkioler (mindre luftrör), lungblåsa samt lungor (Sand et 

al., 2001). Människan tar vanligtvis tolv till fjorton andetag per minut. Varje andetag består 

vanligtvis av fyra faser: Ventilation, vilket är in och utflöde av luft, gasutbyte mellan syrgas 

och koldioxid, transport av syrgas och koldioxid till och från cellerna samt reglering av 

ventilationen. Vid inandning aktiveras musklerna i kroppen, främst diafragman och intercostal 

musklerna. Andningens takt och rytm bestäms av andningscentrum i hjärnan och påverkas till 

stor del av koldioxidmängd, temperatur, känslor samt muskulatur. Till skillnad från 

inandningen så kräver utandning inget muskelarbete, utan denna sker genom att musklerna 

slappnar av för att släppa ut luften (Sand et al., 2001). Andningen sköts av vårt respiratoriska 

system genom att kroppens organismer hämtar in syre och avlägsnar koldioxid från kroppen 

genom det gasutbytet som sker i alveolerna inne i lungsäcken. Kroppens kardiovaskulära 

system transporterar sedan syret, via hemoglobin där dem röda blodkropparna binder 

syremolekyler och transporterar de till kroppens celler (Coburn & Malek, 2012). Andning är 

en livsuppehållande funktion som också kan påverka vår hälsa samt kan vara av stor betydelse 

för att bestämma det fysiska och känslomässiga tillståndet (Adhana, Agarwal, Gupta & 

Dvivedi, 2016). I takt med ökad ansträngningsgrad är det troligt att det också ställs större krav 

på andningen och det respiratoriska systemet.  
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Andning under fysisk ansträngning och prestation 
Under lång tid har forskare, enligt Mateika och Duffin (1995), försökt undersöka vilka 

faktorer som påverkar vår andning under fysisk ansträngning. Dock är förståelsen för denna 

grundläggande process fortfarande ofullständig. Detta beror till stor del på att många 

andningsfysiologer endast letat efter en enda primär funktion till andning (Mateika et al., 

1995). Lämplig, korrekt andning ses ofta, enligt Weinberg och Gould (2015), som en nyckel 

för att uppnå avslappning, där medveten kontrollerad andning är en teknik för att slappna av. 

Medveten kontrollerad andning är en av de lättaste och mest effektiva sätten att kontrollera 

stress och muskelanspänning. När en individ är lugn, självsäker och har mental kontroll så är 

det troligt att andningen är lugn, djup och rytmisk. Under stress och anspänning är andningen 

vanligtvis kort, ytlig och oregelbunden. Många atleter går tyvärr miste om denna information 

och har inte lärt sig att andas optimalt. Detta kan leda till att de misslyckas med att koordinera 

sin andning när de är stressade vilket leder till sämre prestation t ex under fysisk ansträngning 

(Weinberg & Gould, 2015). Studier har, enligt Weinberg och Gould (2015), visat att 

inandning och att hålla andan ökar muskelspänningen, medan utandning minskar 

muskelspänning. Genom att fokusera på andningen slappnar skuldror och nackmuskulatur av 

vilket gör det mer troligt att individer inte blir störda av irrelevanta distraktioner (Weinberg & 

Gould, 2015). Vidare är det känt att regelbunden träning av medveten andning ökar 

aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet som bidrar till att reducera stressnivåer och 

lugna kroppen. Det kan också minska aktiviteten i det sympatiska nervsystemet som är en del 

av nervsystemet som ökar stressnivåerna (Baechle et al., 2008). En nedsatt andningsförmåga 

under aktivitet bidrar sekundärt till flera negativa effekter. Några av dessa är exempelvis 

begränsad andning på grund utav dålig hållning och spänd muskulatur som hämmar in och 

utandning, samt kontraherade blodkärl, där båda faktorerna bidrar till försämrad syretransport 

till musklerna. Nedsatt syre till muskulaturen bidrar också till ökad mängd laktat som bildas 

som sedan bidrar till försämrad ATP-produktion, och sämre snabbhet och uthållighet (Olsson 

,2015). Kontrollerad andning har vidare en bevisad förmåga att på lång sikt fungera som ett 

fysiologiskt stimuli genom att frisätta hormonerna serotonin och dopamin som har en 

lugnande effekt på kroppen (Dhungel, Malhotra, Sarkar & Prajapati, 2008).  Då andning kan 

ske både medvetet och omedvetet, existerar också flera olika andningstekniker. 
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Andningstekniker 
Andningen är en process i kroppen som vi medvetet kan kontrollera och det finns olika typer 

av andning. Ett exempel är pilatesandning, som till största del sker genom bröstandning 

eftersom magen är lätt sammandragen. Vid pilatesandning sker inandning genom näsan, 

utandning valfritt genom näsan eller munnen, lungorna fylls från botten och töms från toppen. 

Revbenen bör expandera, samt att bålstabiliteten bör vara bibehållen under hela andetaget 

(Atkinson, 2012). Ett annat exempel på andning är näsandning där andningen sker in och ut 

genom näsan, vilket ibland kallas för yogaandning. Här dras luften långt ner i magen och på 

vägen ut ska det höras ett dovt, väsande ljud från strupen. Näsandning är väldigt vanligt inom 

exempelvis Yoga, då den säger sig hjälpa individer att bli mer medveten om nuet och släppa 

på spänningar i kroppen (Atkinson, 2012). Denna form av andning har visat sig ha positiva 

effekter för hjärta och lungor (Dhungel et al., 2008). En förklaring tros vara att näsandning 

bidrar till ökad syreupptagningsförmåga då luften fuktas och värms upp, samt att näshåret 

stoppar bakterier och smutsiga partiklar ifrån att nå ut i blodet (Telles, Nagarathna & 

Nagendra, 1994).  

I en studie gjord av Petruson och Bjurö (1990), testades vikten av näsandning under fysisk 

aktivitet. Testpersonerna genomförde ett konditionstest på cykel. Studien visade att 

näsandning kan ha stor betydelse för prestationen då effekten av ett fritt luftflöde genom 

näsan ökade testpersonernas resultat avseende sekunder och watt. Studien visade också på att 

näsandning kan leda till mindre stegring av blodtrycket i förhållande till vad som sker vid 

munandning. Petruson och Bjurö (1990) menar att denna effekt kan bero på att blodtrycket 

påverkas av kardiovaskulära faktorer. Under näsandning värms inandningsluften och fuktas 

genom nässlemhinnan. Slemhinnan i munnen och halsen har inte samma kapacitet att påverka 

luften på samma sätt. Detta innebär att det kan vara aningen kallare och/eller torrare luft som 

tas in i kroppen vid munandning vilket kan irritera slemhinnan i mun och hals och vilket 

resultera i ett ökat luftvägsmotstånd (Petruson & Bjurö, 1990). Att tidigare studier funnit att 

olika andningstekniker tros kunna påverka prestation under fysisk aktivitet gör det intressant 

att studera även vid mer intensiva träningsupplägg. 

High Intensity Interval Training (HIIT) och High Intensity Power 
Training (HIPT) 
Tidigare har högintensiv intervallträning (HIIT- high intensity interval training) använts som 

ett alternativ till vanlig traditionell aerob träning, exempelvis löpning och cykling, med syfte 

att förbättra konditionen. HIIT är mycket tidseffektivt då det tillåter individen att arbeta 
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intensivt med hög ansträngning under kort tid, jämfört med traditionell kontinuerlig 

uthållighetsträning. Därför har träningsformen blivit populär hos många motionärer (Smith, 

Sommer, Starkoff & Devor, 2013). En variant av HIIT är Crossfit, en träningsform som även 

innehåller högintensiv styrketräning (HIPT- high intensity power training) och kan resultera i 

förbättrad kondition med minimal tidsåtgång (Smith et al., 2013). 

Crossfit 
Crossfits grundpelare är konstant varierande funktionella övningar som utförs under en hög 

intensitet. Crossfit är inte en specialiserad träningsform utan är utformat med syfte att 

framkalla en så bred adaption för ett energieffektivt rörelsemönster, samt optimera fysisk 

utveckling inom kardiovaskulär uthållighet, kondition, styrka, flexibilitet, kraft, snabbhet, 

koordination, smidighet, balans och precision (Glassman, April 2002). Dessa fysiska 

egenskaper definieras i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 5	

Table 1. Definition av fysiska egenskaper som tränas inom Crossfit. 

1. Kardiovaskulär 

uthållighet 

Förmågan hos kroppens system att samla, processa och 

leverera syre. 

2. Kondition Förmågan hos kroppens system att processa, leverera, lagra 

och använda energi. 

3. Styrka Förmågan hos muskulära enheter eller en kombination av 

muskulära enheter att applicera kraft. 

4. Flexibilitet Förmågan att maximera range of motion (ROM), i en given 

led. 

5. Kraft Förmågan hos en muskulär enhet eller kombination av 

muskulära enheter att applicera maximal kraft på minimal tid.  

6. Snabbhet Förmågan att minimera tidscykeln i en repeterande rörelse.  

7. Koordination Förmågan att kombinera bestämda rörelsemönster till en 

ensam rörelse. 

8. Smidighet Förmågan att minimera övergångstiden från en rörelse till en 

annan. 

9. Balans Förmågan att kontrollera placeringen av kroppen centrala 

gravitation i förhållande till dess supportande del. 

10. Precision Förmågan att kontrollera rörelser i en given riktning eller vid 

en given intensitet.  
Källa: Jim Crawley och Bruce Evans, Dynamax http://www.medicineballs.com/ hämtad 2017-03-30 

 

Crossfit syftar till att utveckla atleten så mycket som möjligt inom alla dessa egenskaper 

(Glassman, Oktober 2002). Denna typ av träning efterfrågades från början av militärer, 

poliser, brandmän men på senare år har också många sporter som kräver en så allsidig fysisk 

förmåga börjat anamma träningsformen. Crossfit har visat sig vara en effektiv träningsform i 

dessa kretsar för att påverka individens fysiska egenskaper, samt för dess tidseffektiva 

upplägg (Glassman, April 2002). 

Crossfit använder namnet WOD som står för ”Workout of the day” som innebär ett varierande 

upplägg på övningar med olika tidsomfattningar. Crossfit innehåller en rad olika övningar 

som knäböj, marklyft, frivändningar med stöt, ryck och pressar över huvud. Crossfit använder 

sig också utav grundläggande gymnastiska övningar med ringar, handstående och rigg. En 

WOD kan utföras som exempelvis AMRAP (as many rounds as possible) i olika 
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tidsomfattningar. Ett annat exempel på ett populärt upplägg på en WOD är tre set av 21, 15, 9 

repetitioner av x antal övningar så snabbt som möjligt. 

HIIT har visat sig förbättra VO2max hos friska vuxna, men vad gäller HIPT så är det inte 

bevisat om detta kan ha samma effekter (Smith et al., 2013). Dock skulle den höga 

intensiteten i samband med HIPT kunna resultera i en positiv förbättring av VO2max (Smith 

et al., 2013).  

Energitillförsel och syresättning vid HIIT och HIPT 
Enligt Glassman (2002), finns det tre metaboliska energisystem att tillgodose energi till alla 

mänskliga aktiviteter. Dessa tre metaboliska energisystem är mer kända som fosfogena 

(fosfatkreatin), glykogena (laktat) samt oxidativa (aerob) energisystemet. Det första, 

fosfogena energisystemet är dominerande vid de högst intensiva aktiviteterna, som varar 

kortare än ungefär tio sekunder. Det andra energisystemet, glykogena, är dominerade vid 

medelintensiva aktiviteter som varar upp till flera minuter. Den tredje, det oxidativa är 

dominerande vid lågintensiva aktiviteter som överstiger en tidsgräns över flera minuter 

(Glassman, 2002). 

Av dessa tre energisystem, är de första två, fosfogena och glykogena, anaerobt och frigör 

energi utan tillgång till syre. Det tredje energisystemet, oxidativa, är aerobt. Vid aerob träning 

finns tillgång till syre och träning av systemet främjar kardiovaskulära funktioner och minskar 

kroppsfett (Smith et al., 2013). Aerob träning tillåter oss att delta i lågintensiva ansträngningar 

effektivt, och med uthållighet under en längre tid. Vidare främjar även anaerob aktivitet de 

kardiovaskulära funktionerna samt minskning av kroppsfett, och anses också vara överlägset 

aerob träning för fettminskning. Glassman (2002) definierar kardiovaskulär uthållighet och 

förmåga, som förmågan för kroppens system att samla, processa och leverera syre.  

Anaerob träning är även unik i sin förmåga att drastiskt förbättra kraft, snabbhet, styrka och 

muskelmassa. Anaerob aktivitet kan också användas för att utveckla en hög nivå av aerob 

kapacitet, och kan dessutom ha en större positiv effekt på muskeltillväxt än vad hög volym av 

aerob träning kan bidra till. Metoden där anaerob aktivitet används för att utveckla aerob 

kondition kan benämnas för intervallträning. Den fysiska förmågan som definieras, och 

utvecklas av Crossfit kräver kompetens och träning av var och en av de tre energisystemen. 

Crossfit ämnar balansera och tillfredsställa dessa tre metaboliska energisystem. Med andra 

ord kan vi säga att Crossfit i hög grad är en blandning av aerob och anaerob träning 

(Glassman, 2002).  
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Baechle och Earl (2008) menar att anaerob träning leder till ökad slagvolym för hjärta 

(mängden blod som pumpas ut av hjärtat per minut), ökad hjärtrytm, blodtryck, blodflöde till 

aktiva muskler samt syreupptagningen under fysisk aktivitet. Syreupptagningen är till stor del 

beroende av blodflödet som transporterar syre. Detta bestäms av mängden blod som pumpas 

av hjärtat per slag, samt hjärtrytmen och dess frekvens. Vidare är syreupptagningen mängden 

syre som konsumeras av kroppens vävnader. Efterfrågan på syre av kroppens muskler ökar 

under aerob och bestäms i stor grad av muskelmassa, metabolisk effektivitet och 

träningsintensitet. Aerob aktivitet som involverar en större massa muskler eller en högre nivå 

av arbete är mer associerat med ett högre syreupptag. Ökad kardiovaskulär uthållighet tillåter 

en ökning av syreupptagning, särskilt vid maximal ansträngning (Baechle & Earl, 2008). 

Enligt McArdle et al. (2015) förändras andningen i takt med ökat fysiskt påslag, beroende på 

intensitet och varaktighet. Under lätt till medelintensiv fysisk aktivitet så ökar andningen 

linjärt med syrekonsumtionen och koldioxidproduktionen. Vid högintensiv fysisk aktivitet 

spelar andningsfrekvensen en större roll eftersom kroppens aktiva muskler utsätts för mer 

påfrestningar och därför behöver mer tillsatt syre. (McArdle et al. 2015) 

Crossfit skiljer sig mycket ifrån medelintensiva aeroba aktiviteter eftersom Crossfit utförs 

under kortare, intensivare aktiviteter som ställer höga krav på kraftproduktion i ett stort antal 

muskler i kroppen (Smith et al., 2013). Då tidigare studier nästan uteslutande testat om 

kontrollerad andning påverkat prestationen inom idrotter som exempelvis cykling, löpning 

och simning som i regel utförs under ett längre tidsspann finns det kunskapsluckor 

(Bernasconi & Kohl, 1993). Därför är det av intresse att undersöka hur kontrollerad andning 

med näsan kan påverka prestationen vid högintensiv styrketräning. 

Syfte 
Syftet var att studera på vilket sätt medveten kontrollerad andning genom näsan påverkar 

prestation mätt i tid, antal repetitioner samt upplevd ansträngning under högintensiv 

styrketräning jämfört med självvald andningsteknik hos individer som tränar Crossfit. 

Frågeställningar 
- Vilken effekt har medveten kontrollerad andning med näsan på prestation vid högintensiv 

styrketräning mätt i tid och antal repetitioner hos Crossfitutövare?  

- Upplever Crossfitutövare att det är mer fysiskt ansträngande att använda sig av medveten 

kontrollerad andning genom näsan än med självvald andning? 
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Metod 
Studiedesign 
Denna studie var en experimentell studie med crossoverdesign. Studien testade om 

näsandning förändrade prestationen jämfört med självvald andning. De deltagande 

testpersonerna delades slumpmässigt in i två olika grupper, där varje grupp fick utföra både 

ett test med självvald andning och ett test med näsandning. Det var tio dagars mellanrum 

mellan testtillfällena. Grupperna lottades till att antingen börja med självvald andning eller 

näsandning. 

Innan testpersonerna gick med i studien fick de information om studien och fick skriva på ett 

samtycke (bilaga 1). Anledningen var att gruppen skulle få information och hinna ta ställning 

till deltagande i god tid och på så sätt vara mer förberedda på de eventuella fysiska 

utmaningarna som näsandning innebar. 

Testpersoner 
För att samla in testpersoner att delta i studien, så skickades ett mail ut till samtliga 

medlemmar vid två lokala Crossfit-boxar i Halmstad. Alla som var positiva till att delta och 

uppfyllde inklusionskriterierna fick erbjudande om att delta.  

Sju kvinnor och sju män deltog, totalt 14 personer. Medianåldern för de manliga 

testpersonernas var 36 (min-max, 23-44). Medianåldern för de kvinnliga testpersonernas ålder 

var 24 (23-39 år), (tabell 2). En testperson var tvungen att hoppa av studien efter första 

testtillfället och exkluderas därför helt från studien. 

Tabell 2. Testpersonernas ålder (n=14) fördelat på män och kvinnor. Resultatet redovisas som median, 
min och maxvärde. 

Variabel Alla testpersoner 

n=14 

Män 

n=7 

Kvinnor 

n=7 

Ålder, år 34 ± (23-44) 36 ± (23-44) 24 ± (23-39) 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 
För att få delta i studien skulle de tillfrågade testpersonerna ha tränat regelbundet två dagar i 

veckan under de senaste sex månaderna. Detta ansågs av testledaren, mest etiskt korrekt, 

eftersom testpersonerna skulle vara vana vid övningarna som de skulle testas i, och inte 
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utsättas för nya övningar och eventuella risker som det skulle kunna föra med sig. Vidare 

skulle testpersonerna ha varit skadefria, sedan minst en månad tillbaka. De exkluderades om 

de intagit alkohol inom 48h innan testet, samt utfört hård fysisk träning dagen innan något av 

testtillfällena. Testpersonerna behövde också vara bekanta med övningarna; knäböj, burpees, 

armhävningar, boxjump, double unders, rodd, kettlebellswing och pullups.  

Testutförande  
Testpersonerna genomförde en gemensam aktiv uppvärmning vid båda testtillfällena vilket 

skapade en hög metabolisk och kardiovaskulär förändring (Bishops, 2003). Uppvärmningen 

bestod av tre set med tio knäböj, tio burpee, tio scapula push ups, tio kettlebellswing och tio 

elevationsrörelse av axlarna hängandes i en pullup-bar. Efter de tre seten instruerade 

testledaren en gemensam dynamisk stretch och sedan fick testpersonerna fem minuter att 

förbereda sig individuellt på de kommande testerna. Detta upplägg med cirka tio minuters 

uppvärmning på 40-60% intensitet följt av fem minuters vila, gav en sammanlagd 

uppvärmning på 15 minuter (Bishop, 2003). Sedan fick testpersonerna göra ett maxtest under 

maximal ansträngning i en minut i övningarna double unders, armhävningar, box jump, 

burpees och knäböj genom att utföra maximalt antal repetitioner. Testpersonerna fick själva 

räkna sina repetitioner. Mellan varje övning fick de två minuters vila. Därefter vilade 

testpersonerna under fem minuter innan den så kallade WODen. Denna bestod av ett set med 

500 meter rodd, 30 kettlebellswing och 20 pullups, Detta utfördes på tid och direkt därefter 

fick de uppskatta sin upplevda fysiska ansträngning genom Borgskalan, en skala 6-20 där 6 

innebär ingen ansträngning alls och 20 maximal ansträngning. Borgskalan är en av de första 

skalorna för upplevd ansträngning och anses vara en bra och valid indikator på graden av 

fysisk ansträngning (Pfeiffer, Pivarnik, Womack, Reeves & Malina, 2002). 

Andningsteknik 
Det som skilde de två testtillfällena åt var att vid ena testtillfället blev testpersonerna 

instruerade i näsandning och hur den skulle användas under testets gång medan de vid andra 

testtillfället fick använda sig av självvald andning. Näsandningen innebar att testpersonen 

endast andades in och ut genom näsan (Dhungel et al., 2008) (Petruson och Bjurö.,1990). 

Testpersonerna blev instruerade att ta djupa andetag med näsan, och dra in luften djupt ned i 

magen, för att sedan avslappnat andas ut genom näsan. Metoden valdes eftersom det fanns en 

större teoretiskt grund att basera studien på än någon annan andningsteknik. 
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För att säkerställa att individerna använde sig av näsandning fick de utföra testtillfället med 

näsandning med en fibertejp över munnen. Fibertejpen fick tas bort mellan övningarna, men 

skulle sitta på under hela den minut när övningen genomfördes.   

Material 
Varje testperson använde träningsmaterial tillhandahållna av Crossfitboxarna. Materialet som 

användes var en box (Eleiko, Sweden) på 60 cm för män och 50 cm för kvinnor, ett hopprep, 

en kettlebell (Eleiko, Sweden) med en vikt på 24 kg för män och 16 kg för kvinnor, en 

roddmaskin (Concept 2, USA) per person, samt en pullup-bar (Eleiko, Sweden). Vidare 

användes ett tidtagarur (MuscleDriver, USA) för att mäta testpersonernas tid i minuter och 

sekunder under WODen, samt för maxningarna under en minut.  

Data och Sekretess 
Datainsamlingen till denna studie skedde genom att samla in både primär och sekundär data. 

Data samlades in genom den experimentella undersökningen, vilket gav oss möjlighet att 

besvara de specifika frågeställningarna (Jacobsen, 2002). Teori samlades också in från 

vetenskapliga artiklar, studier samt litteratur men ligger inte till grund för att besvara 

frågeställningarna (Jacobsen, 2002). Teori samlades in genom olika databaser som 

exempelvis Google Scholar, Summon och ProQuest.  

All data hanterades konfidentiellt och resultatet presenteras endast på gruppnivå för att skydda 

testpersonernas identitet. Testpersonernas personuppgifter behandlades konfidentiellt vilket 

innebär att data endast har hanterats av ansvariga för studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

Insamlad data sparades på en USB sticka och förvaras efter avslutad studie inlåst på Halmstad 

Högskola tillsammans med samtliga informerade samtycke. 

Validitet och Reliabilitet 
Det finns i dagsläget inga kända studier, som använder sig utav resultatet på en WOD, som ett 

mått på prestationen. Det är därför svårt att avgöra dess validitet och reliabilitet. Dock bör det 

tilläggas att WOD är vanligt förekommande i Crossfit, och där en grundpelare för att avgöra 

en individs fitness. Därför anses det vara ett lämpligt mått för denna studie.  

Etiska och Social aspekter 
Denna studie följde de etiska principer som finns avseende respekt mot testpersoner och att 

alla behandlas lika (Vetenskapsrådet, 2011). Testpersonerna fick ett mail där all information 

om studien framkom, vilket inkluderade mål och syfte med studien, fördelar och nackdelar 

samt testpersonens rättigheter att kunna hoppa av studien när de vill utan någon förklaring 



	 11	

(Vetenskapsrådet, 2011). Eventuella risker framgick tydligt, exempelvis skador, som 

testpersonerna kunde utsättas för när de utförde testerna. För att minimera risken för skador 

instruerades testdeltagarna i en gemensam uppvärmning. 

Genom sitt deltagande i studien, fick testpersonerna möjlighet att ta del av sitt individuella 

resultat, vilket skulle kunna bidra till djupare kunskap om näsandningens effekter på 

högintensiv träning inom Crossfit. De fick också information om och möjlighet att praktisera 

ny andningsteknik. 

Vidare finns det flera fördelar med studien ur sociala och samhällsenliga aspekter. Genom att 

öka medvetenheten kring individers andning under fysisk prestation kan det finnas positiva 

effekter för individers hälsa. Det är vida känt att en försämrad, inkorrekt andning kan ha 

negativa effekter på indiders prestation eftersom det bidrar till spända muskler, ökat 

stresspåslag och en slutändan en sämre prestation, oavsett om det handlar om träning eller 

tävling. Andningen kan alltså vara direkt hämmande på prestationen om den inte utförs 

korrekt. Om individer som sagt, lyckas öka sin medvetenhet kring andningen och på så sätt 

kan föräbttra sin prestation under träning är det också troligt att deras generella hälsa 

förbättras. Friska individer är givetvis mycket positivt ur ett samhällsenligt perspektiv då det 

minskar antalet som blir sjuka, ökar andelen som kan jobba och prestera bra.  

Statistik  
För att se på vilket sätt prestationen påverkas av medveten kontrollerad näsandning vid 

högintensiv styrketräning, analyserades resultatet genom att jämföra de båda testtillfällena. De 

variabler som studerades var antal repetitioner för övningarna, tiden i sekunder (s) för 

WODen och upplevd ansträngning enligt Borgskalan (6-20). För att testa om data var 

normalfördelat, gjordes ett Shapiro-Wilks test (Stevens, 1946). Eftersom data inte var 

normalfördelat gjordes analyser med icke-parametrisk statistik. 

Resultatet redovisas med median och max-min värden. Eftersom samma testperson genomför 

båda interventionerna (näsandning och självvald andning) analyserades resultatet genom det 

beroende icke-parametriska testet, Wilcoxon. Signifikansnivån är satt till p<0,05 

(Zimmerman, 1997). All data samlades in och analyserades i Excel (Microsoft Office 365 

2016).  
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Resultat 
Vid jämförelse mellan de båda interventionerna medveten kontrollerad andning genom näsan 

och vid självvald andning användes Wilcoxon signed-rank test där repetitionerna rankades. 

Det framkom ingen skillnad i antal repetitioner av övningarna double unders (p=0,26), 

armhävningar (p=0,50) och knäböj (p=0,19). Fortsättningsvis, framkom inte heller någon 

skillnad för WODen, mätt i tid (p=0,26). Slutligen framkom ingen skillnad i självrapporterad 

upplevd ansträngning mellan de båda andningsteknikerna (p=0,95) (tabell 3). 

För övningen box jump var testpersonernas medianvärde 6 repetitioner vid medveten 

kontrollerad andning genom näsan och 17 vid självvald andning. Denna skillnad var 

signifikant (p=0,03). Det framkom även en signifikant skillnad mellan andningsteknikerna för 

burpees, där testpersonernas medianvärde var 6 repetitioner vid medveten kontrollerad 

andning genom näsan och 20 vid självvald andning (p=0,01) (tabell 3). 

Tabell 3. Jämförelse mellan de båda interventionerna; medveten kontrollerad andning genom näsan 
och självvald andningsteknik vid de olika övningarna samt upplevd ansträngning. 

Variabel Medveten kontrollerad 

andning genom näsan 

Självvald andningsteknik p-värde 

 Median ± (min-max värde) Median ± (min-max värde)  

Double unders 12 ± (1-27) 16 ± (2-28) 0,26 

Armhävningar 14 ± (1-26) 14 ± (3-28) 0,50 

Box jump 6 ± (1-27) 17 ± (6-28) 0,03 

Burpees 6 ± (1-20) 20 ± (6-28) 0,01 

Knäböj 10 ± (1-26) 14 ± (2-28) 0,19 

WOD 13 ± (1-28) 16 ± (2-27) 0,26 

Borg 

ansträngningsskala 

(6-20) 

11  ± (1-28) 12 ± (1-25) 0,95 
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Figur 1. Prestationen vid två olika testtillfällen och andningstekniker. Övningarna beskriver antal 
repetitioner, woden beskrivs i sekunder och uppskattad ansträngning med borgskala 6-20, där lågt 
värde innebär liten upplevd ansträngning. Andingsteknikerna som användes var självvald andning och 
medveten kontrollerad andning genom näsan.  	

	

Summering 
Sammanfattningsvis framkom en signifikant skillnad mellan de båda interventionerna 

avseende prestation mätt i antal repetitioner för övningarna box jump och burpees, där 

medveten kontrollerad andning genom näsan visade sig resultera i en försämrad prestation 

jämfört med självvald andning. Prestationen för de resterande övningarna, double unders, 

armhävningar, knäböj, WODen och upplevd ansträngning påverkades inte signifikant av de 

två andningsteknikerna i denna studie. 

Diskussion 
Syftet med studien var att studera på vilket sätt prestation mätt i tid och antal repetitioner vid 

högintensiv styrketräning påverkas av medveten kontrollerad andning genom näsan samt 

upplevd ansträngning jämfört med självvald andningsteknik hos individer som tränar Crossfit.  

Resultatdiskussion  
Det är möjligt att identifiera en signifikant försämring av prestationen mätt i antal repetitioner 

vid övningarna burpees och boxjumps. Detta är övningar som involverar många 
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muskelgrupper, samt betydande förflyttning av kroppen i form av hopp upp och ned. Alla 

muskler behöver en god syretillförsel för att kunna arbeta (McArdle et al., 2015) alltså behövs 

det mycket syretillförsel vid dessa övningar. Eftersom försämringen var signifikant är det 

troligt att anta att näsandning begränsar mängden syre som kommer in i kroppen och 

transporteras till musklerna, och att testpersonerna upplever muskeltrötthet snabbare.	

Resultatet av studien innebär också att det gick att identifiera en försämring av resultatet i 

övningarna knäböj, double under, WOD samt den upplevda ansträngningen. Det bör dock 

tilläggas att denna försämring inte var signifikant. Enligt Weinberg och Gould (2015), är en 

naturlig reaktion att fokus förbättras vid bra andning eftersom bra andning kan bidra till 

avslappnad muskulatur samt minska externa distraktioner. Då resultatet av studien visade att 

resultatet försämrades för majoriteten av övningarna, är det troligt att medveten kontrollerad 

andning med näsan inte har samma effekt. Vidare bör det tilläggas att flera testpersoner 

uppgav att de upplevde näsandning med viss obehagskänsla, eftersom detta skiljde sig ifrån 

vad de var vana vid. De uppgav att deras naturliga reaktion i kroppen var att ta mer frekventa 

andetag i takt med att pulsen ökade, vilket är en naturlig reaktion enligt McArdle et al. (2015). 

Vidare uppgav flera testpersoner att de upplevde att muskeltröttheten kom snabbare vid 

näsandning. Då samtliga testpersoner fick samma vila mellan testtillfällena bör inte detta vara 

orsaken. Det är därför troligt att anta att muskeltröttheten kom snabbare, eftersom de 

arbetande musklerna inte fick tillräckligt med syre under den fysiska ansträngningen. 

Denna kunskap kan spela en stor roll för Crossfit-atleter, och tränares framtida utveckling, 

och någonting som bör tas hänsyn till vid ett träningsupplägg. Då Crossfit bygger på att 

träningen ska utföras genom funktionella övningar med hög intensitet, kommer många 

muskelgrupper aktiveras, och arbetet ske med hög puls. Därför måste tillräckligt med syre 

förses till den arbetande muskulaturen för att bibehålla en hög prestationsnivå. Crossfit-atleter 

kan därför dra stor nytta ifrån denna studies resultat eftersom det visar på att en otillräcklig 

syretillförsel på grund av en inkorrekt andningsteknik har en signifikant negativ påverkan på 

prestationen vid övningar som involverar flera muskelgrupper. Den framtida 

rekommendationen är därför att Crossfit-atleter ständigt bör göras medvetna om sin andning, 

samt aktivt träna och implementera en andningsteknik som känns bra för atleten, dock inte 

medveten kontrollerad andning med näsan. Vi har möjlighet att själva påverka och styra vår 

andning, och ett lämpligt andningsmönster kan tränas. Ju mer en individ blir medveten om sin 

andning, och har möjlighet att påverka den, desto troligare är det att det blir till en vana som 

på sikt kan minska en negativ effekt på prestationen. Tidigare studier (Petruson och Bjurö, 
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1990) visade på positiva effekter på prestationen vid näsandning, dock utfördes denna studie 

på cykling vid en lägre intensitet och färre involverade muskelgrupper än vad Crossfit har. De 

positiva effekterna som beskrivs av Petruson och Bjurö, tros bero på att luften värms upp, 

fuktas och filtreras i nässlemhinnan. Eftersom det inte gick att identifiera någon positiv 

påverkan på prestationen i denna studie, anses denna förklaring inte ha någon effekt på 

prestationen under högintensiv fysiskt aktivitet. Rekommendationen från denna studie är att 

Crossfit-atleter bör undvika att använda just medveten kontrollerad näsandning under 

högintensiva tränings- och tävlingstillfällen då detta har en negativ påverkan på prestationen.  

Vidare är det även viktigt att som tränare inom Crossfit, vara medveten om hur en otillräcklig 

andningsteknik kan påverka prestationen för atleten. Baserat på studiens resultat är 

rekommendationen till tränare inom Crossfit att aktivt påminna, och uppmuntra atleten till en 

bra andning och testa olika tekniker under träningspasset. Det kan ha en direkt påverkan på 

prestationen om individer inte är noggranna med sin andning, eller använder en felaktig 

andningsteknik, vilket tydligt gick att se i studien. Dock bör inte näsandning vara någon av 

dessa tekniker. 

Vidare bör tränare inom Crossfit ha med sig denna kunskap i sitt träningsupplägg. Genom att 

programmera ett upplägg där atleten utsätts för en hög intensitet i övningar som involverar 

flera muskelgrupper under en längre period, ökar risken för muskeltrötthet och 

mjölksyrebildning. Eftersom Crossfit går ut på att du ofta ska prestera genom att samla så 

många repetitioner som möjligt under en bestämd tid, eller utföra ett givet antal prestationer 

så snabbt som möjligt är dessa effekter inte önskvärda. Muskeltrötthet och mjölksyrebildning 

kommer ha en direkt påverkan på atletens återhämtningsförmåga, och i slutändan 

prestationsförmåga. Därför rekommenderas tränare inom Crossfit att anpassa 

träningsupplägget så att atleten har möjlighet att implementera en god andningsteknik för att 

undvika att muskeltrötthet och mjölksyrebildning skapas för snabbt.  

Metoddiskussion 
Studien som genomfördes, hade som tidigare nämnt, två testtillfällen. Testpersonerna lottades 

att börja antingen med självvald andning, eller med medveten kontrollerad andning genom 

näsan. Eftersom testpersonerna var medvetna om sitt resultat från första testtillfället, är det 

troligt att anta att de ville förbättra detta under testtillfälle två, oavsett om de använde 

självvald andning eller medveten kontrollerad andning genom näsan. Detta skulle kunna vara 

en förklaring till den spridning som kunde identifieras mellan de två testtillfällena.  
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Näsandning valdes som andningsteknik för denna studie, med anledning av att det fanns 

bakomliggande teori som menade att andning med näsan kan ha positiva effekter på 

prestationen under tidsmässigt längre, medelintensiva idrotter som exempelvis cykling och 

löpning (Petruson och Bjurö, 1990). Dessa positiva effekter antas bero på att näsandning 

tillåter att luften värms upp och fuktas av näshåret och slemhinnan, vilket andning med 

munnen inte tillåter. Det saknades däremot studier som visade samma effekt vid högintensivt 

fysiskt arbete, varpå denna studie initierades. Som tidigare nämnt syntes en försämring av 

prestationen vid medveten kontrollerad andning genom näsan, vilket skulle kunna bero på en 

otillräcklig syretillförsel till muskulaturen vid högintesivt fysiskt arbete. Dock finns det en 

gedigen samling teori som påvisar vikten av en lämplig andningsförmåga för prestationen 

(Weinberg och Gould, 2015). Resultatet från studien, att det blir en försämring av 

prestationen vid medveten kontrollerad andning med näsan under högintensiv styrketräning, 

föreslår att de positiva effekterna av näsandning som tidigare teori visar endast är applicerbara 

vid låg och medelintensiva idrotter som exempelvis cykling och löpning. 

Rekommendationerna till framtida studier, baserat på resultaten från denna studie, är därför 

att låta testpersonerna fortsätta testa specifika andningstekniker under högintensivt fysiskt 

arbete. Ett förslag på sådan andningsteknik skulle kunna vara att utföra både in och utandning 

med munnen. Denna teknik möjliggör ett större utbyte mellan syre och koldioxid i kroppen, 

men påverkas dock mer utav miljön och luftens kvalitet och temperatur än vad näsandning 

gör (Sand et al., 2001).  

Till denna studie inkluderades testpersoner som tränat Crossfit under minst sex månader. 

Detta inklusionskriterie användes eftersom det ansågs mest etiskt korrekt. Om testpersoner 

som tränat Crossfit mindre än sex månader hade deltagit, hade risken för skador sannolikt 

ökat då testpersonerna fått utföra övningar som de varit mindre vana vid. Under övningarna 

knäböj, armhävningar, double unders, WOD samt upplevd ansträngning gick det som tidigare 

nämnt inte att identifiera någon signifikant skillnad i prestationen. En orsak till att 

försämringen inte var signifikant, skulle kunna vara att testpersonerna fått någon form av 

adaption i musklerna och kardiovaskulära systemet, till följd av att de tränat Crossfit under 

minst sex månader. De påverkades inte i lika stor utsträckning som de kanske skulle gjort om 

de var nybörjare. Detta antagande är dock någonting som behöver utvecklas och testas 

djupare genom framtida studier, för att säkerställas. 

Borgskalan användes som ett mått på upplevda ansträngningen eftersom det anses vara ett 

valid mått på detta (Pfeiffer et al., 2002). Det gick inte identifiera någon signifikant skillnad 
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på den upplevda prestationen mellan de två testtillfällena när de använde sig av Borgskalan. 

Även fast denna metod anses vara valid, är det ändå en individuell upplevelse som testas, och 

det är svårt att få en tydlig jämförelse mellan olika individer upplevelser. Dock ansågs denna 

metod vara mest lämpad till studiens syfte.   

Vidare bör det även diskuteras, att anledningen till att det inte gick att identifiera några 

signifikanta resultat kan vara tidsperioden som testpersonerna utförde sina max-prestationer. 

En minut är en relativt kort period, och skillnaderna mellan prestationen från ett tillfälle till ett 

annat tillåts inte vara så stor. Därför är det svårt för den statistiska metoden att säkerställa en 

försämring som är signifikant, även fast det finns en försämring.  

Konklusion 
Sammanfattningsvis fanns det en signifikant försämring av resultaten vid övningarna box 

jump och burpees. Därför är den framtida rekommendationen att undvika medveten 

kontrollerad andning genom näsan vid liknande övningar, som involverar många 

muskelgrupper, samt innebär en betydande förflyttning av kroppen.  

Det gick inte att identifiera någon signifikant skillnad mellan de två testtillfällena vid 

övningarna double unders, armhävningar, knäböj, eller WOD. Det fanns en spridning i 

prestationen mellan testtillfällena vilket innebär att vissa testpersoner gjorde bättre ifrån sig, 

och vissa testpersoner gjorde sämre ifrån sig med näsandning. Det kan alltså finnas positiva 

effekter på individnivå, under övningar liknande knäböj, armhävningar och double unders 

men eftersom resultaten inte är signifikanta går det inte göra en generell rekommendation för 

att näsandning skulle vara fördelaktigt för prestationen för samtliga individer. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Informerat samtycke 

Avseende studien: Näsandning vid idrottsprestation – en experimentell studie om 
näsandningens effekter 

Syftet med denna studie är att undersöka hur prestationen påverkas av vår andningsförmåga. I 

dagsläget har tidigare studier undersökt om prestationen kan förbättras av medveten andning 

inom uthållighetsidrotter så som löpning och cykling. Senare tids populära träningsform 

Crossfit innebär en mycket hög intensitet som ställer höga krav på både kondition och styrka 

samtidigt som atleten måste ha kontroll för att inte gå ut för hårt vilket kan leda till 

muskeltrötthet och försämrad prestation. 

Mitt namn är Sanna och jag studerar biomedicin inriktning fysisk träning på Högskolan i 

Halmstad. Denna termin ska jag skriva min c-uppsats och undrar om du vill medverka i min 

studie. Studien kommer att undersöka hur näsandning påverkar idrottsprestationen hos 

Crossfit-atleter, vilket kan bidra till medvetenheten kring andning för dig som utövare men 

även för tränare och träningsutvecklare, inom Crossfit.  

 

Kriterier för deltagande 

Då du är en utav medlemmarna på Crossfit Svea/Halmstad undrar jag om du är intresserad att 

delta i min studie.  

För att få delta i studien måste du uppnå kriterierna nedan:  

• Vara i åldern 18-50 år. 

• Tränat Crossfit regelbundet (minst 2 gånger/vecka) under sex månader. 

• Skadefri under den senaste månaden. Skador avser smärta eller sjukdom som skulle 
kunna påverka din prestation under testerna. 

• Avstå intag av alkohol 48 timmar innan testtillfällena samt hård träning 24 timmar 
innan testtillfällena. 
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• Behärska övningar vanliga inom Crossfit, så som knäböj, burpees, double unders, 
armhävningar, box jump, pullups, rodd, kettlebellswing. 

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att innebära två testtillfällen, som vardera tar cirka 1,5h samt att det kommer 

vara cirka en vecka mellan testtillfällena. Ni kommer få starta med en uppvärmning och 

därefter kommer ni få utföra en maxning under en minut vardera i följande övningar, knäböj, 

burpees, armhävningar, double unders, box jump och utföra en WOD bestående av 500 meter 

rodd, 30 kettlebellswing och 20 pullups som utvärderas med tidtagning. Vid ett av tillfällena 

kommer du bli instruerad i näsandning som ska användas under testerna. Efter båda testerna 

kommer du att få uppskatta din upplevda fysiska ansträngning genom en skala 6-20. 

Risker 

Genom att delta i denna studie tillkommer en risk för skada på grund av den maximala 

prestation som krävs av dig under testerna. För att förhindra dessa risker kommer testledare 

att vara noggrann med en ordentlig uppvärmning för att förbereda kroppen för belastning samt 

gå igenom teknik i de olika testerna. Testerna kan också innebära en viss psykisk stress, dock 

har du möjlighet att avbryta ditt deltagande när du vill.  

 

Fördelar 

Genom att delta i denna studie får du möjligheten till en ökad förståelse för hur näsandning 

påverkar idrottsprestationen. 

Frivillighet  

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du har rätten att avbryta studien när som helst 

utan någon speciell förklaring eller orsak. Om så önskas meddelar du testledaren och data som 

redan är inlämnad kommer då att förstöras. 

 

Hantering av data och sekretess 

Studien är konfidentiell och resultatdata kommer att kodas med löpnummer istället för ditt 

namn. När resultatet av studien publiceras kommer alla deltagare vara avidentifierade och 

inga personuppgifter kommer presenteras. Huvudansvariga kommer förvara datan på en USB 

sticka som har tilldelats av handledaren där försökspersonerna kommer kodas med ett 
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löpnummer. Data kommer sedan lämnas in till högskolan i Halmstad för förvaring efter 

studiens slut. 

Hur du tar del av informationen om studien 

Studien kommer att presenteras som en C-uppsats som du kommer att kunna ta del av efter att 

arbetet har blivit godkänd av handledare. Kontakta testledare för studien om så önskas. 

 

Ansvariga 

Sanna Granström som är huvudansvarig för studien och om du har ytterligare frågor är du 

välkommen att höra av dig genom att kontakta mig. 

  

Kontaktuppgifter till huvudansvarig för studien: 

Sanna Granström 

sanna.granstrom@gmail.com 

 

Handledare: Emma Haglund 

Universitetslektor, Högskolan Halmstad 

Emma.haglund@hh.se 
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Informerat samtycke 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i denna studie som studerar hur prestationen påverkas 

utav vår andningsförmåga. Vänligen läs igenom informationen noga och ge ditt medgivande 

genom att signera längst ner på sidan. 

 

• Jag bekräftar att jag fått tagit del av informationen både skriftligt samt muntligt om 

studien och förstår vad den innebär 

•  Jag bekräftar att jag uppfyller de uppsatta kriterierna för deltagande i studien.  

• Jag har fått ställa frågor om jag önskar och vet vem jag ska kontakta om ytterligare 

frågor som dyker upp. 

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

• Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

• Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av 

och att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga. 

  
………………………..       ………………………..                  

 ……………………….. 

Datum                      Namnteckning  

  Namnförtydligande 

 

  
……………………………………………………………… 

Försökspersonens födelsedatum (år (fyra siffror), månad och dag) 

  
Undertecknad har läst igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående försöksperson samt 

erhållit försökspersonens samtycke. Forskningspersonen har även erhållit en kopia av det 

informerade samtycket.  

  
………………………..       ………………………..      

 ……………………….. 

Datum            Namnteckning  

 Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
 

1 minut/övning Antal repetitioner 
Double unders 		

Armhävningar 		

Box jump 		

Burpees 		

Air squat 		

	 	WOD- for time 
	500m row 
	30 Kettlebell swing 16/20 kg 
	20 Pullups 
	Time:  
	Uppskattad ansträngning 

Borgskala 6-20: 
	

	 	Näsandning 
	

	 	1 minut/övning Antal repetitioner 
Double unders 		

Armhävningar 		

Box jump 		

Burpees 		

Air squat 		

	 	WOD- for time 
	500m row 
	30 Kettlebell swing 16/20 kg 
	20 Pullups 
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Time:  
	Uppskattad ansträngning 

Borgskala 6-20: 
	 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Sanna Granström


