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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett av de största hälsoproblemen idag är den ökade andelen av befolkningen som lider av fetma 
och fysisk inaktivitet (Folkhälsorapporten, 2001). Enligt Folkhälsoinstitutet (www.fhi.se) är 
andelen inaktiva män i Sverige år 2006 mellan 25-30 procent. Motsvarande siffra för kvinnor är 
något lägre. Mest inaktiva är gruppen ”unga vuxna” (18-25 år). Detta är inte enbart ett problem i 
Sverige utan i hela Europa. Martinez & Gonzales (2001) menar att mängden fysiskaktivitet bland 
vuxna i Europa är mycket låg. Värt att notera är dock att Sverige tillhör de länder vars invånare är 
mest fysiskt aktiva (Folkhälsorapporten 2001).  
 
Enligt institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (www.ihe.se) uppgick kostnaderna för 
sjukskrivningar direkt relaterade till fetma och övervikt till 16 miljarder kronor år 2003.  
Socialstyrelsen skriver i folkhälsorapporten (2006) att övervikt inte är den stora orsaken till detta, 
utan det är den ökade andelen av den svenska populationen som lider av fetma som orsakar dessa 
sjukskrivningar (www.socialstyrelsen.se).  
 
Kostnaderna för sjukskrivningar i Sverige har, enligt Edvard Palmer, (Bjurvald, M., Hogstedt, C., 
Marklund, S., Palmer, E., Theorell, T., 2004) fördubblats sedan 1985 och uppgår idag till 30 000 
kronor för varje arbetande svensk. År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna 110 
miljarder kronor och har därefter fortsatt att stiga (Bjurvald, et al. 2004). Utvecklingen och de 
höga sjukkostnaderna har gjort att företagen fått upp ögonen för träningens betydelse, och låter 
allt oftare sina anställda få gratis gymkort, hälsobidrag samt undervisning inom kost och hälsa. 
Läkare har numera möjlighet att skriva ut fysisk träning på recept (Leijon, 2003).  
 
Media förespråkar olika dieter och bantningstips samt hur personer med övervikt ska förlora 
åtskilliga kg i veckan. Det är däremot ovanligt att media skriver om träningens påverkan på 
kroppsvikten och kroppssammansättningen, samt att fysisk aktivitet ökar självkänslan och 



välbefinnandet (Hatfield, 2000). 
 
Något som dock inte diskuteras särskilt mycket är motståndssträning och dess fördelar.  Det har 
emellertid visat att genom regelbunden träning går det bland annat att förbättra Diabetes typ-2 
patienters levnadssätt (Honkala, Forsén, Eriksson, 1997), att hjärtmuskulaturens storlek ökar, 
högre mjölksyretålighet, ökad hormonaktivitet, ökad syre upptagningsförmåga (vid vissa former 
av styrketräning), ökad metabolism samt ökad fettförbränning (Carlsson, 2001). Hatfield (2000) 
menar exempelvis att anaerob träning är mer fördelaktigt än aerob träning för minskad andel 
kroppsfett, då en större muskelmassa medför en ökad förbränning. Får personen även hjälp av en 
personlig tränare kan effektförbättringen öka med minst 20 procent, ibland även det dubbla 
(Curwain, 2004).  
 

1.2 Problembakgrund 
Vanligtvis ingår instruktörers hjälp med träning i medlemskapet. En gyminstruktörs uppgift är att 
visa hur övningar ska utföras samt vilka muskler som tränas i övningen. En personlig tränares 
uppgifter är att planera, motivera och strukturera träningen för den aktuella kunden och kostar 
därmed extra utöver medlemskapet. I genomsnitt ligger timkostnaden för en personlig tränare 
runt 500 kronor (Nyleen, www.primavi.se). På de två större gymmen i Halmstad visade det sig att 
endast 1.6 % av medlemmarna använde sig av personlig tränare (egen undersökning, 2006). 
Weinberg & Gould, (2004) menar att träning utan personlig tränare kan i många fall leda till 
uteblivna resultat samt sänkt självförtroende. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att testa om personligt utformade mjukvarubaserade träningsprogram 
kan fungera som substitut för en personlig tränare, samt om någon marknad finns för ett 
mjukvaruprogram inom personlig träning?  

 1.4 Avgränsning 
Författarnas mål med denna C-uppsats är att skapa en mjukvara som skulle kunna fungera som ett 
substitut till en personlig tränare. Författarna har dock inte hunnit skapa någon mjukvara ännu, 
utan endast ett utkast till en mjukvara som är tillverkad i Microsoft Excel.   
Tanken var att försökspersonerna skulle träna enligt författarnas program i 15 veckor. Tiden fick 
dock kortas ned till 13 veckor då det blev alldeles för kort om tid att presentera och diskutera 
resultaten. Detta medförde att försökspersonerna inte hann fullfölja sina personliga program utan 
avslutade det två veckor tidigare än beräknat. 

1.5 Ordlista/definitioner 
Eftersom en stor del av texten innehåller många fackliga uttryck följer här en ordlista som är 
tänkt att hjälpa dig som läsare att lättare förstå denna uppsats. 
 
1RM One Repetition Maximum. Den maximala vikt en person klara av att utföra 

en repetition på. 
2-splitsträning  Hela kroppen tränas inte vid ett och samma träningspass utan delas  
  upp i två delar. 
Aerob   Med tillgång till syre. Uthållighetsträning. 



Agonist  Muskeln som i huvudsak utför rörelsen. 
Anabolsim  I ett uppbyggande stadie. 
Anaerob  Utan tillgång till syre. 
Antagonist  Muskeln som motverkar rörelsen.  
ATP   Adenosintrifosfat. Kroppens huvudsakliga energikälla. 
ATP/CrP ATP/Kreatinfosfat. Energin som används vid aktiviteter mellan cirka tre 

till cirka tio sekunders maximalt arbete. 
Atrofi Muskelförtvining. 
Basal metabolism BMR (Basal metabolic rate). Förbränningen vid vila. 
Basis Patella Övre delen av knäskålen. 
Biceps Agonisten vid armbågsflexion. Belägen på framsidan av överarmen. 
Cirkel träning Träningsform. Träningen utförs i form av en cirkel där individen går från 

övning till övning utan någon längre vila.  
Cytoplasma Vätskan mellan cellkärnan och cellmembranet. 
Deltoideus anterior Främre delen av axelmuskulaturen. 
Elektromyografi EMG. Mått på spänningen i muskeln vid en övning. 
Excentrisk Fasen vid muskelförlängning. 
Glykogen Lagrade kolhydrater, används av kroppen som energi. 
Glykolys Energiutvinningssystemet i kroppen för kolhydrater. 
Glykoneogenes Återskapande av primär energi från fett och protein. 
Hyperplasi Muskeltillväxt genom ökat antal muskelfibrer. 
Hypertrofi Muskeltillväxt genom förstoring av muskelfibrer. 
Kapillär Styr utbytet av näring mellan blodet och cellerna. 
Katabolism I ett nedbrytande stadie.  
Koncentrisk Fasen vid muskelförkortning. 
Korsbryggecykel Förbindning av muskelproteiner som leder till muskelkontraktion. 
Laktat Mjölksyra. 
Lean body mass Fettfri kroppsmassa.  
Macro, meso, micro Stor, mellan, liten.  
Metabolism Anabolism + katabolism= metabolism 
Motoriska enheter Nervcell och samarbetande muskelcell. 
Myofilament Mindre del av en skelettmuskelfiber. 
Myosin Muskelprotein. 
Pectoralis major Stora bröstmuskeln. 
Proteinsyntes Återskapande av protein i kroppen. 
RI Rest interval. Vila mellan set. 
Scapula Skulderblad. 
Submaximal Under det maximala. 
Superkompensation Kroppens anpassning och förbättring via träningsstimulering.  
Superset Två set i rad, olika muskelgrupper, ingen vila. 
Suprailium Punkt ovanför höftbenet. 
Synergist Muskel som hjälper agonisten att utföra en rörelse. 
Triceps Agonist vid armbågsextension. Belägen på baksidan av överarmen. 
Triglycerid Fettcell. 
Until you fail Utförande av så många repetitioner att fler är omöjliga att utföra.      



1.6 Produkten 
Författarnas idé var att konstruera ett dataprogram som automatiskt tar fram kundens personliga 
träningsprogram. Detta sker genom att programmet ställer ett antal frågor angående personlig 
målsättning. Därefter utfördes tester för att få fram kundens personliga 1RM. Programmet tar 
automatiskt fram en detaljerad periodiseringsplan som innehåller en översikt på hela 
macrocykeln, ner till de individuella träningspassen. Informationen för de individuella 
träningspassen innehöll såväl övningar som vikter, repetitioner och set. Träningsdagboken var 
designad så att kunden själv kunde läsa vad som skulle utföras och hur, utan någon hjälp av en 
tränare. 
 
Inledningsvis får kunden svara på ett antal frågor. För att programmet ska bli så personligt som 
möjligt besvara kunden följande tre frågor: 
 
1. Erfarenhet?   nybörjare/erfaren 
2. Målsättning?  hypertrofi/maximal styrka/definition  
3. Antal veckor till slutmålet? 

 
Tester av 1RM utförs, om möjlighet finns, av kunden själv, eventuellt med hjälp av instruktör. 
Resultatet av testerna fylls i av kunden själv i programmet och en uträkning baserat på procent 
sker. 
Beroende på kundens målsättning fokuserar programmet mer på de faser som är aktuella för att 
uppnå det specifika målet. Det vill säga om hypertrofi önskas kommer denna fasen att vara längre 
och återkommande i kundens program. Alla kunder, oberoende av deras målsättning, kommer att 
gå igenom de tre huvudfaserna: inbaning, hypertrofi och maxstyrka. 
I vanliga fall utförs uträkningarna för hand av en personlig tränare, men med hjälp av 
programmet sköter kunden således sig själv förutom när nya tester skall utföras. 

1.7 Metod 
De metoder som ingår i studien är en kvalitativ empirisk kohortsstudie som går ut på att låta åtta 
personer använda sig av en simulerad programvara. Ordet kvalitativ syftar enligt Kvale, (1997) 
på arten, beskaffenheter av något, medan kvantitet syftar på hur mycket, hur stort samt mängden 
av något.  
Utöver kohortsstudien utfördes en kvantitativ studie angående personlig träning, för att 
kontrollera huruvida det finns en marknad för den tilltänkta produkten. Genom ett slumpmässigt 
urval tillfrågades 126 personer på SATS sports club och på FORM friskvård AB. De tillfrågade 
tilldelades en enkät som bestod av flervals frågor angående personlig träning.  
Avslutningsvis ställdes fem frågor till försökspersonerna när resultatet av deras träning var 
färdigställt. Syftet med denna enkät var att undersöka hur försökspersonerna har upplevt projektet 
och dess utformning.  
 
1.7.1 Urval 
Metoden som användes för att ansöka om försökspersoner till studien bestod av ansökningslappar 
som sattes upp runt skolans område. Personer som var intresserade av att delta i studien fick 
därefter höra av sig till författarna antingen via mail eller telefon. Sammanlagt 18 personer hörde 
av sig och de elva första personerna togs in på personlig intervju. De fick förklara sina mål med 
träningen, sin träningsbakgrund samt om de led av någon skada, sjukdom eller liknande. 



Personerna fick även möjlighet att ställa eventuella frågor till författarna angående projektet och 
dess innehåll. Två personer sållades därefter bort då de inte uppfyllde kriterierna eftersom de 
båda personerna hade någon form av skada.   
 
Undersökningsgruppen bestod av 9 personer, 5 kvinnor och 4 män, i åldrarna 20-28 år (m=23.6) 
Tre av personerna ansåg sig vara erfarna inom motståndsträning och de resterande sex personerna 
ansåg sig vara nybörjare inom denna träningsform. De utvalda försökspersonerna blev först 
upplysta om att det var helt frivilligt att delta i studien och att alla personliga uppgifter 
behandlades konfidentiellt, inlåsta i ett skåp i författarnas projektrum. Därefter blev de 
informerade om vad studien gick ut på, hur länge den skulle pågå, samt vad som förväntades av 
försökspersonerna. Avslutningsvis fick personerna godkänna deltagandet i studien genom en 
underskrift. En av personerna påbörjade aldrig träningen och valde av okänd anledning således 
att inte deltaga i försöksgruppen.  

1.7.2 Deltagarna 
För att delta i studien var kraven att personerna måste vara minst 18 år fyllda samt skade- och 
sjukdomsfria. Dessutom skulle kunna träna tre till fyra gånger i veckan och kunna deltaga i 
kontinuerliga tester i samband med studien 

1.7.3 Metod för tester 
För att kunna se fysiska förändringar hos de medverkande, mättes och testades följande 
egenskaper innan träningsperioden startade: 

1 Kroppsvikt mättes med hjälp av en digital våg av märket EKS. 
2 Kroppsmått mättes runt midja, bröst, höger och vänster lår samt runt båda armarna. Dessa 

mått mättes med ett måttband. På överarmen togs mått på den största delen av armen vi 
90° flexion i armbågsleden. Vid midjemått togs det två cm under naveln. På låren togs 
måtten 15 cm över basis patella. 

3 Andel kroppsfett i procent mättes med hjälp av en kaliper av märket FAT-O-METER. 
Dessa mått mättes på biceps, triceps, scapula samt supraillium. Alla måtten togs på 
kroppens högra sida. Resultaten räknades sedan ihop och avlästes i en, till kalipern, 
tillhörande tabell.  

4 Styrketesterna (1RM) mättes på Högskolan i Halmstads kårgym. Testpersonerna utförde 
max antal repetitioner på en av författarna angiven vikt. Vikten och antalet utförda 
repetitioner sattes in i en tabell (bilaga 8.1, Hatfield, 2000). Tabellen räknade sedan ut 
personens 1RM i den aktuella övningen.  

 
Styrketräningstesterna genomfördes under en till två dagar inför varje fas beroende på hur många 
maxtester de olika faserna krävde. Testerna var fasanpassade exempelvis testades personernas 
maximala styrka i 23 olika övningar inför den första hypertrofifasen medan inbaningsfasen 
endast krävde nio övningar. Testerna utfördes inför och efter varje fas. 

1.7.4 Metod för träning 
De individuella träningsprogrammen sattes ihop med hjälp av individens målsättning, erfarenhet, 
och 1RM. Träningshäftet innehöll specifika övningar, motstånd, RI samt antal repetitioner och set 
för den aktuella tränings fasen. Häftet innehöll även ett kompendium med bilder och beskrivning 
för utförandet av övningarna samt en beskrivning av den aktuella fasen och dess fysiska inverkan. 



Varje träningshäfte var därför personligt anpassat och förvarades av individen själv. All träning 
utfördes av individen själv utan närvaro av författarna. 

1.7.5 Metod för insamling av empiri 
Insamlingen av empirin har gjorts genom tester av testpersonerna, samt fortlöpande frågor och 
kommentarer via mail samt SMS.  

1.7.6 Metod för insamling av teori 
För att få en så bred teoretisk referensram som möjligt har författarna granskat bibliotek, på 
Internet, vetenskapliga artiklar samt egen litteratur. Vår teoretiska referensram har bestått av 
litteratur från biblioteket på Högskolan i Halmstad, vetenskapliga artiklar från databaserna Sport 
Diskus, Pubmed och Google Scholar, egen litteratur samt muntlig överföring. En del sökningar 
gjordes även med hjälp av sökmotorn Google.se.  

1.8 Validitet 
Om empirin är giltig och relevant, innebär det god validitet (Jacobsen, 2000). Det gäller därför att 
utforma frågorna så att svaren blir så informativa som möjligt, samt att de bidrar till att uppfylla 
syftet och svara på vår problemformulering. Eftersom författarna har en relativt bred 
problemformulering har vi försökt att formulera frågorna så heltäckande och övergripande som 
möjligt.  Författarna anser att validiteten i detta arbete är god på grund av att testerna utförs på 
samma försökspersoner, av samma personer, med hjälp av samma utrustning. Validiteten stärks 
ytterliggare av att testerna utförs fyra till fem gånger under 13 veckor.  

1.9 Reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2000) skall empirin vara tillförlitlig och trovärdig samt att mätinstrumenten som 
används ger tillförlitliga och stabila utslag för att reliabiliteten ska anses som god. Om någon 
annan utför samma undersökning med hjälp av samma angreppssätt, skall den personen komma 
fram till om inte samma, så liknande resultat som författarna i studien. Även här används flera 
olika undersökningsmetoder för att stärka reliabiliteten. Författarna vill även understryka vikten 
med ett detaljerat metodavsnitt. Detta för att underlätta för läsaren att förstå hur och varför samt 
bakgrunden till de analyser och slutsatser vi kommit fram till. Slutligen anser författarna att 
reliabiliteten är tämligen hög i undersökningarna. Dock är det viktigt att tänka på att 
försökspersonernas resultat kan skilja sig åt på grund av att alla människor är olika utformade 
rent genetiskt (Carlsson, 2001).  
  

2. Teoretisk referensram 
Under denna rubrik presenterar författarna punktvis forskning och vetenskap som stödjer 
metoden i denna uppsats.  

2.1 Periodisering 
Tränare bygger upp träningsprogram i olika intervaller för att hjälpa sina atleter att prestera bättre 
och få dem att nå sina högt uppsatta mål vid önskad tidpunkt. Detta upplägg kallas för 
periodisering (Hoffman 2002). År 1965 utformade den ryske idrottsvetenskapsmannen Matveyev 
en modell av ett periodiserat träningsprogram som delade upp träningsåret i olika faser. Större 



delen av träningsprogrammet utgick från General Adaptation Syndrome (GAS), utvecklat av Dr. 
Hans Selye (Hoffman, 2002).  
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. 
General Adaptation Syndrome 
    
 
(Ref. i Hoffman, 2002 s. 132, Selye H. 1956 )  
 
 
GAS programmet bygger på tre olika responsfaser, alarm, adaptation och exhaustion. Den första 
fasen, alarm, är kroppens första reaktion vid stimulans och består av både muskelchock och 
muskelvärk. En träningsstimulering eller en förändring av träningsmetoden leder till en 
försämrad prestationsförmåga.  
Det andra steget i GAS, adaptation, är en anpassning av den nya stimuleringen. Kroppen anpassar 
sig till träningen och prestationsförmågan ökar.  
Det tredje och sista steget, exhaustion, innebär att kroppen är oförmögen att anpassa sig  till 
ytterligare träning/aktivitet. Om inte stimuleringen minskar kommer kroppen uppnå ett stadium 
av kronisk utmattning, det vill säga överträning.  
Om tillräcklig vila tillåts kan kroppen anpassa sig ännu mer och prestationsförmågan ökar 
ytterligare, så kallad superkompensation. Målet med periodisering är att undvika 
utmattningsperioder och bibehålla en effektiv träningsstimulans, vilket leder till maximal atletisk 
potential.  
 
Basprincipen för periodisering är att skifta från träning med hög volym och låg intensitet till 
träning med låg volym och hög intensitet (Hoffman, 2002). 
Periodisering används inte enbart vid styrketräning utan vid alla typer av idrott. Upplägget vid 
idrottsperiodisering bygger på att träningsintensiteten eskalerar samtidigt som träningsvolymen 
minskar ju närmre idrottaren kommer tävlingsmomentet. 
Slutdelen av året är övergångsfasen. Idrottaren går därefter in i en viloperiod vilket betyder att 
både volymen och träningsintensiteten sjunker. Idrottare som utför en sport där tävlingssäsongen 
pågår under flera månader (exempelvis golf) måste lägga upp programmet annorlunda eftersom 
”peaken” skall vara under en längre period. Detta görs genom att under försäsongen bygga upp 
en underhållningsfas för att kunna hålla kvar prestationsförmågan under en längre period (Bompa 
& Carrera 2005). 
 
Periodiseringen delas upp i tre olika delar; macrocykeln, mesocykeln och microcykeln.  



Macrocykeln är hela träningsperioden, exempelvis en säsong eller ett år. Därefter delas den sedan 
in i fler olika faser/perioder som till exempel uppbyggnadsperiod, hårdträningsperiod och 
specialiseringsperiod. Dessa kallas för mesocyklar.   
Därefter delas mesocyklarna in i mindre microcyklar som ofta består av veckor (Bompa, 1999). 

2.1.1 Anatomisk anpassning/inbaning 
De flesta oerfarna individer som börjar träna på gym använder sig av en mycket hård 
träningsmetod utan att vara redo för den. Metoden går ofta ut på att bygga muskelmassa eller 
utveckla styrka. Det dessa individer inte vet är att kroppen behöver tid att anpassa sig till träning 
bland annat för att förebygga skador. Anatomisk anpassning bygger på att muskler, senor och 
ligament ska vänja sig vid successivt ökad belastning (Bompa, Di Pasquale & Cornacchia, 2003). 
Enligt Karlsson, Thomée, Martinson, Swärd, (1997) anpassar sig muskler snabbare till träning än 
senor och ligament därför är det viktigt att inte pressa kroppen för hårt bara för att musklerna 
klarar av det.  
 
Även en erfaren individ kan behöva anpassa sig anatomiskt efter ett längre uppehåll. Normalt är 
att en anatomisk anpassningsfas pågår i tre till sex veckor. Även om denna fas inte är en hårt 
fysiskt krävande fas kan den, för oerfarna individer, leda till ökning i styrka och muskelmassa. 
Ett viktigt riktmärke är att en anpassningsfas i gymmet inte bör pågå i mer än sex veckor, 
kroppen har då inget mer att anpassa sig efter (Bompa et al., 2003).  
Cirkelträning är den överlägset bästa träningsformen under denna fas eftersom individen då 
tränar de flesta av kroppens muskler utan att en enskild muskel utmattas helt. Cirkelträning 
bygger på att flera stationer byggs upp och individen skiftar mellan övningar utan någon längre 
vila. För att inte trötta ut en enskild muskelgrupp, är cirkeln uppbyggd så att två efter varandra 
följande övningar inte tränar samma muskelgrupp ( Morgan & Adamson, 1959, ref. i Bompa et 
al., 2003).  
Belastningsintensiteten under cirkelträningen måste öka successivt för att tvinga individen att 
hela tiden anpassa sig (Bompa et al., 2003).  

2.1.2 Hypertrofifas/muskeltillväxt 
Hur lång tid en hypertrofifas bör vara beror på bland annat individens träningsbakgrund och mål 
med träningen. Tester visar dock att för att uppnå stora ökningar i muskelmassa bör macrocykeln 
innehålla minst en eller två hypertrofifaser á fem-sex veckor (Bompa et al., 2003).  
 
Enligt Bompa et al. (2003) är vilan mellan seten (RI:n) det viktigaste elementet under 
hypertrofifasen. RI:n måste vara uträknad så att kroppen utmattas dels mellan varje set, men även 
efter hela träningspasset. Under hypertrofifasen används submaximala vikter för att undvika 
maximal spänning i musklerna, på detta sätt uttröttas musklerna så att kroppen tvingas använda 
alla muskelfibrer i den aktuella muskeln. När en individ utmattar en muskel helt, tröttas vissa 
fibrer ut relativt tidigt vilket medför att andra tvingas aktiveras. Nyckeln i hypertrofiträning är 
den ökande effekten av uttröttning över det totala antalet set. Denna ökande uttröttning stimulerar 
de kemiska reaktionerna och protein metabolismen som leder till optimal muskelhypertrofi 
(Bompa et al. 2003). 
Vidare förklara Bompa et al. (2003)  i boken Serious Strength Training att det främst är de 
anaeroba energisystemen som används. Därför bör träningen vara designad för att tömma 
energilagrerna, och på så sätt tvinga kroppen att återfylla sina lager snabbare.  



Denna uttröttning kan ske genom att korta ner vilan mellan seten. Detta på grund av att när 
kroppen endast får begränsad vila har den mindre tid på sig att återfylla ATP/CrP lagren. 
Ett set som leder till muskelutmattning tömmer ATP/CrP lagren, och en kort RI tillåter inte 
muskeln att återfylla lagren. Detta leder till att kroppen tvingas anpassa sig genom att öka sin 
energitransportskapacitet, som i sin tur leder till ökad muskeltillväxt.  

 
Hypertrofiträning innebär en oerhörd påfrestning på kroppen. Därför används 2-splitsträning 
under denna fas. 2-splitsträning innebär att kroppen delas upp i två delar, där del ett exempelvis 
tränas under det första och tredje träningspasset och del två tränas under det andra och fjärde 
träningspasset. Trots detta krävs en lång återhämtningsperiod efter ett pass, då träningen tömmer 
större delen av, om inte hela, musklernas förråd av ATP/CrP och glykogen. Konstant utmattande 
träning tömmer kroppens energiförråd och stressar kroppens nedbrytning av myosin. Detta leder i 
sin tur till att kroppen inte längre är kapabel att bygga mer muskelmassa, utan istället kan ett 
stadie av artrofi uppstå. Det är därför extremt viktigt att vara grundlig i sin periodisering i denna 
mesocykel (Bompa et al., 2003). 
 
Enligt Bompa et al. (2003) bör hamstringsmuskulaturen dock inte tränas som andra muskler då 
det är den muskelgrupp som oftast blir skadad. Hamstringsmuskulaturen bör tränas med 10-20 
procents lägre intensitet än övriga muskelgrupper på grund av att muskeln har fler nervplattor. 
Vidare förklarar Bompa et al. (2003) att även vadmuskulaturen bör ha ett träningsupplägg som 
skiljer sig från övriga muskler. Eftersom vadmuskulaturen, som tillsammans med 
quadricepsmuskulaturen, arbetar när människan går och även hindrar oss från att falla framåt vid 
stillastående har den anpassat sig efter detta. Denna biologiska anpassning grundar sig på att 
vadmuskulaturen arbetar ständigt men på en väldigt låg intensitet. Detta har lett till att 
vadmuskulaturen har fått en väldigt hög koncentration av de långsamma muskelfibrerna typ I. På 
grund av detta är det svårt att få vadmuskulaturen att växa i storlek. Eftersom vaderna innehåller 
mycket mera fiber typ I (76 procent) innehåller de även många fler kapillärer vilket innebär att de 
kan återhämta sig mycket snabbare än andra muskler. För att få önskad effekt av 
hypertrofiträning på vadmuskulaturen måste därför RI:n vara betydligt kortare, 15-45 sekunder, 
för att inte ATP/CrP lagren ska kunna återhämta sig. 

2.1.3 Maximal styrkefas 
Maximal styrka uppnås genom att öka belastningen i träningen vilket även leder till att muskelns 
kontraktionskapacitet ökar. Träning med vikter över 80 procent av 1RM ökar spänningen i 
muskeln och då tvingas kroppen använda de absolut snabbaste och mest explosiva 
muskelfibrerna, typ IIx. Resultatet av sådan träning leder till en ökning protein densitet i muskeln 
då myosin filamenten blir tjockare (Bompa et al. 2003). 
 
Enligt Bompa et al. (2003) beror en individs förmåga att utveckla styrka på följande faktorer: 

1 Muskelns diameter. Mer exakt myosin filamentens, och dess korsbryggecyklars diameter. 
Även om muskelstorleken har mer med hypertrofi att göra, så spelar muskelns storlek en 
avgörande roll för hur ofta och hur länge en individ kan träna maximal styrka.  

2 Förmågan att aktivera muskelfiber typ IIx. Denna förmåga beror till stor del på träningens 
innehåll. Träning med riktigt tunga vikter är den ända typ av träning som involverar de 
extremt snabba och explosiva fibrerna typ IIx.  

3 Förmågan att få agonisten att jobba tillsammans med synergisterna. Detta utvecklas 



genom att använda samma övning många gånger med hög intensitet.  
 
Under den maximala styrkefasen är det inte nödvändigt att utmatta musklerna så till den grad att 
ytterligare en repetition är omöjlig att utföra, så kallad ”until you fail” träning. Viktigt under 
denna fas är även att låta musklerna återhämta sig helt mellan seten.  
Eftersom denna typ av träning aktiverar det centrala nervsystemet (CNS), utvecklar maximal 
styrketräning även koordination och samspelet mellan nerver och muskler. Styrka beror inte 
enbart på muskelns storlek och antalet korsbryggecyklar, utan även CNS förmåga att aktivera 
musklerna (Bompa et al. 2003).   
 
Lite forskning har gjorts angående styrketräningens effekt på CNS men den forskning som har 
gjorts visar att stimulering av CNS leder till ökad styrka.  
En av grundstenarna inom maximal styrketräningen är att förhindra CNS förmåga att motverka 
onaturliga rörelser. Lyckas en individ med detta uppnår denna en extrem styrkeökning (Bompa et 
al. 2003).   Enligt Goldberg et al. 1975 (ref. i Bompa et al. 2003) är det spänningen i 
myofilamenten som stimulerar proteinsyntesen.  
 
Även hastigheten under aktiviteten är viktig för att erhålla maximal styrka att jobba snabbt och 
explosivt mot motstånd är en av grundstenarna under denna fas. Snabbt och explosivt måste 
givetvis ställas i realitet med att belastningsintensiteten i fasen är extremt hög. Repetitionerna ska 
utföras så snabbt som möjligt, utan att försumma striktheten i övningarna (Bompa et al. 2003).           

2.1.4 Muskeldefinitions fas  
Fasen går ut på, som namnet antyder, att få så tydliga muskelkonturer som möjligt. Metoden 
bygger på låg intensitet, kort RI och stor volym. Grundtanken med denna lågintensiva träning är 
att kroppen ska använda fett som energikälla, och på så sätt bränna underhudsfettet som döljer 
muskelkonturerna.  
 
För att skapa maximal muskeldefinition är det nödvändigt att bränna så mycket fett som möjligt. 
Detta görs genom ett långvarigt koncentriskt muskelarbete. Mer traditionell fettförbränning, 
aerobt arbete såsom spinning, aerobics osv., räcker inte för att skapa maximal mängd av ”lean 
bodymass”. Målet under denna fas är inte bara att bränna fett från hela kroppen, utan även att 
punktförbränna fett från önskade områden. Metoden går ut på att drastiskt, dock ändå successivt, 
öka antalet repetitioner för varje muskelgrupp. Lika viktigt är den korta RI:n, under den sista 
microcykeln i en sex veckor lång mesocykel kan så många som 800 repetitioner göras utan vila 
emellan. Dessa 800 repetitioner delas dock upp på alla kroppens muskelgrupper (Bompa et al. 
2003). I och med den låga belastningen (30 procent av 1RM) tränas i stor utsträckning de 
långsamma muskelfibrerna typ I (Olandersson, 2006). Författarna anser denna typ av träning vara 
uthållighets träning samtidigt som det stimulerar alla kroppens muskler, istället för att bara jobba 
med de nedre extremiteterna som vid exempelvis löpning, cykling eller gång. Uthållighetsträning 
leder till en ökad effektivitet i kapillärnätet och ett ökat antal mitokondrier. Mitokondrierna 
fungerar som kroppens fettförbränningsstationer och kapillärerna styr utbytet av näringsämnen 
mellan blodet och muskelcellerna (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, Toverud,. 2005). Om således en 
muskel får ett effektivare kapillär nät sker utbytet av näring i den tränande muskeln mer effektivt 
och de fria fettsyrorna kan lättare användas som energikälla (Hoffmanj 2002).  
Abrahamsson, Andersson, Aschan-Åberg, Becker, Göranzon, Hagren, Håglin, Jonsson, Jonsson 



& Nilsson, hävdar dock i boken Näringslära för högskolan (2003) att punktförbränning av fett 
inte är möjligt, utan att kroppen bränner fett från hela kroppen samtidigt.  
 
Heyward (2002) anser att lågintensiv träning passar bäst för att uppnå muskeluthållighet och 
tydliga muskelkonturer. Vidare förklarar Heyward att individer som använder sig av denna typ av 
träning kan uppnå en viss styrkeökning. Dock inte lika stor som vid träning speciellt anpassad för 
att uppnå maximal styrka. 
För att kunna utföra denna extrema mängd repetitioner för varje muskelgrupp måste dock 
belastningsintensiteten vara så låg som 30-50 procent av 1RM. I början av ett set med så många 
repetitioner arbetar endast några få muskelfibrer, men när de blir uttröttade kopplas fler och fler 
fibrer in. I och med detta kan individen jobba under en längre tidsperiod. Om en individ kan 
arbeta under en längre tidsperiod tömmer kroppen först ATP/CrP och glykogen lagren. När dessa 
två lager är tömda finns det bara en energikälla kvar; fett.  
För att motverka att ATP/CrP och glykogen lagren ska hinna återhämta sig är det viktigt med en 
väldigt kort, alternativt ingen, RI (Bompa et al. 2003).    

2.2 Effekter av olika styrketräningsmodeller 
Studien nedan är gjord av forskarna Schmidbleicher och Buhrle (Ref i. Carlsson, 2001). Målet 
med studien var hur olika typer av träning påverkar olika styrkeegenskaper. Försökspersonerna i 
studien delades in i tre grupper. Grupp ett tränade tre set gånger tre repetitioner och övningarna 
utfördes med högsta möjliga hastighet. Belastningen var 90 procent av 1RM. RI:n i denna grupp 
var fem minuter. Även grupp två utförde övningarna så explosivt som möjligt. De körde fem set 
gånger åtta repetitioner, belastningen var endast 45 procent av 1RM. RI:n i denna grupp var fem 
minuter. Den tredje och sista gruppen i denna studie utförde övningarna i ett lugnt och jämt 
tempo. Belastningsintensiteten var 70 procent av 1RM och de utförde tolv repetitioner gånger tre 
set. RI:n i denna grupp var två minuter. När målet med träningen är snabbstyrka är det viktigt att 
kroppen hunnit återhämtat sig ordentligt mellan seten för att rörelsen ska bli så explosiv som 
möjligt, därav den långa vilan. Studien pågick i ett par månader (Carlsson, 2001).  
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2.3 Återhämtning 
Varje fas skiljer sig åt angående vilan mellan övningarna och antal pass per vecka. Detta grundar 
sig på att de olika energisystemen återhämtar sig olika fort.  
Under inbaningsfasen används det aeroba energi systemet där glykogen och fett används som 
primärt bränsle och det tar enligt Bompa (1999) sex till åtta timmar för en superkompensation att 
uppstå. Därför kan träningspassen utföras cirka fyra gånger per vecka utan risk för överträning. 
Under hypertrofifasen används glykogen som bränsle och det tar cirka 36 timmar att uppnå ett 
stadie av superkompensation. Det tar cirka 48 timmar för preoteinsyntesen att superkompensera. 
Därför används ett 2-splits program och varje muskelgrupp tränas endast två gånger per vecka. 
Under styrkefasen används ATP/CrP som energi och det tar cirka 24 timmar för kroppen att  
superkompenseras, därför tränas muskelgrupperna tre gånger per vecka (Bompa, 1999). 
Hur snabbt och väl återhämtningen sker är individuellt och kan påverkas av exempelvis: 

1 Ålder, då äldre människor i regel kräver längre återhämtning än yngre människor. 
2 Hur vältränad individen är, mer vältränade har en snabbare återhämtning.  
3 Kön, kvinnor kräver längre återhämtning än män. 
4 Miljöfaktorer, så som tidsskillnader från resor, altitud och kallt klimat påverkar 

återhämtningen negativt. 
5 Påfyllnad av näring, muskelcellerna kräver konstant påfyllnad av proteiner, fett 

kolhydrater och ATP/CP för cellens metabolism och produktion av energi. 
6 Negativa känslor.  
7 Belastningsgrad på träningen ((Bompa, 1999). 

 
Återhämtningstiden är beroende av vilket energisystem som har använts. Rekommenderad 
återhämningstid är följande: 
 
Återhämtning av ATP/CrP      3-5 minuter 
Återhämtning av muskel glykogen   
             efter långvarig träning    10-48 timmar   
             efter medel lång träning ( så som styrketräning) 24 timmar 
Bort transport av laktat från muskler och blod  1-2 timmar  
Återuppbyggnad av vitaminer och enzymer   24 timmar 
Återhämtning av högintensiv styrketräning   2-3 dagar 
(både metabolism och CNS för att nå överkompensation)  
Återbetalning av syreskulden     5 minuter 



(Bompa, 1999, s. 116) 

2.4 Motivation 
Inom psykologin finns det ett antal definitioner på begreppet motivation. Gill (1986, ref. i 
Fridholm & Örmgård, 2004) menar att motivation innebär ansträngningens riktning och 
intensitet. Fridholm & Örmgård (2004) menar att riktningen innebär i vilken utsträckning 
individen väljer ett beteende framför ett annat. Exempelvis då motionären väljer att stanna 
hemma och titta på sport på tv istället för att gå ut och träna. Intensiteten är då en mängd 
ansträngning som individen lägger ner i det valda beteendet. Exempel kan vara då två personer 
utför samma typ av övning, t ex en styrkeövning, där den ena lägger ner mycket mer 
ansträngning i övningen än den andra personen. Enligt Weiss & Ferrer-Cajo (2002) kan 
motivation möjligtvis förklaras med ett antal ”varför”-frågor. Exempelvis, varför väljer individen 
att delta/inte delta i den fysiska aktiviteten? Varför lägger vissa individer ner hårt arbete i 
situationen medan andra använder sig av minimal ansträngning och ger upp lätt? Varför deltar 
vissa individer för att känna inre glädje medan andra kräver någon form av yttre belöning?  
Motivation brukar delas in i inre- och yttre motivation. Duda & Treasure (2001) menar att inre 
motivation består av tre stycken kategorier: att veta, att uppnå samt att uppleva stimulering. Att 
veta innebär att individen vill lära sig nya saker för nöjet skull, t ex nya svåra styrkeövningar. Att 
uppnå menas med att individen försöker uppnå något eller överträffar sig själv. En person som 
efter lång tids försök klarar av att lyfta sin egen kroppsvikt i bänkpress påvisar inre motivation i 
att uppnå. Inre motivation, alltså att uppleva stimulering, innebär att individen utför övningen för 
den trevliga upplevelsen som uppfattas av individens sinnen. Ett exempel kan vara den sköna 
känslan en simmare känner då personens kropp glider fram genom vattnet (Fridholm & Örmgård, 
2004))Enligt Buckworth, Lee, Regan, Schneider, Di clemente innefattar yttre motivation respons 
från något eller någon utomstående som exempelvis belöning eller utvärdering.  

3. Underlag för träningsprogram 
Följande underrubriker beskriver ämnen från vilka författarna har utgått när de konstruerat 
träningsprogrammet. 

3.1 Muskelfibrer 
Författarna har tagit hänsyn till de olika teorier om muskelfibrernas uppbyggnad och utveckling 
när de har konstruerat de olika faserna i träningsprogrammet. 
 
Kroppens muskler består av olika muskelfibrer och de vanligaste är typ I, typ II samt typ IIx. 
Skillnaden mellan de olika typerna består i hur snabbt muskelproteinet myosin kan spjälka 
adenosintrifosfat (ATP), med andra ord hur snabbt kontraktionen sker. Typ I fibrerna får sin 
energi ifrån det aeroba energisystemet och dominerar vid långsamma och uthålliga kontraktioner, 
som exempelvis vid motståndsträning med väldigt lätta vikter. Typ II fibrerna, de så kallade 
snabba fibrerna, används vid kraftigt, kortvarigt arbete och har bättre förmåga att producera ATP 
genom glykolysen. Typ II muskelfibrerna dominerar vid medeltung motståndsträning som 
författarna använder under hypertrofifasen. De får sin energi både i från det anaeroba och det 
aeroba energisystemet (Bjålie et al., 2005). Typ IIx fibrerna är de mest explosiva och används vid 
maximalstyrka och tränas således under författarnas fas med samma namn. De får sin energi 
enbart från det anaeroba energisystemet.  (Bjålie et al. 2005). 
 



Enligt Thorstensson (ref. i Carlsson, 2001) sägs det att den genomsnittliga människan föds med 
50 procent snabba och 50 procent långsamma fibrer. Däremot kan toppatleter som sprinters  
födas med 90 procent snabba fibrer och uthållighetsatleter med 90 procent långsamma fibrer. Allt 
detta beror på vårt genetiska ursprung. Därefter går teorierna isär. En teori anser att det finns 
celler i muskeln som inte bestämt sig och de kallas satellitceller (Gustrin, 2006). Om 
genomsnittsmänniskan tränar uthållighet, blir satellitcellerna utvecklade till långsamma typ I 
fibrer och individen kan förlora sin explosivitet. Motsatsen sker om individen tränar snabbhet. 
Detta kan tydas som att det inte finns något samarbete mellan de båda fibrertyperna. En kamp 
sker om vilken fibertyp som ska dominera i muskeln. Det är även en möjlighet att kampen 
utkämpas om de så kallade satellitcellerna. Den fibertyp som vinner kampen om satellitcellerna 
kontrollerar således även muskeln. Forskarna är idag inte helt överens om huruvida fibrerna kan 
förvandlas eller om de bara tar mer plats och försvårar arbetet för den andra fibertypen. Det 
verkar dock vara en omöjlig uppgift att exempelvis både vara en sprinter och långdistanslöpare 
på grund av att fibertyperna motverkar varandra (Carlsson 2001). Bjålie, et al. (2005) menar att 
antalet muskelfibrer inte ökar som ett resultat av träning utan att träningen förändrar 
egenskaperna hos de befintliga fibrerna. De kan exempelvis bli uthålligare, större och starkare. 
Detta stämmer väl överens med författarnas teori om att ”man blir bra på det man tränar”. En 
fördel utvecklas för den ena fibern. Eftersom försökspersonerna i studien själva har fått valt 
målsättning med sin träning har författarna försökt forma träningen så att den fibertyp som 
stämmer bäst överens med deras målsättning får mest stimulans. Exempelvis har de 
försökspersoner som önskar öka sin maximala styrka använt sig av en träningsmetod som främst 
stimulerar fibertyp IIx. Då skall alltså denna fibertyp ”ta över” muskeln alternativt rekrytera 
satellitcellerna och bli den dominerande fibertypen.   

3.2 Val av övningar  
Författarna har tagit hänsyn till några olika faktorer när de valt vilka övningar som 
försökspersonerna skall använda under sitt deltagande i projektet. 
 
Elektromyografi (EMG) används för att studera muskelns aktivitet under en rörelse (Melo & 
Cararelli 1994-5, ref. i Bompa 2003) och kan fastställas genom mätningar på huden.. En 
muskelkontraktion startas av en elektrisk signal som vandrar över muskelfibrerna. Denna typ av 
mätning kallas för yt-EMG (Surface electromyogram = SEMG). En sådan undersökning visar 
hela den elektriska aktiviteten av motoriska enheter samt hur stor mängd muskelfibrer som 
aktiveras och i vilken utsträckning de aktiveras (DeLuca et al, 1982, & Moritani & deVries 1987, 
ref. i Bompa 2003). En studie gjord av Bompa, Di Pasquale och Cornacchia (2003), presenterad i 
boken Serious Strength Training visar vilken övning som leder till största möjliga aktivitet och 
stimulans i varje muskelgrupp. Genom att utgå från detta resultat har Bompa et al. (2003) gjort en 
tabell över vilka övningar som leder till största möjliga ökning i muskelmassa samt styrka. De 
övningar som har högst EMG-värde (involverar ett stort antal motoriska enheter och leder till en 
hög elektrisk spänning i muskeln) leder till största möjlig adaptation. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att EMG är väldigt individuellt och att alla människor är olika. En övning som ger 
ett högt värde för en person behöver inte ge samma höga värde hos en annan. Övningarna som 
författarna till denna uppsats använder stämmer dock överens med de övningar som enligt Bompa 
et al. (2003) leder till en hög elektrisk spänning i musklerna. 
 
Övningarna som försökspersonerna i denna uppsats utfört är inte endast baserade på EMG. Stor 



hänsyn till skaderisker samt funktionalitet har även tagits. Fokus har legat på de stora 
muskelgrupperna, då stimulering av dessa leder till att en stor mängd tillväxt hormoner utsöndras 
(Gustrin, 2006). Andra exempel på hur författarna resonerat i sitt val av övningar är lite fokus på 
att isolera deltoideus anterior då denna muskel ofta jobbar som synergist till pectoralis major 
(Kinakin, 2004). Ett annat exempel är att författarna valt bort övningen marklyft trotts att den 
involverar flera stora muskelgrupper och involverar många olika leder. Att den valts bort beror på 
att den för nybörjar innebär en alltför stor skaderisk (Kinakin, 2004). 

3.3 Hormonernas påverkan på träning 
Det är till stor del hormoner som styr en persons resultat av träning då det är hormoner som styr 
metabolismen (insulin och kortisol) och det är hormoner som styr muskeltillväxten (till stor del 
testosteron och tillväxt hormon).  
 
Responsen av hormoner direkt efter ett träningspass tyder på att hormoner kan vara involverade i 
återhämtningen och i överkompensationen efter ett träningspass. Typen av träning spelar en 
avgörande roll för vilket hormon som skall utsöndras. Variabler i träningen som exempelvis 
intensitet, volym, RI och val av övningar har visat sig ha inverkan på vilka hormoner som 
utsöndras (Hoffman, 2002).  
 
Det finns flera anledningar som stimulerar överkompensationen av muskelvävnad efter träning. 
En av dessa är att den kraftigt ökade hormonkoncentrationen av testosteron och tillväxthormoner 
som höjs under ett träningspass långt över det normala. Den förhöjda nivån är dock olika från 
individ till individ beroende på bland annat kön och erfarenhet av träning (Hoffman, 2002). En 
märkbart högre testosteronnivå har upptäckts när RI:n har minskats från tre minuter till en minut, 
samt även då repetitionerna ökat från fem repetitioner till tio (Kraemer & Marchitelli 1990, ref. i 
Hoffman, 2002). Dessa resultat stämmer väl överens med författarnas utformning av 
hypertrofifasen (se kapitel 2.1.2 ” Hypertrofifas/muskeltillväxt ”).  
Ju längre träningspasset pågår, desto högre blir testosteronhalten i kroppen fram till en viss punkt, 
där kurvan vänder och börjar gå nedåt igen. Ett diagram i boken Physiological Aspects of Sports 
Training and Performance av Jay Hoffman (2002) visar att i samband med träning är 
testosteronnivån som högst efter en och en halv timma, och fortsatt relativt hög fram till två och 
en halv timma. Efter tre timmar är dock nivån lägre än innan träningen startade. Även detta 
stödjer författarnas träningsprogram som tar cirka en timma till en och en halv timma att utföra.    
 
Fysiologiska faktorer som exempelvis sömn, kost och stress (inkluderar träning) stimulerar 
utsöndring av tillväxthormon. Tillväxthormonets huvudfunktion i kroppen är dess involvering vid 
tillväxt av skelettmuskulaturen och andra vävnader i kroppen. Andra funktioner för 
tillväxthormonet är bland annat ökad proteinsyntes, ökad transport av aminosyror genom 
cellmembranet samt tillväxt och utveckling av benvävnad. Hur tillväxthormonet utsöndras vid 
motståndsträning beror till stor del på hur träningen är upplagd. Mycket tyder på att det främst är 
träningens volym och intensitet som styr utsöndringen av tillväxthormoner (Hoffman, 2002). 
 
Den absolut största ökningen av tillväxthormonsyntes uppnås vid medeltung belastning och en 
kort RI (en minut) (Kraemer, Marchitelli et al. 1990, ref. i Hoffman, 2002). Även dessa studier 
styrker alltså författarnas design av hypertrofifasen.  
Som tidigare nämnts har även träningens volym en stor påverkan på utsöndringen av 



tillväxthormon. Hakkinen och Pakarinen (1993) visade att en hög volym med medeltung träning 
med kort RI gav den absolut största utsöndringen av tillväxthormon. En större uttröttningen (höga 
nivåer av laktat i blodet) leder till en ökad nivå tillväxt hormoner (Hoffman, 2002). Mycket tyder 
på att utsöndringen av hormoner i samband med träning i högsta grad är involverad i såväl 
muskelstyrka som hypertrofi (Hoffman, 2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4. Resultat 
Under denna rubrik visar författarna dels vilka fysiska resultat som försökspersonerna nått. 
Dessutom presenteras en enkät som försökspersonerna fått svara på angående hur de har upplevt 
sin medverken i projektet.  



4.1 Försöksperson 1  
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Försöksperson 1 är en kvinna, 28 år. Hon ansåg sig vara erfaren inom motståndsträning och 
hennes målsättning vara att öka andelen muskelmassa. Den genomsnittliga styrkan har stigit från 
50,4 kg till 62,0 kg. Under försöksperioden har kvinnans vikt ökat från 57,9 kg till 59,0 kg 
samtidigt som andelen kroppsfett sjunkit från 16,8 procent till 14,0 procent.  
Omkretsen runt armarna har ökat från 28 centimeter till 30 centimeter. Vidare har motsvarande 
mått runt låren ökat från 46,75 centimeter till 47,25 centimeter. Måttet runt bröstet har varierat 
under testperioden men hade efter försöksperiodens slut minskat med 0,5 centimeter och måttet 
runt midjan har sjunkit från 75 centimeter till 74 centimeter. 
Personens utvärdering av deltagandet i projektet ser ut som följer (1= Stämmer inte alls. 5= 
Stämmer mycket bra: 
1. ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”: 4:a. 
2. ”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” 5:a.  
3. ”Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min 
träning”: 4:a. 
4. ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit tillräcklig för att kunna genomföra 
träningen”: 5:a. 
5. ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat över 
träningspassen”: 5:a.  



4.2 Försöksperson 2 
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För
söksperson 2 är en man, 22 år. Han ansåg sig vara oerfaren inom motståndsträning och hans mål 
med träningen var att minska andelen kroppsfett. Den genomsnittliga styrkan har ökat från 83,75 
kg till 90,5 kg och andelen kroppsfett har sjunkit från 21,2 procent till 16,0 procent samtidigt som 
vikten har sjunkit från 81,6 kg till 80,8 kg. 
Omkretsen runt armarna har ökat från 33,25 centimeter till 35 centimeter. Vidare har 
motsvarande mått runt låren minskat från 53,25 till 53 centimeter. Måttet runt bröstet har ökat 
från 98 centimeter till 101 centimeter och måttet runt midjan har minskat från 88 centimeter till 
83 centimeter. 
Personens utvärdering av deltagandet i projektet ser ut som följer: 
1. ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”: 4:a. 
2. ”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” 4:a.  
3. ”Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min 
träning”: 3:a. 
4. ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit tillräcklig för att kunna genomföra 
träningen”: 4:a. 
5. ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat över 
träningspassen”: 4:a.  
 



4.3 Resultat försöksperson 3 
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Försöksperson 3 är kvinna, 24 år. Hon ansåg sig vara oerfaren inom motståndsträning och hennes 
målsättning var att öka andelen muskelmassa. Styrkan har ökat konstant från första 
mätningstillfället från 26,9 kg till 46,5 kg i den sista.  
Personens kroppsvikt har ökat från 59,7 kg till 60,2 kg och personens kroppsfett har sjunkigt från 
27,8 procent till 25,5 procent.  
Omkretsen runt armarna har ökat från 26,5 centimeter till 27 centimeter och omkretsen runt låren 
sjunkigt från 49,5 centimeter till 49 centimeter. Vidare har omkretsen runt bröst sjunkigt från 86 
centimeter till 85 centimeter och omkretsen runt midjan sjunkigt från 80,5 centimeter till 75,5 
centimeter. 
Personens utvärdering av deltagandet i projektet ser ut som följer: 
1. ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”: 4:a. 
2. ”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” 4:a.  
3. ”Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min 
träning”: 4:a. 
4. ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit tillräcklig för att kunna genomföra 
träningen”: 5:a. 
5. ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat över 
träningspassen”: 4:a.  
 
 
 
 



4.4 Resultat försöksperson 4 
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Försöksperson 4 är en man, 27 år. Han ansåg sig vara erfaren inom motståndsträning och hans 
målsättning vara att öka andelen muskelmassa. Försökspersonen har ökat markant i styrka från 
93,25 kg till 133,62 kg. Under samma period har andelen kroppsfett minskat från 20,1 procent till 
16,2 procent och vikten har varit relativt oförändrad där första mättillfället visade 85,3 kg  och 
det avslutande visade 85,5 kg. Under perioden då försöksperson 4 deltog i studien ökade 
omkretsen runt armarna från 35,5 cm till 36.25 centimeter. Samma siffra runt låren under samma 
period hade dock minskat  från 55,5 cm till 54,75 cm. Måttet runt midjan har minskat från 93 cm 
till 90,5 cm samt omkretsen runt bröstet har ökat från 103 cm till 105,5 cm.  
Personens utvärdering av deltagandet i projektet ser ut som följer: 
1. ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”: 4:a. 
2. ”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” 3:a.  
3. ”Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min 
träning”: 4:a. 
4. ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit tillräcklig för att kunna genomföra 
träningen”: 3:a. 
5. ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat över 
träningspassen”: 2:a.  
 
 



4.5 Resultat försöksperson 5 
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För
söksperson 5 är en kvinna, 26 år. Hon ansåg sig vara oerfaren inom motståndsträning och hennes 
målsättning var att minska andelen kroppsfett. Den genomsnittliga styrkan har ökat från 36,4 kg 
till 64,25 kg. Under försöksperioden har kvinnans vikt ökat från 61,8 kg till 62,9 kg och andelen 
kroppsfett har under försöksperioden minskat från 32,2 procent till 23,4 procent.  
Omkretsen runt armarna har ökat från 28,75 centimeter till 31,25 centimeter. Vidare har 
motsvarande mått runt låren ökat från 48,5 centimeter till 49,25 centimeter. 
Måttet runt personens bröst har ökat från 82 centimeter till 89 centimeter och midjan har ökat 
från 73 centimeter till 76,5 centimeter.   
Personens utvärdering av deltagandet i projektet ser ut som följer: 
1. ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”: 5:a. 
2. ”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” 4:a.  
3. ”Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min 
träning”: 4:a. 
4. ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit tillräcklig för att kunna genomföra 
träningen”: 5:a. 
5. ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat över 
träningspassen”: 5:a.  
 
 
 
 



4.6 Resultat försöksperson 6 
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Försöksperson 6 är en kvinna, 22 år, anser sig vara erfaren inom motståndsträning samt hade en 
målsättning att öka muskeltillväxten. Styrkan har från första mättillfället ökat från  47.5 kg till 
62,75 kg medan kroppsfettet har sjunkit från 25 procent till 19,5 procent. Hennes armar har under 
försöksperioden inte ändrats nämnvärt, första och sista mättillfället visade 28,5 centimeter, dock 
har armarnas omkrets jämnats ut gentemot varandra. Hennes lårs omkrets under samma 
tidsperiod har ökat från 47,5 centimeter till 48,25 centimeter, samtidigt som omkretsen runt 
hennes midja har under försöksperioden förändrats från 78,5 centimeter till 77,5 centimeter. 
Under samma period har motsvarande mått runt hennes bröst sjunkit från 89 cm till 88 centimeter 
samt att vikten har sjunkigt över två kg från 59 till 56, 8 kg..  
Personens utvärdering av deltagandet i projektet ser ut som följer: 
1. ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”: 4:a. 
2. ”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” 3:a.  
3. ”Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min 
träning”: 4:a. 
4. ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit tillräcklig för att kunna genomföra 
träningen”: 2:a. 
5. ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat över 
träningspassen”: 3:a.  
 



4.7 Resultat försöksperson 7 
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Försöksperson 7 är en man , 22 år, som anser sig vara nybörjare inom  motståndsträning och har 
som mål att öka muskeltillväxten. Den genomsnittliga styrkan har ökat från  72.9 kg till 75,0 kg. 
Personens vikt har ökar från 62,9 kg till 63,5 kg och andelen kroppsfett har sjunkit från 19 
procent till 14,7 procent.  
Omkretsen runt armarna har ökat från 31,25 centimeter till 31,5 centimeter. Vidare har 
motsvarande mått runt mannens lår minskat från 47,0 centimeter till 46,5 centimeter. Måttet runt 
bröstet har ökat från 92,0 centimeter till 96,0 centimeter och midjan har minskat från 79,0 
centimeter till 77,0 centimeter.  
Personens utvärdering av deltagandet i projektet ser ut som följer: 
1. ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”: 4:a. 
2. ”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” 3:a.  
3. ”Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min 
träning”: 4:a. 
4. ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit tillräcklig för att kunna genomföra 
träningen”: 5:a. 
5. ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat över 
träningspassen”: 3:a.  
 
 



4.8 Resultat försöksperson 8 
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Försöksperson 8 är en man, 22 år, som anser sig vara nybörjare inom motståndsträning och har 
som målsättning att öka sin max styrka. Styrkan har ökat regelbundet från första testet där 
personen hade en genomsnittlig max styrka på 69,25 kg till 114,75 kg vid sista testet. Personens 
kroppsvikt har ökat från 76,4 kg till 80,5 kg och andelen kroppsfett har sjunkit från 14,7 procent 
till 10,5 procent. 
Omkretsen runt armarna har ökat från 30,75 centimeter till 31,8 centimeter. Vidare har 
motsvarande mått runt låren varit relativt konstant då den genomsnittliga skillnaden var -0,25 
centimeter. Måttet runt bröstet har ökat från 93 centimeter till 96 centimeter och midjan har 
minskat med 0,5 centimeter. 
Personens utvärdering av deltagandet i projektet ser ut som följer: 
1. ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”: 4:a. 
2. ”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” 4:a.  
3. ”Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min 
träning”: 5:a. 
4. ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit tillräcklig för att kunna genomföra 
träningen”: 5:a. 
5. ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat över 
träningspassen”: 5:a.  
 
 



4.9 Resultat enkätundersökning 
 
Sats har ca 1100 medlemmar varav ca 22 stycken använder Personlig tränare (PT) (2 %). Form 
Friskvård har ca 2000 medlemmar varav 30 av dem använder sig av PT (1,5 %).  
 
Av de 126 tillfrågade på de båda gymmen tränade 64 på Form och 62 på Sats. Undersökningen 
visade att endast sju personer använde sig av personlig träning. Av dessa personer använde sig 
majoriteten endast av personligträning ett par gånger per år. De resterande 119 personerna, det 
vill säga 94 procent hade olika anledningar till att de inte använder sig av personlig träning. 
Bland annat ansåg 41 procent av personerna att de  klarade sig själva medan 29 procent av de 
tillfrågade tyckte att personlig träning var för dyrt. 24 procent hade någon form av annan 
anledning till att inte använda sig av personlig träning, exempel var: ”Ej tagit chansen”, ”Inte 
blivit av”, ”Inte kommit på tal”, ”Inte kommit till skott ännu..(jag skall)” ”inte tid ännu”, ”har 
småbarn”, ”inte råd just nu”,  ”Vet ej”, ”Vet inte vad det kostar, och hur man får tag i det”, ”Har 
inte råd just nu”, Har inte behov just nu känns det som”, ”Ny”, ”Kör bara pass”, ”Dålig koll på att 
det finns” ,”Pass endast” samt ” Vet inte”, ”Går endast på pass”, ”företaget betalar”, ”är 
intresserad av passen”, ”tiden räcker inte till att planera in varje träningspass” samt att ”har oftast 
inte tid att träna med någon”. På frågan om varför de skulle vilja ha hjälp av en personlig tränare 
svarade 66 procent att de ville ha ökad kunskap. Dock har många personer på föregående fråga 
kryssat i flera svarsalternativ. Ca en procent ansåg att de inte ville ha någon hjälp alls av en 
personlig tränare. 51 procent kunde tänka sig att betala 500 till 1000 kronor i månaden för 
personlig träning. Drygt 9 procent av de tillfrågade ansåg istället att 1000 till 1500 kronor var mer 
rimligt. De resterande 40 procenten kunde dock inte tänka sig att betala någonting alls 

5. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att testa om personligt utformade mjukvarubaserade 
träningsprogram kan fungera som substitut för en personlig tränare, samt finns det någon 
marknad för ett mjukvaruprogram inom personlig träning?  
 

5.1 Metoddiskussion 
Författarna använde sig av tre olika undersökningsmetoder, en kvantitativ och två kvalitativa 
metoder, för att stärka resultaten så mycket som möjligt. Kvale (1997) menar att genom att 
blanda kvantitativa och kvalitativa analyser går det att stärka det slutliga resultatet.  
Kvale menar (1997) att fördelen med att kvalitativa undersökningar är att objektet får komma till 
tals samt att dess natur speglas.  Dock menar Jacobsen (2002) att kvalitativ forskning i vissa fall 
kan leda till svagare former av mätning eftersom undersökningen kan bli för subjektivat 
(Jacobsen, 2001). Det är viktigt att poängtera att det kan finnas felkällor i bland annat 
tillvägagångssättet, i undersökningsmetoderna samt urvalet. Samtliga försökspersoner befinner 
sig i ålderspannet 20 till 28 år vilket betyder att författarnas undersökning inte visar huruvida 
detta upplägg passar alla åldrar. Anledningen till att inga äldre anmälde sig till undersökning 
anser författarna bero på  att ansökningslapparna endast sattes upp på Högskolan i Halmstad, 
vilket betyder att den största målgruppen var i 20- årsåldern.   
 
För att minska felkällorna använde sig författarna av fyra olika mätmetoder vid fem olika 
tillfällen. Detta för att kunna utesluta eventuella felkällor som exempelvis försökspersonens 



dagsform. Mätinstrumenten som användes anser författarna inte var helt tillförlitliga på grund av 
att författarna som utförde testerna inte är specialister på utrustningen, fat-o-metern är ingen 
exakt utrustning för att mäta kroppsfett utan mäter endast skinfolds. Den är därför inget bra 
redskap för att jämföra olika individer, utan är endast godtagbar för att mäta skillnader hos 
samma individ. Vidare kan personernas klädsel ha spelat in då författarna ansåg det opassande att 
tala om för försökspersonerna hur de skulle klä sig eller att klä av sig. Denna felkälla gäller 
främst mätningar av vikten samt kroppsmåtten framför allt omkretsen runt lår och armar.  

5.2 Resultatdiskussion 
 Resultaten som framkommit genom den kvantitativa enkätundersökningen visar att det är en 
oerhört liten andel utövare som använder sig av personlig träning. Ca 30 procent av de tillfrågade 
ansåg att anledningen till att de inte använde sig av personlig träning var att det var för dyrt. Ca 
40 procent menade att de klarade sig själva när de besökte gymmet, dock svarade majoriteten att 
om de skulle betala för personlig träning skulle den ökade kunskapen vara det mest avgörande 
faktorn. Författarna anser att detta kan ses som en aning motsägelsefullt. Vad menar de 
tillfrågade egentligen med att de klarar sig själva samtidigt som de ändå anser sig vilja ha mer 
kunskap inom träning? Författarnas övertygelse är att de tror sig klara sig själva eftersom de kan 
ett antal övningar och vet vilka muskelgrupper dessa övningar stimulerar. Även om de anser sig 
kunna mycket om träning så är författarna av åsikten att de i själva verket tränar i blindo då det 
krävs en relativt stor insikt inom anatomi, fysiologi och träningslära för att uppnå bästa möjliga 
resultat (Heyward, 2002).  
Majoriteten av de tillfrågade kan tänka sig att betala för personlig träning och de anser att 500 
kronor till 1000 kronor i månaden är en rimlig summa. Tre träningstillfällen i veckan skulle då ge 
den personlige tränaren en timlön på mellan 42 till 84 kronor i timmen. Därefter ska gymmet ha 
sin del, samt att det skall betalas skatt och sociala avgifter. Detta kan tala för ett 
mjukvaruprogram som fungerar som ett substitut för den personliga tränaren. Värt att nämna är 
att majoriteten som endast gick på pass möjligtvis missuppfattade syftet med enkäten och svarade 
därför ofullständigt. Vidare anser författarna att enkäten inte svarar på frågeställningen fullt ut då 
en fråga angående en mjukvara inom personlig träning finns med på enkäten.  
 
Vid starten för detta projekt var författarna oroliga för huruvida försökspersonerna skulle vara 
motiverade nog att träna fyra gånger i veckan. Det diskuterades om i hur stor utsträckning det var 
den bokade tiden med den personliga tränaren som fick folk att gå till gymmet eller om det var 
deras önskan att uppnå resultat.  
Buckworth et al. (2006) menar att den inre motivationen är att föredra eftersom det fokuserar mer 
på målet och bidrar till mer flexibla och kreativa gensvar än vad yttre motivation kan ge. Den 
yttre motivationen kan även uppmuntra till lägre självständighet och sänkt medfödd inre 
motivation (Duda & Treasure (2001). Detta stödjer författarnas positiva resultat om att 
deltagarna, inte nämnvärt, saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare. Flera av 
deltagarna ansåg istället att de fick tillräcklig motivation genom de tester och mätningar som 
genomfördes inför varje fas. Detta anser Buckworth (2006) vara en viktig faktor som bör beaktas 
och menar vidare att den yttre motivationen kan påverka resultaten positivt så länge de är 
uppmuntrande och positiva. Detta var något som påpekades bland försökspersonerna,  då de 
ansåg att så länge det fysiska resultatet var uppmuntrande och bra, ökade deras motivation att 
fortsätta träningen i nästa fas. En av personerna menade vidare att om resultaten inte varit lika 
tillfredsställande, hade det förmodligen varit svårare att motivera sig till att träna fyra gånger i 



veckan.  
 
På påståendet: ”Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat 
över träningspassen” (bilaga 8.4) svarade en av de åtta försökspersonerna en 2:a, två av dem en 
3:a, två av dem en 4:a och tre av dem en 5:a (m=3.875).  
Om detta sätts i relation till att försökspersonerna skulle träna fyra dagar i veckan är detta en 
positiv siffra. Eftersom studenter lever ett ganska omväxlande liv då det stundtals är väldigt 
mycket tentor och evenemang, tolkar ändå författarna att försökspersonerna varit väldigt flitiga 
och seriösa i sin träning.  
 
En av de viktigare frågeställningarna inför denna uppsats var om författarnas träningsprogram 
gav ett tillfredställande resultat. Ingen vill betala för träning som inte leder till ett tillfredställande 
resultat. Den första frågan i enkäten som försökspersonerna fick svara på efter sitt deltagande i 
studien var således: ”Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projektet”. 
Detta påstående graderade en av åtta tillfrågade med en 5:a och resterande sju med en 4:a 
(m=4,125). Dessa svar ansåg författarna vara mycket glädjande då denna fråga, av författarna, 
anses vara av störst vikt. Då träningen fick kortas ner till 13 veckor istället för 15 veckor blev de 
personliga anpassningarna av sista fasen lidande. Författarna anser att det är svårt att säga om 
resultaten varit ännu mer tillfredsställande om deltagande kunnat slutföra sina sista faser innan 
den slutliga test dagen.     
 
Samtliga försökspersoner har fått positiva resultat, vilket betyder ökning i styrka samtidigt som 
de minskat i kroppsfett, samt att kroppsvikten i stort sett varit densamma. Detta tyder enlig 
författarna  på att det har skett en förvandling i kroppssammansättningen, vilket är vad man enligt 
Hatfield (2000) skall sträva efter. Hatfield (2000) fortsätter vidare att det är inte kroppsvikten 
man ska koncentrera sig på utan kroppssammansättningen, och just kroppsfettet skall reduceras 
för att uppnå optimal hälsa.  Exempelvis om en person väger 100 kg och har 30 procent 
kroppsfett, då har personen i fråga en kroppsfettsmassa på 30 kg. Kan personens 
sammansättningen förvandlas till 15 procent fett,  men samtidigt bibehålla vikten, har personen 
genast uppnått en hälsosammare sammansättning (Hatfield, 2000). Författarna anser att alla 
försökspersoner i gruppen uppnådde resultat inom samtliga områden.  

 
Den generella förändringen i styrka visar att samtliga deltagande har ökat. Personen som ökat 
mest har fått en styrkeökning med 76,5 procent och den som ökat minst har en förändring med 3 
procent. Den stora individuella skillnaden kan enligt författarna bero på en mängd olika faktorer, 
som bland annat om personen är nybörjare eller inte inom motståndsträning, samt hur seriöst 
försökspersonen följt programmet. Heyvard ( 2002) anser att nybörjare har lättare att utveckla sin 
styrka än de erfarna personerna.  
 
Alla deltagarna har sänkt sin andel kroppsfett procent och den som minskat mest har sänkt 
andelen kroppsfett med -8,8 procent. Den person som har minst förändring, sänkte sig med -2,2 
procent. Kroppsvikts förändringar har varit varierande och den som har ökat mest i vikt har gått 
upp 4,1 kg och den som gått ner mest i vikt har en förändring på -2,2 kg. 
Huruvida förändringarna har blivit enligt de deltagandes målsättning är svårt att urskilja, då 
undersökningen fick kortas ned, och den sista och mest målinriktade fasen i stort sett fick utebli 
på grund av tidsbrist.  



 
Enligt resultaten av enkätundersökningen där försökspersonerna fick utvärdera sitt deltagande i 
detta projekt, framkom att ingen av de åtta svarande inte ansåg sig sakna den fysiska närvaron av 
en personlig tränare mycket. Denna slutsats grundar författarna på att svaren på frågan: ”Det 
hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under min träning”. Sex 
stycken av dem graderade den frågan med en 4:a, en av dem gradera påståendet med en 3:a och 
en gradera med en 5:a (m=4,0). Med detta som grund anser författarna att deras program på 
denna punkt är en fullgod ersättning för en personlig tränare. Speciellt med tanke på den 
avsevärda prisskillnaden mellan att använda en personlig tränare och att använda författarnas 
träningsprogram.  
 
Även om idén är att en individ som använder sig av författarnas träningsprogram skall klara sig 
utan hjälp från en personlig tränare är det dock viktigt att de får stöd och svar på eventuella frågor 
under träningens gång. Under projekttiden har författarna löst detta genom sms och mailkontakt, 
ibland även via telefonsamtal. För att utvärdera huruvida denna kontakt varit tillräcklig fick 
försökspersonerna svara på påståendet: ”Jag tycker att ”hjälpen” jag fått av min handledare varit 
tillräcklig för att kunna genomföra träningen”. På detta påstående blev svaren bland de åtta 
försökspersonerna mycket varierande. En person graderade detta påstående med en 2:a, en person 
med en 3:a, en person med en 4:a och resterande fem personer graderade påståendet med en 5:a 
(m=4,25). Genom detta medeltal drar ändå författarna slutsatsen att denna enkla metod var 
tillräcklig. De varierande svaren anser författarna bero på missuppfattningar.  
 
För att författarnas program ska fungera och vara attraktiv på marknaden är det ett måste att 
programmet varit lätt att förstå och följa. Försökspersonerna fick således svara på påståendet: 
”Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på egen hand” i den avslutande 
enkätundersökningen. Försökspersonerna graderade påståendet enligt följande: tre av de åtta 
tillfrågade svarade en 3:a, fyra stycken en 4:a och en person en 5:a (m=3,75). Författarna tar åt 
sig av detta och inser att om produkten ska vara lyckad på marknaden måste den förenklas och 
göras mer lättförstålig. 
 
5.3 Framtida forskning 
Författarna anser att det hade varit intressant att jämföra två olika grupper. En grupp som 
använde sig av det personliga träningsupplägget och mjukvaran, samt en grupp som enbart 
använde sig av personlig träning. Därefter jämföra fysiska resultatförbättringar samt hur stor 
skillnad, om någon, det är på den psykiska delen då det gäller motivation och målsättning. De 
individuella resultaten inom försökspersonernas målsättningarna var svåra att urskilja på grund av 
tidsbristen som uppstod då alla personer tränades på samma sätt i de faser som hanns med, och 
inte lika individ inriktat.  
 

6. Slutsats 
Studien visar att försökspersonerna klarar sig bra med hjälp av enbart författarnas 
träningsprogram. De fysiska resultaten var något varierande, dock övervägande positiva. Ett 
exempel är att samtliga försökspersoner hade minskat i andel kroppsfett med mellan 2,3 procent 
och 8,8 procent (m=4,75). Vilket författarna anser vara ett mycket positivt resultat. Ett tydligt 
samband mellan hur väl försökspersonerna följt träningsprogrammet och hur goda resultat de fått 



gick att urskönja. Det författarna ansåg vara mest positivt med resultatet i uppsatsen var 
försökspersonernas svar på den avslutande enkätundersökningen. Majoriteten av dem var nöjda 
med sina resultat, ansåg att träningsprogrammet var lätt att följa och saknade sällan den fysiska 
närvaron av en personlig tränare.  
 
Författarna anser dock att detta program kan vara ett fullgott substitut till en personlig tränare. 
Speciellt med tanke på prisskillnaden mellan att använda en personlig tränare och att använda  
mjukvaruprogrammet. På frågan om det finns någon marknad för vår produkt så anser vi att det 
absolut gör det. Detta eftersom endast några få procent av de tränande i Halmstad använder sig av 
personlig träning, samt att de som inte gör det, anser att det är för dyrt eller att de klarar sig själva 
men vill ändå öka sin kunskap inom motståndsträning.  
Idag kostar personlig träning omkring 600 kronor i timmen, vilket leder till en månadskostnad på 
cirka 6000 kronor om en personlig tränare ska närvara vid varje träningstillfälle. Författarnas 
undersökning visar att den motivation som individerna upplever genom de positiva 
träningsresultaten är tillräcklig. Kortfattat visar alltså studien att författarnas träningsprogram 
leder till positiva resultat och tillräcklig motivation. Dessutom kan författarnas träningsprogram 
erbjudas till kunderna för en betydlig mindre månadskostand. 
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8. Bilagor 
Under denna rubrik presenteras bilagorna till uppsatsen ”Personligträning på egen hand, ett 
mjukvaruprojekt”. 
 

8.1 Uträkning av 1RM 
Under denna rubrik bifogas tabellen författarna använt sig för att räkna ut försökspersonernas 



personliga 1RM.  
 

Table 16-1: One Rep Maximum* 

Number of 

Repetitions 

Percent of 

Maximum (%) 

1 100.0 

2 95.0 

3 92.5 

4 90.0 

5 87.5 

6 85.0 

7 82.5 

8 80.0 

9 77.5 

10 75.0 

(Hatfield, 2000, p 173) 
 

 
 
 
 
 
 

8.2 Försökspersonernas godkännande för deltagande i studien 
Följande papper skrev samtliga försökspersoner på innan deras deltagande i studien startade. 
 

8.2.1 Träningen sker på egen risk samt målsättning 
Namn: 
 
Ålder: 
 
Kön: 
 
Erfarenhet:   (Erfaren) Tränat regelbunden motståndträning de sista 6 månaderna/ (Nybörjare) 
Har ej tränat regelbunden motståndsträning de sista 6 månaderna 
 
 
 
Målsättning:  Öka max styrka/Öka muskeltillväxt/Minska andel kroppsfett 
 
 



 
 
Har du? 
 
Högt/ lågt blodtryck   Ja/Nej 
Hjärtproblem             Ja/Nej 
Diabetes                     Ja/Nej 
Astma                         Ja/Nej 
 
 
Härmed intygar jag att all träning sker på egen risk: 
 
.................................................................................................................... 
(Namn, datum, ort) 
 
 
 
   
 

 

 

 
 

8.2.2 Studiens innehåll 
Observera att projektet vid det tillfälle, då detta dokument skrevs, ej ännu var namngivet. 
 
 

Projekt: ”Mjukvaran” 

 

Ni ingår i en grupp försökspersoner som testar på vår typ av personlig träning som vi valt att 
kalla för ”mjukvaran”.  
 
Mjukvaran bygger på att personlig träning ska kunna skötas genom en handledare samt en 
mjukvara som räknar ut ditt personliga träningsprogram.  
Du som försöksperson kommer att få genomgå vissa tester där vi mäter Din/Dina styrka, vikt, 
kroppsmått samt andel kroppsfett. Därefter kommer Du att få ett träningsprogram för den fas du 
ska påbörja. Efter varje fas görs nya tester och ett nytt program räknas ut för nästkommande fas. 
En fas pågår mellan 2-6 veckor. 
 
Alla Dina personliga uppgifter behandlas som konfidentiella och bevaras inlåst utan tillgång för 
obehöriga.  
 



Din medverkan i projekt ”mjukvaran”  kommer att pågå i ca: 15 veckor.  
Ditt deltagande i projektet är frivilligt men vi ser gärna att ni fullföljer erat träningsprogram. 
Detta dels för att vi ska få ett relevant resultat men även för att Du ska få nytta av programmet 
och göra stora framsteg i Din träning. 
 
Jag har tagit del av detta och godkänner härmed mitt medverkande: 
 
................................................  ........................................................ 
Underskrift     Ort och datum 
 
................................................ 
Namnförtydligande 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

8.3 Enkät för kvantitativ marknadsundersökning 
Denna bilaga visar vilka frågor de tillfrågade fick svara på i författarnas kvantitativa 
marknadsundersökning. 
 

Frågeformulär angående personlig träning 
 

 
Kön:                   man / kvinna 
 
 
Ålder:  ___ 
 
 

 
 
1, Betalar du för användning av personlig tränare? 
 
Ja / Nej           Om Nej, varför inte? 
                                    För dyrt 
                                    Anser att jag klarar mig själv 
                                    Annat:_________________ 



 
Om Ja, hur ofta? 
                                   Varje pass 
                                    Ett par gånger i månaden 
                                    Ett par gånger per år 
 

 
 
 
2, Av vilken anledning skulle du vilja ha personlig träning? 
 
Det vill jag inte                                        Ökad motivation                                            
 
Ökad kunskap                                            
 

 
 
3, Hur mycket kan du tänka dig att betala för personlig träning i månaden? 
 
Inget                                         1000-1500                                  2500-3500         
 
500-1000                                  1500-2500                                  4000 eller mer  
 

8.4 Avslutande utvärderingsenkät  
Följande enkät fick försökspersonerna svara på efter sitt deltagande i projektet. 

 

Utvärdering av deltagande i projekt mjukvaran 
 
Svara efter bästa förmåga på följande påståenden.  
1=stämmer inte alls, 5=stämmer mycket bra 
 
Påstående 1: Jag är nöjd med de resultat jag uppnått under mitt deltagande i projekt mjukvaran. 
 
1 2 3 4 5 
 
Stämmer inte alls       Stämmer mycket bra 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Påstående 2: Programmet var lätt att förstå och jag klarade mig bra på  egenhand. 
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls       Stämmer mycket bra 



 
Påstående 3: Det hände sällan att jag saknade den fysiska närvaron av en personlig tränare under 
min träning. 
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls       Stämmer mycket bra 
 
Påstående 4: Jag tycker att ”hjälpen” jag fått från min handledare varit tillräcklig för att kunna 
genomföra träningen. 
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls       Stämmer mycket bra 
 
Påstående 5: Jag har följt träningsprogrammet så gott jag kunnat och sällan missat eller hoppat 
över träningspassen. 
 
1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls       Stämmer mycket bra 
________________________________________________________________________ 
Övrigt: Vad har varit bra och dåligt med projektet? 
 

8.5 Riktlinjer för de olika faserna 
Följande instruktioner/tips fick försökspersonerna innan de påbörjande en ny fas. Dokumentet 
med instruktioner lades tillsammans med träningsprogrammet i försökspersonernas mapp i 
kårgymmets reception.  

8.5.1 Anatomisk anpassning 
Denna information fick samtliga försökspersoner innan de ”gick in i” fasen författarna kallar för 
anatomisk anpassningsfas eller inbaningsfas. 
 
Anatomisk anpassning 
 
Utföres i cirkeltränings form: 
Dvs. Alla övningarna utförs en gång sedan startar man om från början med första övningen. 1 set 
är alltså 1 varv. 
 
Det ser alltså ut på följande sätt: 
Utför övn 1 med anvisat motstånd och antal repetitioner en gång. 
Vila 1 min. 
Utför övn 2 med anvisat motstånd och antal repetitioner en gång. 
Vila 1 min. 
Utför övn 3 med anvisat motstånd och antal repetitioner en gång. 
Vila 1 min. 
Och så vidare tills alla dagens övningar utförts en gång. 
Vila 2-3 min och starta sedan om från övning 1 och repetera med så många varv som angivits. 



 
Adaptionsfasen används för att främst stärka muskelfästen, öka hjärtats slagvolym, nervinbaning 
för nya rörelser, ökad rörlighet, öka stabilitet i rörelsen och kroppens syreupptagning. 
Muskelfibrerna anpassas snabbare än muskelfästen till tyngre vikter alltså är det viktigt att börja 
med att stärka fästena för det kommer bli ökad intensitet på musklerna i nästa fas.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

8.5.2 Hypertrofi/muskeltillväxt 
Denna information fick samtliga försökspersoner innan de ”gick in i” fasen författarna kallar för 
hypertrofifas/muskeltillväxtsfas. 
 
Hypertrofifasen 
 
Utföres i form av 2-splitsträning, d.v.s. kroppen delas upp i två delar. T.ex. bröst, rygg, axlar och 
vader tränas dag 1 och 4. Lår, armar och mage tränas dag 2 och 5.  
 
Till skillnad från adaptionsfasen tränas varje muskelgrupp färdigt innan man går över till nästa 
muskelgrupp.  
T.ex. övning 1 utföres 3-4 gånger innan övning 2 utföres 3-4 gånger. Övning 1 och 2 involverar 
samma muskelgrupp.  
Ska man för dagen träna bröst, rygg, axlar och vader utför man alla dagens bröstövningar à 3-4 
set innan man går över och börja träna ryggen.  
 
Den korta vilan under denna fas är en av grundstenarna för metoden, följ programmet.  
 
Under denna fas är det viktigt att övningarna utförs väldigt strikt, inget fusk! 
 
Hypertrofifasen går ut på att öka muskelmassan så mycket som möjligt. Mycket vätska binds till 
musklerna under fasen och det är viktigt att inse att stora muskler inte är detsamma som starka 
muskler. Träningen kommer att börja relativt lätt för att sedan successivt öka i intensitet. Även 
om det känns lite för lätt under den första veckan så kommer du att ha stor glädje av den lätta 
träningen längre fram i fasen.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.3 Maximal styrka 
Denna information fick samtliga försökspersoner innan de ”gick in i” fasen författarna kallar för 
maximal styrkefas. 
 
Styrkefasen 
 
Med denna fas är tanken att densiteten i musklerna skall öka, alltså få en hårdhet i muskulaturen. 
Då hypertrofifasen gick ut på att göra muskulaturen större, är denna fas tänkt att ge musklerna 
styrka och snabbhet. De mest explosiva musklerna har inget med storlek att göra. Den här sortens 
belastning används ofta för att öka en idrottares snabbhet och explosivitet utan för den skull bli 
stor. 
Övningarna utförs i cirkeltränings form precis som under adaptionsfasen, men med längre vila 
mellan övningarna för att kroppen skall kunna återhämta sig (ca 2-5 min). 
Alltså utförs ett set på en övning och sedan fortsätter du till nästa övning vilar ca 2 min mellan 
varje.  
Under denna fasen kan det vara bra att lägga till ett aerobt tränings pass för att bibehålla 
förbränningen och få en förbättrad återhämtning då energi förbrukning sker endast i form av 
ATP/CrP i denna fas. Intensiteten kommer ligga på 75%-90% av eran max styrka men samtidigt 
kommer repetitionerna sjunka till 3-8 per övning. 
Hastigheten av utförandet under denna fas bör vara något snabbare, alltså mer explosivt. För att 
verkligen aktivera de ”snabba” muskel fibrerna och använda maximalt med motoriska enheter.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.4 Muskeldefinition 
Denna information fick de personer som hade som målsättning att minska i andel kroppsfett 
innan de ”gick in i” fasen författarna valt att kalla för definitionsfas/fettförbränningsfas.  
 
Definitionsfasen 
 
Under denna fas är målet att minska i andel fettvävnad i så stor utsträckning som möjligt. 
Träningen utförs återigen i form av cirkelträning (precis som under faserna inbaning och styrka). 
Typen av träning kallas även ofta för ”högrepträning”. Antalet repetitioner kommer att ligga 
mellan 30 och 50 repetitioner. Ökningen kommer att ske successivt från vecka till vecka. Under 
de sista veckorna kommer s.k. supersets att utföras. Det innebär att två övningar utförs direkt 
efter varandra utan någon vila över huvudtaget. Dessa två övningar bör vara inriktade på 
antagonister (muskler som motverkar varandra). T.ex. biceps och tricpes. Programmet visar på 
träning tre dagar i veckan (mån, ons, fre). Utöver dessa pass rekommenderas även ett fjärde pass 
där ni själva väljer vad ni vill träna (valfritt mellan muskeltillväxt och styrkeökning). Dessa pass 
är inte utskrivna utan ni kan själva titta på föregående faser och välja ett mellantungt pass. Detta 
görs för att bibehålla de nämnda kvaliteterna. Om ni inte vill använda denna fjärde dag till 
motstånds träning går det bra att gå ut och gå eller springa i ca en timme om det känns bättre. Det 
är även en bra idé att köra både ett fjärde pass på gymmet och även gå ut och gå eller springa... 
Att tänka på under denna fas är även kosten. Eftersom målet med eran träning under denna fas är 
att minska andelen kroppsfett kan det vara bra att hålla sig borta från snabba kolhydrater (läs 
socker, vitt bröd, stora mängder potatis, pasta och ris) och fett i form av mättat fett. Det är 
naturligtvis omöjligt att undvika detta till fullo, men gör så gott ni kan. Det är inte till er fördel att 
äta stora måltider sent på kvällen. Vi ber er inte att helt och hållet lägga om er kost, men det kan 
vara nyttigt att tänka på detta.  
 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

8.6 Övningskompendium 
Följande bilder fick försökspersonerna till handa för att kunna utföra övningarna med rätt teknik 
samt som hjälp för att förstå träningsprogrammen. 

8.7 Exempel på ett träningsprogram 
Denna bilaga visar macrocykeln, samtliga mesocyklar och träningsdagböcker för försöksperson 3 
(pp I-XIV). Då dessa delar är tillverkade i Microsoft Excel stämmer inte dess sidnumrering med 
sidnumreringen för resten av detta projekt. Författarna ber er som läsare att ha hänsyn med detta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


