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Sammanfattning 
Detta är en fallstudie där fem personer medverkar. Studien undersökte om det går att motivera 
personer till en hälsosammare livsstil med hjälp av individanpassad träning, där 
kombinationen mellan konditionsträning och styrketräning låg som bas. Genom att det var en 
fallstudie kunde man anpassa träningen efter varje enskild individs behov - från personer som 
haft hjärtinfarkt till personer som ville få motivation och inspiration och vidare till personer 
som skulle göra ”Klassikern”. För att se personernas utveckling inom konditionen gjordes 
Åstrands cykeltest, medan maximalt antal armhävningar och 90°-stolen fick visa hur styrkan 
utvecklats. Som komplement användes omkretsmätningar. Samtliga test och mätningar 
gjordes innan och efter träningsperioden. Under perioden förde de även träningsdagbok för att 
hålla motivationen uppe samtidigt som det gav ett bra underlag för studien. 
Studien visar att det går att öka motivation, glädje och upplevd hälsa såväl som ökad styrka 
och kondition på en så kort tid som sju veckor. Samtliga personer i studien anser sig ha fått en 
bättre hälsa och ökat välmående efter träningsperioden, vilket har gjort att de vill fortsätta i 
samma bana även efter studiens slut. Individinriktad träning har alltså varit ett bra val för 
samtliga personer i studien, inte minst för motivationens skull. 
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1. Inledning 
Studien baseras på fem olika personer/fall, där träningsprogrammen är individinriktade och 
har en kombination mellan styrke- och uthållighetsträning gemensamt. Programmen anpassas 
efter individens mål och värderingar. Detta görs genom att lägga träningen på olika 
intensitetsnivåer. Att ha individuella program har bland annat som syfte att motivera 
personerna att öka sin fysiska aktivitet i vardagen. Tanken är att träningen ska smälta in i 
vardagen, men samtidigt vara varierande, rolig och motiverande så att den inte känns jobbig 
eller tråkig att utföra. Fallstudien gör att träningen kan anpassas efter personernas arbete, 
vardag, utveckling och hälsomående. Detta kommer förhoppningsvis att resultera i en ökad 
kondition och styrka, något förminskade kroppsmått (speciellt runt bålen) men främst ge en 
ökad motivation och glädje i samband med träningen/motionen. 
   Många av fallen kräver en viss viktreducering, vilket främjas genom den valda 
kombinationen av träning. För att man ska förbränna energin i kroppen måste man ha 
någonstans att förbränna den, detta sker främst i musklerna, både i vila och i aktivitet. Detta 
gör att ju större andel muskler du har ju större blir dit BMR (Basic Metabolic Rate), men även 
din förmåga att utveckla kraft. En ökad muskelmassa ger därför en ökad BMR eftersom 
muskler ökar förbränningen, även så i vila, vilket i sin tur underlättar viktreduceringen. 
Orsaken till detta verkar vara en kombination av ökad muskelmassa, ökad proteinomsättning 
samt en ökad fysisk aktivering. Att muskelmassan själv inte tycks stå för hela ökningen 
stödjer sig i olika studier som visar att BMR kan vara förhöjt upp till 48 timmar efter ett 
enstaka träningspass, vilket visar att BMR kan öka tillfälligt utan att muskelmassan förändras 
(Phillips SM, 1997). 
   Individanpassad träning ger personer en egen möjlighet att vara med och välja den 
träningsform som de tycker om. Det höjer motivationen och skapar ett intresse att sätta igång. 
Genom att exempelvis minska barriärer, inspirera, göra tester och sätta upp mål så kan man 
öka motivationen för personer som ska komma igång att träna samt få dem att fortsätta med 
det (Andersen, 2004). 
För övrigt, för att man ska må bra psykiskt och orka hålla motivationen uppe, så måste de 
sociala relationerna (familj, vänner, arbete mm) man har fungera (Andersen M, 2004; Gjerset 
A, 1997). 
 
1.1. Bakgrund 
För att ha underlag till hur man ska lägga upp ett träningsprogram samt motivera personerna 
till träning har följande bakgrundfakta framtagits. För att få bästa variation i träningen berör 
bakgrunden bland annat träningslära, muskeluppbyggnad och konditionsträning. Även den 
fysiologiska utvecklingen i kroppen berörs, vilken motiverar träningsupplägget samt 
fördelarna med fysisk aktivitet och bättre hälsa. 
 
1.1.1. Vår muskulatur 
Det finns tre olika varianter av muskulatur. Hjärtmuskulaturen, glatt muskulatur (tarmar, 
luftvägar, blodkärl) samt skelettmuskulaturen. Skelettmuskulaturen, som är den muskulatur vi 
använder oss av när vi rör oss, är viljestyrd och styrs därmed av nervimpulser från somatisk-
motoriska nervsystemet. Detta framkallar den rörelse vi tänkt oss. Däremot är musklerna inte 
kopplade till varandra, utan får enskilt signaler om kontraktion. I skelettmuskulaturen är 
agonisterna de muskler som gör rörelsen vi ber om, medan antagonisterna jobbar 
balanserande och ”motverkar” samt balanserar rörelsen så att den blir mjuk och smidig. 
Antagonisterna är väldigt viktiga eftersom agonisterna inte aktivt kan sträcka ut sig efter en 
kontraktion, utan behöver hjälp att rätas ut när muskeln (agonisten) slappnar av. 
Skelettmuskler fäster till skelettet med senor och i regel ger muskulaturen rörelse åt en eller 
flera leder i kroppen (Bjålie J, 1998). 
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1.1.2. Muskeltillväxt 
Inom träning rör sig muskeln i olika faser. Först förkortas den, då man spänner/kontraherar 
den, detta är den koncentriska fasen. När muskeln sedan jobbar under förlängning, vilket är 
vår starkaste fas, kallas det excentrisk fas. 
   Inom styrketräning bör den koncentriska fasen ta mellan 1-3sekunder. Kontraheras muskeln 
för snabbt ”flyger” vikten av sig själv och man belastar då fel strukturer - vilket i sin tur kan 
leda till skador. Rörelsen ska vara kontrollerad och man ska känna att man använder sig av 
den muskel man avser att använda. Den excentriska fasen bör ta mellan 2-4 sekunder 
beroende på övning, men i den här fasen är det extra vikigt att man har kontroll och håller 
emot genom hela rörelsen. Om rörelsen är för snabb så uteblir belastningen på den aktuella 
muskeln samtidigt som man belastar fel strukturer och skaderisken ökar markant. Arbetet 
riktas alltså emot fel muskler, de stabiliserande musklerna, och därmed uteblir mycket av 
belastningen för den muskel som ska tränas. 
Enligt en mängd undersökningar har det visat sig att den excentriska fasen är den fas som ger 
störst muskeltillväxt och styrkeökning, och även den fas som ger träningsvärk – vilket tyder 
på att denna fas också bryter ner mest muskelproteiner. Muskeln ökar därför tillväxten av 
muskelfibrerna för att de ska anpassas till den ökande nedbrytningen. Flera studier, speciellt 
svenska, har de senaste åren visat god effekt av excentrisk träning. Vid sådan träning utför 
man ett bromsande arbete – man aktiverar och håller emot rörelsen samtidigt som muskeln 
förlängs. Vi är som starkast i den excentriska fasen och kan påfresta muskeln med en högre 
belastning än vi egentligen klarar i en hel rörelse (som även inkluderar den koncentriska 
fasen). Denna typ av träning kan ge en ordentlig träningsvärk för den som inte är träningsvan, 
men man vet att excentrisk träning ger ett snabbt träningsresultat i form av ökad muskelstyrka. 
(Jönhagen S, 2006) 
 
Det bästa sättet för att få maximal muskeltillväxt är att använda sig av både den koncentriska 
och den excentriska fasen och användas båda faserna i en följd bildar de dynamisk träning. 
   Den statiska träningen, även kallad isometrisk träning, är inte att rekommendera för 
muskeltillväxt av alla muskler på kroppen. Denna typ av träning, där muskeln är konstant 
spänd i samma position, stryper blodcirkulationen och syretillförseln till muskeln vilket leder 
till en ökad ansamling av mjölksyra. Detta försurar muskeln och ökar återhämtningstiden. 
Dock kan det vara bra att träna viss isometrisk träning av den bålstabiliserande muskulaturen 
eftersom den ofta kan utsättas för den typen av belastning i vardagslivet. Detta betyder dock 
inte att man endast ska utöva denna typ av träning för bålen, utan använda det mer som ett 
komplement (Berg K, Paulún F, 2006). 
   För att muskeln ska utvecklas och bli större så krävs det att den belastas på så sätt att den 
har anledning att bygga på sig – men hur muskeltillväxten går till är det lite delade meningar 
om. 

♦ Hypertrofi; i den här teorin ökar antalet parallella myofibriller och detta ökar 
tvärsnittsarean på muskeln. Detta antas ske när omogna celler omvandlas till nya 
cellkärnor i muskelfibern. När fler cellkärnor uppkommer så ökar antalet RNA-
molekyler, vilket ser till att proteintillverkningen ökar så att myofibrillerna 
får ”material” att bygga upp tillväxten med. 

♦ Hyperplasi; en annan teori är hyperplasi. Här tror man att antalet muskelfibrer ökar. 
Teorin bygger på att det ligger så kallade satellitceller runtom/parallellt med de aktiva 
muskelcellerna, vilka utvecklas och bildar riktiga muskelfibrer när det ”efterfrågas” 
(Berg K, Paulún F, 2006). 
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1.1.3. Styrketräning 
Styrketräning är enkelt sagt ett sätt att öva upp förmågan ar aktivera musklerna och optimera 
samspelet mellan musklerna. Under de inledande 6- 8 veckorna anses den ökade 
styrkeökningen främst bero på den neurala adaptionen, och först därefter ökar själva 
muskelvolmen märkbart. Då är det muskeltillväxten som står för den dominerande delen av 
den ökande styrkan. Inom styrketräningen kan man jobba med en mängd variabler; frekvens, 
intensitet/belastning, träningsvolym (set X reps X belastning), val av träningsrörelse, typ av 
muskelaktion (koncentrisk, excentrisk, isometrisk), hastighet, ordningsföljd av övningarna 
samt olika lång vila mellan övningarna för att variera träningen och göra den mer effektiv och 
rolig. (Wernbom M, Augustsson J, 2004) 
Man kan på olika sätt träna styrketräning – man når olika mål med olika upplägg av träning. 

♦ De som inte vill bygga så mycket muskler men ändå bli starkare kan ägna sig åt 
grundstyrketräning, där repetitionerna på övningarna i varje set är ganska många. 

♦ Vill man istället få mer synliga muskler och öka muskelmassan så ska man använda 
sig av hypertrofiträning (muskeltillväxtträning). 

♦ En annan form av styrketräning är maximal styrka där man får en ökad styrka men 
man undviker att öka så mycket i muskelmassa, vilket kan vara önskvärt i sporter där 
man inte vill bli stor men ändå ha ökad styrka som exempelvis löpning cykling och 
kampsport av olika slag. Här har man mycket tung belastning och få repetitioner som 
arbetsredskap. 

♦ Det finns även styrketräning som ökar vår snabbhet på olika sätt – den explosiva 
styrkan samt snabb- styrka. Dessa har gemensamt att repetitionerna ska gå i 90-100 % 
av maxhastighet men skiljer sig från varandra genom olika belastning och antal 
repetitioner och set. Den explosiva styrketräningen använder sig av stor belastning och 
har därför ett reducerat antal repetitioner. Den här formen av styrketräning kräver lång 
återhämtning mellan seten - man ska vara ordentligt återhämtad från setet innan för att 
orka jobba på maxkapaciteten och därmed få ut bästa möjliga av träningen. 

♦ Den uthålliga styrkan utvecklar man genom att göra många repetitioner i varje set, i ett 
långsamt tempo - dock på en lägre vikt (40-60 % av 1RM). Poängen med den här 
sorten av träningsmetod är att man upprepar och håller belastning under längre tid 
vilket utvecklar uthålligheten i muskulaturen (Berg C, Paulún F, 2006). 

 
Kort sammanfattning på olika slags styrka och när de tränas: 
GRUNDSTYRKA: 

♦ Utvecklar nerv-muskelsystemet 
♦ Rörelseförståelse och teknik 
♦ Med fördel i maskin 
♦ Viktigt att träna upp ledrörlighet – ej vara stel så det begränsar 
♦ Långsam rörelsehastighet – medvetna rörelser – veta vilken muskel som ska ”kännas” 
♦ Belastning = 65-70% av 1RM 
♦ Set: 1-3, reps: 12-15st. 
♦ Vila 45-60sek mellan seten. Cirka 48 timmars vila mellan passen. 

HYPERTROFI (muskeltillväxt): 
♦ Märks efter 6-8veckor (efter utveckling av neuromuskulära systemet) 
♦ Muskelstyrkan är beroende av tvärsnittsarean 
♦ Ökar tvärsnittet så ökar förmågan att utveckla kraft 
♦ Rörelsehastigheten är låg/hög 
♦ Belastning = 67-85% av 1RM 
♦ Set: 3-6, reps: 6-12 
♦ Vila: 60-120sek, 48-72timmar ska muskeln vila efter hård ansträngning. 

 
 
FUNKTIONELL TRÄNING 

♦ Aktiverar stabiliserande muskulatur 
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♦ Isolerar inte en enskild muskel 
♦ Bygger upp kroppen från centrum (bålen) och utåt 
♦ Är funktionella övningar som stärker kroppen i rörelser man utför i vardagen 

(Berg K, Paulún F, 2006) 
 
1.1.4. Pulsträning / Konditionsträning 
Konditionsträning kallas även i vardagligt tal för uthållighetsträning. Det är ett träningssätt 
där man utnyttjar stora muskelgrupper, vilka kräver en stor tillförsel av syre, och därmed får 
hjärtat att jobba. Uthållighet är vår förmåga att arbeta hårt under lång tid. Uthålligheten beror 
av syreupptagningsförmågan (aerobt arbete), vår förmåga att kunna utnyttja vår maximala 
syreupptagningsförmåga och spjälkningsförmågan (anaerobt arbete). Vi behöver syre för att 
kunna bilda energi ute i kroppens celler, men om kroppen inte hinner med att föra ut 
tillräckligt med syre till kroppen så måste vi bilda energi anaerobt. Därför spelar den anaeroba 
energiutvinningen också roll i vår kondition. 
   Man tränar främst hjärtats pumpförmåga vid konditionsträning. Man vill utveckla dess kraft 
och ork att pumpa ut blod till kroppens celler, och därmed utöka syretillförseln. Hjärtat blir 
starkare och klarar att pumpa ut mer blod per slag. Detta gör, förutom att du orkar mer inom 
träningen, att du blir piggare och orkar mer under vardagen (Johansson B, Skiöld Widlund G, 
1997). Konditionsträning är dock en färskvara som måste underhållas för att inte försämras 
(Porsman C (pulsträning), 2004). 
 
Om man tar hjälp av pulsen i träningen så kan man utnyttja dess nivå och själv bestämma hur 
och på vilket sätt man vill utveckla sin kondition. Därför är en pulsmätare ett mycket bra 
hjälpmedel för att bestämma nivån på träningen och få ut den effekt man är ute efter. Ju lägre 
tempo man har i träningen ju större andel av energin som kroppen behöver för att utföra 
arbetet utgörs av fett. När du höjer nivån, och därmed får en ökad puls, utgör kolhydraterna en 
allt större del av energin. Detta beror på att kroppen måste hinna tillföra så pass mycket syre 
att det går att bryta ner fett till energi, vilket tar längre tid och kräver mer syre än 
kolhydraterna - därför används det alltmer kolhydrater som bränsle när intensiteten ökar. 
Fördelen med att använda fett som energi är att det räcker längre (Porsman C (pulsträning), 
2004). 
 
1.1.4.1. Fettförbränning och lågintensiv träning 
Den lågintensiva träningen är inriktad på ”att må bra”. Man utvecklar en grundkondition och 
är ett hälsoinriktat sätt att träna på. Det består av dynamisk träning (rörligt arbete) med stora 
muskelgrupper som exempelvis, jogga cykla, och simma. Intensiteten är inte speciellt hög – 
man ska ha en ansträngningskänsla på ”ganska lätt” upp till ”måttligt ansträngande”, pulsen 
ska ligga på ungefär 70 % av maxpuls. Man kan utnyttja det här träningssättet för 
viktreducering eftersom kroppen mestadels förbränner fett när den hinner med syretillförseln 
och förbränningen är så pass långsam (Johansson B, Skiöld Widlund G, 1997). 
   När du tränar på 50-60 % av din maxpuls så använder kroppen både fett och kolhydrater 
som bränsle. Håller du din träning på den här nivån (t.ex. promenader, cykling och simning i 
behaglig takt) kommer du nå hälsoeffekter som sänkt blodtryck, sänkt kolesterolnivå, minska 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes samt öka välbefinnandet. Det är en bra nivå 
för personer som inte tränat tidigare, speciellt om de därtill är lite överviktiga eller om man 
genomgår rehabilitering efter t.ex. en hjärt- och kärlsjukdom. 
   Om du istället ökar intensiteten en nivå och ligger omkring 60- 70 % av maxpuls så når du 
den effektivaste nivån för att reducera fettvikt. På den här nivån (exempelvis lätt jogging 
i ”snacktempo”), som även den är en relativt behaglig träningsnivå, krävs det mer energi av 
kroppen. Intensiteten har däremot inte kommit upp så högt att kroppen inte klarar att få ut 
tillräckligt med syre till musklerna, så att fettförbränningen fungerar fortfarande. Dock 
förbrukas kolhydrater samtidigt, men inte i så stor utsträckning på den här nivån. Om du 
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håller träningen på den här intensiteten kommer du bland annat få en utveckling och ökad 
mängd av mitokondrier i musklerna samt ett utökat kapillärnät (Porsman C, 2003). 
 
1.1.4.2. Konditionsträning / Uthållighetsträning 
Om du tränar på nivåer som höjer sig till 70-80 % av maxpuls kommer du få, förutom 
framsteg inom kaloriförbrukningen och utökat kapillärnät samt fler och bättre mitokondrier, 
även att få en förbättring på hjärt- och kärlsystemet. Syretillförseln förbättras ytterligare då 
kapillärnätet i musklerna fortsätter att utvecklas och detta underlättar träningen. Att träna på 
70-80 % av maxpuls är en mycket bra nivå att träna konditionsträning på (Porsman, 2003). 
Under den aeroba träningen sker en så kallad fullständig förbränning. Vi får då tillräckligt 
med syre ut till muskelcellerna, så förbränningen blir fullständig och ger energi - koldioxid 
och vatten bildas som biprodukter. Detta sker när vi anstränger oss ”lagom” mycket (ända upp 
till 70-90% av maxarbete) därefter börjar kroppen bilda mjölksyra för att få energi till 
muskulaturen, och då blir träningen istället anaerob (Porsman C, 2003). 
 
Det är viktigt att man tänker på vilken intensitet man håller på träningspasset så man får ut det 
man vill, och att man använder det bränsle man ämnar göra (Porsman C, 2003). 
Det finns ett sätt att anpassa sina pulsslag till den typ av träning man vill bedriva. Den så 
kallade Karvonens formel. Med att hjälpa av denna metod kan man istället för att prata om 
den procentuella nivån på pulsen som man ska ligga i när man tränar så kan man istället prata 
om antal slag/min för varje enskild individ. 
Först beräknar du ditt pulsspann; alltså skillnaden mellan din maxpuls och din vilopuls. T.ex. 
om du har en maxpuls på 190 och en vilopuls på 50 så får du: 
190-50 = 140slag /minut. 
Om du exempelvis ska bedriva fettförbränningsträning så ska du ligga på en puls omkring 60-
70 % av maxpuls. Uträknat i procentform bli din nedre gräns: 
0,6 X 140 = 84 
Du lägger då till din vilopuls enligt Karvonens formel (84 + 50) och får en nedre pulsgräns på 
134slag/minut. 
På motsvarande vis får du fram din övre pulsgräns: 
0,7 X 140 +50 = 148. 
Detta visar att du ska ligga mellan 134 och 148 slag/min om du vill bedriva maximal 
fettförbränningsträning för just dig och dina egenskaper (Porsman C, 2003). 
 
1.1.5. Förändring ger utveckling 
Ett fel man ofta gör i sin konditionsträning är att man tränar på för hög intensitet på de pass 
som ska vara lättare och tränar för lätt på de pass som ska vara ämnade för hård träning. Detta 
gör att man håller sig på näst intill en och samma nivå hela tiden, vilket inte främjar 
utveckling. Ett annat vanligt fel man kan göra är att man tränar samma sak hela tiden. 
Kroppen utvecklas när den stressas av nya aktiviteter, alltså bör man variera träningen och 
inte springa samma sträcka på samma tid under samma intensitet varje gång man tränar. Detta 
gör visserligen att man underhåller den kondition man har – men man blir varken snabbare 
eller uthålligare. 
   En annan stor fördel med konditionsträning är att man tränar sin viktigaste muskel - hjärtat. 
En otränad persons hjärta kan slå omkring 20 slag mer per minut än en tränad persons. Detta 
gör i slutänden att det blir ungefär 1 200slag/timma, 28 800slag/dygn eller 10 512 000 slag/år 
mer för den otränade, vilket ger ett oerhört slitage på hjärtat (Porsman C, 2003). 
 
Kroppen utvecklas bara så länge den inte vant sig vid belastningen. Därför bör man inte utföra 
ett och samma träningsprogram under alltför lång tid. Ändringar man kan göra för att fortsätta 
att utveckla kroppen och utsätta den för nya påfrestningar är att; 

♦ Öka antalet träningar per vecka; visst finns det här även begränsningar av vad man 
klarar av och vad man hinner. Men även den mest vältränade behöver en eller två 
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dagars vila i veckan för att inte träna ner sig. Dessutom bör åtminstone ett av 
träningspassen vara lågintensivt. 

♦ Öka varaktigheten i något eller några av passen; om du utökar varaktigheten på 
passen kommer du utveckla din uthållighet. Om du dessutom tränar på låg 
intensitet i riktigt långa pass kommer du utveckla kroppens förmåga att använda 
fett som energikälla. 

♦ Öka intensiteten i något eller några av passen; antingen kan du öka intensiteten på 
hela träningspass, eller använda dig av intervallträning i någon form. Vikter kring 
anklar eller stavar på promenaden, simma i bassäng med vågor istället för en 
vanlig bassäng. Variationerna kan vara oändliga, huvudsaken är att du ökar 
intensiteten och motståndet som resulterar i en förhöjd puls och ökad 
kraftansträngning. 

Adaption är viktigt i all slags träning för att man ska fortsätta utvecklas. Några metoder man 
kan använda sig av inom styrketräning är: 

o Förändra belastning 
o Förändra antalet set & reps 
o Förändra vilan mellan seten 
o Förändra övningar – svårare eller fler övningar 
o Förändra frekvensen (träna muskeln oftare per vecka) 
o Förändra rörelsehastigheten i koncentriska och excentriska fasen  
o Förbättra tekniken 
o Lägg in lite isometrisk träning 
o Varva med konditionsträning 

Givetvis ska man inte öka alla dessa faktorer samtidigt, utan en skillnad i någon av dem ger 
resultat. Ökar man för mycket kan det resultera i en överansträngning och man drar på sig en 
skada istället. När man sedan känner att man börjar vänja sig vid den nya belastningen ändrar 
man en annan eller samma faktor igen. (Porsman C (pulsträning), 2004) 
 
1.1.6. Fysiologi 
Hur påverkas de inre organen och kroppen fysiologiskt vid träning? 
Generellt så bygger man upp alla organen i kroppen genom träning, men man ska hitta 
balansgången mellan för lite och för mycket träning för att det ska ge positiva resultat. 

♥ Skelettet: 
Genom att utsätta kropp och skelett för belastning och påfrestning så utvecklas och stärks det. 
Genom att stärka skelettet så klarar det av högre belastningar på ett bättre sätt än om man är 
mer inaktiv (Porsman C (pulsträning), 2004). 

♥ Lungorna och luftvägarna: 
När man konditionstränar så utvecklar man effektiviteten i sammandragningen (utandning) 
respektive utvidgningen av lungorna (inandning). Man kan öka andningsdjup (mängden luft 
per andetag) och andningsfrekvens (antal andetag per minut). Detta beror mycket på att 
kroppen utvecklar andningsmuskulaturen vilket ökar de syretransporterande organens 
förmåga att prestera ännu bättre. Kroppen effektiviserar anpassningen till arbetet man utför 
och dessutom effektiviseras gasutbytet i alveolerna genom att kapillärnätet som omger dem 
blir större och tätare. Detta gör att syreupptagningsförmågan – VO2max – utvecklas. 
(Forsberg A, 2002; Porsman C (pulsträning) 2004).  
   Med en ökad syreupptagningsförmåga så ökar du även din fettförbränning, då denna 
nedbrytningsprocess från fett till energi kräver mycket syre. Ju mer syre som finns tillgängligt 
ju större blir din förmåga att förbränna fett eftersom fett kan användas som energi i större 
utsträckning när syre finns tillhanda (Porsman C (pulsträning) 2004). 
 
 

♥ Blodet: 
Normalt har vi 4-5 liter blod, men mängden kan ökas på ända upp till 7 liter (på elitnivå) 
genom konditionsträning. En ökad blodvolym kan ha många positiva effekter på 
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prestationsförmågan. En bra effekt är att man får en förbättrad temperaturreglering vilket 
medför att du kan träna hårdare innan du blir trött, vilket märks mest på att du svettas mer. 
   Blodet kan man dela upp i tre huvudgrupper – de vita blodkropparna (leukocyter), de röda 
blodkropparna (erytrocyter) och blodplättarna (trombocyter). Det är de röda blodkropparna 
har till uppgift att binda syre till sig (i lungorna) för att sedan transportera ut det till 
muskelvävnader i kroppen. Dessa ökar i antal vid träning (Bjålie J, 1998; Forsberg A, 2002; 
Porsman C (pulsträning) 2004). 

♥ Hjärtat: 
 I vila slår hjärtat ut cirka 5 liter blod per minut, vilket alltså motsvarar ungefär den mängd 
blod vi har - dock kan vältränade personer öka den volymen till upp mot 40-50liter/minut om 
intensiteten på aktiviteten skulle kräva det. 
   Vid konditionsträning blir hjärtat starkare och slagvolymen, alltså den mängden blod hjärtat 
klarar att slå ut på ett slag, påverkas positivt (slagvolymen ökar). Dessutom ökar hjärtats 
uthållighet så du klarar att hålla en högre intensitet längre. Eftersom man inte kan påverka 
maxpulsen så får man istället öka hjärtats kraft så att det klarar att pumpa ut mer blod per slag. 
Detta görs genom att hjärtat ökar i storlek och effektivitet, vilket får hjärtat att pumpa ut mer 
blod per slag (Forsberg A, 2002; Porsman C (pulsträning), 2004). 

♥ Pulsen: 
Pulsen är egentligen värdet på hur många slag hjärtat slår per minut. Det finns tre 
olika ”tillfällen” som man tar pulsen; vilo- arbets- och maxpuls. Vilopulsen omkring 60-70 
slag/minut. Däremot är den mycket påverkbar och kan genom träning sjunka ner mot 40-50 
slag per minut. Arbetspuls är den hjärtfrekvens som krävs när vi utsätter kroppen för arbete 
och påfrestning. Genom att träna kan man sänka denna puls på samma principer som med 
vilopulsen (givetvis måste man jämföra likadant arbete). Både arbetspuls och vilopuls 
kommer sänkas då hjärtat ökar sin slagvolym. Maxpulsen är däremot inte påverkbar, den är 
ärftlig och sjunker med åldern. Maxpulsen är mycket individuell, men man kan få en 
ungefärlig maxpuls genom att subtrahera bort sin ålder från 220 (Forsberg A, 2002). 

♥ Blodtryck: 
Blodtrycket kan påverkas positivt av konditionsträning. Dock bör man överlägga med sin 
läkare om man har mycket förhöjt blodtryck (Porsman C (pulsträning), 2004) 
Enligt undersökningar har det visat sig att regelbunden aerob (syresatt) träning har en tendens 
att sänka blodtrycket genom att man får en bättre sammansättning av blodfetterna och en 
minskning av det onda kolesterolet samt att blodkärlen blir mjukare när åderförfettningen 
minskar. Dessa faktorer reducerar motståndet i blodkärlen vilket leder till ett minskat 
blodtryck (Lodén S 1999). 

♥ Muskelfibrerna och muskulaturen 
Vi har mellan 400-600 muskler i kroppen och vår muskelmassa utgör cirka 40 % av vår 
kroppsvikt. Musklerna har som största funktion att omvandla energi till muskelarbete och 
rörelse (Forsberg A, 2002). Tillväxten av muskelceller råder det delat uppfattning om. 
Antingen blir muskelfibrerna fler (hypoplasi) eller så växer de till storleken (hypotrofi). 
Storlekens utveckling beror mycket på vilken slags träning man ägnar sig åt. Är träningen 
under hög belastning ökar volymen på fibrerna, men är träningen istället mer 
konditionsinriktad så utvecklas istället kringfunktionerna som förser muskelcellen med syre 
och energi (Forsberg A, 2002). 

♥ Muskelfästena och senorna 
Skelettmuskulaturen fäster på skelettet med hjälp av muskelsenor i vardera änden av muskeln, 
och sträcker sig i regel mellan två skelettben. Senorna är egentligen ändarna på en fascia som 
omsluter muskeln. Dessa stärks av träning, men det tar längre tid för senorna än musklerna att 
bygga upp sig, därför ska man inte gå för snabbt fram med träningen bara för att musklerna 
klarar det – senorna kan då ta skada istället om de inte hunnit stärkas så de klarar den ökade 
belastningen (Berg K, Paulún F, 2006). 

♥ Kapillärerna: 
Kapillärerna bildar ett tätt nätverk för att kunna göra ett utbyte av syre och koldioxid, förse 
muskeln med näring samt hämta upp slaggprodukter som bildats vid förbränningen i muskeln. 
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Kapillärnätverket påverkas positivt av främst konditionsträning genom att man utvecklar 
nätverket och gör det tätare så att utbytet kan ske mer effektivt. 
Det kan ske en kärlnybildning i både de arteriella kärlen och kapillärerna, men i 
skelettmuskulaturen är det kapillärerna som utvecklas. Förgreningen beror bland annat på ett 
ökat blodflöde inne i kärlet, men även yttre faktorer påverkar – såsom nedsatt omgivande 
syrenivå och muskelsträckning (Gustafsson T, 2005). 

♥ Mitokondrierna: 
Mitokondrierna är muskelns ”kraftverk”. Den här långsmala strukturen som finns i 
muskelcellen utgör den slutgiltiga förbränningen av fettsyror och glykogen som bildar ATP 
(energi/bränsle) till muskeln. De står för 90 % av ATP:n som cellen kräver.  
   Mitokondrierna är jämt fördelade i cellens cytoplasma, men antalet kan skilja mellan olika 
slags celler. De celler som har stor energiomsättning kan ha flera hundra mitokondrier för att 
täcka energibehovet. Dock kräver de syre för att de ska kunna utvinna ATP (Bjålie J, 1998). 
   Vid konditionsträning kan man få antalet mitokondrier att öka, vilket i sin tur leder till en 
effektivare energitillförsel. Det ökande kapillärnätet gör att syre finns tillgängligt vilket gör att 
mitokondrierna kan arbeta ännu mer effektivt (Forsberg A, 2002; Porsman C (pulsträning) 
2004) 

♥ Kolesterolvärden: 
Med hjälp av regelbunden konditionsträning kan man sänka värdet på det onda kolesterolet 
(LDL) i kroppen och öka det goda kolesterolet (HDL), som resulterar i ett förbättrat 
kolesterolvärde (Porsman C (pulsträning) 2004). 

♥ Insulinkänslighet: 
Med träning kan man påverka insulinkänsligheten på ett positivt sätt. Detta medför att du får 
ett ökat skydd mot diabetes typ II (åldersdiabetes) samt mot fetma och hjärt- och 
kärlsjukdomar (Porsman C (pulsträning), 2004; Hurtley BF, 2000). 

♥ Muskel- och venpumpen: 
När blodet passerat kapillärsystemen så förs det tillbaka till hjärtat via venerna. Det lägre 
trycket som finns i thorax (bröstkorgen) i jämförelse med atmosfärtrycket ger ett bra återflöde 
av blodet till hjärtat. Det finns dessutom en muskel- och venpump som hjälper till att föra 
blodet tillbaka upp till hjärtat. Förutom att venerna, för att minska motståndet, har relativt stor 
diameter och knappt har någon muskulatur så finns det också venklaffar i extremiteterna 
(Bjålie, 1998). Tack vare tyngdlagen så har ju blodet en ordentlig uppförsbacke att klättra 
uppför. Klaffarna som finns i venerna hindrar blodet att vända och åka neråt igen. Klaffarna är 
mekaniska och ändrar sig efter trycket från blodet. Trycket som för blodet uppåt är beroende 
av skelettmuskulaturens rörelse. När vi växelvis kontraherar och slappnar av i musklerna så 
skapas en slags pump som trycker på venerna. Venerna i sin tur utnyttjar det och får blodet att 
vandra mot hjärtat med hjälp av klaffarna som för det åt rätt håll (Forsberg A, 2002). 
Vid konditionsträning bygger man upp effektiviteten hos dessa klaffar så de bli tätare och 
lättare slår igen när blodet vänder – alltså släpper de igenom mindre blod innan de slår igen 
(Forsberg A, 2002). 
 
1.1.7. Nedvarvning och återhämtning 
För att få maximal återhämtning efter ett träningspass bör man varva ner efter passet 
successivt. Att gå in och duscha direkt efter ett mjölksyrepass gör att mjölksyra till stor del 
blir kvar och försurar musklerna. Om man istället varvar ner med samma aktivitet men under 
lägre intensitet och belastning så kommer man att kunna transportera bort mjölksyran som 
finns i muskulaturen. Nedvarvningen ser till att cirkulationen hålls igång en stund till efter 
passet och detta gör att man får möjlighet att förse musklerna med nytt syre och näring 
samtidigt som man transporterar bort slaggprodukter och mjölksyra. En muskel som utsatts 
för hård träning tenderar att vara väldigt spänd – men om den får hjälp att slappna av genom 
nedvarvning och sträckas ut till sin fulla längd genom stretch så kommer cirkulationen istället 
att vara mycket god. Nedvarvning samt stretch gör alltså att återhämtningsperioden förkortas 
och man kan göra fler effektiva träningspass inom en kortare tid och få bättre resultat av sin 
träning. (Porsman C (pulsträning), 2004) 
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Det finns vissa ståndpunkter man bör ha i åtanke; 
♦ När du genomfört ett anaerobiskt träningspass (på eller över din mjölksyratröskel 

större delen av tiden) bör du vila eller träna på mycket låg intensitet (50-60% av 
maxpuls) de närmaste 48 timmarna för att kroppen ska få möjlighet att återhämta sig 
ordentligt. 

♦ Tränar du olika sporter där du belastar olika muskler så bör du ändå låta det gå 24 
timmar mellan två olika pass med intensitet på mjölksyranivå. 

♦ Ett enskilt anaerobt träningspass bör inte utgöra mer än 10 % av din sammanlagda 
sträcka under en vecka. Alla anaeroba pass bör sammanlagt inte överstiga 25 % av 
veckans totala träningssträcka (Porsman C (en svensk klassiker), 2004). 

 
1.1.8. Stretch 
Att vara för kort eller för lång i muskulaturen är inte önskvärt för en idrottare. Inom vissa 
sporter som t.ex. volleyboll och löpning kan man ofta prestera lite bättre med något förkortade 
muskler samtidigt som man inom viss kampsport, gymnastik och balett kan få bättre resultat 
om man är något överrörlig. Dock anser dagens experter att normallånga muskler är det bästa 
för att förebygga skador och värk. Förkortade muskler kan hämma och försämra 
rörelseutslaget man normalt bör ha för att få fullgod teknik inom många sporter, medan för 
långa muskler kan försämra stabilitet och balans och på så sätt hämma en god teknik. Har man 
varken förkortade eller förlängda muskler är det av god idé att tänja musklerna efter 
uppvärmningen, för att öka blodflöde och förbättra utgångsläget inför träningen, samt att töja 
den muskulatur man tränat efter passet. När man töjer muskeln efter passet bör man bara töja 
dem till normalt ytterläge, och undvika extrema ytterlägen då muskeln stället kan förlängas 
(Porsman C (en svensk klassiker), 2004). 
Tidpunkten för när stretchen ska utföras brukar ligga bra i slutet av träningspasset, i samband 
med nedvarvningen. Då är temperaturen i regel som högst vilket gör stretchen mer säker och 
meningsfull. Muskler, senor och ligament är som mest töjbara och stretchtåliga vilket ger ett 
bra resultat utan att sluta i skador. Man bör hålla stretchen mellan 10-30sek, i avslappnat läge 
beroende på vad man vill få ut av stretchingen. Däremot bör man inte töja eller passivt tvinga 
en led bortom sitt normala rörelseomfång utan stretcha i ytterlägen tills de ytterlägen vidgas 
successivt (Alter M, 2000) 
 
1.1.9. Den viktiga vilan 
Efter ett intervallpass med hög intensitet bör du återhämta dig ordentligt (minst 48 timmar) 
för att du inte ska bryta ner kroppen och överanstränga dig. Att träna på en hög intensitet är 
skadligt för kroppen om man inte ser till att återhämta sig ordentligt mellan passen. Dock 
behöver inte vilan vara total, utan den rekommenderas att vara en lättare aktivitet (t.ex. 
promenad, lätt jogging och dylikt) eftersom att rörelse ger cirkulation som hjälper kroppen att 
transportera bort slaggprodukter från musklerna och påskynda återhämtningen. 
   Själva träningen är egentligen en nedbrytande process, men om kroppen efter ansträngning 
får vila och återhämta sig så kommer träningen ge resultat då kroppen bygger upp sig under 
den tiden. Det bästa för att få maximalt resultat av träningen (om det är den sortens resultat 
man är ute efter) är att varva extremt hårda träningspass med vila och lågintensiv träning, då 
får kroppen möjlighet att återhämta sig ordentligt mellan de tuffa passen. Det finns 
några ”regler” som man bör ha i åtanke när man tränar; 

♦ Ju hårdare du tränat ju mer vila krävs mellan passen. Ett hårt pass bör alltid följas 
av ett lågintensivt pass eller vila. 

♦ Om du kör ett intervallträningspass bör du ha längre viloperioder mellan 
intervallerna ju tuffare intervallerna är. 

En tung tävlings- eller träningsperiod bör alltid följas av en period av vila och lågintensiv 
träning (Porsman C (pulsträning) 2004) 
 
1.1.10. Motivation 
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Motivationen har en stor betydelse – både för att börja träna och för att ha lust att fortsätta 
med det. För att motivera en person till motion och rörelse är att få personen att vilja träna. 
Det absolut vikigaste för en idrottare är att det man gör är roligt, att det är värt ”besväret” och 
får välmåendet att öka. 
 
Fysisk aktivitet har en förmåga att även öka den mentala hälsan. Dock är motionen i sig 
beroende av den mentala biten för att börja och fortsätta med det. För att underlätta och 
motivera en person till ökad motion kan man minska barriärerna för att påbörja en förändring 
i form av ökad motion. 

♦ Man kan ge information och råd; rådgivningen bör vara specifik och beskriva hur 
personen situation ser ut, samt fastställa att det krävs en förändring för ökad 
välmående och bättre hälsa. 

♦ Undanröja hinder till fysisk aktivitet; alla samhällsklasser har olika problem och 
hinder, exempelvis dåligt väder, för lite tid, ingen barnvakt, stora kostnader osv. 
Dessa barriärer är viktiga att minska och hitta lösningar på som passar personen i 
fråga. 

♦ Skapa valmöjligheter; att ha ett val eller alternativ träning har visat sig öka 
motivationen då personen i fråga har ett större inflytande och kan själv bestämma 
vilken slags motion man vill tillämpa. 

♦ Minska begäret för inaktivitet; hur väl exempelvis en hälsovägledare eller PT 
lyckas reducera personens positiva uppfattning om den inaktiva aktiviteten och 
motivera personen till aktiv aktivitet har visat sig vara mycket betydande för hur 
personen ökar sin motion. Att man istället för att titta på TV eller umgås med 
vänner över en fika så kan man istället ut och promenera eller spela badminton 
med vännerna. 

♦ Ge feedback; här kan personen få reda på hur mycket och hur ofta han/hon är aktiv. 
Ofta kan det vara mindre än de tror, vilket kan vara en sporre för vissa. 

♦  Ha roligt och trivas med det man gör. Att tvinga sig att göra någon form av 
aktivitet bara för att det ”ska vara bra” för kroppen och hälsan. Dock så kommer 
det inte att hålla i längden. Så fort man exempelvis slutar gå på PT- timmar eller 
har avverkat den period man sätt upp så blir följden ofta att man slutar med 
aktiviteten. Känner man däremot att det man håller på med ger stimulering, fysiskt 
såväl som psykiskt, så är oddsen mycket större för fortsatt aktivitet även när t.ex. 
PT – timmarna slutar. 

♦ Sätt upp mål och delmål. Har man ett mål känner man i regel att aktiviteten har en 
mening. Man bör sätta upp olika mål i livet, och delmål på vägen dit. Ett mål man 
vill nå kan ge en motivation och energi att fortsätta utmana sig själv och utvecklas 
på det sätt man vill. Dock bör man, för att hålla motivationen uppe, sätta upp 
delmål för att känna känslan att man når någonstans.  Man bör och ska inte sätta 
upp orealistiska mål och tro att man ska nå dit på en gång. Att sikta i sig på mindre 
delmål är därför ett bra knep vilket gör att det stora målet inte blir så orealistiskt - 
utan ett nåbart mål, även om det tar tid att komma dit. Sätter man upp för höga mål 
kommer personen har väldigt svårt att förändra sig, då målet är övermäktigt. 

♦ Ett sätt att få motivation är att se att man lyckas, att man lyckas att nå det mål man 
sätter upp, man lyckas prestera något 

♦ Se och känna resultat. 
♦ Att sätta upp för- och nackdelar med personens livssituation nu samt för- och 

nackdelar med ett mer aktivt liv. Ofta får man betydligt många fler fördelar med 
ett mer aktivt liv emot ett inaktivt. Man kan slippa värk, orkeslöshet och förbättra 
den mentala hälsan, det negativa är att det tar lite tid. 

♦ Engagemang från PT eller hälsovägledare; en person som har dålig motivation kan 
öka denna genom att få inspiration och energi ifrån en PT/hälsovägledare, vilket 
ökar motivationen och glädjen inför träning/motion. Ett socialt stöd som visar att 
det är någon som bryr sig.  
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♦ Och när man nått målet så får man en belöning av något slag, vilket bara det kan 
vara en motivationsfaktor. Belöningar kan man få/känna både som inre och yttre. 
De inre handlar om den egna känslan och tillfredsställelsen man får om man klarar 
något man vill. Även att ha roligt, känna glädje, känna sig kompetent och 
framgångsrik över det man gör är olika former av inre belöningar. Yttre belöningar 
kan vara berömmelse, medaljer, priser och pengar. 

 
För att motivationen för träningen ska hållas uppe så bör träningen vara rolig, vilken den i 
regel blir om den är givande, stimulerande och varierad. 
För övrigt måste de sociala relationerna man har fungera för att man ska må bra psykiskt och 
orka hålla motivationen uppe (Andersen M, 2004; Gjerset A, 1997). 
 
1.2. Sammanfattning 
För att få ut maximal muskeltillväxt bör man främst ta vara på den excentriska fasen och hålla 
emot belastningen genom hela den excentriska delen av rörelsen. Hela rörelsen, både 
koncentriska och excentriska delen, ska vara kontrollerad och jämn för att inte påfresta eller 
belasta fel strukturer. 
   Det finns flera olika typer av styrketräning, där träningen varieras med hjälp av tempo, 
belastning/intensitet och volym. De typer som främst användes i studien var 
grundstyrketräning, funktionell träning och hypotrofiträning. 
   Konditionsträningen kan varieras markant genom intensiteten och volymen. Är man mer 
intresserad av hälsoinriktad träning bör man hålla sig på lågintensiv träning eller medelhög 
intensitet. Är man intresserad av ett högre tempo och mer prestationsinriktad träning kan man 
höja intensiteten och öka pulsen. Oavsett vad man väljer är ett pulsband ett bra hjälpmedel för 
att kontrollera vilken intensitet man befinner sig på. Därifrån kan man lägga upp ett passande 
träningsprogram för individuella behov och önskemål. 
   För att utvecklas och gå framåt i sin träning krävs det att man varierar träningen så att 
kroppen aldrig vänjer sig vid en belastning. För att få bättre fysiska egenskaper krävs det att 
man utsätter och stressar kroppen med exempelvis nya belastningar eller förändrat antal 
övningar/set/repetitioner, detta för att adaptionens skull. 
   Motivation är en viktig faktor till träning. Genom att minska barriärer, inspirera personer 
och sätta upp mål och delmål är några exempel på hur man kan öka motivationen för personer 
som vill komma igång att träna. Att måla upp en vision man vill nå, att klara ett utvalt lopp, få 
en viss belöning eller utföra fysiska tester kan vara andra motiverande sätt att komma igång 
med träning, och därefter hålla igång den. 
 
1.3. Syfte och mål 
Syftet med studien är att försöka motivera och inspirera fem personer till att komma igång 
med träning men hjälp av individanpassad träning, och se vad det kan ge för resultat på kort 
tid. Detta ska även ge dem ett ökat välmående. 
Alla personer utgår ifrån ett träningsprogram där styrke- och uthållighetsträning kombineras. 
 
Det är förväntat att efter träningsperioden bör personerna ha ökat sin tränings- /motionsmängd, 
fått ny inspiration till träning samt ett ökat välmående och mer ork. Detta med hjälp av de 
individinriktade träningsprogrammen, där träningen är anpassad efter deras mål och 
önskningar. 



 15 

1.4. Frågeställning 
1. Kan man öka sin hälsa, speciellt den upplevda hälsan, på kort tid (i detta fall sju 

veckor)? 
2. Kan man öka sin styrka under en kort träningsperiod (sju veckor)? 
3. Kan man öka sin kondition märkbart under sju veckor? 
4. Kan man minska sina kroppsmått under en kort träningsperiod (sju veckor)? 

 
1.5. Avgränsningar 
Vädret kan påverka träningsmängden för personerna, liksom deras hälsa och eventuell 
sjukdom. Deras sociala liv samt arbete kan även det vara ett hinder för dem att hinna med 
träningen som är planerad. 
Studien är endast på fem personer, detta för att man som ”tränare” ska hinna med att lägga 
upp program, följa upp träningen samt ge den tid som krävs för varje person. 
 
 



 16 

2. Metod 
♦ Studien började med att skaffa fem personer som ville komma igång och träna, där 

kombinationen mellan styrke- och uthållighetsträning låg som bas. 
♦ De fem personerna fick först besvara frågor om den upplevda hälsan 

(måendefrågeställningen, se bilaga 3). Dessutom kontrollerades det att de var kapabla 
att börja träna genom en PAR-Q enkät (se bilaga 2). Därefter fick de genomgå tester 
innan träningsperioden började, Åstrands cykeltest (på samma cykel och i samma 
lokal som efter perioden), maximalt antal armhävningar (antingen på knä eller på 
fötter) samt 90°- stolen. Styrkeövningarna visar styrkan i övre delen av kroppen, 
respektive benstyrka. Testerna utfördes mellan 13.00 och 14.30. Därefter gjordes 
omkretsmätningar på överarm, bröstkorg, midja, rumpa och lår. Allt detta gjordes på 
en och samma dag. 

♦ Till personerna anpassades sedan ett individuellt träningsprogram, som var och en 
ansåg givande, rolig och som passade dem i fråga om träningsplats och utrymme. 
Utformningen av programmen gjordes efter en enkätundersökning (se bilaga 3) om 
vad de tyckte om att göra. Detta för att varje person hade egna mål och önskningar, 
vilka skulle mötas upp så gott det gick. 

♦ Programmen ändrades allteftersom försökspersonerna utvecklades, ville prova på nya 
övningar samt efter vad som passade för stunden (med tanke på väder och vind, 
sjukdom, jobb etc.). 

♦ Personerna fick föra träningsdagbok (se bilaga 5) över hur träningen gick, vad för 
träning de utförde, hur det kändes innan och efter träning samt hur många timmar de 
sov och hur bra sömn de hade. 

♦ Under hela perioden gjordes löpande uppföljningar i form av veckorapporter, samt en 
slutförande utvärdering (se bilaga 4) för att se resultat och vad personerna tyckte om 
träningsperioden. 

♦ Efter träningsperioden gjordes Åstrands cykeltest igen för att kontrollera konditionen. 
Detta gjordes mellan klockan 13.00 och 14.30. Ett styrketest i form av maximalt antal 
armhävningar (antingen på knä eller på fötter) och att stå i 90°-stolen utfördes i 
samband med cykeltestet för att se om de ökat i styrka. Därefter gjordes 
omkretsmätningarna på överarmar, bröstkorg, midja, rumpa och lår. Testerna och 
enkäterna utfördes under en och samma dag. 

♦ Den största vikten lades på den upplevda känslan och välmåendet. Innan och efter 
perioden, som var på 7 veckor, fick personerna fylla i ett formulär (se bilaga 3 + 4) där 
de beskrev den upplevda hälsan. Under periodens gång beskrev de, med hjälp av 
träningsdagboken, hur de mådde och hur träningen gick och efter perioden fick de 
även beskriva hur de upplevt träningen de gångna veckorna. 

 
2.1. Bakgrundsinformation för varje fall 
Under följande avsnitt specificeras varje person/fall, där bland annat deras målsättning, vilken 
typ av träning de vill ägna sig åt samt förutsättningarna de har inför träningsperioden. 
 
2.1.1. Person 1 

♦ Man, 54 år 
♦ Har haft hjärtinfarkt 
♦ Har lite problem med leder, högt blodtryck samt ofta värk i knäna. Han äter dock 

blodtryckssänkande medicin. 
♦ Vill ha motivation till träningen 
♦ Minska i vikt och öka kondition 
♦ Är beredd att lägga 1 – 2timmar på träning per dag 
♦ Han vill ha varierad träning med inslag av promenader och simning, vilket han tycker 

om och utövar idag. 
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Denna person har lätt att påverkas av väder och väderomslag. Han får då ont i leder och blir 
orkeslös. Troligen är det något slag av reumatisk sjukdom, men detta är dock inte undersökt 
och testat än. 
Om han tränar för hårt eller anstränger sig för mycket blir han lätt ”helt utslagen” i flera dagar 
efteråt, han orkar då inte göra något och kan även få en del värk. 
 
2.1.1.1. Hjärt- och kärlproblem samt högt blodtryck 
Studier visar att fysisk aktivitet i stor omfattning kan förebygga högt blodtryck, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes och vissa typer av cancer. Ett 40-tal studier som gjort i England har 
visat att omkring 72 % av personer med högt blodtryck kan sänka det med hjälp av 
regelbunden uthållighetsträning. Styrketräning har inte gett samma positiva effekt. Mycket 
talar för att lugn uthållighetsträning har minst lika bra – om inte bättre – effekt än hårdträning. 
(Carlsson C, 1997) 
   Som jag har nämnt i avsnittet om pulsträning så tränar man främst hjärtats kapacitet i 
konditions- och uthållighetsträning. Dock har hjärtpatienter en viss begränsning vad gäller 
utveckling av den centrala cirkulationsanpassningen, då hjärtat bli starkare och får en större 
slagvolym. Dock finns de mer lokala effekterna fortfarande kvar, vilket betyder att perifert ute 
i muskulaturen utvecklas och ökar de oxidativa enzymerna, mitokondrier, kapillärer och 
muskelfibrer förbättras. Studier som gjorts har visat att man minskar risken för återfall av 
något slag med ca 30 % om man aktiveras fysiskt (tillräckligt mycket förstås). Detta är samma 
reducerande kraft som exempelvis sekundär prevention efter hjärtinfarkt som betablockare ger. 
Dessutom ger fysisk aktivitet en bättre grund för viktnedgång som många hjärt- och 
kärldrabbade personer ofta kan vara i behov av. Fysisk aktivitet minskar dessutom det onda 
kolesterolet och främjar det goda kolesterolet och dessa blodfettsskillnader leder i sin tur till 
minskat motstånd i blodkärlen och blodtrycket kan därför sjunka. Detta är en viktig del i att 
förebygga återfall.  
   För en person med hjärtbesvär eller högt blodtryck så är en ordentligt och successivt 
stegrande uppvärmning av mycket stor vikt. Uppvärmningen är, förutom skadeförebyggande, 
en viktig del i att få en ökad genomblödning av hjärtat, vilket minskar risken för bland annat 
rytmrubbning. Dessutom minskar risken för plötslig blodtrycksstegring. 
   Träningen skall ställa krav på både den centrala och perifera cirkulationen och därmed är 
dynamiskt arbete med stora muskelgrupper att rekommendera. Att använda sig av stora 
muskler i träningen och inte de mindre musklerna ger en mindre blodtrycksökning beroende 
på bland annat att blodkärlen i de stora musklerna är större och då krävs inte samma kraft för 
att få ut den mängden blod som behövs. I mindre kärl blir utrymmet rent mekaniskt mindre, 
vilket leder till att trycket blir större när en större mängd blod än vanligt ska passera. 
Träningsmetoder som man kan rekommendera till personer med högt blodtryck eller hjärt- 
och kärlproblem är gruppträning där man använder sig främst av stora muskelgrupper, som 
exempelvis aerobics, spinning, vattengymnastik, simning, längdskidåkning, intervallträning 
på lagom nivå samt jogging. Vattengymnastik är att föredra om man exempelvis har smärtor i 
ett knä eller annan skada där belastning under lång tid kan minska effekten av träningen. 
Dock ska man inte endast träna simning eftersom det inte belastar skelettet på samma sätt och 
därmed kan man få viss urkalkning och benskörhet som följd. Intervallträning är ett väldigt 
effektivt träningssätt för hjärt- och kärlpatienter då man kan utföra ett större arbete utan 
trötthet samtidigt som hjärtat tränas genom de upprepade förändringarna i pulsfrekvens och 
slagvolym. 
Alla passen ska vara anpassade till individen och inte ställa för stora krav på otränade 
personer. Känner man av minsta lilla som känns obehagligt ska man snarast avsluta träningen 
eller ta en paus. 
   På samma sätt som uppvärmningen är en extra viktig del för dessa personer så har även 
nedvarvningen en viktig del. En plötsligt minskat venöst återflöde kan ge en 
blodtryckssänkning som leder till en nedsatt genomblödning för hjärtat. Detta kan få allvarliga 
följder eftersom hjärtfrekvensen är relativt hög och syrebehovet för hjärtat fortfarande är stort. 
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Bland annat hjärtrytmrubbningar kan bli en följd (Ehrenkrona N, Öman-Rydberg A, 1988; 
Lodén S, 1999). 
 
2.1.2. Person 2 

♦ Man, 48 år 
♦ Har knäproblem sedan länge (bland annat opererad i vänster knä) 
♦ Han vill öka sin kondition, förbättra sin ork i träning och vardag samt stärka 

muskulaturen 
♦ Viktreducera 
♦ Han är villig att ”göra det som krävs” för att uppnå målen, samt att lägga ner tid för 

träning cirka 6 gånger i veckan 
♦ Han bedriver gärna träningsformer som hockey, löpning och styrketräning 
♦ Han har tidigare vana av mycket träning, olika varianter av träning samt lagträning 

Denna person behöver stabilisera upp knäna, speciellt det skadade. Ett av han största mål är 
att kunna göra tio chins till sommaren, vilken kräver att han viktreducerar en del samt tränar 
funktionell träning genom hela kroppen. 
 
2.1.3. Person 3 

♦ Kvinna, 50 år 
♦ Vill komma igång och träna 
♦ Omfördela/reducera kilona och stärka kroppen samt konditionen 
♦ Hon söker motivation 
♦ Hon är villig att lägga ner ca 3timmar/vecka 
♦ Hon har högt blodtryck men äter blodtryckssänkande medicin 
♦ Ett av hennes korsband i vänster knä är av 
♦ Hon vill ha en aning utmanande träning (bland annat för att öka motivationen) och har 

gärna inslag av aerobics/Friskis och Svettis 
 
2.1.4. Person 4 

♦ Kvinna, 46 år 
♦ Vill komma igång och träna och nå upp till sitt mål 
♦ Söker motivation och glädje i vardagen 
♦ Behöver stärka vrister och axlar, samt förbättra bålstabilitet och öka konditionen 
♦ Minska något i vikt eller omfördela kilona 
♦ Älskar dans och musik till träning 
♦ Vill inte träna på gym, utan hålla sig ”hemma” 
♦ Hon är beredd att lägga ner 1,5 – 2timmar/pass 3 – 4 dagar i veckan 
♦ Hon kan tänka sig att ändra på det mesta i vardagen för att nå sitt mål, hon vill ha en 

aning utmanande träning samt gärna träna till musik. Hon väljer hellre terräng framför 
asfalt. 

 
2.1.5. Person 5 

♦ Man, 24 år 
♦ Ska göra klassikern år 2007, och vill kunna genomföra den utan att ”må dåligt” 
♦ Vill få muskeltillväxt, men främst träna upp uthålligheten 
♦ Vill öka sin kondition markant 
♦ Är väldigt stel – skulle behöva ett stretchprogram 
♦ Han är villig att satsa 2 – 4timmar per dag hela veckan, om han orkar med 
♦ Han gillar det mesta i träningsväg 



 19 

2.1.5.1. Klassikern 
För den som ska göra klassikern krävs mycket. Man bör vara allsidigt tränad så man klarar att 
skida (9mil), cykla (30mil), simma (3km) och springa (3mil) under långa perioder. Den 
träning man bör ägna sig mest åt är distansträning i de olika grenarna där du tränar i relativt 
lugnt tempo under långa perioder för att se till att kroppen klarar den långa tiden av belastning. 
Vitsen med att vänja kroppen vid långvarigt belastning och förbereda sig för de långa loppen 
gör att du utvecklar; 

♦ Hjärtat så det blir starkare och ökar blodvolymen. Detta underlättar syretillförseln till 
den arbetande muskulaturen samt gör att hjärtat inte behöver anstränga sig lika hårt för 
att klara att pumpa ut den blodmängd som behövs för att cirkulationen ska vara 
tillräcklig. 

♦ Man bildar fler kapillärer, som även det underlättar syresättningen till blodet i 
lungorna samt syretransporten till muskulaturen går effektivare. 

♦ Mitokondriernas antal och storlek ökar, vilket ökar den viktiga energiomsättningen 
♦ Man ökar kroppens förmåga att använda fett som energikälla. Om kroppen bara skulle 

använda kolhydratlagren skulle energin bara räcka 90-120min (intensiv tid), däremot 
är fettlagren näst intill oändliga. Om man tränar kroppen i långdistansträning i lugnt 
tempo så lär man sig att utnyttja fettlagren som energikälla i en högre grad, vilket 
medför att kolhydratlagren räcker längre. 

♦ Andningsmusklerna stärks, vilket medför att de syretransporterande organens förmåga 
ökar 

♦ Musklerna anpassas så att man utvecklar en uthållig seghet istället för exempelvis 
explosivitet och ren råstyrka. Man utvecklar främst de ”röda muskelfibrerna”, de 
muskelfibrer som är de långsamma och uthålliga muskelfibrerna, vilka arbetar aerobt 
(syresatt) och därför klarar att jobba under långa tider utan att tröttna nämnvärt. 

♦ Man vänjer ledband och senor vid långvariga belastningar och den påfrestning som 
långa distanspass innebär. 

♦ Huden anpassas i viss mån till den långvariga slitning/nötning som distansträning 
medför. Exempelvis löparskorna, skidstavarna eller cykelsadeln. 

♦ Man utvecklar sin mentala förmåga att klara och hantera den enorma fysiska och 
psykiska trötthet som uppstår efter många timmars påfrestning. 

För att orka hela långdistansloppet/träningspasset bör man ligga på en pulsnivå omkring 60-
70 % av maxpuls, alltså den nivå där vi har bästa fettförbränningen, just för att energin ska 
räcka och syretillförseln ska vara tillräcklig så den aeroba förbränningen fungerar optimalt. 
För att kunna prestera bra inom alla fyra sporterna krävs det att man tränar mycket på just de 
fyra grenar man ska utföra loppen i, alltså längdskidåkning, cykling, simning samt löpning. 
När man tränar uthållighet så får man in princip samma effekt på hjärta, andning och 
cirkulationssystemen inom alla grenar, men ute i muskulaturen är det skillnad. Eftersom man 
blir bra på det man tränar så krävs det att man försöker underhålla de muskler och den teknik 
man har inom respektive gren. När man tränar en viss sport så tränar man även nervsystemet 
att skicka rätt signaler och göra rätt signalomkopplingar för att få dina rörelser så korrekta och 
balanserade som möjligt. Med det menas att kroppen lär sig aktivera rätt muskelfibrer på rätt 
sätt och rätt mängd muskelfibrer så att rörelsen blir av rätt styrka, mjuk, smidig och maximalt 
effektiv. Varje sport kräver sin specifika rörelse, musklerna och nervsystemet tränas på olika 
sätt i de olika sporterna. Detta kallas för träningens lokala effekt. 
För att bli så bra som möjligt ska man därför försöka underhålla alla fyra sporter under hela 
året i den mån det är möjligt – men att inrikta sig alltmer på den sport man ska utföra ett lopp i, 
under månaderna närmast innan den aktuella tävlingen (Porsman C, 2004). 
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3. Resultat och diskussion 
I resultaten visas utvecklingen av kroppsmått innan och efter träningsperioden. Det visar även 
hur den upplevda hälsan utvecklas och hur energin känns i kroppen i ”måendeskalan”. 
Därefter följer diagram över de fysiska testernas resultat, först konditionstestet, sedan styrka 
för överkropp (armhävningar) samt benstyrka (90°-stolen). Slutligen redovisas hur 
träningsupplägget utvecklats från första dagen till sista dagen, då programmen alltmer 
anpassats efter den individuella personens behov, arbete och sociala liv. Vissa har minskat 
något i antal träningar medan andra har bara har flyttat träningstillfällen beroende på att 
ambitionerna var större än tidstillgången, samt att programmen anpassats mer tidsenligt efter 
personernas arbetstider. 
 
3.1. Person 1 
Omkretsmätning: 

Arm; 34

Arm; 33

Bröstkorg; 107

Bröstkorg; 108

Midja; 106

Midja; 111

Rumpa; 107

Rumpa; 108

Lår; 58

Lår; 58

20 40 60 80 100 120

Efter

träningsperioden

Innan

träningsperioden

Lår

Rumpa

Midja

Bröstkorg

Arm

Hos denna person har främst midjemåttet minskat, vilket är mycket positivt för en förbättrad 
hälsa. Även rumpa och bröstkorg har minskat lite grand i rätt riktning. 
 
Måendeskalan: 
Hur är din kroppskänsla? 
(1 = orkes- och kraftlös, 3 = trött, 5 = seg, 7 = normal, 8 = pigg, 10 = sprudlande) 

7

2

5

3

0

2

4

6

8

10

Morgonenergi Efter jobbet Kvällsenergi

Före träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen är sjukskriven på grund av sin hjärtsjukdom och sitt höga blodtryck sedan länge, 
men hoppas komma tillbaka och jobba, åtminstone deltid, inom en snar framtid. Därav har 
han ingen känsla efter jobbet, varken innan eller efter träningsperioden då han har varit 
sjukskriven under hela perioden. 
 

Cm 



 21 

Arbetspuls i Åstrands cykeltest:  
 

133 133

120

125

130

135

140

145

150

Innan träningsperiod Efter träningsperiod

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har inte fått någon skillnad på pulsnivån i konditionstestet. Han cyklade på 
belastningsgrad 6, medelhög. 
 
Antal armhävningar: 
 

  

15

21

10

15

20

25

30

35

40

45

Person 1

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har ökat antalet armhävningar från 15 till 24 stycken, ökningen motsvarar en ökning 
på 60 %. Personen utförde armhävningarna på knä. 
 
 
Tid i 90°-stolen: 

116

75

0 20 40 60 80 100 120 140

Person 1
Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Han har ökat tiden med 41 sekunder. Detta motsvarar en ökning på 55 %. 
 

Slag/min 

Antal 

Sekunder 
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Träningsprogram innan träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

  
Simma + promenad 

 
30 – 40 min + 60 min 

Tisdag 
 

Benstyrka  
Lätt promenad 

45 min 
30 – 60 min 

Onsdag 
 

Bålträning  
Promenad 

40 min 
60 min 

Torsdag 
 

Benstyrka  
Cykla  

30 min 
40 min 

Fredag 
 

  
Simma 

 
40 min 

Lördag 
 

  
Långpromenad 

 
90 – 120 min 

Söndag 
 

   

 
Träningsprogram efter träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

 Simma + 
vattengymnastik 

 
40 min 

Tisdag 
 

VILA VILA VILA 

Onsdag 
 

Cirkelträning, 
dominerande del ben 

 60 min 

Torsdag 
 

VILA VILA VILA 

Fredag 
 

  
Simma 

 
40 min 

Lördag 
 

Bålträning på boll  30 – 40 min 

Söndag 
 

  
( ev. långpromenad) 

 
90 – 120 min 

Dagliga små promenader (20 – 40 min) till jobbet eller ute med hunden. 
 
Diskussion (person 1) 
Han ansåg att hans hälsa var dålig, men på väg uppåt innan träningsperioden började. 
Hans fysiska tester har visat positiva resultat, han har ökat antal armhävningar och tid i 
sittamde stolen med över det dubbla. Han har däremot inte minskat i antal pulsslag, vilket kan 
bero på hans blodtryckssänkande medicin. Dessutom har han på grund av det dåliga vädret 
med alla lågtryck fått ont i lederna samtidigt som han känner sig relativt orkeslös. Han har 
därför upplevt en försämrad hälsa. När vädret var stadigt och mildare, cirka två veckor innan 
sluttestet, kände han att han var på väg uppåt och hade mer ork än tidigare. Han känner att han 
ändå, trots vädret, mår något bättre idag än innan träningsperioden och att han kommer att 
fortsätta med träning även efter att denna studie är slut. 
Hans omkretsmätningar har främst förändrats i bålpartiet, vilket är mycket bra. Bland annat 
detta har gjort att han har en positiv inställning till träningen och den gångna perioden. På 
frågan om hur han känner sig bättre berättar han ”Jag känner mig starkare och har lite bättre 
ork. Hade vädret varit stadigare tror jag förändringen varit betydligt mycket större. Enligt 
träningsdagboken har hans känsla i kroppen efter ett träningspass alltid blivit bättre, med ett 
enstaka undantag. Han känner sig alltid piggare efter träningen än innan träning. Detta är 
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mycket positivt för fortsatt träning, då han känner en omedelbar förbättring redan direkt efter 
passet. 
Enligt Åstrandstestet har hans kondition inte ökat, eftersom pulsslagen är exakt desamma. 
Dock har denna person mestadels bedrivit simning som konditionsträning, vilket kan förklara 
testresultaten. Utvecklingen av den lokala kapaciteten har inte varit grenspecifikt för just 
cykel, vilken testet utfördes på. 
Innan träningsperioden var denna person väldigt positiv och ville ha mycket att göra. Detta 
visade sig bli honom något övermäktigt så antalet träningspass har minskats ner. Efter 
träningsperioden fick vi fram en träningsplanering som troligen kommer passa hans behov, 
ork och tidsaspekter bättre. 
 
Slutsats (person 1) 
För den här personen har ett träningsprogram fått honom mer aktiv och han har tyckt 
träningen blivit roligare. Han behöver något som hejar på honom och ser till att han kommer 
iväg till träningen. 
 
3.2. Person 2 
Omkretsmätning: 

Arm; 35

Arm; 34

Bröstkorg; 109

Bröstkorg; 110

Midja; 99

Midja; 99

Rumpa; 107

Rumpa; 108

Lår; 57

Lår; 55

20 40 60 80 100 120

Efter

träningsperioden

Innan

träningsperioden
Lår

Rumpa

Midja

Bröstkorg

Arm

Personen har inte minskat nämnvärt i omkretsmätningen, man kan dock se en liten förbättrig 
på rumpa och bröstkorg. 
 

Cm 
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Måendeskalan: 
Hur är din kroppskänsla? 
(1 = orkes- och kraftlös, 3 = trött, 5 = seg, 7 = normal, 8 = pigg, 10 = sprudlande) 
 

8 8

5

8
7 7

0

2

4

6

8

10

Morgonenergi Efter jobbet Kvällsenergi

Före träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Hans energi har ökat och han känner att han orkar mer idag än innan träningsperioden. 
 
Arbetspuls i Åstrands cykeltest: 
 

136
133

120

125

130

135

140

145

150

Innan träningsperiod Efter träningsperiod

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har en förbättring på 3 pulsslag efter träningsperioden. Han cyklade på 
belastningsgrad 8, den högsta belastningen. 
 
Antal armhävningar: 
 

  

30

39
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20

25

30

35

40

45

Person 2

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har ökat antalet armhävningar från 30 till 39 stycken, ökningen motsvarar en ökning 
på 30 %. Personen utförde armhävningarna på fötterna. 
 

Slag/min 

Antal 
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Tid i 90°-stolen: 

275

197

0 50 100 150 200 250 300

Person 2 
Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Han har ökat tiden med 78 sekunder. Detta motsvarar en ökning på 40 %. 
 
Träningsprogram innan träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

Cirkelträning  
Morgonpromenad 

45 min 
50 min 

Tisdag 
 

  
Cykel/spinning/jogg 

30 – 60 min 
(beroende på ”gren”) 

Onsdag 
 

Överkropp + mage  
Morgonpromenad 

45 min 
50 min 

Torsdag 
 

Benstyrka  
Morgoncykel 

45 min 
15 min 

Fredag 
 

 Morgoncykel 
jogga 

15 min 
30 min 

Lördag 
 

  
Långpromenad 

 
90 – 120 min 

Söndag 
 

VILA VILA VILA 

 
Träningsprogram efter träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

Cirkelträning 
(överkropp)  

 
Promenad till + från 
jobb 

50 min 
50 min x 2 

Tisdag 
 

VILA  
Morgoncykel 

VILA 
 /15min 

Onsdag 
 

Cirkelträning (ben)  
Promenad till + från 
jobb 

50 min 
50 min x 2 

Torsdag 
 

 3 x 2000m rodd 45 min 

Fredag 
 

VILA  
Morgoncykel 

VILA 
 /15 min 

Lördag 
 

  
Jogging 

 
30 min 

Söndag 
 

VILA VILA / promenad VILA / 60 min 

 
 

Sekunder 
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Diskussion (person 2) 
Denna person drabbades av ett ”litet” missöde inom arbetet dagarna innan träningsperioden 
började. Problemet på jobbet gjorde att det blev mycket övertid och sena kvällar, och därmed 
ingen tid över till träning. Han har därför bara tränat enligt programmet i cirka fem veckor. 
 
Personen ansåg att han hälsa var bra innan träningsperioden började. Efter träningsperioden 
anser han att han mår bättre och har fått en något förbättrad hälsa, men att han ännu inte nått 
målet. Hans omkretsmätningar har inte förändrats så mycket, den enda märkbara skillnaden är 
kring magen, där han minskat med 4 cm. Han har däremot ökat sin kondition och minskat 
med 3 pulsslag, dessutom har han ökat sittande stolens tid med 40 % samt ökat med 9 
armhävningar, vilket visar att träningsperioden varit positiv.  Den ökade styrkan och 
konditionen har gjort att han är piggare och har mer ork. Träningen och träningsprogrammet 
har påverkat honom positivt, har ökat hans motivation inför träningen. ”Det har varit en 
sporre att gå och träna!” Han kommer fortsätta med träningen och följa det nya programmet 
även i framtiden. 
Hans kondition har ökat något under perioden. Pulsen har sjunkit med 3 slag mellan 
testtillfällena. Detta tar han som en sporre, eftersom han får bevis på att han är på väg i rätt 
riktning.  
Träningsprogrammet har fått några små skillnader, då han insett att tiden efter jobbet inte 
riktigt räcker till. Han tyckte däremot om att prova på nya övningar och med rätt instruktioner 
vill han även övergå till mer komplexa övningar och fria vikter. 
 
Slutsats (person 2) 
Det har varit mycket positivt för den här personen att träna för något, ha någon som pressar 
och hejar på honom samt ett program att följa. Han har tyckt det varit roligare att träna när 
man tränar för något, i detta fall tester (och en lyckad studie). 
 
3.3. Person 3 
Omkretsmätning: 

Arm; 27

Arm; 27

Bröstkorg; 96

Bröstkorg; 94

M idja; 76

M idja; 80

Rumpa; 94

Rumpa; 94

Lår; 51

Lår; 52

20 40 60 80 100 120

Efter

träningsperioden

Innan

träningsperioden
Lår

Rumpa

Midja

Bröstkorg

Arm

Förutom en relativt stor förändring på 4 cm kring midjan så skiljer inte de övriga måtten 
nämnvärt. 
 

Cm 
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Måendeskalan: 
Hur är din kroppskänsla? 
(1 = orkes- och kraftlös, 3 = trött, 5 = seg, 7 = normal, 8 = pigg, 10 = sprudlande) 
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7
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Morgonenergi Efter jobbet Kvällsenergi

Före träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Hon har fått en något försämrad energi, men detta upplever hon beror på årstiden och dess allt 
kortare dagar och alltfler mörka timmar. 
 
Arbetspuls i Åstrands cykeltest: 
 

144

139

120

125

130

135

140

145

150

Innan träningsperiod Efter träningsperiod

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har en förbättring på 5 pulsslag efter träningsperioden. Hon cyklade på belastning 6, 
medelhög. 
 
Antal armhävningar: 
 

  

21

32

10

15

20

25

30

35

40

45

Person 3

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har ökat antalet armhävningar från 21 till 32 stycken, ökningen motsvarar en ökning 
på 30 %. Personen utförde armhävningarna på fötterna. 
 

Slag/min 

Antal 
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Tid i 90°-stolen: 

227

185

0 50 100 150 200 250

Person 3
Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Han har ökat tiden med 42 sekunder. Detta motsvarar en ökning på 25 %. 
 
Träningsprogram innan träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

  
Promenad 

 
30 – 60 min 

Tisdag 
 

Aerobics Aerobics 40 min 

Onsdag 
 

  
Lätt promenad 

 
60 – 90 min 

Torsdag 
 

Ben- och bålträning  45 – 60 min 

Fredag 
 

  
Spinning/Aerobics 

 
60 min 

Lördag 
 

  
Långpromenad 

 
90 – 120 min 

Söndag 
 

VILA VILA VILA 

 
Träningsprogram efter träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

Aerobics Aerobics 60 min 

Tisdag 
 

Aerobics Aerobics 60 min 

Onsdag 
 

Aerobics/VILA Aerobics/VILA (60 min) 

Torsdag 
 

Aerobics/VILA Aerobics/VILA (60 min) 

Fredag 
 

Bålträning på boll  30min 

Lördag 
 

VILA VILA VILA 

Söndag 
 

  
(ev. långpromenad) 

 
90 – 120 min 

Aerobicspassen är kombinerat styrka och konditionspass. Personen tränar aerobics onsdag 
eller torsdag beroende på vilken dag som passar bäst (för jobb, buss och socialt liv) för varje 
vecka. Den andra dagen blir vilodag. 
 

Sekunder 
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Diskussion (person 3) 
Hon ansåg att hennes hälsa var god innan träningsperioden började. Efter träningsperioden 
tycker hon sig känna en ganska stor skillnad. Hon säger att ”Det känns framförallt roligare på 
träningspassen där jag känner mer ork”. Hon känner dock att ”åren” gör sitt i fråga om 
kondition och ork, men hon är positiv till att fortsätta träningen. Omkretsmätningarna har 
minskat något kring midjan, men förbättringarna är desto större i konditionen, eftersom hon 
har minskat med 5 pulsslag i Åstrandstestet (dock kan den blodtryckssänkande medicinen 
påverka något). Hennes styrka har också förbättrats då hon ökat antal armhävningar med 30 % 
samtidigt som hon ökat benstyrkan i sittande stolen med 25 %. Försämringen i kvällsenergin 
upplever hon som årstidspåverkad. Kvällarna blir allt mörkare och dagarna allt kortare och 
därför känner hon sig tröttare efter en hel dag och mörkret faller på. 
För hennes del har jobb och tidsbrist varit ett hinder som påverkat programmet, hon hade 
gärna följt programmet bättre om hon kunnat, eftersom träningen hade blivit mer varierad då. 
Hennes kondition har ökat relativt mycket, pulsen har sjunkit med 5 slag mellan testtillfällena. 
Innan perioden var personen mycket engagerad och villig att träna, men ambitionerna visade 
sig bli något i kullkastade då tiden inte riktigt ville räcka till. Därav har ändringarna i 
träningsprogrammet fått anpassas ännu mer efter hennes arbetstider, bussavgångar och socialt 
liv. 
 
Slutsats (person 3) 
För den här personen har det fungerat ganska bra. Programmet och testerna har fungerat som 
en motivationskälla, vilket har ökat antalet träningstimmar. 
 
3.4. Person 4 
Omkretsmätning: 

Arm; 28

Arm; 30

Bröstkorg; 90

Bröstkorg; 93

M idja; 82

M idja; 86

Rumpa; 91

Rumpa; 95

Lår; 54

Lår; 55

20 40 60 80 100 120

Efter

träningsperioden

Innan

träningsperioden
Lår

Rumpa

Midja

Bröstkorg

Arm

 
Den här personen har minskat kroppsmåtten på alla håll, hon har fått en jämn förbränning 
över hela kroppen, dock ligger de största minskningarna kring midja, rumpa och byst. 
 

Cm 
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Måendeskalan: 
Hur är din kroppskänsla? 
(1 = orkes- och kraftlös, 3 = trött, 5 = seg, 7 = normal, 8 = pigg, 10 = sprudlande) 
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Morgonenergi Efter jobbet Kvällsenergi

Före träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Orken har ökat och även så energin efter arbetet och på kvällarna. 
 
Arbetspuls i Åstrands cykeltest: 
 

137
134

120

125

130

135

140

145

150

Innan träningsperiod Efter träningsperiod

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har en förbättring på 3 pulsslag efter träningsperioden. Hon cyklade på 
belastningsgrad 4, medelhög. 
 
Antal armhävningar: 
 

  

25

41
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Person 4

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har ökat antalet armhävningar från 25 till 41 stycken, ökningen motsvarar en ökning 
på 60 %. Personen utförde armhävningarna på knä. 

Slag/min 

Antal 
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Tid i 90°-stolen: 

121

32

0 20 40 60 80 100 120 140

Person 4
Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Han har ökat tiden med 89 sekunder. Detta motsvarar en ökning på 280% (!!!). 
 
Träningsprogram innan träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

Hemmagym  
Promenad 

30 min 
40 – 60 min 

Tisdag 
 

  
Spinning/cykla/jogga 

30 – 60 min 
(beroende på ”gren”)  

Onsdag 
 

Överkroppspass  
Promenad 

30 min 
60 min 

Torsdag 
 

 Pilatesprogram  40 min 

Fredag 
 

Armhävningar /mage   
Powerwalk 

15min 
60 min 

Lördag 
 

  
Långpromenad 

 
90 – 120 min 

Söndag 
 

VILA VILA VILA 

 
Träningsprogram efter träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

Hemmagym  40 min 

Tisdag 
 

  
Intervall – löpning 

 
35 – 40 min 

Onsdag 
 

VILA VILA / promenad VILA / 40 min 

Torsdag 
 

Pilatesprogram  40 min 

Fredag 
 

VILA VILA VILA 

Lördag 
 

  
Jogging 

 
30 min 

Söndag 
 

Bålstabilitetsträning  40 min 

 
Hon vill även ut och gå cirka 4 gånger/vecka, men själv lägga in de promenaderna när det 
passar för varje enskild vecka. Därför är inte promenaderna inlagda i träningsschemat. 
 

Sekunder 
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Diskussion (person 4) 
Hon ansåg att hennes hälsa var bra innan träningsperioden började. Efter träningsperioden 
anser hon att hon nästan nått fram till sina mål. Hon har minskat i omkretsmätningen relativt 
mycket och på alla delar av kroppen som mäts. De största förändringarna finns runt mage 
(4cm), byst (3cm) och rumpa (4 cm), vilket hon själv har lagt märke, och hon menar på att 
hon mår bra av den lagom stora minskningen. Hon har fått mer ork, blivit gladare, starkare 
och piggare. Framför allt har hon ökat sin motivation och glädje till träning och fysisk 
aktivitet. Hon tycker det har varit mycket positivt och inspirerande med träningsupplägget, 
dock har det varit svårt att få tiden att räcka till. Hon tänker fortsätta även efter 
träningsperiodens slut, men vill gärna få mer kvalitativ träning och ytterligare instruktioner 
om utförande av övningar.  
Hon har fått en liten förbättring av konditionen då pulsen sjunkit med 3 slag mellan 
testtillfällena. Hennes ökning i benstyrka och antal armhävningar är markant, då hon ökat med 
280 % vad gäller tiden i sittande stolen samt 60 % ökning i antal armhävningar. 
Den stora skillnaden på resultatet i 90°-gradiga stolen upplevs till viss del bero på en ökad 
motivation, vilken även har gjort att hon är mycket gladare och mår mycket bättre rent 
psykiskt. 
   Personen hade troligen fått lite större resultat om hon hade tränat på gym eller använt sig av 
ordentlig utrustning, men troligen hade hennes motivation däremot minskat, och därmed 
antalet träningstillfällen. Detta hade troligen lett till ett sämre resultat. Dessutom hade hon 
troligen inte velat fortsätta med träningen efter periodens slut då hon inte trivts med 
träningssättet. Detta gjorde att träningen lades hemma med mestadels kroppen som belastning, 
där variationen och adaptionen istället baseras på stabil/ostabilt underlag (t.ex. swissboll), 
hastighet i övningarna och antal repetitioner. 
   Förändringarna som gjorts i programmet har gjort att det är mer anpassat efter hennes 
tidsperspektiv, då även hon ville ägna mer tid åt träning än hon verkligen hann med. Hon får 
fortsätta med träningen som är lagd i hemmet, då det passade henne utmärkt. Antal 
träningstimmar har reducerats något, efter hennes egna önskemål, sedan tar hon hellre 
ett ”bonuspass” än känner att hon inte hinner med det som står i programmet. 
 
Slutsats (person 4) 
För den här personen har det varit bra att träna efter ett program, då hon fått testa på nya saker 
och varierat sin träning mer än hon tidigare kunnat. Speciellt den psykiska hälsan har ökat. 
 
3.5. Person 5 
Omkretsmätning: 

Arm; 29

Arm; 29

Bröstkorg; 89

Bröstkorg; 89

M idja; 78

M idja; 82

Rumpa; 102

Rumpa; 103

Lår; 53

Lår; 53
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Efter

träningsperioden

Innan

träningsperioden
Lår

Rumpa

Midja

Bröstkorg

Arm

Alla mått är desamma, dock har han minskat något kring bålen och rumpan. 
 

Cm 
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Måendeskalan: 
Hur är din kroppskänsla? 
(1 = orkes- och kraftlös, 3 = trött, 5 = seg, 7 = normal, 8 = pigg, 10 = sprudlande) 
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Morgonenergi Efter jobbet Kvällsenergi

Före träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Han har ökat sin ork och energi relativt mycket. 
 
Arbetspuls i Åstrands cykeltest: 
 

144

138

120

125

130

135

140

145

150

Innan träningsperiod Efter träningsperiod

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har en förbättring på 6 pulsslag efter träningsperioden. Han cyklade på belastning 8, 
den högsta belastningen. 
 
Antal armhävningar: 
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Person 5

Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Personen har ökat antalet armhävningar från 32 till 37 stycken, ökningen motsvarar en ökning 
på 15 %. Personen utförde armhävningarna på fötterna. 
 
 

Slag/min 

Antal 
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Tid i 90°-stolen: 

251

120

0 50 100 150 200 250 300

Person 5
Innan träningsperiod

Efter träningsperiod

 
Han har ökat tiden med 131 sekunder. Detta motsvarar en ökning på 210 %.(!!!) 
 
Träningsprogram innan träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

Biceps + mage  
Intervallträning 

45 min 
40 min 

Tisdag 
 

Rygg + axlar + vader  
Lätt jogg 

50 min 
30 min 

Onsdag 
 

Ben + mage  
Promenad 

45 min 
60 min 

Torsdag 
 

Triceps + bröst  
Lätt jogg (restitution) 

45 min 
30 min 

Fredag 
 

Mage  
Långdistans 8 –10km 

30 min 
50 – 70 min 

Lördag 
 

Triceps, axlar, rygg, 
biceps 

 
Lätt promenad 

60 min 
60 min 

Söndag 
 

VILA VILA VILA 

 
Träningsprogram efter träningsperiod: 
Veckodag Styrka Kondition Tid 

 
Måndag 
 

  
Skidor/simma/löpning 

 
30 – 90 min 
(beroende på ”gren) 

Tisdag 
 

Axlar, biceps, rygg  45 – 60 min 
 

Onsdag 
 

  
Skidor/simma/löpning 

 
30 – 90 min 
(beroende på ”gren) 

Torsdag 
 

Bröst, triceps, mage  45 – 60 min 

Fredag 
 

  
Skidor/simma/löpning 

 
30 – 90 min 
(beroende på ”gren) 

Lördag 
 

Komplexa helkropps-
övningar, inriktning ben 

 45 – 60 min 

Söndag 
 

VILA VILA VILA 

 

Sekunder 
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Beroende på väder och temperatur ute får han anpassa sin konditionsträning, han är i behov av 
snö för att kunna åka skidor och något mildare väder för att springa och cykla, men han kan 
alltid utnyttja simningen som alternativ träning då vädret är ett problem. 
I hans fall har även ett stretchprogram framtagits så att han, genom passiv statisk stretch, 
successivt kan förlänga muskulaturen till dess ursprungliga längd. Därmed kan han öka sin 
rörlighet, för att kunna utnyttja muskelns fulla längd och styrka. 
 
Diskussion (person 5) 
Han ansåg att hans hälsa var ”skaplig” innan träningsperioden började. Efter träningsperioden 
anser han att hans hälsa är något bättre, då att han känner sig piggare, har mer ork och fått en 
ökad viljestyrka. Han känner en ganska stor skillnad hälsomässigt och menar att 
träningsupplägget har varit givande och roligt. Det har ökat hans motivation, speciellt att se 
resultat i tester. Han kommer säkerligen att fortsätta träna, efter träningsplanering, för att 
kunna genomföra Klassikern utan att ”må dåligt”. 
Omkretsmätningarna har inte förändrats på annat än midjemåttet. Där är minskningen 4cm, 
vilket han själv inte trodde skulle ske eftersom han var smal redan innan. Hans kondition har 
ökat relativt mycket då plusen sjunkit 6 slag mellan testtillfällena. Detta tycker han själv 
känns eftersom han orkar hålla ett högre tempo samt springa längre utan att bli tröttare. Han 
har även ökat sin styrka markant, speciellt då benstyrkan. Ökningen är på 210 %, vilket är en 
avsevärd förbättring. Ökningen i antal armhävningar har ökat med 15 %, från 32 till 37 
stycken.  
Hans träningsprogram kommer att förändras relativt mycket under året som kommer, då han 
har fyra olika grenar att specialisera sig på. Ju närmare en tävling han kommer ju mer kommer 
träningen att inriktas emot den typen av gren. Detta för att få in tekniken och utveckla den 
lokala förmågan i muskulaturen (Porsman C, 2004) 
 
Slutsats (person 5) 
För den här personen har det varit mycket givande och motiverande att träna efter en 
träningsplanering och göra tester. Testerna har gett honom ett resultat att ”ta på”, han har fått 
svart på vitt att han utvecklas och går framåt. 
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4. Egna kommentarer och felkällor 
I eftertanke skulle jag velat göra om skalorna i träningsdagboken så att alla hade samma skala. 
I denna studie har ”morgonkänsla” och ”betyg på sömnen” en skala mellan 1 – 5, 
medan ”känsla innan och efter träning” samt ”intensitet på passet” mellan 0-10 respektive 5 – 
20 (borgskalan). Det hade varit lättare att få ett mer översiktligt diagram eller liknande över 
alla skalorna och de skulle inte blandas ihop så lätta av deltagarna, då de är ”värda” ungefär 
samma känsla i alla sammanhang. 
När alla sluttester och enkäter fyllts i efter träningsperioden visade det sig att några personer 
känt sig bättre tidigare i perioden, men att det inte kändes lika bra precis vid tidpunkten för 
sluttesterna. Men närmare eftertanke hade det varit bra att ha fler uppföljningar där de fick 
beskriva sin hälsa, möjligen varannan vecka. Detta för att inte slutresultatet skulle vara så 
drabbade, då exempelvis en förkylning lätt kan förstöra resultaten vid just den tidpunkten. 
Däremot är det ingen mening med att ha så täta fysiska tester då kroppen inte skulle ha haft en 
chans att få märkbara förändringar. 
Förändringar i testvärdena är väldigt beroende av personens inställning och motivation. 
Nervositet och känslor i kroppen spelar även de en roll för prestationsförmågan. 
Styrkeövningarna kan för vissa vara mer motiverande att klara av när man har en tid eller ett 
antal att ”slå”, alltså den tid i 90°-stolen eller det antal armhävningar man klarat innan 
träningsperioden började. Därför kan resultaten i dessa test ha ökat mycket på grund av den 
faktorn. Dessutom är testresultaten på Åstrands cykeltest ganska känsligt för om man är 
förkyld, har någon sjukdom på gång eller nyligen varit sjuk. Detta kan ge missvisande resultat. 
Temperatur i rummet testet utförs på kan också det spela roll, liksom luftfuktigheten om det 
skiljer mellan testtillfällena. 
Givetvis kan omkretsmätningarna vara lite varierade. Trots försök att ha mätningarna på exakt 
samma ställe bägge gångerna så kan det ha blivit fel. Dessutom är kroppsvolymen varierande 
beroende på kost- och vätskeintag, vilket även det kan ge ett missvisande resultat. 
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5. Slutsats (gemensam) 
Ja, det går att öka hälsan, speciellt den upplevda, på en kort period som sju veckor. Alla 
personerna i studien har, med undantag för väder och årstid, känt sig bättre efter en aktiv 
träningsperiod. De känner sig piggare och får mer ork, vilket gynnar träningsmotivation såväl 
som vardagsaktiviteter. 
   Det går även att öka styrkan och konditionen under en kort träningsperiod, vilket har visat 
sig i de positiva träningsresultat som är gjorda i studien. Resultaten kan dock vara mycket 
beroende av den mentala hälsan och motivationen.  
   Det är svårt att få exakta mätningar i omkretsmätningarna, men det går att förvänta sig en 
liten minskning av kroppsmåtten inom en kort period, men man ska noga med att inte 
förvänta sig så stora förändringar under en så kort tid. Detta beroende på att det tar tid för 
kroppen att förändras, så fortsätter man i samma ”sunda” bana så kommer även resultaten i 
omkretsmätningarna bli större. 
   Efter studien har resultaten varit goda och samtliga personer ser mer positivt på träning efter 
studien än innan. Individinriktad träning har varit ett bra val för alla personer i studien, inte 
minst för motivationens skull. 
 
I och med detta föreslår jag att man kan prova på att träna varierat med en kombination 
mellan styrka och kondition. Detta för att stärka kroppen samtidigt som man ökar orken och 
klarar av vardagen med dess påfrestningar på ett bättre sätt. 
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Bilaga 1 –  
Informationsblankett 

angående studie på kombinerad styrke- och uthållighetsträning. 
Studien 
I denna studie undersöks kombinationen mellan styrke- och uthållighetsträning. I många fall 
använder man sig endast av lågintensiv träning för att få hälso- och viktkontroll. Dock vet 
man att den största energiomsättningen sker i muskulaturen, och även så i vila. Därför 
förbränner en person med mer muskler mer energi, också i vila, vilket ökar personens BMR 
(Basic Metabolic Rate – energiförbrukningen då du bara ”finns till”, den energi kroppen 
behöver för att alla organ mm ska fungera). Studien går alltså ut på att undersöka hur man kan 
kombinera dessa två sorters träning, i olika sorters intensitet, och för att nå olika mål man 
sätter upp.  
 
Metod 
Målet med studien är att använda ett träningsprogram som försökspersonerna har fått vara 
med att utforma och efter dialog accepterat. Försökspersonerna ska under träningstiden föra 
träningsdagbok där de för in vad de tränat, under vilken tid, intensitetsnivå och hur passet 
känts. Dessutom ska de få göra en enkät både innan och efter träningperioden där de får ange 
hur mycket de upplever sin hälsa, ork, sömn och gradera sitt välmående. 
Test för att klargöra deras träningsnivåer och kondition ska göras både innan och efter 
träningsperioden. Detta för att få testvärden på om träningen gett resultat. Åstrands cykeltest 
ska göras innan och efter de sex träningsveckorna för att kontrollera konditionen, samt att 
styrkan ska mätas med armhävningar och 90-gradiga stolen mot en vägg. Dessutom ska 
omkrets på lår, rumpa, midja, bröstkorg, och överarmar mätas före och efter perioden. 
 
Risker och följder av studien: 
Det finns alltid en lite risk, dock minimeras denna genom att testpersonerna får ett 
individanpassat träningsprogram och genomgångar hur träningen ska gå tillväga. Dessutom 
används frågeformulär för ytterligare säkerhet. 

 Försökspersoner ska förstå att prioritera kvalité framför kvantitet är viktigt för bästa 
träningsresultat och säkerhet. 

 
Etisk godkännande: (sätt kryss i rutorna) 

� Jag har läst den skriftliga informationen 
 
� Jag har haft möjlighet att ställa frågor 

 
� Min medverkan är frivillig och jag är medveten om min rättighet att när som helst 

avbryta min medverkan 
 

� Jag samtycker att medverka i studien 
 

� Jag har svarat NEJ på alla frågor i PAR-Q enkäten eller fått läkares medgivande till 
medverkan i studien. 

 
 

Testpersons namnteckning, ort och datum Pernilla Karlsson, ort och datum 
 
Student: Pernilla Karlsson, 070-422 54 10, pernillakarlsson86@hotmail.com 
Handledare: Matiu Taingahue; 035-17 18 86, matiu@hbk.se 
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Bilaga 2    
PAR –Q 

 
För de flesta människor borde inte fysisk aktivitet vara något problem eller medföra någon 
risk. PAR-Q har utformats för att identifiera det lilla antal vuxna människor som fysisk 
aktivitet kan vara opassande eller om de behöver medicinsk rådgivning angående vilken typ 
av fysisk aktivitet som är passande för dem. 
 
Sunt förnuft är din bästa guide när du svarar på dessa frågor. Läs frågorna och ringa in det 
alternativ som passar bäst in på dig. 
 

1. JA  NEJ Har din läkare någon gång sagt att nu haft problem med hjärtat och 
gett dig rådet att du endast genomgå träning ordinerad av läkare? 

2. JA  NEJ Har du haft smärtor i ditt hjärta eller i bröstet i samband med 
fysisk aktivitet under de senaste månaderna? 

3. JA  NEJ Har du ofta känt dig svimfärdig eller känt av yrsel? 
4. JA  NEJ Har din läkare sagt att du har för högt blodtryck? 
5. JA  NEJ Har din läkare någon gång berättat att du har ett ben- eller 

ledproblem i knä, höft eller rygg som kan förvärras av träning? 
6. JA  NEJ Finns det någon annan, fysisk anledning, till att du inte borde börja 

träna enligt ett träningsprogram och som inte nämnts i de föregående frågorna? 
7. JA  NEJ Är du över 65 år och inte van vid fysisk aktivitet? 

 
Om du svarat JA på en eller flera frågor bör du kontakta din läkare och rådfråga denne innan 
du ökar din fysiska aktivitet eller gör ett fystest av något slag. 
 
Om du svarat NEJ på alla frågor har du en försäkran på att du är lämplig att börja träna mer 
samt att göra ett fystest. 
 
 
 
 
Underskrift, ort, datum 
 
 
 
Pernilla Karlsson, ort, datum 
 
 
Student: Pernilla Karlsson, 070-422 54 10, pernillakarlsson86@hotmail.com 
Handledare: Matiu Taingahue; 035-17 18 86, matiu@hbk.se 
 
 
Referenser: 
 
Health Canada. Available at: 
http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/paguide/pdf/guideEng.pdf 
 
UMD Student:Handbok. Available at: 
http://www.d.umn.edu/kmc/student/loon/soc/phys/par-q.html 
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Bilaga 3 
Frågeformulär – underlag för utformningen av Din träning. 
 
NAMN:   ÅLDER: 
 

1. Vad är ditt mål? (vad vill du utveckla/ bli bättre på/ viktreducera osv.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2. Hur mycket tid är du villig/kan du lägga ner? (om dagen och per vecka) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

3. Har du några skador/sjukdomar (t.ex. lågt/högt blodtryck, ryggont, astma, 
diabetes, reumatiskt etc.) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
4. Vad är du villig att ändra i din vardag för att nå dina mål? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
5. Har du några egna idéer om vad du vill bedrivs för slags träning/ ha inslag 

av/vilken slags motion du är intresserad av (hög- eller lågintensiv /behaglig eller 
tuff och utmanande)? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
6. Bedriver du någon träning/aktivitet nu som du trivs med? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Hur är din kroppskänsla: 
1 = orkes- och kraftlös, 3= trött, 5=seg, 7=normal,8= pigg ,10= sprudlande 
Hur känns din morgonenergi?   …………...  
 
Hur är din känsla efter jobbet?   …………… 
 
Hur pigg känner du dig på eftermiddagen/kvällen i veckorna? …………… 
 
Hur anser du din hälsa vara i nuläget? (skriftligt svar) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 4 
Frågeformulär – sammanfattning av träningsperioden. 
NAMN: 
 
Måendeskalan: 
 
Hur är din kroppskänsla: 
1 = orkes- och kraftlös, 3= trött, 5=seg, 7=normal,8= pigg ,10= sprudlande 
Hur känns din morgonenergi?   …………...  
 
Hur är din känsla efter jobbet?   …………… 
 
Hur pigg känner du dig på eftermiddagen/kvällen i veckorna? …………… 
 
Hur anser du din hälsa vara i nuläget? (skriftligt svar) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Hur har du upplevt träningen och träningsprogrammet under de här 7 veckorna? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Är detta något du kan tänka dig fortsätta med även efter studien? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Anser du dig må bättre nu än innan du påbörjade träningsperioden, ange på skalan, där 
0 motsvarar den hälsa ni ansåg er ha innan träningsperioden, (-) 1 motsvarar en liten 
skillnad och (-) 3 en stor skillnad. Minussidan anger en försämring och den positiva 
sidan en förbättring. 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

 
Hur känner du dig bättre eller sämre? (mer/mindre ork, starkare/svagare, 
gladare/surare, piggare/tröttare, sover bättre/sämre osv.) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 5 

Träningsdagbok 
Träningsdagboken ska fungera som ett underlag både för studien och för testpersonerna. Idén 
med en träningsdagbok är bland annat att man ska få en översikt över hur mycket, vad, under 
vilken intensitet och tid man tränar, samt hur känslan varit under träningen. Detta kan man 
sedan jämföra mellan veckor och månader och se hur man utvecklas och förhoppningsvis se 
att man orkar mer, längre och under högre intensitet med en bra känsla i kroppen. 
 
Träningsdagboken ska graderas efter ett nummersystem i kolumnerna för intensitet och känsla 
för att göra det enklast och mest överskådligt, annars vill jag att man skriver kort det 
nödvändigaste för att få den bästa översikten. 
Intensiteten graderas efter Borgskalan; 
5 = vilopuls    
7 = ingen ansträngning alls  
9 = lätt, lätt ansträngning 
11 = lätt ansträngande 
13 = måttligt ansträngande  
15 = ansträngande   
17 = mycket ansträngande   
19 = maximal ansträngning  
T ex: 
Typ an träning: cirkelträning/benpasset/hemmagympasset etc. 
Tid: 1h 
Intensitet: 5 
Kommentarer: gick tungt, sovit dåligt/stressigt jobb etc. 
 
Dessutom vill jag att man skriver i hur man sover i veckan. Om det vart en bra sömn, eller 
orolig, därav skalan med morgonkänsla. I denna del av träningsdagboken kommer det visa sig 
om träningen ger en bättre sömn, hur länge man sover och hur bra man har återhämtat sig 
under natten. Förhoppningsvis kommer även dessa värden förbättras. 
I kolumnen med antal timmar skriver man bara hur många timmar man sovit, i kolumnen för 
betyg på sömnen anger man hur bra sömnen varit, medan man i kolumnen 
för ”morgonkänsla” graderar hur pigg man känner sig. Dessutom får man gradera hur känslan 
varit i kroppen både före och efter träningen för att se hur de värdena utvecklas. 
Betyg på sömnen graderas mellan 0-5:   Morgonkänsla garderas mellan 0-5: 
0 = inte sovit alls   0 = jättetrött och seg 
1 = dålig/orolig sömn, vaknat hela tiden  1 = trött 
2 = sådär, vaknat lite då och då  2 = lite seg 
3 = hyfsat bra, vaknat någon gång  3 = normal 
4 = bra sömn    4 = pigg 
5 = kanonsömn, sovit tungt hela natten  5 = överskottsenergi 
Känslan innan och efter passet graderas mellan 0-10: 
0 = sovtrött 
2 = trött 
4 = seg 
6 = ”lagom” varken trött eller pigg 
8 = pigg 
10 = jättepigg och sprudlande 
T ex: 
Antal timmar: 7h 
Morgonkänsla: 4, trött i benen – träning igår/börjar känna mig sjuk/stress på jobbet etc. 
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V. 43 
Veckodag Träning/motion Tid Intensitet Kommentarer 

Måndag 
 

    

Tisdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lördag     

Söndag     

 
Sömn och känslor i kroppen: 
Veckodag: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 
Antal timmars 
sömn 

       

Betyg på 
sömnen 

       

Morgonkänsla 
 

       

Känsla innan 
träningspass 

       

Känsla efter 
träningspass 

       

 
Övrigt (exempelvis skador, sjukdom, missat i träningen och orsak osv.): 
 
  ………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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V. 44 
Veckodag Träning/motion Tid Intensitet Kommentarer 

Måndag 
 

    

Tisdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lördag     

Söndag     

 
Sömn och känslor i kroppen: 
Veckodag: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 
Antal timmars 
sömn 

       

Betyg på 
sömnen 

       

Morgonkänsla 
 

       

Känsla innan 
träningspass 

       

Känsla efter 
träningspass 

       

 
Övrigt (exempelvis skador, sjukdom, missat i träningen och orsak osv.): 
  
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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V. 45 
Veckodag Träning/motion Tid Intensitet Kommentarer 

Måndag 
 

    

Tisdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lördag     

Söndag     

 
Sömn och känslor i kroppen: 
Veckodag: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 
Antal timmars 
sömn 

       

Betyg på 
sömnen 

       

Morgonkänsla 
 

       

Känsla innan 
träningspass 

       

Känsla efter 
träningspass 

       

 
Övrigt (exempelvis skador, sjukdom, missat i träningen och orsak osv.): 
  
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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V. 46 
Veckodag Träning/motion Tid Intensitet Kommentarer 

Måndag 
 

    

Tisdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lördag     

Söndag     

 
Sömn och känslor i kroppen: 
Veckodag: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 
Antal timmars 
sömn 

       

Betyg på 
sömnen 

       

Morgonkänsla 
 

       

Känsla innan 
träningspass 

       

Känsla efter 
träningspass 

       

 
Övrigt (exempelvis skador, sjukdom, missat i träningen och orsak osv.): 
  ………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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V. 47 
Veckodag Träning/motion Tid Intensitet Kommentarer 

Måndag 
 

    

Tisdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lördag     

Söndag     

 
Sömn och känslor i kroppen: 
Veckodag: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 
Antal timmars 
sömn 

       

Betyg på 
sömnen 

       

Morgonkänsla 
 

       

Känsla innan 
träningspass 

       

Känsla efter 
träningspass 

       

 
Övrigt (exempelvis skador, sjukdom, missat i träningen och orsak osv.): 
  ………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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V. 48 
Veckodag Träning/motion Tid Intensitet Kommentarer 

Måndag 
 

    

Tisdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lördag     

Söndag     

 
Sömn och känslor i kroppen: 
Veckodag: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 
Antal timmars 
sömn 

       

Betyg på 
sömnen 

       

Morgonkänsla 
 

       

Känsla innan 
träningspass 

       

Känsla efter 
träningspass 

       

 
Övrigt (exempelvis skador, sjukdom, missat i träningen och orsak osv.): 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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V. 49 
Veckodag Träning/motion Tid Intensitet Kommentarer 

Måndag 
 

    

Tisdag     

Onsdag     

Torsdag     

Fredag     

Lördag     

Söndag     

 
Sömn och känslor i kroppen: 
Veckodag: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag  Söndag 
Antal timmars 
sömn 

       

Betyg på 
sömnen 

       

Morgonkänsla 
 

       

Känsla innan 
träningspass 

       

Känsla efter 
träningspass 

       

 
Övrigt (exempelvis skador, sjukdom, missat i träningen och orsak osv.): 
 
  ………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


