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Sammanfattning    Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra 

uthålligheten och testvärden hos yngre kvinnor. Detta genom att 

träna uthållighetsträning endast två gånger i veckan, ett 

gemensamt pass samt ett pass på egen hand, under åtta veckor. I 

studien medverkade 15 kvinnor och det som undersöktes var om 

kvinnornas tid på tre kilometers löpning kunde förbättras. 

Vidare studerades om pulsen vid målgång, en minut efter 

målgång samt om vilopulsen kunde förbättras från första 

Coopertestet innan träningsperioden till andra Coopertestet efter 

träningsperioden. Resultatet visade att uthålligheten troligtvis 

kan förbättras hos yngre kvinnor genom att endast träna två 

uthållighetspass per vecka under en åtta veckors period, dock 

behöver deltagaren följa träningsprogrammet noggrant och ta ut 

sig på varje träningspass, vilket samtidigt kräver en hög 

motivation för att klara av uppgiften. 
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Abstract    The aim of this study was to examine if it is possible to improve 

endurance and test value at young women through endurance 

training twice a week, one common and one on their own, 

during eight weeks. 15 women´s took part in the study and the 

examination was to see if the women’s could improve their 

times on three kilometres running. The pulse at the finish, one 

minute after the finish and the rest pulse was studied to see if 

these factors could improves from the first Coopertest before the 

training period to the second Coopertest after the training period. 

Probably the endurance can improves at young women only to 

train endurance twice a week during eight weeks. However 

participants need to follow the training programme carefully and 

be exhausted on every trainings session and have a high 

motivation to maintain the task. 



Förord 
Jag vill tacka samtliga deltagare i studien för att ni på ett engagerat sett har ställt upp och 

medverkat. Tack för att ni tog er tid för att träna under åtta veckor enligt utformat 

träningsprogram. Jag vill också tacka Högskolan i Halmstad för lån av pulsklockor. 
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Inledning 

Allmänhetens medvetenhet om betydelsen av fysisk aktivitet har ökat, det är idag en större 

andel som uppger att de tränar regelbundet, men den totala energiförbrukningen genom fysisk 

aktivitet har minskat i befolkningen jämfört med tidigare årtionden. Ur hälsosynpunkt är 

ungefär hälften av Sveriges befolkning otillräckligt fysiskt aktiva. Detta kan förklaras genom 

att fler har stillasittande arbeten och att allt fler väljer att köra bil istället för att cykla eller gå. 

Datorer, tv och video har blivit populära fritidsaktiviteter som kommit att ersätta fysisk 

aktivitet. Den stillasittande livsstilen utgör ett stort folkhälsoproblem (Folkhälsoinstitutet, 

2006). 

Utifrån ovan nämnda behöver fler i befolkningen bli mer aktiva och börja träna. Vid 

uthållighetsträning uppkommer flertalet positiva fysiologiska effekter. Fysiologiska effekter 

påverkar såväl de centrala faktorerna, hjärtat, lungorna och blodet som de perifera faktorerna, 

kapillärer, mitokondrier, muskelfibrer och oxidativa enzymer. Uthållighetsträning medför att 

ovan nämnda faktorer förbättras, vilket är orsaken till att samma uthållighetspass känns lättare 

att utföra efter en träningsperiod. Individen kan hålla högre fart under längre tid och på det 

sättet förbättra sin prestationsförmåga (Michalsik & Bangsbo, 2004).  

Under ett uthållighetspass ökar hjärtfrekvensen, det antal gånger hjärtat slår per minut. 

Orsaken till detta är att blodet fungerar som syre- och näringstransportör i kroppen, och då 

musklerna sätts i arbete kräver de mer syre (Murphy, 2005). Vid kontinuerlig 

uthållighetsträning kommer hjärtats slagvolym, den mängd blod hjärtat pumpar ut per slag, att 

öka och därmed hjärtats totala pumpförmåga, vilket leder till att hjärtfrekvensen sjunker. En 

anledning är att hjärtats muskulatur blir starkare (Michalsik & Bangsbo, 2004). Blodet 

passerar genom en mängd små kapillärer innan det når fram till muskeln, där ett utbyte sker 

av syre, koldioxid, näringsämnen och slaggprodukter. Otränade muskelceller kan inte ta upp 

lika mycket syre från blodet som vältränade muskelceller. Detta för att antalet kapillärer ökar i 

muskeln vid regelbunden uthållighetsträning och medför en större yta där syre kan tas upp. 

Mängden syre som kan tas upp är essentiellt då detta är nödvändigt för att producera energi. 

När det finns tillräckligt mycket syre i blodomloppet för att tillgodose energibehovet kan 

mitokondrierna i muskelcellerna använda syret för att producera energi genom nedbrytning av 

ATP (adenosintrifosfat). Vid aerob uthållighetsträning ökar mitokondrierna, både till antal 

och storlek, vilket medför en effektivare energiförsörjning (Murphy, 2005). Kroppen kan 

endast lagra ATP för två sekunders arbete, därför måste ATP hela tiden återbildas med samma 
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hastighet som det bryts ned för att samma aktivitetsnivå ska kunna bibehållas. Finns det inte 

tillräckligt mycket syre för att möta energibehovet måste muskelcellerna tillverka ATP utan 

syre, anaerobt. Detta är inte effektivt vid uthållighetsträning eftersom det ansamlas mjölksyra 

vilket leder till en sämre muskelkraft i muskeln och därav också sämre teknik under arbetet 

(Michalsik & Bangsbo, 2004). Uthållighetsträning påverkar även psykologiska faktorer 

positivt. Vid träning på moderat intensitet med lång varaktighet tränas viljan av att fortsätta 

den bestämda sträckan, vid hög intensitet tränas förmågan att tolerera smärta och viljan att 

fortsätta träningen fast att det gör ont (Annerstedt & Gjerset, 2002). 

Löpning är en av de främsta aeroba motionsformerna, där individen behöver förflytta och bära 

upp sin egen kroppsvikt under löprundan, vilket är ansträngande. Löpning är praktiskt 

eftersom individen inte behöver någon avancerad utrustning förutom ett par bra löparskor. 

Löpning är även enkelt, de flesta kan klara av träningsformen och det är dessutom 

lättillgängligt eftersom individen kan springa i princip var som helst (Murphy, 2005). För att 

ta reda på hur träning av uthållighet läggs upp på ett bra sätt genomfördes en 

litteraturgenomgång på området. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra uthålligheten och testvärden hos 

yngre kvinnor genom att endast träna uthållighetsträning två gånger i veckan under åtta 

veckor.  

Frågeställning 

• Har tiden förbättrats från det första Coopertestet till det andra testet? 

• Har pulsen vid målgång förändrats från det första Coopertestet till det andra testet? 

 Har pulsen en minut efter målgång förändrats från det första Coopertestet till det andra 

testet? 

 Har vilopulsen förändrats från den första veckan av träningsperioden till den sista 

veckan? 
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Begreppsdefinition 

Uthållighet  

Uthållighet definieras av Annerstedt och Gjerset (2002) som individens förmåga att arbeta 

med hög intensitet under en längre tid. Almvärn och Fäldt (2001) definierar istället begreppen 

som avgörande för hur länge kroppen orkar utföra ett arbete och visar samtidigt på en individs 

hälsotillstånd. Dessa två definitioner av uthållighet kommer att användas i denna studie.   

Aerob uthållighet  

Aerob uthållighet är ett mått på en individens förmåga att arbeta under en längre tid. Energin 

levereras från aeroba processer i musklernas kapillärer, mitokondrier, oxidativa enzymer och 

kräver tillgång av syre (Michalsik & Bangsbo, 2004). Det är den aeroba uthålligheten som 

dominerar uthållighetsträning (Annerstedt & Gjerset, 2002).  

Litteraturgenomgång    

Psykologiska faktorers påverkan på motivation 

Många individer tycker att det är svårt att motivera sig att träna på egen hand. Gruppträning är 

därför att föredra då många individer upplever att de anstränger sig mer när de tränar 

tillsammans med andra vilket även kan bidra till förbättringar av exempelvis uthålligheten. 

Det finns en ledare som väljer vad deltagaren ska träna, det är fasta träningstider vilket gör det 

lättare att planera in träningen och att inte skjuta upp den. En annan fördel med att träna i 

grupp är att deltagarna kan stödja varandra, både under och efter träningen (Brehm, 2006). 

Individer som tränade i grupp, uppvärmning och nedvarvning, men genomförde träningen 

därefter på egen hand eller tillsammans med en eller flera andra som ingick i gruppen, 

jämfördes med individer som tränade helt på egen hand. Träningen pågick under 15 veckor 

med tre träningar i veckan. Resultatet visade att de som nyttjade gruppträning i större 

utsträckning följde sin träningsplan och hoppade mer sällan av träningen, jämfört med 

individer som tränade helt på egen hand (Annesi, 1999). Detta är även något som Weinberg 

och Gould (2003) lyfter fram i sin forskning. Det är lättare att regelbundet närvaro och 

fullfölja ett träningsprogram där det förekommer socialt stöd som i en träningsgrupp. Att 

tillhöra en träningsgrupp och bedriva gemensam träning medför positiva effekter på 

prestationen. Mitchell och Jolleys (2007) teori, Social Desirability, beskriver hur deltagare i 

en grupp vill prestera bättre inför varandra. Sätt till fysisk prestation och gruppträning 

kommer detta leda till att en grupps deltagare pressar sig hårdare på såväl träning som tävling 

för framstå som framgångsrik i betraktarens ögon. Gruppträning kan dock inverka negativt på 
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deltagaren, detta för att träna i grupp tar extra tid, kan inte deltagaren komma vid 

träningstillfället är det svårare och jobbigare att genomföra träningen själv. Även kan för 

många missade träningspass leda till avhopp då deltagaren är orolig över att inte hänga med i 

träningen eller för att inte få några förbättringar på uthålligheten (Brehm, 2006). Forskning av 

Ransdell, Taylor, Oakland, Schmidt, Moyer- Mileur och Shultz (2003) visar dock på 

motstridigt resultat.  De menar att individer som genomför träning på egen hand kan öka den 

fysiska aktiviteten och hälsotillståndet, om individen får hjälp av en specialist med att utarbeta 

ett träningsprogram.  

Kombinerad träning 

Träningsprogram med blandad cykling och löpning jämfördes med ett träningsprogram med 

enbart löpning på motsvarande intensitet. Efter fem veckor med fyra träningar per vecka hade 

båda grupperna förbättrat tiden på 1,6 respektive fem kilometers löpning, vilket tyder på att 

kombinationsträning kan vara effektivt (Mutton, Loy, Rogers, Holland, Vincent & Heng, 

1993). Liknande resultat gällande kombinationsträning av cykel och löpning har uppvisats i 

en studie av Ruby, Robergs, Leadbetter, Mermier, Chick och Stark (1996), en lika god 

uthållighet kunde uppnås av att antingen träna enbart löpning, cykling eller en kombination av 

dessa två träningsformer. White, Dressendorfer, Muller och Ferguson (2003) studerade om 

löptiden på en tre kilometers sträcka kunde förbättras hos kvinnor genom att träna antingen 

löpning eller en kombination av löpning och cykling. Träningen bedrevs under en fem 

veckors period, sju dagar i veckan, på moderat intensitet. Studiens resultat visade en lika stor 

förbättring oavsett vilken sorts träning som bedrevs. Kombinationsträning av uthållighet och 

motståndsträning kan medföra positiva effekter på prestationsförmågan. Motståndsträning 

inverkar till att förbättra löpekonomi, höja mjölksyratröskel, generera större kraft samt ge en 

större benmuskelstyrka (Tanaka & Swensen, 1998). Är intensiteten mellan 45 till 90 procent 

av den maximala syreupptagningen vid kombinationsträning kan en förbättring på framförallt 

de centrala faktorerna uppnås (Annerstedt & Gjerset, 2002). Cykelträning och 

motståndsträning är ett bra komplement till löpning. Dock är träningsformerna mest effektiva 

att kombinera under en återhämtningsperiod, för att närmare säsongsstart specificeras till den 

idrott som ska utföras (Tanaka & Swensen, 1998; White et al., 2003). Det negativa med 

kombinationsträning har visat sig vara att det är svårt att få en påverkan på de perifera 

faktorerna, vilket innebär muskelcellens anpassning till ett arbete vid kombinationsträning. 

Vid träning av uthållighet bör därför träningen genomföras så tävlingslikt som möjligt, de 

muskler som används under tävling ska involveras i samma rörelsemönster under träning. Om 
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en muskel används mycket under träning är enzymaktiviteten i muskeln stor. En undersökning 

jämförde uthållighetsträning och den oxidativa enzymaktiviteten i tre olika muskelbukar i 

nedre extremiteterna hos långdistanslöpare, orienterare och cyklister. Enzymaktiviteten 

varierade mellan idrotterna i de tre musklerna. Därmed kan det konstateras att 

träningseffekten från en idrott till en annan inte är optimal, då musklernas anpassning är olika 

(Michalsik & Bangsbo, 2004).  

Träningseffekt  

Både distansträning som olika slags intervallträning ger goda effekter på så väl de centrala 

som perifera faktorerna (Annerstedt & Gjerset, 2002). För att förbättra uthålligheten krävs, 

förutom att belastningen är tillräckligt hög, även att intensiteten och längden på 

träningspassen är varierad, det blir då också lättare att bibehålla en hög motivation. Är 

belastningen för låg kommer kroppen anpassa sig till denna belastning och inte förbättras 

(Murphy, 2005). Effekten av aerob uthållighetsträning med olika intensitet jämfördes under 

en åtta veckors period med tre träningar i veckan. Försökspersonerna blev indelade i fyra 

grupper, en grupp tränade lång distansträning på låg intensitet. Den andra gruppen sprang på 

en intensitet på gränsen till mjölksyra, den tredje gruppen genomförde intervallträning, där de 

sprang 15 sekunder på en hög intensitet och vilade därefter aktivt under 15 sekunder. Den 

fjärde gruppen tränade fyra gånger fyra minuters intervaller på en hög intensitet med aktiv 

vila under tre minuter mellan intervallerna. Resultaten uppvisade att de två grupperna som 

tränat intervallträning förbättrade uthålligheten mer i jämförelse med dem som tränat lång 

distans och träning på gränsen till mjölksyra. Forskarna kunde därefter konstatera att träning 

på hög intensitet är mer effektivt än träning på låg intensitet under en träningsperiod på endast 

åtta veckor (Helgerud et al., 2007). Ett annat sätt att öka uthålligheten är att träna intervaller 

med olika längd och olika intensitet i kombination med lättare distanslöpning. Sju löpare 

tränade tre lättare distanspass och två intensiva intervallpass i veckan, i syfte att förbättra 

uthålligheten och kunna springa med en högre hastighet. Löparna tränade i åtta veckor enligt 

ett förutbestämt träningsprogram och efter träningsperioden hade samtliga löpare en 

förbättrad uthållighet samt högre löphastighet (Laffite, Mille-Hamard, Koralsztein & Billat, 

2003).  

När uthållighet ska testas bör testbanan ta minst tolv minuter att genomföra, gärna något 

längre. Är sluttiden för kort spelar de anaeroba processerna in för mycket på resultatet 

(Annerstedt & Gjerset, 2002). När maxtester ska genomförs, som Coopertestet, pressar sig 

individen maximalt, då krävs det att individen är frisk samt har hög motivation, är inte 
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individen frisk och finns inte motivationen kan detta inverka negativt på resultatet. Dessutom 

bör deltagarna ha erfarenhet av testet sedan innan för att veta hur hårt den kan pressa sig 

(Carlstedt, 1993). 

Puls 

En god indikator på om uthållighetsträningen varit effektiv är att undersöka vilopulsen och se 

om den förändrats efter en uthållighetsträningsperiod. Om vilopulsen har sänkts indikerar det 

på att hjärtats slagvolym ökat, vilket innebär att ju mer vältränad en individ är desto lägre 

vilopuls. Mätning av pulsfrekvensen omedelbart efter träningens slut kan även det ge en 

vägledning om hur deltagarens framsteg förändrats under träningsperioden. Om en förbättring 

har ägt rum av uthålligheten har hjärtfrekvensen blivit lägre i förhållande till gången innan. 

Vid sämre uthållighet, överträning eller sjukdom stiger istället hjärtfrekvensen. Det som kan 

observeras är att pulsen kan variera från dag till dag beroende på skillnader i lufttemperatur, 

vätskebalans och dagsform. När ett uthållighetspass avslutas tar det en stund innan pulsen 

återgår till viloläge. Om uthålligheten förbättrats sjunker pulsen snabbare ned till vilonivå än 

vad den gjorde innan träningsperioden. Har arbetsintensiteten varit högre vid något av 

testtillfällena medför det en högre puls vid arbetets slut samt att det tar längre tid för pulsen att 

återgå till viloläge (Michalsik & Bangsbo, 2004). Det har påvisats att uthållighetsträning ökar 

den parasympatiska aktiviteten och minskar den sympatiska aktiviteten i det autonoma 

nervsystemet, vilket leder till en snabbare pulsreducering efter ett arbetets slut samt att 

vilopulsen sänks. Det tar dock längre tid att få en sänkning av vilopulsen (Yamamoto, 

Miyachi, Saitoh, Yoshioka & Onodera, 2001). I likhet med detta menar Carter, Banister och 

Blaber (2003) att uthållighetsträning har en påverkans effekt på både det kardiovaskulära 

systemet och på uthålligheten. Ett submaximalt arbete på cykel med pulsmätning samt 

mätning av vilopuls genomfördes vid studiens start, samma mätning och arbete genomfördes 

även vid studiens slut. Efter det första testet följde ett tolv veckors löpträningsprogram med 

träning fyra gånger i veckan. Ett av träningstillfällena varje vecka sprang deltagarna 3,2 

kilometer på tid. Alla deltagarna förbättrade sig på löpsträckan från den första till den sista 

veckan i träningsprogrammet. Detsamma gällde för hjärtfrekvensen, där det skedde en 

signifikant minskning för både vilopulsen som för det submaximala arbetet under de tolv 

träningsveckorna. De deltagare som hade sämre uthållighet vid studiens början förbättrade sig 

mest på löptestet och fick även en större sänkning av vilopuls som submaximal puls. Även 

Ransdell et al. (2003) menar att det är svårare att få en förbättring av uthållighet hos individer 

som är mer aktiva och vältränande från början speciellt om träningsperioden är kort. 
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Michalsik och Bangsbo (2004) betonar att en otränad individ gör större framsteg än en 

vältränad person, speciellt om de skulle genomföra samma träning. Ju mer vältränad en 

person är desto mer och hårdare träning krävs för att få en förbättring. Blair, LaMonte och 

Nichaman (2004) menar dock att en individ kan uppnå en mätbar hälsoeffekt av att endast 

vara fysisk aktiv dagligen under 30 minuter, på en intensitet som motsvarar en snabb 

promenad, för att påverka uthålligheten samt muskelstyrkan ytterligare bör individen förutom 

ovan nämnda aktivitet träna på en högre intensitet, minst två gånger i veckan. 

Metod  

Försökspersoner  

Urvalet till studien skedde genom ett tillgänglighetsurval (Patel & Davidson, 2003). 

Deltagarna blev uppringda och tillfrågade av försöksledaren om intresse förelåg av att delta i 

ett uthållighetsträningsprojekt. De informerades via telefon om startdatum samt vad ett 

deltagande skulle innebära. Målgruppen bestod av 15 kvinnor i åldern 18 till 32 år (M= 25,3 

år). Deltagarna i den utvalda gruppen skilde sig åt, sett till arbeten, fritidsaktiviteter och på 

vilken träningsnivå de befann sig när studien inleddes. Deltagarna var fysiskt aktiva inom 

lagidrotter och träning på gym, blandat konditionsträning och styrka. En deltagare var helt 

fysisk inaktiv innan studien påbörjades. Av de 15 deltagarna som medverkade i studien var 

det 13 som genomförde Coopertestet före träningsperioden som efter träningsperioden. Två 

av deltagarna genomförde inte det andra testet, den ena på grund av skada och den andra på 

grund av sjukdom.  

Instrument 

Deltagarnas uthållighet samt puls testades via Coopertestet som är ett maxtest i löpning. 

Deltagarna springer, efter uppvärmning, en sträcka på tre kilometer på en löparbana vilket 

innebär sju och ett halvt varv, detta görs på tid. Banan ska avverkas på kortaste möjligast tid, 

där individen pressar sig maximalt (Annerstedt & Gjerset, 2002). Alla deltagarna fick varsin 

pulsklocka (polar), bestående av ett sändarbälte med elektroder och ett mottagarur. 

Sändarbältet placerades runt bröstkorgen och elektroddelen placerades rakt över bröstbenet. 

Mottagaren var inbyggt i ett ur som bars runt handleden (Michalsik & Bangsbo, 2004). 
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Testförfarande 

Det första Coopertestet genomfördes veckan innan träningsperiodens start och utfördes under 

två dagar. Halva gruppen sprang testet ena dagen och resterande dag två, testen genomfördes 

på eftermiddagen. Försöksledaren antecknade deltagarnas tid samt puls vid målgång och en 

minut efter målgång. Det andra testet genomfördes en vecka efter träningsperiodens slut under 

två tillfällen och på samma sätt som det första testet förutom att deltagarna själva noterade sin 

puls vid målgång samt en minut efter målgång. Under de två dagarna när det första testet 

genomfördes var det uppehåll, normal vind samt 18 grader varmt. Vid testen efter 

träningsperioden var det också uppehåll, normal vind samt två grader varmt. Två av 

deltagarna genomförde Coopertesten på löpband inomhus (försöksperson 1 och 2). Deltagarna 

har hjälpt varandra med tidtagning, samt notering av puls vid målgång och en minut efter 

målgång och rapporterat detta till försöksledaren.  

Träningsprogram  

Träningen var grundad på två uthållighetsträningspass per vecka under en åtta veckors period.  

En av dessa två träningar var gemensam, den genomfördes utomhus och försöksledaren höll i 

denna. Den andra uthållighetsträningen genomfördes på egen hand och var obligatorisk men 

med valfri aktivitet. Inför varje träningsvecka mailade försöksledaren vilken träningsform 

som skulle utövas som gemensamt pass den kommande veckan. Om inte deltagaren kunde 

delta på det gemensamma passet genomfördes detta pass på egen hand. De två deltagarna som 

genomförde Coopertesten på löpband följde och genomförde de gemensamma passen på egen 

hand utanför den övriga gruppen men tillsammans med varandra. Varje person erhöll varsin 

träningsdagbok (bilaga 1) där denna antecknade vad som tränats och när detta tränats under 

veckan samt noterade en kommentar om hur det gått och hur det hade känts. I slutet av 

träningsdagboken fanns även en utvärdering där kommentarer från hur de upplevt att 

träningsprogrammet varit kunde antecknas.  

Gemensamt träningsprogram och det egna träningspasset                                                                           

Det gemensamma träningsprogrammet som tränades en gång i veckan i grupp var inriktat på 

löpträning. Programmet hade olika nivåer, i vilket deltagarna blev placerade. Träningarna 

skulle vara utmanande för alla deltagarna men var även utformat på ett sådant vis att varje 

individ skulle kunna vara med och genomföra varje träningspass oavsett tidigare 

träningsstatus. Försöksledaren utarbetade ett eget träningsprogram samt de olika 

träningsnivåerna efter resultatet från det första Coopertestet. Tre olika nivåer utformades, en 

lätt nivå (nivå 1) för deltagare som precis kommit igång med konditionsträning eller var helt 
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fysiskt inaktiva vid studiens start. Här placerades tre av deltagarna. En medelnivå (nivå 2) för 

dem som tränat relativt mycket konditionsträning men inte så mycket löpning. De tränade 

sedan innan två till tre gånger i veckan någon form av aktivitet, sju av deltagarna blev 

placerade på denna nivå. Den tredje nivån var för dem som redan hade en god uthållighet vid 

studiens början och behövde en större utmaning för att kunna förbättra dess uthållighet, fem 

av deltagarna placerades på denna nivå och de tränade sedan innan tre till fem pass i veckan. 

Beroende på dagsform samt förbättringar av uthållighet under träningsperiodens gång fanns 

det möjlighet för deltagarna att välja någon av övriga träningsnivåer som den inte var placerad 

i från början. De olika träningsformerna som ingick i det gemensamma träningsprogrammet 

var distans-, lång intervall-, cirkel- samt trappträning. Inför varje gemensamt träningspass 

genomfördes en uppvärmning under tio minuter och efteråt en nedvarvning. Träningspassen 

avslutades med stretching.  

Distansträningsnivåerna var mellan tre till nio kilometer, beroende på nivåindelning, och 

bedrevs på moderat intensitet, vilket innebar träning i ett och samma tempo, med samma 

belastning och i en följd. Denna träningsform genomfördes fyra gånger av de åtta 

gemensamma passen. Lång intervall träning innebar växling mellan arbete och vila och 

bedrevs på en hög intensitet. Deltagarna sprang mellan två till åtta intervaller i en lätt kuperad 

terräng. Arbetsperioderna varade mellan tre upp till fem minuter och där viloperioderna var 

kortare än arbetsperioden, cirka två minuter, under vilan pågick en låg aktivitet. Detta pass 

genomfördes två gånger under träningsperioden. Cirkelträning och trappträning bedrevs på 

hög intensitet med träning som innebar växling mellan arbete och viloperioder. 

Arbetsperioden varade i 30 sekunder och vilan lika lång tid som arbetsperioden vid både 

cirkelträningen som trappträningen. I cirkelträningsprogrammet ingick åtta stationer, där 

hälften var konditionsbaserade och hälften styrketräningsstationer. De åtta stationerna 

genomfördes mellan tre till fem gånger med en längre vila efter hälften av repetitionerna. 

Under trappträningen genomförde deltagarna mellan sex (endast en omgång) upp till tio 

intervaller i två omgångar, där vilan mellan intervallserierna var två minuter. Dessa två typer 

av träningspass genomfördes en gång vardera under träningsperioden. För ytterligare 

information om varje träningspass se bilaga 2. Under de åtta veckorna som 

träningsprogrammet pågick tränade gruppen ett uthållighetspass i veckan på egen hand som 

skulle pågå i en timme. Detta pass var valfritt men skulle vara pulshöjande. Exempel på 

uthållighetsträning för det egna passet var spinning, löpning, step up, aerobics och bollsporter. 

Förutom dessa två obligatoriska träningarna fanns möjligheten för deltagarna att träna mer på 
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egen hand, både uthållighetsträning som styrka, om denna ville. Se bilaga 3 för närvaro av 

löpträningar, träningsnivå samt egna konditionsträningar. 

Vilopuls  

Deltagarna mätte vilopulsen manuellt och på egen hand direkt efter att de vaknat på 

morgonen. Kvinnorna tryckte lätt med fingrarna på halspulsådern eller handleden i femton 

sekunder som multiplicerades med fyra, för att få fram vilopulsen i slag per minut. Vilopulsen 

mättes dels innan träningsperiodens början och sedan en gång direkt efter träningsperiodens 

slut. Resultaten från vilopulsen rapporterade deltagaren till försöksledaren. 

Etiska aspekter  

Information och samtycke till studien lämnades ut en vecka innan studiens start, vilket 

innehöll studiens syfte, deltagarens uppgift i projektet samt villkor för deltagandet. Det 

informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. De 15 tillfrågade kvinnorna godkände deltagandet genom att försöksledaren 

inhämtade deras skriftliga samtycke (bilaga 4).  Deltagarna informerades vidare om att 

uppgifter om deltagandet skulle förbli i största möjliga mån konfidentiella samt 

personuppgifter skulle förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem 

(Humanistiska Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2002).   

Resultat 

Tid 

Från det första Coopertestet innan träningsperioden till det andra testet efter träningsperioden 

var det tolv av deltagarna som förbättrade sin tid på tre kilometers löpning. Tiderna 

förbättrades mellan åtta till 75 sekunder vilket gav en genomsnittlig förbättring med 28,3 

sekunder per deltagare (340 sekunder/12 deltagare). Endast en av deltagarna försämrade sitt 

resultat från det första Coopertestet till det andra testet, med sex sekunder (Tabell 1). 

Puls vid målgång  

Vid jämförelse av pulsen vid målgång mellan testet innan träningsperioden och testet efter 

träningsperioden uppvisade sex av deltagarna lägre puls vid målgång vid det andra testet. 

Pulsen hade sänkts mellan fyra till 15 slag vilket gav en genomsnittlig sänkning med 7,6 slag 

per deltagare (46 pulsslag/6 deltagare). Fem av deltagarna hade istället en högre puls vid 

målgång vid det testet efter träningsperioden i jämförelse med testet före träningsperioden. De 

hade en ökning på mellan tre till 11 slag, vilket gav en genomsnittlig ökning på 5,6 slag per 
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deltagare (29 pulsslag/5 deltagare). En av deltagarna hade samma puls vid målgång vid de 

båda testen samt en deltagare fick ingen notering av puls vid målgång vid testet efter 

träningsperioden på grund av tekniska problem (Tabell 1). 

Puls en minut efter målgång 

Fem av deltagarnas puls en minut efter målgång noterades lägre vid det andra Coopertestet i 

jämförelse med det första Coopertestet. Sänkning var mellan två till elva slag med en 

genomsnittlig sänkning med fem slag per deltagare (25 pulsslag/5 deltagare). Sju av 

deltagarna fick en pulsökning en minut efter målgång vid det andra Coopertestet i jämförelse 

med det första Coopertestet. Ökningen var mellan två till 18 slag, vilket gav en genomsnittlig 

ökning på 10,2 slag per deltagare (72 pulsslag/7 deltagare). En av deltagarna fick ingen 

notering av puls en minut efter målgång vid testet efter träningsperioden på grund av tekniska 

problem (Tabell 1). 

Vilopuls 

Vilopulsen hade sänkts hos åtta av deltagarna från den första mätningen före träningsperioden 

till den andra mätningen efter träningsperioden och det mellan ett till tolv slag per minut. 

Genomsnittlig pulssänkning för dessa deltagare var 4,37 slag per minut (35 slag/8 deltagare). 

Hos fem av deltagarna var vilopulsen densamma vid de båda mätningarna (Tabell 1).    
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Tabell 1.  Sammanställning av insamlad data. 

Försöks 
person 

Tid- 
Förtest 
Minut 

Tid- 
Efter 
test 
Minut 

Puls vid 
målgång- 
Förtest 
Slag/min 

Puls en 
minut efter 
målgång- 
Förtest 
Slag/min 

Puls vid 
målgång- 
Eftertest 
Slag/min 

Puls en 
minut efter 
målgång- 
Eftertest 
Slag/min 

Vilopuls- 
Företest 
Slag/min 

Vilopuls- 
Eftertest 
Slag/min 

1 14.01 13.27 182 147 187 158 57 56 

2 17.58 16.56 192 150 185 139 64 60 

3 12.18 12.10 183 156 194 165 56 44 

4 16.02 16.08 182 151 189 149 64 64 

5 16.50 16.08 199 155 195 173 60 50 

6 16.37 - - - - - 50 - 

7 15.59 15.33 192 151 - - 60 60 

8 16.40 16.26 191 142 176 158 64 64 

9 14.50 14.22 183 153 173 146 62 62 

10 14.46 13.56 177 127 180 138 53 52 

11 16.20 15.05 199 150 199 152 52 48 

12 15.52 15.14 196 154 191 151 60 60 

13 17.30 16.47 192 141 187 146 64 62  

14 25.57 - 205 189 - - 68 - 

15 15.07 14.27 188 141 191 139 52 51 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Försökspersoner 

Försökspersonerna valdes genom ett tillgänglighetsurval, vilket innebär att det är svårt att 

generalisera resultaten till andra grupper än den undersökta (Patel & Davidson, 2003). 

Önskvärt hade varit att genomföra projektet på ett lag eller på individer inom en och samma 

idrott. I en sådan grupp bör idrottarna befinna sig på liknande nivå från början samt att de vill 

utvecklas inom denna idrott. Hade deltagarna i den undersökta gruppen befunnit sig på 

samma nivå hade försöksledaren kunna konstruerat ett träningsprogram som samtliga 

deltagarna kunnat följa. Detta fungerade dock inte, eftersom det hade medfört att träningen 
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blivit alldeles för hård för vissa av deltagarna samt inneburit en för låg utmaning för andra. 

Detta bedömdes som en ökad risk för avhopp, få förbättringar på uthålligheten samt risk för 

skador. Alla deltagarna i undersökning var kvinnor och detta valdes för att få en homogen 

grupp. I studien skulle det ingått en kontrollgrupp, vilka endast skulle sprungit Coopertestet 

två gånger och inte medverkat i den gemensamma träningen. Detta valdes att uteslutas då 

många kontrolldeltagare valde att avbryta deltagandet i studien innan första Coopertestet 

genomförts.    

Instrument 

Coopertestet på tre kilometer valdes som test, vilket försöksledaren ansåg att alla deltagarna 

skulle klara att genomföra samt vara tillräckligt långt för att ge ett utslag av aeroba effekter. 

Det kan dock diskuteras om det är lämpligt att använda sig av ett maxtest på försökspersoner 

som aldrig eller endast ett fåtal gånger innan utfört liknande test. Carlstedt (1993) menar att 

det inte är väl till pass då individen inte vet hur hårt den kan pressa sig. Detta kan författaren 

hålla med om och att det var svårt att avgöra om någon eller några av deltagarna inte tog ut 

sig till max vid de två testen. För att lättare avgöra om det var träningsprogrammet som gav 

resultat eller om det var tillfälligheter skulle det möjligtvis varit lämpligare att använda sig av 

ett submaximalt test. Dock kan pulsmätningen vid målgång ge en fingervisning om deltagarna 

tagit ut sig eller inte. Två av deltagarna sprang Coopertestet på löpband, detta för att de inte 

hade någon möjlighet att springa på löparbana. Eftersom de använde sig av samma metod vid 

de båda testen och inga problem rapporterats till försöksledaren bör detta innebära att de fått 

rättvisande resultat.     

Träning 

Distans-, lång intervall-, cirkel- samt trappträning valdes som träningsformer till 

träningsprogrammet. Dessa fyra typer av pass ingick för att få variation samt att de medförde 

olika längd och intensitet på träningspassen samtidigt som det har visat sig vara utmärkta 

träningsformer för att förbättra en individs uthållighet (Annerstedt & Gjerset, 2002; Laffite et 

al., 2003; Murphy, 2005; Helgerud et al., 2007). Endast två pass i veckan var obligatoriska 

under de åtta veckorna, det gemensamma passet samt ett eget uthållighetspass, vilket ansågs 

som ett rimligt antal att träna. Enligt Blair et al. (2004) kan endast två träningspass per vecka 

räcka för att påverka uthålligheten. Dessutom var det många av deltagarna som tränade inom 

andra idrotter, vilket hade inneburit en för hög träningsdos och svårt att få deltagarna att ställa 

upp om fler träningar hade inkluderats som obligatoriska i träningsprogrammet. Den ojämna 
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träningsfördelningen innebar att resultaten blev svårare att analysera eftersom deltagarna har 

tränat olika mycket under perioden.  

Det andra passet i träningsprogrammet kunde deltagarna välja en annan träningsform än 

löpträning, detta för att det har visat sig att är ett träningspass pulshöjande kan effekter uppnås 

på den aeroba uthålligheten oavsett vilket slags träning som bedrivits (Annerstedt & Gjerset, 

2002). Dock menar andra studier (Tanaka & Swensen, 1998; White et al., 2003; Michalsik & 

Bangsbo, 2004) att kombinationsträning är mest effektivt att träna under en 

återhämtningsperiod, då det är svårare att få en påverkan på de perifera faktorerna om olika 

idrotter inkluderas i träningen. Anledningen till att kombinationsträning ändå valdes var att är 

individen inte van att löpträna kan det vara svårt för denna att springa på egen hand på ett 

framgångsrikt sätt och därför ansågs det mer effektivt att låta deltagarna träna det de ville och 

som de var vana vid. Träning under åtta veckor var en tillfredställande period, det finns 

möjlighet för att få effekter på uthålligheten då tidigare forskning visar att det tar sex till åtta 

veckor för kroppen att utveckla mer märkbara fysiologiska förändringar (Annerstedt & 

Gjerset, 2002). Eftersom träningen bedrevs utomhus och det blev kallare och mörkare för 

varje vecka under träningsprogrammet hade möjligtvis ett antal veckor till inneburit fler 

missade träningspass. Deltagarna upplevde att det var en fördel att träningen utomhus bedrevs 

i grupp istället för på egen hand, vilket även Annesi (1999) och Weinberg och Gould (2003) 

menar att det är betydligt lättare att regelbundet närvaro och fullfölja och inte hoppa av ett 

träningsprogram där det förekommer socialt stöd.  

Puls 

Vid genomförandet av Coopertestet efter träningsperioden noterade deltagarna sin egen puls 

vid målgång samt en minut efter målgång. Denna justering genomfördes för att underlätta 

arbetet för försöksledaren som endast kunde koncentrera sig på att anteckna tiden för målgång 

för samtliga deltagare och på så sätt minska felkällorna. Denna metod borde används redan 

vid första tillfället, då den var betydligt mer lätthanterlig. Pulsmätningen krånglade för ett par 

av deltagare vid testen, detta något som är svårt för försöksledaren att påverka. Vilopulsen 

mätte deltagarna manuellt hemma på egen hand, det ansågs vara det enklaste sättet att 

genomföra det på. Försöksledaren hade ingen tillgång till inomhus lokal (undantag vid 

cirkelträning) och att ligga ner på marken utomhus betraktades inte som någon bra idé 

speciellt inte vid det andra Coopertestet då det var mycket kallt ute. Manuell pulstagning är 

givetvis inte lika exakt mätning som med ett pulsur, vilket kan anses som en felkälla 

(Michalsik & Bangsbo, 2004). Dock rekommenderades deltagarna att använda samma metod 
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vid båda tillfällena för att skapa så lika förutsättningar som möjligt och minska antalet 

felkällor.  

Dagboken användes för skapa en översiktsbild över varje deltagares utförda träningsmängd, 

det blev lättare att kontrollera hur mycket varje deltagare tränat varje vecka samt få 

kommentarer om hur träningen upplevts. De flesta dagböckerna var väl ifyllda och lätta att 

följa med i, dock var informationen från ett fåtal av deltagarnas dagböcker bristfälliga och 

kompletterande information fick inhämtas i efterhand. En orsak kan vara att försöksledarens 

upplysning till deltagarna om hur denna ville att dagböckerna skulle bli ifyllda inte var helt 

tydlig.     

Resultatdiskussion 

Tid 

Det har skett en förbättring av tiden hos tolv av 13 deltagare från Coopertestet innan 

träningsperiod i jämförelse med Coopertestet efter träningsperiod. En faktor till att deltagarna 

presterade bättre vid det andra tillfället kan vara att de ville få en förbättring och inte vara den 

som inte förbättrade sig, det uppstod en tävlingssituation, vilket medförde en hög motivation, 

vilket i sin tur kan ha medfört att deltagarna tog ut sig mer vid det andra tillfället och fick på 

så sätt en förbättring. Detta fenomen om att deltagarna vill prestera bra inför varandra styrks 

av Mitchell och Jolleys (2007) teori, Social Desirability. Vidare kan även fysiologiska 

faktorer påverkat resultatet i positiv riktning då deltagarna kan ha ökat slagvolymen, fått 

tätare kapillärnät i musklerna och fler mitokondrier i cellerna. Detta styrks av Michalsik och 

Bangsbo (2004). Löpträning kompletterat med framförallt cykelträning men också med 

styrketräning har tidigare forskning visat ge förbättringar på uthålligheten (Mutton et al., 

1993; Ruby et al., 1996; Tanaka & Swensen, 1998; White et al., 2003). Många deltagare i 

studien tränade spinning som eget pass och kompletterade med styrketräning utöver de två 

obligatoriska passen, detta kan vara en bidragande faktor som påverkat uthålligheten positivt. 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat resultatet är valet av testmetod. Eftersom 

Coopertestet är ett maxtest och många av deltagarna var ovana löpare, kan detta ha påverkat 

resultatet då de inte hade en uppfattning om hur långt tre kilometer var. De visste inte hur fort 

de skulle starta för att orka ända in i mål, vilket kan ha inneburit en viss försiktighet vid det 

första Coopertestet. Till det andra testet efter träningsperioden hade deltagarna tränat löpning 

under åtta tillfällen och antagligen fått en bättre uppfattning hur hårt denna kunde pressa sig 

samt för hur långt tre kilometer var, vilket kan ha medfört ett förbättrat resultat.  
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De yttre förhållandena varierade från det första testet innan träningsperioden till det andra 

testet efter träningsperioden. I jämförelse mellan testen var det 15 grader kallare vid det andra 

tillfället. Denna faktor borde kunnat inverka negativt på prestationsförmågan, dels för att 

deltagarna behövde ha mer kläder på sig, vilket ger en extra tyngd på kroppen och dels för en 

del av deltagarna klagade på svårigheter med andningen när det var kallt ute. Den aktuella 

studiens resultat påvisar trots detta positiva resultat i form av sänkta löptider. Detta styrker 

ytterligare att en förbättring av uthålligheten har ägt rum. 

Orsaken till att tre deltagare endast förbättrade sig något eller ingenting alls kan bero på att 

den ena deltagren (försöksperson 3) hade en väldigt bra tid från första Coopertestet innan 

träningsperioden. Enligt Ransdell et al. (2003) och Michalsik och Bangsbo (2004) blir det 

svårare att förbättra sig när uthålligheten är god. Den deltagare som förbättrade sig med 14 

sekunder (försöksperson 8) missade många träningspass samt följde inte de gemensamma 

träningspassens upplägg, vilket kan ha bidragit till den lilla förbättringen. Brehm (2006) anser 

att det blir svårare och betydligt jobbigare att genomföra träning på egen hand. Den deltagren 

som inte förbättrade sig på Coopertestet (försöksperson 4) kom från en avslutad säsong inom 

en annan idrott, vilket kan ha inneburit större svårigheter att förbättra uthålligheten mellan 

Coopertesten, då hon snarare sjönk i antal träningstillfällen per vecka än ökade. Det bör 

innebära att deltagrens uthållighet varken har förbättrats eller försämrats. Oavsett vilken 

träningsnivå övriga deltagare har tränat på under perioden har alla förbättrat sig i princip lika 

mycket. Det spelade alltså ingen roll om deltagaren tränat på nivå ett, två eller tre eller 

blandat, de har ändå förbättrats. Murphy (2005) menar att är belastningen tillräckligt hög från 

träningen för den enskilda deltagaren och den har chans att utmana sig kommer också en 

förbättring inträffa på uthålligheten. 

Puls vid målgång och puls en minut efter målgång 

Pulsnivån vid målgång och en minut efter målgång från det första testet innan 

träningsperioden till det andra testet efter träningsperioden visade på varierande resultat hos 

deltagarna. Sex av de tolv deltagarna som det noterades puls för vid de båda testen hade en 

lägre puls vid målgång vid det andra testet samtidigt som tiden förbättrats på Coopertestet 

(försöksperson 2, 5, 8, 9, 12 och 13) vilket indikerar på att deltagaren har fått en förbättrad 

uthållighet. Detta stöds av studien genomförs av Carter et al. (2003) vilken beskriver att 

uthållighetsträning ger effekter på det kardiovaskulära systemet, hjärtats slagvolym ökar och 

mer blod kan pumpas ut vilket ger en pulsreducering som effekt. I författarens studie var det 

endast tre av dessa sex deltagare (försöksperson 2, 9 och 12) som noterades för en 
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pulsreducering en minut efter målgång, vilket är motsägelsefullt. Michalsik och Bangsbo 

(2004) menar att om uthålligheten förbättrats sjunker pulsen även ned till vilonivå snabbare 

efter ett träningspass än vad den gjorde innan träningsperioden. För de tre som hade en 

minskning vid både målgång och en minut efter målgång stämmer detta resonemang. Två av 

deltagarna (försöksperson 4 och 15) hade en högre puls vid målgång men lägre puls en minut 

efter målgång vid Coopertestet efter träningsperioden. Den ena kvinnan förbättrade tiden på 

Coopertestet, pulsökningen vid målgång var tre slag högre samt minskning av puls efter en 

minut var två slag lägre vid testet efter träningsperioden i jämförelse med testet innan 

träningsperioden vilket kan anses som marginellt, och kan indikera att en förbättring har 

inträffat. Den andra kvinnan var deltagaren som hade sämre notering av tid vid det andra 

testet efter träningsperioden. Pulsen var sju slag högre vid målgång och två slag lägre en 

minut senare. Dessa pulsslag kan ha varierat på grund av dagsform och yttre förhållanden 

(Michalsik & Bangsbo, 2004). En deltagare (försöksperson 11) hade samma pulsnotering vid 

målgång vid Coopertestet före som efter träningsperioden och två slag ökning av pulsen en 

minut efter målgång samtidigt som en klar förbättring av tid hade inträffat, vilket tyder på att 

uthålligheten förbättrats. Det var tre av deltagarna (försöksperson 1, 3 och 10) som hade en 

högre puls vid målgång samt en minut efter målgång och anmärkningsvärt är att det var de tre 

deltagare som även noterade de tre bästa tiderna. De här tre deltagarna höll antagligen något 

högre tempo vid det andra tillfället vilket medförde högre puls. Michalsik och Bangsbo 

(2004) menar att har arbetsintensiteten varit högre vid något av testtillfällena medför det en 

högre puls vid arbetets slut samt att det tar längre tid för pulsen att återgå till viloläge. 

Vilopuls 
Deltagarnas vilopuls hade antingen sänkts eller befann sig på samma nivå efter 

träningsperioden. En sänkt vilopuls tyder på förbättrad uthållighet (Carter et al., 2003; 

Michalsik & Bangsbo, 2004). Dock hade de flestas vilopuls endast sänkts med ett par slag, 

detta kan bero på att mätning skedde under endast åtta veckor vilket är en relativt kort tid. 

Enligt Yamamoto et al. (2001) tar det lång tid att få en synlig effekt på vilopulsen. Eftersom 

deltagarna tog sin vilopuls på egen hand kan detta även ha inneburit att mätningarna inte är 

helt korrekta.  
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Framtida forskning 
Fortsatt forskning inom området hade kunnat genomföras på grupper som enbart tränade 

löpning samt hade en viss vana av denna träningsform och befann sig på en liknande nivå från 

början. Då hade ett och samma träningsprogram kunnat utarbetas till dessa individer och på så 

sätt se om förbättringar på uthålligheten kunnat ske genom jämförelse av ett före 

träningsperiod test med ett efter träningsperiod test. Försökspersonerna hade även kunnat 

delas upp i olika grupper som tränade olika mycket per vecka men fortfarande enbart löpning 

för att jämföra vilket antal träningsdagar per vecka som verkar vara det mest optimala.   

Vidare hade pulsklockor kunnat användas, där det vid studiens start hade kunnat genomföras 

tester för att få fram försökspersoners maxpuls för att sedan genomföra ett före 

träningsperioden test. Därefter kunde ett träningsprogram utarbetats där intensiteten för varje 

enskilt träningspass var nedtecknat och skulle följas av försökspersonerna utifrån den maxpuls 

som påträffats. Detta hade kunnat jämföras med en grupp som följde samma träningsprogram 

men inte hade fått maxpuls uppmätt och intensiteten utskrivet utan fick springa i det tempot 

som denna ville. Blev det i så fall någon skillnad mellan gruppernas resultat av förbättring av 

uthållighet.   

Konklusion 

Uthålligheten kan troligtvis förbättras hos yngre kvinnor genom att endast träna två 

uthållighetspass per vecka under en åtta veckors period, dock behöver deltagaren följa 

träningsprogrammet noggrant och ta ut sig på varje träningspass, vilket samtidigt kräver en 

hög motivation för att klara av uppgiften. För att få förbättringar på ett lättare sätt krävs det 

förmodligen istället fler träningspass per vecka där individen inte behöver pressa sig lika hårt 

på varje träning. De flesta av deltagarna tränade fler pass i veckan, mellan en till tre gånger, 

utöver de obligatoriska passen, blandat styrketräning och uthållighetsträning vilket verkar ge 

positiva resultat. 
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  Bilaga 1 

TRÄNINGSDAGBOK 

 
Namn: 

Coopertest (första testet) 
Tid: 
Puls efter målgång 
Puls en minut efter målgång:  
Kommentar: (dåligt, bra, känsla) 

 

Coopertestet (andra testet) 
Tid: 
Puls efter målgång 
Puls en minut efter målgång: 
Kommentar: (dåligt, bra, känsla) 

 

TRÄNING 
Vecka 1: 
Pass gemensamt: 
 

 

 

Kommentar: 
 
 
 
Eget pass: 
 

 

 

Kommentar: 



 

Vecka 2 
Pass gemensamt: 
 
 

 
 
Kommentar: 
 
 

 
 
Eget pass: 
 

 

 

Kommentar: 

 

 

Vecka 3 
Pass gemensamt: 
 
 
 

 
Kommentar: 
 
 

 
 
Eget pass: 
 

 

 

Kommentar: 

 

 



 

Vecka 4  
Gemensamt Pass:  
 
 

 
 
Kommentar: 
 
 
 

Eget pass: 
 

 

 

Kommentar: 

 

 

Vecka 5 
Gemensamt pass: 
 
 

 
 
Kommentar: 
 

 
 
 
Eget pass: 
 

 

 

Kommentar: 

 

 



 

Vecka 6 
Gemensamt pass: 
 
 

 
Kommentar: 
 
 

 
Eget pass: 
 

 

 

Kommentar: 

 

 

 

Vecka 7 
Gemensamt pass: 
 
 

 
Kommentar: 
 

 
 
Eget pass: 
 

 

 

Kommentar: 

 

 



 

Vecka 8 
Gemensamt pass: 
 
 

 
Kommentar: 
 
 

 
Eget pass: 
 

 

 

Kommentar: 

 

 

Utvärdering 
Vad har varit bra med träningsperioden? 
 

 

 

 

 

 

Vad har varit mindre bra med träningsperioden? 



 

      Bilaga 2 

Träningsprogram  

Vecka 1 (vecka 40) 

Välj någon av dessa nivåer nedan, men tänk på att varje träningspass ska vara utmanande. 
Anteckna detta i din träningsdagbok.  

Uppvärmning: 10 minuters lugn löpning och därefter stretching/töjning för att förbereda 
kroppen och för att få upp blodcirkulationen för den träning som kommer.  
Huvudträning: Distansträning 

Nivå 1 – Löpning 3 kilometer 

 Nivå 2 – Löpning 5 kilometer 

 Nivå 3 – Löpning 6 kilometer 

Avsluta löpningen med nedvarvning, vilket innebär löpning i lugn takt för att transportera bort 
slaggprodukter från kroppen, vilket ger en bättre återhämtning. Stretcha efter det för att slippa 
stelhet.  

Vecka 2 (vecka 41) 

Välj någon av dessa nivåer nedan, men tänk på att varje träningspass ska vara utmanande. 
Anteckna detta i din träningsdagbok. 

Uppvärmning: 10 minuters lugn löpning och därefter stretching/töjning för att förbereda 
kroppen och för att få upp blodcirkulationen för den träning som kommer. 

Huvudträning: Intervallträning 

Löp en sträcka på 800 meter, sträckan ska helst vara lite kuperad. Löptempot bör vara så högt 
som möjligt, men alla intervaller ska ta ungefär lika lång tid. Vila i 2-3 minuter mellan varje 
intervall, vila minst så länge att nästa intervall kan genomföras i samma takt som tidigare. När 
deltagaren sprungit hälften av intervallerna kan denna lägga in en längre vila på mellan 3-5 
minuter för att orka slutföra resterande intervaller.  

Nivå 1 – Upprepa detta 2-3 gånger  

 Nivå 2 – Upprepa detta 4-5 gånger 

 Nivå 3 – Upprepa detta 6-8 gånger 

Avsluta löpningen med nedvarvning, vilket innebär löpning i lugn takt för att transportera bort 
slaggprodukter från kroppen, vilket ger en bättre återhämtning. Stretcha efter det för att slippa 
stelhet.  



 

Vecka 3 (vecka 42) 

Välj någon av dessa nivåer nedan, men tänk på att varje träningspass ska vara utmanande. 
Anteckna detta i din träningsdagbok. 

Uppvärmning: 10 minuters lugn löpning och därefter stretching/töjning för att förbereda 
kroppen och för att få upp blodcirkulationen för den träning som kommer.  
Huvudträning: Distansträning 

Nivå 1 – Löpning 3 kilometer 

 Nivå 2 – Löpning 5 kilometer 

 Nivå 3 – Löpning 6 kilometer 

Avsluta löpningen med nedvarvning, vilket innebär löpning i lugn takt för att transportera bort 
slaggprodukter från kroppen, vilket ger en bättre återhämtning. Stretcha efter det för att slippa 
stelhet.  

Vecka 4 (vecka 43) 

Välj någon av dessa nivåer nedan, men tänk på att varje träningspass ska vara utmanande. 
Anteckna detta i din träningsdagbok. 

Uppvärmning: 10 minuters lugn löpning och därefter stretching/töjning för att förbereda 
kroppen och för att få upp blodcirkulationen för den träning som kommer.  
Huvudträning: Trapp/backträning 

Deltagaren letar upp en trappa som är lämplig att springa i (galgbergstrappan närmast vägen 
är att rekommendera). Trappan ska ha ungefär 40 trappsteg som ligger tätt efter varandra. 
Varva genom att springa varannan gång med vartannat trappsteg och att springa på varje 
trappsteg med båda fötterna uppför trappan. Vila genom att gå tillbaka till utgångspositionen, 
starta direkt med nästa löpning. 

Nivå 1 – Spring 6 stycken (3 av varje sort). 

Nivå 2 – Spring 6 stycken (3 av varje sort). Vila därefter i 2 minuter och spring 
sedan en omgång till (6 stycken, 3 av varje sort). 

Nivå 3 – Spring 10 stycken (5 av varje sort). Vila därefter i 2 minuter och spring 
sedan en omgång till (10 stycken 5 av varje sort). 

Avsluta löpningen med nedvarvning, vilket innebär löpning i lugn takt för att transporterar 
bort slaggprodukter från kroppen, vilket ger en bättre återhämtning. Stretcha efter det för att 
slippa stelhet. 

 

 

 



 

Vecka 5 (vecka 44) 

Välj någon av dessa nivåer nedan, men tänk på att varje träningspass ska vara utmanande. 
Anteckna detta i din träningsdagbok 

Uppvärmning: Löpning i 10 minuter. Därefter stretching/töjning för att förbereda kroppen 
och för att få upp blodcirkulationen för den träning som kommer. 

Huvudträning: Cirkelträning i idrottshallen på Högskolan Halmstad 

Station 1: Upphopp 

Station 2: Sit Ups 

Station 3: Spring upp och ner på bänk 

Station 4: Armhävning 

Station 5: ”Idioten” 

Station 6: Rygglyft 

Station 7: Höga knän  

Station 8: Tåhävning 

På varje station befinner sig deltagaren i 30 sekunder och därefter följer en 30 sekunders lång 
vila. Under vilan förflyttar sig deltagaren till nästa station.  

Nivå 1: De åtta stationerna ovan upprepas två gånger i en följd. Vila under en 
omgång (åtta stationer) och upprepa sedan stationerna ytterligare en gång.   

Nivå 2: De åtta stationerna ovan upprepas två gånger i en följd. Vila under en 
omgång (åtta stationer) och upprepa sedan ytterligare två gånger i en följd. 

Nivå 3: De åtta stationerna ovan upprepas tre gånger i en följd. Vila under en 
omgång (åtta stationer) och upprepa sedan ytterligare två gånger i en följd. 

Avsluta löpningen med nedvarvning, vilket innebär löpning i lugn takt för att transporterar 
bort slaggprodukter från kroppen, vilket ger en bättre återhämtning. Stretcha efter det för att 
slippa stelhet.  

De deltagare som inte kan komma på detta pass kan genomföra denna träning på följande sätt; 

Tränar deltagren på gym och de har cirkelträningspass där eller något liknande pass, gå på det. 
Tränar deltagren inte på gym eller att gymmet inte har detta pass, kan deltagaren ta sig till ett 
elljusspår där den börjar med valfri uppvärmning. Sedan följer deltagaren stationerna ovan. 
Är det kallt ute ta med en tröja att ligga på när sit ups, armhävning och rygglyft görs för att 
undvika att bli sjuk. Leta upp en låg bänk eller trappor där stationerna spring upp och ner på 
bänk samt tåhävningar kan genomföras. Höga knän kräver ej någon utrustning och kan läggas 
i anslutning till någon av de andra stationerna. Idioten genomförs genom att måtta upp en 
sträcka på cirka 20 – 30 meter och dela in denna i tre lika stora delar. Spring till första 
markeringen och vänd tillbaka till där deltagaren startade, spring till andra markeringen och 
sedan tillbaka och tillsist till den tredje markeringen och tillbaka.   



 

Vecka 6 (vecka 45) 

Välj någon av dessa nivåer nedan, men tänk på att varje träningspass ska vara utmanande. 
Anteckna detta i din träningsdagbok. 

Uppvärmning: 10 minuters lugn löpning och därefter stretching/töjning för att förbereda 
kroppen och för att få upp blodcirkulationen för den träning som kommer.  
Huvudträning: Distansträning 

Nivå 1 – Löpning 3 kilometer 

 Nivå 2 – Löpning 6 kilometer 
 Nivå 3 – Löpning 9 kilometer 

Avsluta löpningen med nedvarvning, vilket innebär löpning i lugn takt för att transporterar 
bort slaggprodukter från kroppen, vilket ger en bättre återhämtning. Stretcha efter det för att 
slippa stelhet.  

Vecka 7 (vecka 46) 

Välj någon av dessa nivåer nedan, men tänk på att varje träningspass ska vara utmanande. 
Anteckna detta i din träningsdagbok. 

Uppvärmning: 10 minuters lugn löpning och därefter stretching/töjning för att förbereda 
kroppen och för att få upp blodcirkulationen för den träning som kommer.  
Huvudträning: Intervallträning 

Löp en sträcka på 800 meter, sträckan ska helst vara lite kuperad. Löptempot bör vara så högt 
som möjligt, men alla intervaller ska ta ungefär lika lång tid. Vila i 2-3 minuter mellan varje 
intervall, vila minst så länge att nästa intervall kan genomföras i samma takt som tidigare. När 
deltagaren sprungit hälften av intervallerna kan denna lägga in en längre vila på mellan 3-5 
minuter för att orka slutföra resterande intervaller.   

Nivå 1 – Upprepa detta 2-3 gånger  

 Nivå 2 – Upprepa detta 4-5 gånger 

 Nivå 3 – Upprepa detta 6-8 gånger 

Avsluta löpningen med nedvarvning, vilket innebär löpning i lugn takt för att transporterar 
bort slaggprodukter från kroppen, vilket ger en bättre återhämtning. Stretcha efter det för att 
slippa stelhet.  

 



 

Vecka 8 (vecka 47) 

Välj någon av dessa nivåer nedan, men tänk på att varje träningspass ska vara utmanande. 
Anteckna detta i din träningsdagbok. 

Uppvärmning: 10 minuters lugn löpning och därefter stretching/töjning för att förbereda 
kroppen och för att få upp blodcirkulationen för den träning som kommer.  
Huvudträning: Distansträning  

Nivå 1 – Löpning 3 kilometer 

 Nivå 2 – Löpning 6 kilometer 

 Nivå 3 – Löpning 9 kilometer 

Avsluta löpningen med nedvarvning, vilket innebär löpning i lugn takt för att transporterar 
bort slaggprodukter från kroppen, vilket ger en bättre återhämtning. Stretcha efter det för att 
slippa stelhet.  



 

      Bilaga 3 
Tabell 2. Närvaro vid löpträningar - gemensamma  
Försöksperson Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8

1 0 0 2 0 1 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 

3 X X 2 X X X 2 X 

4 X X 0 0 X 0 X 0 

5 X 0 2 0 X 0 X 0 

6 X X X 3 X 0 X 0 

7 X X X X 2 0 X X 

8 0 X 0 3 3 0 2 2 

9 X X X X X X X X 

10 X X X X X X X X 

11 X X X X X X X X 

12 0 0 0 0 X 0 0 0 

13 0 X 0 1 X 0 X 0 

14 X X X 2 X 2 2 2 

15 X X X X X X X 2 

X= Tränat med gruppen, 0= Tränat själv, 1= Tränat med försöksledaren på annan tid än den gemensamma 
träningen, 2 = Missat veckans träning (sjuk, skadad, jobb, bortrest), 3= Tränat annan löpträning 
 
Tabell 3. Träningsnivåer           
Försöksperson Vecka 1 Vecka 2 Vecka3 Vecka4 Vecka5 Vecka6 Vecka7 Vecka8 

1 3 3 - 3 3 3 3 3 

2 1 1 1 3 3 2 2 1 

3 3 3 - 3 3 3 - 3 

4 2 2 2 3 3 2 2 2 

5 2 2 - 3 3 2 2 2 

6 2 2 2 - 3 2 2 2 

7 2 3 3 3 - 3 3 2 

8 1 1 2 - - 2 - - 

9 3 3 2 3 3 2 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 2 2 2 3 3 2 3 2 

12 2 2 3 3 3 2 2 2 

13 2 2 2 3 3 3 2 2 

14 1 1 1 - 2 - - - 

15 3 3 3 3 3 2 2 - 

Nivå 1 = lätt, Nivå 2 = medel, Nivå 3 = Hård 



 

Tabell 4. Egna konditionsträningar 
Försöksperson Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 

1 X+1  
styrka 

X+1  
styrka 

- X+1 
styrka 

X+2 
kondition 
+1 styrka 

X+1 
styrka 

X+1 
kondition 
+1 styrka 

X  

2 X+2 
kondition 
+1 styrka 

X+1 
kondition 
+1 Styrka 

X+1 
Styrka 

X+2 
kondition 

X+1 
styrka 

X+2 
kondition 
+1 styrka 

X+1 
styrka 

X+1 
kondition 

3 X+3 
kondition 

X+1 
kondition 

- X+2 
kondition 

X+4 
kondition 

X+4 
kondition 

X X+3 
kondition 

4 X X+1 
kondition 

X X X X X X 

5 X X+2 
kondition 

X X+1 
kondition 

X X X X 

6 X X X X+1 
kondition 

X X X+1 
kondition 

X 

7 X X+1 
kondition 

X X X X X+1 
kondition 

X 

8 - X X X X X X - 

9 X+1 
kondition 
+1 styrka 

X+2  
styrka 

X+1 
kondition 
+1 styrka 

X+2 
styrka 

X X+1 
kondition 

X+1 
kondition 

X+1 
kondition 

10 X+2 
kondition 

X+2 
kondition 

X+2 
kondition 

X+2 
kondition 

X+2 
kondition 

X+2 
kondition 

X+2 
kondition 

X+1 
kondition 

11 X X+1 
styrka 

X+1 
kondition 

X+2 
kondition 

X+1 
kondition 

X+2 
kondition 
+1 styrka 

X+1 
kondition 

X 

12 X+1 
kondition 

X+1 
kondition 

X+1 
kondition 

X+2 
kondition 

X+1 
kondition 

X+1 
kondition 

X X 

13 X+2 
kondition 
+1 styrka 

X+1  
styrka 

X+1 
kondition 
+1 styrka 

X+1 
kondition
+2 styrka 

X+1 
kondition 

X+1 
kondition 
+1 styrka 

X+2 
kondition 

X+2 
styrka 

14 X X X X X - - - 

15 X+2 
kondition 
+2 styrka 

X+2 
kondition 
+2 styrka 

X+2 
kondition 
+2 styrka 

X+2 
kondition 
+2 styrka 

X+2 
kondition 
+2 styrka 

X+2 
kondition 
+2 styrka 

X+2 
kondition 
+2 styrka 

X+2 
kondition 
+2 styrka 

X = Har tränat det obligatoriska uthållighetsträningspasset 
+ Antal dagar deltagaren tränat övrig styrka och kondition 
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Till dig som medverkar i undersökningen   
Jag heter Erika Andreasson och går sista terminen på biomedicinprogrammet med inriktning 
fysisk träning. Under hösten 2007 kommer jag att genomföra mitt examensarbete. Den 
kommer att handla om uthållighetsträning och syftet är att undersöka om det går att förbättra 
konditionen genom att träna uthållighetsträning två gånger i veckan under åtta veckor.  

Innan träningsperioden påbörjas kommer deltagarnas uthållighet testas genom Coopertestet 
vilket är ett maxtest i löpning. Försökspersonerna kommer att springa en sträcka på tre 
kilometer där tiden på sträckan antecknas samt pulsen direkt efter målgång och även en minut 
efter målgång. Detta test kommer även att genomföras efter träningsperiodens slut. För att 
delta i studien krävs att deltagaren är skade- och sjukdomsfri. 

Ett träningsprogram baserat på uthållighetsträning kommer att utarbetas och därefter följas i 
åtta veckor med gemensam träning en gång i veckan samt egen uthållighetsträning minst en 
gång i veckan under en timme. Exempel på uthållighetsträning är spinning, löpning, step up, 
aerobic. Inför varje vecka kommer jag maila vilken träningsform som ska utövas som 
gemensamt pass den kommande veckan. Om inte deltagaren kan komma på det gemensamma 
passet genomförs detta pass på egen hand. Varje person kommer få varsin träningsdagbok där 
denna antecknar vad som tränats under veckan, samt noterar en kommentar om hur det gått 
och hur det har känts. I slutet av träningsdagboken finns även en utvärdering där kommentarer 
från hur du upplevt att träningsprogrammet varit kan antecknas. 

I studien kommer det även att finnas med en kontrollgrupp som endast kommer att genomföra 
Coopertestet två gånger och som inte kommer att medverka i den gemensamma träningen. 

Din medverkan kommer att vara helt frivillig och du har rätt att när som helst avbryta studien. 
Resultaten kommer i uppsatsen att redovisas konfidentiellt vilket innebär att det inte kommer 
att vara möjligt att identifiera någon enskild individ. Endast jag som utför studien kommer att 
känna till den enskilde försökspersonens resultat. 

Tack för din medverkan! 
_____________________________ ______________________________ 
Testperson   Datum 

_____________________________  
Försöksledare   
Erika Andreasson 
XXX-XXXXXXX 

Handledare: Per Almqvist, per.almqvist@lthalland.se 

Jag samtycker till att medverka i studien. Jag har läst ovanstående information och har fått 
möjlighet att ställa frågor angående arbetet och träningen. Jag är skade- och sjukdomsfri och 
medveten om att jag när som helst har rätt att avbryta min medverkan. 


