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Sammanfattning 
 
Regelbunden fysisk aktivitet har stora fördelar för hälsa och välbefinnande och kan 
förebygga skador och sjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, osteoporos, 
typ 2 diabetes och fetma är exempel på sjukdomar som blir allt vanligare idag. Fysisk 
aktivitet minskar risken för dessa. Kondition, styrka och rörlighet spelar alla olika roller i 
hälsa, välbefinnande och idrottslig prestationsförmåga. Det är viktigt att utveckla ett 
allsidigt träningsprogram som inkluderar alla komponenter. I dagens stressade samhälle 
prioriterar inte alla sin hälsa och träning kan vara något som blir åsidosatt.  
 
Syftet med studien var att undersöka effekterna av att kombinera kondition, styrka och 
rörlighet i ett och samma träningspass. Anledningen var att författarna ville utforma ett 
allsidigt träningspass. Åtta kvinnor i åldrarna 18-35 deltog i studien som pågick under 
åtta veckor. De tränade två gånger i veckan och passet innebar alternering mellan styrka 
och kondition, rörlighetsövningar genomfördes i början och slutet av passet. Tester i 
kondition, styrka och rörlighet utfördes innan och efter träningsperioden för att se vilka 
effekterna blev. Resultaten tyder på att det kan vara effektivt att kombinera kondition och 
styrka i samma träningspass, då alla de testerna visade signifikans (p < 0,05). 
Rörlighetstesterna visade ingen signifikans (p > 0,05) vilket tyder på att 
rörlighetsträningen borde utföras mer för att få nämnvärd effekt. 
 
 
Abstract  
 
Regular physical activity has great benefits for health and well-being and can prevent 
injuries and diseases. Cardiovascular diseases, high blood pressure, osteoporoses, type 2 
diabetes and obesity are all examples of common diseases which physical activity can 
reduce the risk of. Endurance, strength and flexibility training have all different parts in 
health, well-being and sports performance capacity. It is important to develop a training 
program that includes all components. Far from everyone prioritize their health and 
training in todays stressed society.  
 
The purpose of this study was to investigate the effects of combining endurance, strength 
and flexibility training in one program. The authors wanted to design an all-round 
training program. Eight women in the ages 18-35 participated in the study that lasted for 
eight weeks. They performed the training sessions twice every week and the training 
program included endurance alternated with strength training. Flexibility training were 
placed first and last in every session. Endurance, strength and flexibility tests were 
performed before and after the training period to determine the effects. The results 
showed significance (p < 0,05) in the endurance and strength tests, which indicate that it 
can be effective to combine endurance and strength training in one training program. The 
flexibility tests did not show any significance (p > 0,05) and by that it can be assumed 
that flexibility training should have been done more, to get a greater effect.  
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1. Introduktion 
 
Regelbunden fysisk aktivitet har stora fördelar för hälsa och välbefinnande och kan 
förebygga skador och sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, högt 
blodtryck, osteoporos, typ 2 diabetes och fetma (1). Träning kan även vara 
skadeförebyggande och resultera i bättre immunfunktion, bättre sömn och en förbättrad 
metabolism (2). Individer som utövar fysisk aktivitet har normalt högre nivåer av HDL-
kolesterol (high density lipoproteins) även kallat ”det goda kolesterolet”, än icke tränade 
individer (3). I kombination med hälsosam mat kan träningen minska kroppsfettet, öka 
energin och förbättra välbefinnandet (2). Fysisk aktivitet kan även förbättra den mentala 
hälsan och forskning tyder på att det leder till bättre humör och självuppfattning (4). 
Trots ökad kunskap om träningens positiva effekter är en fjärdedel av alla vuxna 
stillasittande (1). Faktorer som kan förklara varför en stor del av befolkningen inte är 
tillräckligt fysiskt aktiva kan vara hur dagens samhälle är utformat. Passiv underhållning i 
form av till exempel TV och datorer gör att människor blir mer stillasittande och 
tillgången på transportmedel som bil och buss gör att den vardagliga motionen 
minimeras. Stress kan vara en annan bidragande faktor till att människor inte är fysiskt 
aktiva, då de inte anser sig ha tid över till motion (5). Fysisk aktivitet kan definieras på 
flera olika sätt, bland annat som ”all kroppsrörelse som är ett resultat av 
skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning” (6). Ett 
annat sätt är att fysisk aktivitet ”innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid 
och olika former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, 
motion och friluftsliv” (6). Begreppet träning kan definieras som ”systematisk påverkan 
på organismen över tid med syftet att ändra de fysiska, psykiska och sociala 
förutsättningarna, som ligger till grund för prestationsförmåga” (7). Begreppen fysisk 
aktivitet och träning kommer användas synonymt med varandra i denna uppsats. 
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1.2 Bakgrund 
 
Muskulär styrka, rörlighet, kardiovaskulär uthållighet och lokal muskeluthållighet är alla 
komponenter för god hälsa, välbefinnande och idrottslig prestationsförmåga. Hur mycket 
tid som bör disponeras på varje del är ytterst individuellt beroende på vad personen i 
fråga har för mål med sin träning (8). Frekvens, duration och intensitet är olika faktorer 
som påverkar träningsresultatet. Med frekvens menas hur ofta träningen utförs, till 
exempel tre gånger i veckan. För att få hälsofördelarna och ökad prestationsförmåga med 
hjälp av fysisk aktivitet, bör den ske regelbundet. En annan faktor som spelar in är 
duration, vilket avser hur länge den fysiska aktiviteten pågår. Intensiteten är ytterliggare 
en del som påverkar träningsresultaten, vilket innebär hur ansträngande träningspasset är 
(3). När det gäller att förbättra sin kondition och styrka måste en viss intensitet uppnås för 
optimal effekt, detta innebär ofta en högre än måttlig intensitet (6). Ett träningspass kan 
vara konstant med samma tempo passet igenom eller ha en varierande intensitet till 
exempel intervallträning (3).  

Enligt ACSMs (American college of sports medicine) hälsorekommendationer för fysisk 
aktivitet bör alla människor vara fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen, med minst 
måttlig intensitet. Det rekommenderas att träna kondition 20-60 minuter 3-5 dagar/vecka 
med en intensitet på 65-90% av maximal hjärtfrekvens. Rekommendationerna för 
styrketräning är att den bör bedrivas 2-3 dagar per vecka med 8-12 repetitioner och en 
intensitet på cirka 75% av 1RM x 1 set (9). Med 1RM menas en repetition max, alltså den 
vikt som en individ bara kan lyfta en gång (10). Rekommendationerna för 
rörlighetsträning är att den bör utföras 10-30 sek x 4 set per muskelgrupp och frekvensen 
bör vara 2-3 dagar per vecka (9).  
  
1.2.1 Aerob uthållighet  
 
Kondition används i denna text synonymt med aerob uthållighet. ”Kondition är i första 
hand beroende av hjärtats och lungornas förmåga att tillgodose den arbetande 
muskulaturens behov av syrgas” (6). Uthållighet definieras däremot ofta som 
”organismens förmåga att arbeta med relativt hög intensitet under en längre tid” (11).  
 
Träningseffekter  
Syftet med aerob träning är bland annat att förbättra/behålla blodomloppets transport av 
syre och att förbättra/behålla musklernas förmåga att använda det dit-transporterade syret. 
Målet med aerob träning är även att förbränna fett för att kunna arbeta en längre tid och 
förbättra kroppens återhämtningsförmåga för att snabbare kunna arbeta intensivt igen 
(11). Träning med en intensitet mellan 45-90 % av den maximala 
syreupptagningsförmågan medför en förbättring av hjärta, lungor, blod och de perifera 
delarna som innefattar kapillärer, muskelfibrer, aeroba enzymer och mitokondrier. De har 
alla en stor betydelse för den aeroba uthålligheten. Människans nervsystem påverkas även 
av aerob träning genom att koordination, balans och reaktionsförmågan blir bättre (3). 
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Vid aerob träning finns det huvudsakligen två metoder att använda sig av; kontinuerligt 
arbete eller intervallarbete. Kontinuerligt arbete kan vara lågintensiv distanslöpning där 
pulsen hålls konstant. Intervallträning växlar mellan arbete och vila eller lättare arbete. I 
pauserna är det lämpligt att hålla igång med aktiv vila, vilket menas lågintensivt arbete. 
Syftet med intervallträning är att öka den totala mängden intensivt arbete och att kunna 
variera träningen. Med hjälp av intervallträning kan arbetstiden för tunga 
träningsbelastningar hållas längre för att ge träningseffekt på hjärtat och på 
muskulaturens aeroba system. Intervallträning kan utformas på många olika sätt och med 
stor variation i intensiteten (7, 11).  
 
En studie som gjorts på 20 män och kvinnor testade skillnaderna på effekterna av sprint 
intervall träning och aerob träning (konstant tempo). Försökspersonerna var indelade i två 
grupper varav den ena tränade sprint intervall träning och den andra tränade aerob 
träning. Studien pågick under sex veckor och försökspersonerna tränade tre gånger per 
vecka. Resultaten visade att intervallgruppen fick liknande resultat som de som tränade 
aerobt trots minskad träningsvolym. Båda grupperna ökade sin VO2 max men 
intervallgruppen minskade mer i fettmassa än de som tränade aerobt (12).  
 
1.2.2 Styrketräning 
 
Med styrka menas musklernas förmåga att utveckla kraft. Det finns en rad faktorer som 
avgör hur mycket kraft som kan utvecklas, till exempel muskelns förkortning och 
förlängningshastighet, muskelns ursprungslängd och muskelns tvärsnittsarea (7). 
Styrketräning förknippades förr nästan enbart med styrkelyft och kroppsbyggning i 
tävlingssammanhang men idag har det blivit mer accepterat som en motionsform och 
utförs även i skadeförebyggande syfte och vid rehabilitering av skador (13). 
 
Träningseffekter 
I musklerna sker ständigt en process där musklernas protein bryts ner och byggs upp. Om 
den aktive äter bra, tränar bra och vilar ordentligt mellan passen ska proteinets 
uppbyggnad bli större än nedbrytandet, vilket leder till muskeltillväxt. Normalt tar det 2-3 
dagar för musklerna att återhämta sig och vid riktigt hård träning kan de ta upp mot 3-5 
dagar (14).  
Vid styrketräning sker en större ökning i styrka de första 1-2 månaderna än vad som kan 
förklaras med muskeltillväxt. Neuromuskulär anpassning är det som sker i nervsystemet 
och i muskulaturen och även i senor, brosk, ben och ledbandstyrkan. Ökningen sker 
genom att centrala nervsystemet kopplar in fler motoriska enheter, ökar frekvensen vilket 
betyder att nervimpulserna kommer tätare till muskeln och får en ökning av så kallade 
dubbla impulser. Det centrala nervsystemet får även ett bra samspel mellan de motoriska 
enheterna och arbetar bra tillsammans med andra muskler som involveras i rörelsen (14).  
 
Styrketräning minskar stress i form av minskad hjärtfrekvens och blodtryck och kan 
hjälpa till vid kontroll av kroppsvikt, kroppssammansättning och energiomsättning. 
Styrketräning leder även till en förbättrad insulinkänslighet vilket troligtvis beror på 
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effekterna som styrketräning har på kroppsvikt, kroppssammansättning och 
energiomsättning (6). 
 
En studie som gjort på äldre män visar att styrketräning kan leda till sänkt blodtryck och 
bättre aerob förmåga. Studien pågick i 16 veckor och de 24 försökspersonerna tränade 
styrketräning tre gånger i veckan. Träningen bestod av en benövning där 6-10 repetitioner 
utfördes i 3 set med en intensitet på 70-90% av 1RM. Resultaten visade en ökad styrka i 
benövningen, sänkt blodtryck och även en förbättrad aerob förmåga hos männen (15).  
 
Programkonstruktion 
Ett styrketräningsprogram kan beskrivas med ett antal olika variabler; träningsfrekvens, 
träningsintensitet, träningsvolym, val av rörelse, rörelsens hastighet, ledvinklar, typ av 
muskelaktion (koncentrisk, excentrisk eller isometrisk), ordningsföljd på övningarna och 
längd på vilopaus mellan set och repetitioner (16). Majoriteten av studier som genomförts 
tyder på att det räcker att träna ett set per övning, men då är studierna gjorda på otränade 
människor och försöken har pågått under en kortare period. Om en person bedrivit 
styrketräning under en period på cirka ett år behövs fler set för att en styrkeutveckling ska 
kunna fortsätta. Det krävs fler studier innan det kan fastslås att fler set är bättre (17).  
 
Det finns olika former av styrketräning, till exempel funktionell styrka, explosiv styrka, 
maxstyrka, uthållighetsstyrka och hypertrofi (muskeltillväxt) (16). Styrketräning kan 
bedrivas på olika sätt, ett sätt är att varva två övningar med varandra, agonist och 
antagonist, så kallat super-sets. Det går även att använda sig av super-sets tekniken vid 
olika övningar för samma muskelgrupp. Super-sets innebär att två olika övningar tränas 
utan att vila emellan. Detta är en metod som använts under en lång tid inom styrketräning 
men det är endast få studier som har undersökt dess effekter. Den lilla forskning som 
gjorts visar att det kan vara negativt för kraftutveckling hos agonisten att föruttrötta 
antagonisten men studien visade däremot att agonisten producerade 25% mer EMG 
aktivitet om antagonisten var föruttröttad (18).  
 
 
1.2.3 Rörlighet 
 
Definitionen på rörlighet är förmågan till rörelseutslag i leder och ledband (7). Range of 
motion (ROM) är den rörlighet som en led tillåter, alltså hur långt det går att sträcka ut en 
led. ROM är beroende av bland annat ben, muskler och bindväv (19). Rörligheten kan 
begränsas av olika faktorer som till exempel ledytornas anatomiska utformning, skada, 
immobilisering eller övervikt. Det som har störst betydelse är den begränsning som finns 
i motståndet till uttänjning i muskelns bindväv. Vid nedsatt rörlighet kan utvecklingen 
hindras av andra egenskaper som exempelvis styrka, snabbhet, koordination och tekniskt 
utförande. Otillräcklig rörlighet ökar skaderisken då belastningen kan påverka leder och 
muskulatur negativt (7). 

Träningseffekter                                                                                                                           
Det finns olika former av rörlighet, statisk och dynamisk. Dynamisk rörlighet innebär det 
ledutslag som kan uppehållas under en kort tid utan att man kan hålla kvar i läget. Statisk 



 5 

rörlighet innebär att en yttre position hålls under en viss tid. Rörlighet delas även upp i 
aktiv och passiv. Den aktiva rörligheten utförs med individens egen muskelkraft medan 
passiv rörelse innebär att få hjälp av en partner, sin egen kroppsvikt eller någon speciell 
utrustning. För att förbättra sin rörlighet måste övningar utföras där kraven på rörlighet 
överskrider den nuvarande nivån hos individen. Den aktiva rörlighetsträningen 
tillsammans med styrketräning i samma muskler ökar den aktiva rörligheten medan den 
passiva träningen ökar det maximala rörelseutslaget. Aktiv dynamisk rörlighetsträning är 
när en rörelse startar med den egna muskelstyrkan och sedan tar rörelseenergin över. 
Genom att träna aktiv dynamisk rörlighet en längre tid kan ökad rörlighet uppnås och det 
har även en viss styrketräningseffekt (7).  

Forskare anser att rörlighetsträning kan öka blodcirkulationen i muskeln genom att den 
slappnar av (19). Det finns undersökningar som tyder på att rörligheten ökar av stretch, 
som är ett begrepp på passiv rörlighetsträning, medan andra menar att det är 
smärttåligheten som ökar (7, 19). Vid akut rörlighetsproblematik till exempel i nacken, 
har mindre vetenskapliga studier visat att rörligheten kan ökas och smärtan elimineras vid 
stretch. Om det beror på att muskeln gått tillbaka till sitt ursprungsläge, blivit längre eller 
slappnat av är dock inte vetenskapligt bevisat (20). Genom att jobba med rörlighet i 
uppvärmning och nedvarvning under ett träningspass hjälper det till att bibehålla och 
utveckla range of motion (ROM). Dynamisk rörlighetsträning är till för att förbereda 
musklerna på aktivitet och förebygga att skador uppstår. Mycket forskning tyder på att 
det är bra att rörlighetsträna innan ett träningspass, men andra studier tyder på att det inte 
är nödvändigt. Därför behövs mer forskning om ämnet (2). Varje träningsprogram bör 
avslutas med låg intensitet och stretching för att återhämtningen ska ske snabbare och 
samtidigt minska muskelstelhet och ömhet (11).  

I en sammanställning av flera olika vetenskapliga studier påtalas olika effekter med 
rörlighetsträning som exempelvis ökad funktionell range of motion (ROM), minskning av 
förekomsten och storleken på skador, bland annat ländryggsskador, och en förbättrad 
hållning och muskelsymmetri. Andra effekter av att rörlighetsträning är att det kan leda 
till fördröjning av muskeluttröttning, förbättring av viss teknik och muskulär 
prestationsförmåga och förbättring av mental avslappning (21).  

En studie utförde sex veckors yoga träning på brandmän för att mäta dess effekter på 
bland annat rörligheten. 77 brandmän fullföljde studien och ingen av dem hade tränat 
yoga tidigare men de flesta var sedan innan fysiskt aktiva. Functional movement screen 
tester, som involverade 7 rörlighetsövningar, gjordes före och efter träningsperioden. 
Resultaten visade signifikanta förbättringar i rörlighet och försökspersonerna kände sig 
även mer fokuserade och upplevde mindre smärta efter träningsperioden. Resultaten 
indikerar på att yoga träning var till försökspersonernas fördel (22).  
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1.2.4 Kombination av olika träningsformer  
 
I dagens stressade samhälle är det svårt att ta sig tid till träning och många prioriterar 
annat före (5). Genom att träna ett pass som innehåller kondition, styrka och rörlighet kan 
även den som bara hinner träna en gång i veckan få med alla de komponenterna (8).       
 
Samband styrka - kondition  
Musklernas viktigaste energiförråd, glykogen, förbränns lokalt. Om benmusklerna arbetat 
hårt töms de på glykogen, men det finns kvar i överkroppens muskulatur. Det är då bra att 
ha i åtanke vilka muskler som har arbetat mest under passet. Detsamma gäller på 
muskelfibernivå, om de långsamma fibrerna har tömts på energi kan det finnas energi 
kvar i de snabba fibrerna. Om man vill ha ut maximalt av styrketräningen bör den 
placeras i separat pass, men det är inte alla som har den möjligheten. Ett alternativ kan då 
vara att till exempel träna överkroppen först och sedan ett aerobt pass eller tvärtom. Det 
är bra att undvika styrketräning efter ett långdistanspass eftersom glykogenet då är 
förbränt (17). En del studier menar att aerob träning och styrketräning i ett och samma 
pass inte är optimalt eftersom de minskar varandras effekter. Det är styrketräningen som 
hindras mest eftersom muskelstyrkan minskar efter aerob träning och styrketräningen kan 
då inte utföras med maximal energi. Effekterna av styrketräning och aerob träning i 
samma pass är långt ifrån klarlagda. Idag rekommenderas att vänta minst 8 timmar innan 
styrketräning bedrivs (11). Andra studier visar att samma resultat kan uppnås i 
muskeltillväxt och muskelstyrka vid kombinerad träning som vid enbart styrketräning 
(23).  
 
En studie som gjorts på medelålders män tyder på att muskelstyrkan blir densamma vid 
intensiv styrketräning två gånger i veckan som vid kombinerad styrke- och aerob träning 
fyra gånger per vecka. Då tränade testpersonerna styrka två gånger i veckan och aerobt 
två gånger i veckan. Däremot visade den kombinerade träningen ingen ökning i 
muskeltillväxt men det gjorde de som endast tränade styrketräning. En kombination av 
styrketräning och aerob träning kan alltså vara negativt i muskeltillväxtssyfte trots att 
träningen leder till styrkeökning. En tredje grupp tränade enbart aerobt två gånger i 
veckan och konditionen förbättrades lika mycket hos dem som hos de som tränade 
kombinerat. Det förekom ingen förbättring i kondition hos de som bara tränade 
styrketräning. Studien pågick i 21 veckor (24).  
 
I en annan studie som gjorts på äldre män framgick att kombinerad styrke- och aerob 
träning två gånger i veckan under åtta veckor ledde till lika stor muskeltillväxt och 
maximal styrka som att endast träna styrketräning. Däremot var armstyrkan större vid 
enbart styrketräning. Studien pågick under 16 veckor och visade även att konditionen 
ökade lika mycket vid kombinationsträning som vid endast aerob träning. Testpersonerna 
var indelade i tre grupper, där den ena gruppen tränade aerob uthållighet två gånger per 
vecka, den andra styrketräning två gånger per vecka och den tredje gruppen tränade aerob 
uthållighet en gång per vecka och styrketräning en gång per vecka (23).  
 
Forskare menar att samtidig styrke- och konditionsträning inte anses påverka 
konditionsträningen negativt. Styrketräning anses inte heller förbättra konditionen men 
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inte heller försämra vid kombinerad konditionsträning och styrketräning (14).Tidigare 
forskning menar att om en kombinerad träning sker två gånger i veckan under en kortare 
tid (12 veckor) påverkas inte styrkeökning negativt (24).  
 
Det finns få studier som har undersökt effekterna av att kombinera styrka och aerob 
uthållighet. Inga forskningsartiklar har hittats om effekterna av att alternera styrka och 
kondition i samma träningspass. 
 
Samband mellan styrketräning och rörlighet 
Bara ett fåtal studier har undersökt hur styrketräning påverkar rörligheten (19). Tidigare 
ansåg många att styrketräning resulterar i en minskad rörlighet och lite forskning stödjer 
detta men senare forskning menar att tung styrketräning inte leder till minskad rörlighet. 
Istället verkar tung styrketräning resultera i antingen ökad rörlighet eller ingen förändring 
alls i rörligheten (8).  
 
En elva veckors studie testade styrketräningseffekter på ROM på anklar, bål och 
skulderbladens leder. Rörligheten testades före och efter träningsperioden. Styrketräning 
utfördes tre gånger i veckan och involverade alla stora muskelgrupper och tränades i tre 
set med åtta repetitioner med så tunga vikter som möjligt. Resultaten visade signifikanta 
ökningar i dorsalflexion i anklarna och skulderbladsextension utan någon kompletterande 
rörlighetsträning. Studiens författare konkluderade därmed att ett styrketräningsprogram 
för att öka muskelstyrka inte påverkar flexibiliteten negativt utan kan istället förbättra 
viss ROM. Det har visats att styrkträning inte minskar rörligheten men att 
rörlighetsträning kan behövas för att öka ROM (8). 
 
En studie undersökte effekterna av att träna antingen styrketräning, aerob uthållighet eller 
en kombination av dessa och testade dess påverkan på rörligheten. Studien utfördes på 32 
inaktiva äldre män och pågick i 16 veckor där personerna tränade tre gånger i veckan. 
Testpersonerna delades in i fyra grupper, en kontrollgrupp, en styrketräningsgrupp, en 
konditionsträningsgrupp och en grupp som tränade kombinerad styrka och kondition. De 
som tränade kombinerat tränade först styrketräning och sedan vilade de 60 minuter och 
tränade därefter kondition. Rörlighetstester utfördes på samtliga testpersoner i höft, 
skulderblad, knä, armbågar och ländrygg. Resultaten visade att de som enbart tränade 
styrketräning och de som tränade kombinerat förbättrade sin rörlighet i alla leder. De som 
enbart tränade aerob uthållighet förbättrades bara i höftleden och kontrollgruppen 
förbättrade inte i något test. Enligt denna studie kan alltså styrketräning och en 
kombinationsträning av styrka och aerob uthållighet leda till ökning i ROM i flera leder 
hos inaktiva äldre personer (19). Enligt andra studier finns det inga klara belägg som 
tyder på att styrketräning ökar rörligheten, den kan till och med minska. Ett 
träningsprogram bör därför även innehålla rörlighetsträning utöver aerob träning och 
styrketräning (6). 



 8 

1.3 Syfte 
 
Syftet var att undersöka effekterna av att träna styrka, kondition och rörlighet i samma 
träningspass två gånger i veckan under åtta veckor 
 
1.4 Frågeställning 
 
Går det att förbättras i kondition, styrka och rörlighet genom att träna dessa komponenter 
kombinerat i samma träningspass två gånger i veckan under åtta veckor? 
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2. Metod 
 
2.1 Studiens deltagare 
 
Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle vara friska kvinnor i åldern 18-35 
år och vara medlemmar på ett etablerat gym i Halmstad och träna gruppträning cirka två 
gånger per vecka. Exklusionskriterierna var att försökspersonerna inte skulle ha tränat 
mer än två gånger i veckan före studien. Under träningsperioden var det inte tillåtet att 
träna något utöver den träning som ingick i studien. Urvalet skedde med hjälp av ett 
bekvämlighetsurval. Det var åtta kvinnor i åldrarna 24,9 ± 2,3 som deltog i studien och 
alla uppnådda tidigare nämnda kriterier. Deltagarna i gruppen skiljde sig åt vad gällde 
arbete och fritidsaktivitet men de flesta var studenter.  
 
2.2 Tillvägagångssätt under studien  
 
I studiens startskede hölls ett informationsmöte där studien presenterades noggrant både 
skriftligt och muntligt (se bilaga 1). Deltagarna fick då chansen att ställa frågor till 
försöksledarna. Studien började sedan med tester vecka ett och likadana tester avslutade 
studien åtta veckor senare. Försökspersonerna tränade gruppträningspasset, som varade i 
60 minuter, två gånger i veckan. Träningsperioden varade i åtta veckor och totalt 
genomfördes 16 träningspass och närvaro registrerades vid varje tillfälle (se bilaga 4). 
Träningspassen och testerna utfördes på Sats träningsanläggning i Halmstad. Där fanns 
tillgång till en gruppträningssal, skivstänger och testutrustning. Träningspassen 
genomfördes på måndagar och torsdagar och tidpunkten varierade något. 
 
2.3 Tester  
Tester för styrka, kondition och rörlighet utfördes på alla deltagare. 
 
2.3.1 Konditionstest 
Harvard step-test användes för att uppskatta konditionen., där försökspersonerna gick upp 
och ner för en 43 centimeter hög pall i fem minuter. En metronom angav takten och var 
inställd på 120 slag per minut. Efter testet fick försökspersonerna vila sittandes och 
pulsen avlästes tre gånger med 60 sekunders mellanrum. Pulsslagen placerades sedan i en 
formel, för att få fram ett Harvard step test index (HSTI-värde) (se tabell 1). Av testet 
kunde hastigheten i återhämtningen fastställas. Desto snabbare pulsen sjönk sig desto 
bättre kondition (se bilaga 2) (25).  
 
 
HSTI  Bedömning  
<55 Dåligt 

55-64 
Lägre än 
genomsnitt 

65-79 Genomsnittligt 
80-89 Bra 
>90  Utmärkt  
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I tabell 1 visas HSTI-värden, där det går att utläsa var individer befinner sig konditionsmässigt.  
 
2.3.2 Styrketest 
Försökspersonerna gjorde tre submaximala styrketest, knäböj i smithmaskin, bänkpress 
och framåtlutande stångrodd. I knäböj testades styrkan i nedre extremiteten, framförallt 
M. gluteus maximus, Mm. quadriceps och Mm. hamstrings. Bänkpress var tänkt för att 
utvärdera styrkeförmågan i överkroppens muskulatur, främst M. pectoralis major och M. 
triceps brachii. Slutligen testades framåtlutad stångrodd där hela ryggmuskulaturen 
involverades, bland annat M. latissimus dorsi, M. teres major, M. deltoideus, Mm. 
rhomboideus, och även M. biceps brachii (25, 26). Testerna utfördes genom att en vikt 
uppskattades där de skulle klara av att göra cirka sex repetitioner. På så vis gick det att 
uppskatta hur de låg till styrkemässigt (se bilaga 2). 
.  
Ett separat test för bålstabiliteten utfördes, ”plankan”, som innebar statisk aktivitet för M. 
transversus abdominis och Mm.multifidis. Testet varade så länge försökspersonerna 
orkade, med bra teknik (se bilaga 2) (25).  
 
2.3.3 Rörlighetstest 
Två rörlighetstest utfördes med hjälp av Functional movement screen test där 
försökspersonerna blev bedömda med en poängskala från 1-3. Första övningen var 
knäböj med sträckta armar med pinne. Där studerades rörligheten i vrist, knä, höft, 
skulderbladen och i övre delen av ryggen. I det andra testet fick försökspersonen aktivt 
lyfta upp benet rakt upp ifrån ryggliggandes och rörligheten i Mm. hamstrings, M. 
gastrocnemicus och M. soleus studerades. I båda övningarna användes en vanlig träkvast 
och testerna fotograferades för analys i efterhand (se bilaga 2) (27). 
 
2.4 Passupplägg 
 
Låt 1 – Uppvärmning med pinne 
Passet inleddes med en uppvärmning som bestod av rörlighetsträning med pinne där hela 
kroppen involverades med grundliga rörlighetsövningar som knäböj, sidostretch och 
rotationer.  
Låt 2 – Konditionsuppvärmning 
Nästa låt var fortfarande en uppvärmningslåt men mer inriktad på konditionen. Grundsteg 
och stora rörelser användes på golvet som heelkick, steg fram och bak och sidoutfall.  
Låt 3 – Kondition 
I första konditionslåten på step-up bräda, ökade intensiteten och pulsen uppskattades att 
ligga mellan 60-70% av max. Övningar som bassteg, v-steg och knälyft användes.  
Låt 4 - Styrka  
Första styrkelåten involverade styrka med skivstång för benmuskulaturen. Knäböj 
alternerades med utfall där främre foten var på brädan.  
Låt 5 – Kondition 
I denna låt höjdes intensiteten ytterliggare från föregående konditionslåt och pulsen steg 
till omkring 70-75% av max. Övningar som höga knälyft, kickar och jogg användes på 
brädan.  
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Låt 6 – Styrka 
Styrketräning av rygg- och bröstmuskulaturen förekom i denna låt och pulsen sjönk 
något. Marklyft, bred stångrodd och smal stångrodd användes i kombination med 
bänkpress liggandes på brädan. Alla övningar utfördes med skivstång.  
Låt 7 – Kondition 
I denna låt var det åter dags för pulsen att stiga genom konditionsträning på brädan. Här 
användes mer högintensiva övningar som trippel knä och burpies och pulsen ökade upp 
till cirka 75-80 av max.  
Låt 8 – Styrka 
I denna styrkelåt sjönk pulsen igen och armstyrkan tränades i form av biceps- och 
tricepsövningar. Hantlar användes större delen av låten till frenchpress, liggandes på 
brädan och scottcurl, sittandes med armbågar på knä. Mot slutet av låten utfördes några 
smala armhävningar med händerna på brädan och ståendes stångcurl med skivstång var 
sista övningen.  
Låt 9 – Kondition 
Detta var finallåten för konditionen och pulsen ökade som mest under hela passet, cirka 
80-85% av max. Övningar som utfallshopp, jämfotahopp och ”hopp över bräda” utfördes.  
Låt 10 – Styrka 
Styrketräning för axlar och magmuskulatur bedrevs i denna låt och pulsen sjönk 
successivt. Skivstången användes för att utföra drag mot haka, militärpress och 
magrullningar och en övning för baksida axlar utfördes med hjälp av hantlar.  
Låt 11 – Styrka 
I passets sista styrkelåt låg fokus på den inre muskulaturen som mage och ländrygg. 
Funktionella övningar med egen kroppsvikt användes, som rygglyft liggandes på brädan, 
höftlyft, sidorotationer och bakåtcrunch.  
Låt 12 – Aktiv dynamisk rörlighet 
Här användes pinnen åter för att jobba med rörligheten något mer utmanade än passets 
första låt. Hela kroppen involverades. 
Låt 13 – Passiv statisk rörlighet 
Passet avslutades med stretch för hela kroppen (se bilaga 3).  
 
2.5 Litteratursökning  
 
Sökning av artiklar har gjorts i databaserna Pubmed, Sportdiscus och Science direct. 
Sökord som användses, enskilt eller i kombination, var; condition, endurance, strength, 
flexibility, stretch, circuit-training, combined strength and aerobic training, superset, 
anaerobic and aerobic training.  
 
2.6 Statistisk analys  
 
I studien användes Microsoft Excel och SPSS 16.0  vid utförandet av statistiska analyser.  
Före och efter resultaten på kondition och styrketester testades genom ett t-test för en 
normalfördelad population. Ett chi-2 test gjordes på resultaten från studiens rörlighetstest 
eftersom ett chi-2 test används vid icke-parametriska variabler. Den statistiska 
signifikansen sattes till p<0,05. 
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3. Resultat 
 
Försökspersonerna i gruppen bestod av 8 kvinnor i medelåldern 24,9 ± 2,3 år.  
Den yngsta kvinnan var 22 år och den äldsta var 30 år gammal. Försökspersonerna deltog 
i ett kombinationsträningspass där aerob uthållighetsträning, styrketräning och rörlighet 
tränades till musik. För att undersöka eventuella förändringar i de olika fysiologiska 
parametrarna genomfördes tester (se metod), en vecka innan träningsinterventionens start 
och en vecka efter interventionens slut.   
 
3.1 Konditionstest  
 
För att undersöka om den aeroba uthålligheten förbättrades efter 8 veckors 
kombinationspass utfördes Harvard steptest före och efter träningsinterventionen. 
Figur 1 visar att försökspersonerna förbättrade sig signifikant på Harvard Steptest efter 8 
veckors kombinationspass. Gruppen ökade i genomsnitt från 55, 0  ± 14,1 före mot 68, 0 
± 8,9 efter; p=0,005  
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Figur 1: Testresultat på konditionstestet Harvard steptest, mätt med Harvard Step Index. De blå 
staplarna visar före studiens start och de gröna visar försökspersonernas resultat efter åtta veckors 
kombinationsträningspass. * signifikant (p < 0,05) förbättring jämfört med före 
interventionsstudiens början.  
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3.2 Styrketest  
 
Förändringar i deltagarnas styrka testades med 4 stycken styrketester. Figur 2, 3 och 4 
visar att försökspersonerna förbättrade sig signifikant i alla olika styrketester.   
För att undersöka om det blivit någon förbättring i benstyrkan efter åtta veckors 
kombinationsträning genomfördes knäböj i Smithmaskin före och efter 
träningsinterventionen. Figur 2 visar att försökspersonerna förbättrade sig signifikant i 
knäböj i Smithmaskin efter 8 veckors kombinationspass. Gruppen ökade i genomsnitt 
från 34,7 ± 8,0 före mot 45,7±8,1 efter; p=0,0002.  
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Figur 2: Testresultat på knäböj i Smithmaskin mätt i kg. De blå staplarna visar före studiens start 
och de gröna staplarna visar försökspersonernas resultat efter studiens gång. * signifikant (p < 
0,05) skillnad jämfört med före interventionsstudiens start.  
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För att undersöka om styrkan i överkroppen förbättrades efter 8 veckors 
kombinationspass utfördes stångrodd och bänkpress före och efter träningsinterventionen. 
Figur 3a visar att försökspersonerna förbättrade sig signifikant i Stångrodd efter åtta 
veckors kombinationsträning. Gruppen ökade i genomsnitt från 29,1 ± 3,2 före mot 32,9 ± 
3,7 efter; p= 0,0008. Figur 3b visar att försökspersonerna förbättrat sig signifikant i 
bänkpress, gruppen ökade i genomsnitt från  24,7 ± 2,0 före mot 27,8 ± 4,2 efter; p= 0,01 
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Figur 3a: Testresultat på lutande stångrodd 
mätt i kg. De blå staplarna visar före studiens 
start och de gröna visar försökspersonernas 
resultat efter studiens gång. * signifikant (p < 
0,05) skillnad jämfört med före 
interventionsstudiens start.  
 

Figur 3b: Testresultat i bänkpress mätt i kg. 
De blå staplarna visar före studiens start och 
de gröna visar försökspersonernas resultat 
efter studiens gång. * signifikant (p < 0,05) 
skillnad jämfört med före interventions-
studiens start.  
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För att undersöka om styrkan i magen förbättrades efter 8 veckors kombinationspass 
utfördes plankan före och efter träningsinterventionen. 
Figur 4 visar att försökspersonerna förbättrade sig signifikant i plankan efter 8 veckors 
kombinationspass. Gruppen ökade i genomsnitt från 69,8  ±  20,2 före mot 98,3 ±  
39,3efter; p=0,02. 
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Figur 4: Testresultat i plankan mätt i sekunder. De blå staplarna visar före studiens start och de 
gröna visar försökspersonernas resultat efter studiens gång. * signifikant (p < 0,05  skillnad 
jämfört med före interventionsstudiens start 
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3.3 Rörlighetstest 
  
För att undersöka om rörligheten förbättrades efter 8 veckors kombinationspass utfördes 
två stycken rörlighetstest, knäböj med sträckta armar och ett hamstringstest före och efter 
träningsinterventionen. Figur 5a visar att försökspersonerna inte har fått signifikans i 
knäböj med sträckta armar efter 8 veckors kombinationspass. Gruppen ökade i 
genomsnitt från  1  ±  0 före mot 1,6 ±  0,5 efter; p= 0,5. Figur 5b visar att 
försökspersonerna inte heller här har fått signifikans i hamstringstestet efter 8 veckors 
kombinationspass. Gruppen ökade i genomsnitt från 1,6  ±  0,5 före mot 1,9 ±  0,6 efter; 
p= 0,1.  
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5a Testresultat på knäböj med sträckta 
armar, mätt med ”Functional Movement 
Screen”:s poängskala 1-3.(se bilaga 2). De blå 
staplarna visar före studiens start och de gröna 
visar försökspersonernas resultat efter studiens 
gång. Inga signifikanta skillnader noterades.  

Figur 5b: Testresultat på hamstrings rörlighet, mätt 
med ”Functional Movement Screen”:s poäng 1-3.(se 
bilaga 2)  De blå staplarna visar före studiens start och 
de gröna visar försökspersonernas resultat efter 
studiens gång. Inga signifikanta skillnader noterades.  
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4. Diskussion  
 
4.1 Resultatdiskussion  
 
Försökspersonernas kondition förbättrades signifikant enligt utvärderingsmetoden 
Harvard step-test (p < 0,05). Av resultaten kan det antas att passuppläggets 
konditionsdelar varit bra, då deltagarna förbättrat sin kondition efter studiens gång. 
Konditionsresultaten visar att intervallträning är ett bra sätt att förbättra sin aeroba 
förmåga på och stödjer tidigare forskning som påstår att intervallträning är en bra 
träningsform som ökar den totala mängden intensivt arbete (7, 11). Tidigare forskning 
menar även att liknande resultat kan uppnås vid aerob träning som vid intervallträning 
med mindre träningsvolym (12). Förbättringarna i den aeroba uthålligheten kan även bero 
på styrketräningen då styrketräning kan öka den aeroba förmågan (15).   
 
Resultatet i knäböj i smithmaskin blev signifikant (p < 0,05) och försökspersonerna kunde 
i genomsnitt lyfta 11kg mer efter träningsinterventionen. Författarna tror att ökningen i 
knäböj beror dels på att en hel del knäböj utfördes i passets styrkedelar men även på att 
konditionslåtarna innehöll en hel del benstyrka. Knäböj utfördes redan i uppvärmningen 
som rörlighetsövning och sedan i första styrkelåten.  
 
I stångrodd och bänkpress förbättrades försökspersonerna i genomsnitt med 3,5kg, 
respektive 3kg och testresultaten var signifikanta (p < 0,05). I genomsnitt blev det bara 
små ökningar i både stångrodd och bänkpress hos deltagarna, vilket kan förklaras bland 
annat med att träningsperioden varit relativt kort och att överkroppen inte tränats lika 
mycket som underkroppen.  
 
I plankan visade resultaten signifikans (p < 0,05) och gruppen ökade i genomsnitt tiden 
med 28 sekunder. Ökningen kan bero på att magmuskulaturen har medverkat under stora 
delar av träningspasset och inte enbart i sista styrkelåten. Tidigare forskning har visat att 
magmuskulaturen involveras statiskt i både styrkeövningar och konditionsträning (2).  
 
Försökspersonerna förbättrade sig i både över- och underkroppsstyrka efter åtta veckors 
träning. Resultaten från denna studie stämmer överens med tidigare studie som fann att 
styrketräning med en intensitet på 70-90% av max, 6-10 repetitioner med tre set ökade 
styrkan (15). Studien stödjer även tidigare forskning som menar att kombinerad styrke- 
och konditionsträning som sker två gånger i veckan under en kortare tid, inte påverkar 
styrketräningen negativt (24). Denna studie mätte inte hur ökningen i styrka uppstod, men 
eftersom studien varade i åtta veckor så spekulerar vi att det beror huvudsakligen på en 
neuromuskulär anpassning i musklerna (14). Under de första 1-2 månaderna vid 
styrketräning sker en större ökning i styrka än vad man kan förklara med muskeltillväxt. 
Ökningen sker bland annat genom att centrala nervsystemet kopplar in fler motoriska 
enheter, ökar frekvensen och får ett bra samspel mellan de motoriska enheterna (14).   
 
Rörligheten är den del som försökspersonerna visat minst förbättringar i och det fanns 
ingen signifikans i något av testen (p > 0,05), vilket kan bero på att rörligheten tränades 
minst i passet. Knäböj med sträckta armar repeterades fler gånger än 
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hamstringsrörligheten och därför skulle detta kunna förklara att det testet förbättrades 
mer än hamstringsrörligheten. Författarna tror att hamstringsrörligheten tränades för lite 
för att få ett nämnvärt resultat. För att förbättra sin rörlighet måste övningar utföras där 
kraven på rörlighet överskrider den nuvarande nivån hos individen (7). Då träningspasset 
inte var individanpassat är det möjligt att kraven på rörlighetsträningen inte överskred 
den dåvarande rörligheten hos en del av försökspersonerna. Tidigare forskning har visat 
på att rörlighetsträning under sex veckor kan förbättra rörligheten, vilket tyder på att 
träningstiden borde ha varit tillräckligt lång. Då utformningen på programmet i denna 
studie skiljde sig från den tidigare forskningen så kan vi sammanfattningsvis utvärdera att 
fler set och repetitioner hade behövts för att rörligheten skulle förbättras signifikant (22). 
 
Resultaten som framkommit i studien säger emot de studier som visar på att kondition 
och styrketräning i ett och samma pass är negativt, då de minskar varandras effekt (11). 
Däremot stödjer vår studie de artiklar som menar att samtidig styrke- och 
konditionsträning inte anses påverka konditionsträningen negativt då studien lett till ökad 
kondition hos deltagarna. Den stödjer även tidigare artiklar som tyder på att om en 
kombinerad träning sker två gånger i veckan, under en kortare tid, påverkas inte 
styrkeökning negativt (24). Denna studie stödjer även de artiklar som visar att en 
kombination av styrka och kondition resulterar i ökad styrka och ökad kondition. (23, 
24).  
 
Det finns forskningsresultat som visar på att rörlighet och styrketräning negativt kan 
påverka varandra (8). Vår studie stödjer delvis den artikel som menar att styrketräning 
inte påverkar rörligheten negativt utan kan istället förbättra viss ROM (8). Trots att 
rörlighetsresultaten inte blev signifikanta gick det att urskilja viss förbättring i rörlighet 
hos några deltagare. Studien stödjer även delvis den artikel som visar att en kombination 
av aerob uthållighetsträning och styrketräning kan leda till ökning i ROM i flera leder då 
de i den studien fann att en del av försökspersonerna förbättrade sin rörlighet efter 16 
veckor. Den stora skillnaden mellan vår studie och tidigare studie var att den var gjord på 
äldre personer (19). Enligt andra studier kan rörligheten minska vid styrketräning, det 
säger emot denna studie då ingen försämrat sin rörlighet efter träningsperioden (6). 
 
 
4.2 Metoddiskussion  
 
Träningspasset utformades med antagandet att försökspersonerna skulle förbättra sin 
styrka, kondition och rörlighet genom att träna passet två gånger i veckan under åtta 
veckor. Författarna valde en form av intervallträning som innebar en alternering mellan 
kondition, där pulsen steg, och styrka, där pulsen sjönk, för att effektivt kunna arbeta 
intensivt genom hela passet (7, 11). Gruppträning valdes som träningsform, vilket kan ha 
påverkat resultatet, då det är svårt att kontrollera hur hög intensitet deltagarna uppnår 
under passet. Hade det funnits tillgång till pulsklockor hade det varit ett bra sätt att 
kontrollera intensiteten. Men författarna har under de åtta veckor som studien pågått 
upplevt att samtliga försökspersoner har varit motiverade och utövat samtliga övningar i 
träningspasset på bästa sätt.  
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Konditionsdelarna genomfördes på step-up bräda med stegrande intensitet för att 
deltagarna skulle orka med hela passet och få bra effekt. Step-up brädan hade även syftet 
att användas till styrke- och rörlighetsövningarna (2). Harvards steptest valdes ut som test 
för konditionen, detta på grund av att det liknar det sätt som tränas i passet (11). Några 
försökspersoner upplevde att de fick mjölksyra i benen, vilket var jobbigast och inte den 
höga arbetsbelastningen för hjärtat. Det hade varit intressant att genomföra ett cykeltest 
alternativt löptest för att se skillnaderna.  
 
I styrketräningslåtarna valde författarna att använda super-sets tekniken för att få ut så 
mycket som möjligt av styrketräningen. Med hjälp av super-sets hanns flera övningar och 
set med och författarna tror att träningen på så vis blivit mer effektiv (18). Anledningen 
till genomförandet av fyra styrketest var att författarna ville se hur passet påverkade 
styrkan i hela kroppen. Det fanns inte möjlighet att testa varenda enskild muskel och 
därför valdes fyra test ut, som övergripande involverade hela kroppen. Då 
försöksgruppen bestod av nybörjare valde författarna att göra submaximala styrketester 
med 6RM (se bilaga 2). För att bättre uppskatta den maximala styrkan kunde 1RM testats 
istället för 6RM, men författarna ansåg inte att detta var relevant då de aldrig tränade 
maxstyrka i passet (10). De ansåg även att skaderisken hade blivit större.  
 
I början och slutet av passet utfördes rörlighetsträning, eftersom både uppvärmning och 
nedvarvning bör innehålla detta moment då det hjälper till att bibehålla och utveckla 
range of motion (ROM) (2). Vid val av rörlighetstest ville författarna involvera hela 
kroppen i den mån det gick och vid knäböj med armarna sträckta avslöjas brister i 
rörligheten på flera ställen (27). Hamstringstestet kan ha varit något vilseledande då 
försökspersonerna kan ha lyft motsatta benet något. Goniometer hade varit ett bra 
mätinstrument att använda för att tydligare se om det skett förändringar. Då författarna 
valde poängsystem är det svårt att se förändringar då det bara finns tre nivåer. Det krävs 
en stor förbättring för att få en högre poäng. 
 
Innan testerna utfördes på försökspersonerna repeterade författarna tillvägagångssättet 
genom att testa dem på varandra för att undvika felkällor vid de riktiga testerna. Testerna 
genomfördes i samma ordning vid båda testtillfällena och ungefär vid samma tidpunkt. 
Författarna ansvarade för samma arbetsuppgifter vid andra testtillfället som vid första, för 
att undvika felkällor. Men det fanns andra faktorer som bör tas hänsyn till när det gäller 
testerna, bland annat spelar dagsformen hos försökspersonerna roll. En försöksperson 
hade till exempel träningsvärk och en annan hade inte ätit på hela dagen vid första 
testtillfället. En annan felkälla är att vid andra testtillfället kan försökspersonerna ha 
förbättrat sin teknik i testerna, eftersom övningarna funnits med i träningspasset. Därför 
kanske det vore bättre att ha andra tester än de övningar som fanns med i passet. 
Testerna utfördes i ett gym vilket kan ha påverkat försökspersonerna, då det har varit 
människor runt omkring dem. Författarna var noggranna med att tekniken skulle vara 
korrekt men det finns ändå möjlighet att någon repetition blivit mindre bra hos 
försökspersonerna, då det var svårt att bestämma exakta riktlinjer.  
 
Träningspasset har upplevts som bra, roligt och jobbigt av deltagarna. En försöksperson 
med ryggsmärtor upplevde minskad smärta efter ett par veckor träning. 
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Försökspersonerna upplevde överlag att de ökade i styrka, fick bättre kondition och blev 
mer vältränade av vad de berättat. Det hade varit intressant att göra en enkätundersökning 
av de subjektiva upplevelserna. 
 
Studien hade behövt fler försökspersoner. Det är svårt att dra slutsatsar med endast åtta 
personer. Inom gruppen har det också varit mer och mindre frånvaro på grund av 
sjukdomar och andra förhinder (se bilaga 4).  
 
 
4.3 Slutsats  
 
Resultaten tyder på att det går att utveckla både kondition och styrka i ett och samma pass 
genom att träna det två gånger i veckan under åtta veckor, men när det gäller 
rörlighetsträning verkar det som att det krävs både fler träningstillfällen och repetitioner 
för att få en större effekt.  
 
 
4.4 Framtida forskning  
 
Författarna anser att det behöver göras fler och större studier där träning bedrivs med 
inslag av både styrka, kondition och rörlighet i ett och samma pass. Studierna bör 
innehålla fler deltagare och pågå under en längre period. I framtida studier skulle det vara 
bra att ha kontrollgrupper som enbart tränar styrketräning, enbart konditionsträning eller 
enbart rörlighetsträning för att se om de skiljer sig ifrån de som tränar kombinerat. Det 
vore även intressant att jämföra kombinerad träning på samma dag med att träna på olika 
dagar och se vilka skillnaderna blivit. Det kan även vara bra att undersöka hur kostintaget 
och andra omkringliggande faktorer, påverkar träningsresultaten (14). 
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Bilaga 1 
Introduktionsbrev  

Våra namn är Cecilia och Sandra och vi studerar Biomedicin med inriktning fysisk 
träning på Högskolan i Halmstad. Vår undersökning syftar på att se om det går att 
förbättras i kondition, styrka och rörlighet med hjälp av vårt nya intervall- 
gruppträningspass under en åtta veckors period.  
 
Undersökningen är en del av vårt examensarbete/c-uppsats och avser att öka vår 
förståelse för ämnet och dessutom försöka besvara frågeställningen ovan. Genom 
slumpmässigt urval av kvinnor som tränar 1-2 ggr i veckan i åldern 18-35 år har du blivit 
utvald att delta.  
 
Att delta i studien innebär att du kommer att träna vårt gruppträningspass 2 gånger i 
veckan under en åtta veckors period. Före och efter perioden kommer du att få genomgå 
konditionstest, styrketest och rörlighets test. Under tiden får du inte träna något annat på 
grund av att vi ska se vilka effekter just vårt nya träningspass får. 
 
Det är frivilligt att delta i studien och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan.  
Resultatet av undersökningen kommer att finnas som sammanställt material i vår C-
uppsats och finnas tillgängligt via Halmstad högskolas bibliotek. Resultatet av studien 
kommer att presenteras anonymt vilket betyder att inga namn kommer att nämnas.  
 
 
 
Tack på förhand för din tid och ditt engagemang! 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Cecilia Bergander , Sandra Lindström Handledare: Jennie Maley               
Högskolan i Halmstad               Sektionen för Ekonomi  
Box 823     och teknik 
30118 Halmstad     Högskolan i Halmstad 
cissi_11@hotmail.com, 0708668816 
sandra-lindstrom@ hotmail.com, 0736453349 
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Bilaga  2 
 
Konditionstest 
 
Harvard Step test  
 
Testmaterial 
Pall eller pallar med höjden 35-50 centimeter, klocka, metronom, eventuellt pulsklocka.  
  
Testpersonen går upp och ner på en pall med en given frekvens på 30 ggr/min. Varje 
cykel består utav fyra rörelser, ena benet ställs på pallen, andra benet ställs på pallen, ena 
benet ställs på golvet och andra benet ställs på golvet. Metronomen anger takten inställd 
på 120 slag per minut. Det är viktigt att tänka på att armarna ska hållas längs med sidan 
och att kroppen ska vara rak. Vilken höjd pallen ska ha och hur länge arbetet ska pågå 
bestäms av en tabell. Kvinnor äldre än 18 år ska ha en 43 centimeter hög pall och hålla på 
i 5 minuter. Efter testet får testpersonen vila sittandes och pulsen avläses 3 ggr med 30 
sekunders mellanrum. Från sekund 60-90, 120-150 och 180-210.  
 
Resultatet beräknas med Harvard steptestindex (HSTI) enligt följande formel: 
HSTI=(t*100)/F1+F2+F3)*2 
T = arbetstiden  
F1+ F2+ F3 = summan av hjärtslagen under tre 30 sekunders perioder  
 
HSTI beskriver hastigheten i återhämtningen. Ju snabbare pulsen återhämtar sig, desto 
högre HSTI får testpersonen.  
 
 
Styrketester 
 
Knäböj i smithmaskin 
 
Testet mäter styrkeförmågan i framförallt muskulatur som extenderar knäleden och 
höftleden. Testet är lämpligt för såväl motioner som elitidrottare.  
Utrustning som krävs: Smithmaskin, skivstång, viktskivor. 
Utförande: Testpersonen placerar händerna något bredare än axelbrett på skivstången och 
kliver under skivstången som sitter fast i smithmaskinen. Skivstången placeras på den 
övre delen av m. deltoideus. Fötternas placering ska vara parallellt med varandra i golvet, 
något bredare än höftbrett med tårna lite utåtvinklade. Testpersonen lyfter av skivstången 
från ställningen genom att sträcka höft och knän och haka ur smithspärren och startar 
lyftet. Vid nedgången stabiliserar testpersonen kroppen genom att spänna bålen. Ryggen 
ska hållas rak, armbågarna höga och bröstkorgen uppåt- och utåtriktad. Knäna är i linje 
med fötterna och hälarna har hela tiden kontakt med golvet. Testpersonen böjer höft och 
knän tills låren är parallella med golvet och bålen böjs aningen framåt. Från den djupaste 
positionen sträcker testpersonen på höftleden och knäleden tills startpositionen har nåtts. 
Samma position på rygg, armbågar och bröstkorg behålls vid uppgången. Avslutningsvis 
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hakar testpersonen i smithspärren så att skivstången vilar i hållarna. Personen böjer på 
höft och knä och kliver ur. 
 
Framåtlutande stångrodd 
Denna övning testar styrkan i framförallt ryggmuskulaturen. Muskler som aktiveras i 
denna övning är latissimus dorsi, teres major, bakre delen av deltoideus, rhomboideus, 
trapezius, biceps, brachialis och brachioradialis. När testet utförs ska knäna vara aningen 
böjda och kroppen böjd i cirka 45 graders vinkel och ryggen ska behållas rak. Greppet på 
skivstången ska vara något bredare än axelbrett med överhandsgrepp och armarna ska 
bara hänga rakt ned från axlarna. Skivstången dras upp mot bröstet och sedan tillbaka, 
magen hålls hela tiden spänd. 
 
Bänkpress 
Testet mäter styrkeförmågan i överkroppens muskulatur.  
Testet är lämpligt för såväl motioner som elitidrottare.  
Utrustning som krävs: Skivstång, skivstångsställning, viktskivor, plan träningsbänk. 
Utförande: Testpersonen lägger sig på rygg på en plan träningsbänk med fötterna i golvet. 
Huvudet, axlarna, ryggen och sätet ska ha kontakt med bänken hela tiden och ögonen ska 
vara rakt under skivstången som vilar på ställningen. Testpersonen greppar stången något 
bredare än axelbrett med en sluten pronerad handfattning. Personen lyfter av skivstången 
och placerar den över bröstkorgen med armbågarna helt sträckta. Lyftet startar från denna 
position och testpersonen sänker skivstången rakt ner genom att böja på armbågarna tills 
den snuddar vid bröstkorgen. Från den djupaste positionen startar uppgången genom att 
armarna sträcks tills armbågarna är helt sträckta. Avslutningsvis läggs skivstången 
tillbaka på ställningen. 
 
I alla tre ovannämnda styrketester uppskattades en vikt där de skulle klara av att göra 
cirka sex repetitioner. På så vis gick det att uppskatta hur de låg till styrkemässigt. Mallen 
nedan följdes vid utförandet av styrketesterna. 
 
Riktlinjer för 6RM test (kan även användas för att exempelvis testa 5RM, 10RM): 
● Försökspersonen får värma upp med 5 – 10 repetitioner med 50% av den uppskattade 
6RM vikten. 
● Efter en minuts vila utför försökspersonen 6 repetitioner på 70% av den uppskattade 
6RM vikten. 
● Sedan ökas belastningen till 90% av den uppskattade 6RM vikten och försökspersonen 
utför 3-6 repetitioner. 
● Efter minst två minuters vila utförs 6RM med 100% av den uppskattade belastningen.  

 
Om försökspersonerna då klarar fler än 6RM kommer ännu en omgång att genomföras 
med mer vikt. 
.  
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Plankan  
Testet utförs för att kunna bedöma hur M. transversus abdominis och Mm. multifidis kan 
stabilisera bålen vid stödstående på armbågar. Under testets gång ska rygg, nacke och 
huvud behållas i en rak position. M.transversus och Mm. multifidis betraktas som 
bålstabilitetens viktigaste muskler och benämns därför primära bålstabilisatorer. En god 
förmåga att stabilisera bålen har avgörande betydelse för hur bra en person kan 
kontrollera, överföra och stötta krafter som produceras i bålen. 
 
 
Rörlighetstester 
 
Deep Squat  
Syftet med djupa knäböj är att undersöka symmetri, bilateral skillnader och rörlighet i 
höft, knä och vrist. Genom att hålla pinnen över huvudet syns bilateralitet, symmetri och 
rörlighet i skuldran och i övre delen av ryggraden.  
 
Individens placerar fötterna axlarna brett isär och håller stången i händerna med 90 
grader i armbågen för att hitta rätt bredd på fattningen av stången. Sedan pressas stången 
över huvudet med armarna sträckta rakt upp. Individen får sedan instruktionen att sakta 
gå ner i en knäböjsposition och tre repetitioner utförs. Knäböjen ska utföras med hälarna i 
golvet, huvudet och bröstet ska peka framåt och stången ska vara maximalt pressad över 
huvudet.  
 
Straight leg raise  
Syftet med Active Straight leg testet är att upptäcka den aktiva rörligheten i Mm. 
hamstrings och M. gastrocnemicus och M. soleus.  
 
Individens utgångsposition är liggande på rygg med avslappnande armar längs med sidan, 
handflatorna upp och huvudet ligger i golvet. En planka är placerad under knäna på den 
aktiva. Testledaren identifierar sedan testpersonens Anterior, Superior Iliac Spine, (ASIS) 
och mittpunkten på patella. Kommande instruktion till testpersonen blir att lyfta benet 
med en dorsalflexerad vrist och extenderat knä, samtidigt som ett stabilt bäcken 
upprätthålls. Det motsatta knäet ska ligga i mot plankan i golvet och lika så huvudet ska 
hållas nere på golvet under testets gång. När testbenet har nått sin range of position, tar 
man och ställer stången (pinnen) på samma sida utmed den mediala fotknölen på 
testbenet lodrätt ner till golvet. Testet utförs tre gånger på varje sida.  
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Bilaga 3 
 

Passbeskrivning  
 

Låt 1 – Rörlighet med pinne uppvärmning                                                                                        
Marklyft x 4                                                                                                                                                           
Luta bak, sida, sida, bak, sida, sida, bak                                                                                                   
Paus                                                                                                                                                          
Knäböj med raka armar x 4                                                                                                                  
Marklyft med knälyft + axelpress x 4                                                                                                      
Pinne bakom nacke rotation lyft knä x 4                                                                                                    
------II-------    med knäböj + sträck ut ben x 4                                                                                   
Knäböj med raka armar x 4                                                                                                                   
Hel sektion – marklyft, luta bak, knäböj med raka armar                                                                  
Rulla bak axlar                                                                                                                                     
Rotation i överkropp med nedåtsträckta armar x 2                                                                                    
------II------   + knälyft x 4                                                                                                                               
Hel sektion – marklyft, luta bak, sida, sida, knäböj x 3 

Låt 2 – Uppvärmning på golvet 
Rulla bak axlar och andas in 
Side to side x 8 
4 sidtap/knä x 4 
2 steg iväg x 4 
Gå 3 steg fram vänster knä 
4 Steptouch x 2 
Gå 3 steg fram vänster knä 
4 Heelkick x 2 
4 sidtap/knä x 4 
2 steg iväg x 4 
Gå 3 steg fram vänster knä 
4 Heelkick x 2 
Gå 3 steg fram vänster knä 
Knäböj sidan x 2 
Stretch sida, insida lår x 2 
Gå 3 steg fram vänster knä 
Knäböj sidan med hopp x 4 
 
Låt 3 – Kondition 1 
Tap på låda x 8 
Tap på golvet x 8 
3 kickar 1 knä + jogg på golvet x 4 
Andas in 
Tap på golvet x 8 
Singel knä i mitten x 8 
3 kickar 1 knä + jogg på golvet x 4 
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Studsa sida till sida långsamma x 4 
         -----II-----   på låda + golv x 4 
         -----II-----  på låda + snabba på golv x 4 
3 kickar 1 knä + jogg på golvet x 2 lugnt  
       ----II-----  x 4 fullt ös 
 
Låt 4 – Styrka ben 
Frontsquat 
4/4 x 1 
2/2 x 6 
3/1 x 6 
Utfall 
4/4 x 1 
2/2 x 4 
1/3 x 5 
Frontsquat 
Utfall 
4/4 x 1 
2/2 x 4 
1/3 x 5 
 
Låt 5 – Kondition 2 
Jogga 4 på låda 4 på golv x 8 
Knäböj hoppa ut i sidan x 8 
Snabbs frys knä i mitten x 8 
Andas in paus 
Jogga 4 på låda 4 på golv x 4 
Pendla 4 på låda 4 jogg på golv x 4 
Knäböj hoppa ut i sidan x 8 
Snabbs frys knä i mitten x 8 
Snabba fötter på golvet 
3 stamp åt sidan + 1 knäböj x 8 
Knäböj hoppa ut i sidan x 8 
Snabbs frys knä i mitten x 8 
Knäböj hopp i mitten x 8 
Andas in, Dance 
 
Låt 6 – Styrka rygg/bröst 
Marklyft x 8 
Smal rodd x 8 
Bred rodd x 4-5 
Paus 
Trippel bred rodd x 4 
Bänkpress x 4 
Paus 
Bänkpress x 8 
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Marklyft x 4 
Paus 
Smal rodd x 8 
Paus 
Trippel bred rodd x 4 
Bänkpress  
 
Låt 7 – Kondition 3 
Händer på låda jogga in med knä 
Trippel knä (i luften) 
Burpies 
Studa sida till sida/Jax/skidor 
Händer på låda jogga in med knä 
Trippel knä (i luften) 
Burpies 
Studa sida till sida/Jax/skidor 
Spring i sidled 
Studsa boll i sidled – gör mål 
Trippel knä 
Skaka loss 
Burpies 
Studa sida till sida/Jax/skidor 
Spring i sidled 
Studsa boll i sidled – gör mål 
Armhävning med rotation 
Spring på låda 
 
Låt 8 – Styrka Triceps/biceps 
Triceps frenchpress x 8 
Biceps scottcurl x 10 
Triceps frenchpress x 11 
Biceps scottcurl x 8 
Dips x 10 
Stående bicpescurl x 12 
Triceps armhävningar x 8 
 
Låt 9 – Kondition 4 FINAL 
Andas in 
Basic steg 
Singel knä 
Gunde – hoppa över låda 
Studsa bakom låda 
Utfallshopp – pulsa på den femte 
2 steg iväg armar runt 
Gunde – hoppa över låda 
Studsa bakom låda 
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Utfallshopp – pulsa på den femte 
2 steg iväg armar runt 
Stanna och andas 
Gunde – hoppa över låda 
Utfallshopp – pulsa på den femte 
Nötknäckaren 
 
Låt 10 – Styrka axlar/mage 
Stångdrag mot haka x 8 
Militärpress x 10-12 
Magrullning x 8 
Baksida axlar med hantlar 
Stångdrag mot haka  
Militärpress  
Magrullning  
Plankan 
 
Låt 11 – Styrka ländrygg/mage 
Diagonallyft x 8 
Lyft bara ben x 4 
Lyft armar + ben samtidigt x 4 
Diagonal pendellyft x 15 håll statiskt 
Höftlyft x 8 
Lyft armar mot fötter x 7 
Sidorotation med viktplatta x 8 
Bakåt situps med viktplatta x 8 
 
Låt 12 – Rörlighet med pinne 
Liggande dynamisk hamstring stretch 
Raka armar bakom huvud (bröst, lats) 
Pinne på knä stretch ländrygg 
Liggande dynamisk hamstring stretch 
Sitta på huk, sträck upp armar 
Stjärna – dra in knä – luta över 
Andas in – rulla bak axlar 
Stjärna – dra in knä – luta över 
Knäböj med uppsträckta armar 
Draken 
 
Låt 13 – Stretch med pinne 
Insida lår v 
Framsida lår v 
Höftböjare v 
Bröst (pinne bakom) 
Rotation i bröstrygg 
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Insida lår h 
Framsida lår h 
Höftböjare h 
Vad mot pinne h + v 
Baksida lår – häng över och lägg ner pinne 
Triceps och sida (ta tag om arm) h + v 
Nacken h + v 
Axlar h + v 
Sträck fram armar (skulderblad) 
Armar rakt upp 
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Bilaga 4 
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