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Sammanfattning  

Bakgrund 
Människan mår bra av fysisk aktivitet. Det finns mycket tidigare evidensbaserad forskning 

som stärker detta. Trots de positiva fördelarna som kommer med fysisk aktivitet är det allt 

färre människor som rör på sig tillräckligt mycket. Detta påverkar samhället negativt.  

En väldigt utsatt grupp för den negativa samhällstrenden är unga studenter. Studenter har ofta 

en konstant hög arbetsbörda med pågående studier, arbete och viktiga livsval. Det kan leda 

till att de ofta drabbas av stress och andra psykiska samt fysiska riskfaktorer. Unga inom 

utbildning är också samhällets framtid, där av borde mer forskning och promotivt arbete 

läggas där. Syfte är att undersöka unga studenters fysiska och psykiska välmående före och 

efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning.  

Metod 

För att svara på studiens frågeställningar genomfördes en intervention med kvantitativ metod. 

12 sedan tidigare otränade studenter, både män och kvinnor, med en medelålder på 24 år 

rekryterades via mailutskick. Graden av nuvarande fysisk kapacitet och tidigare erfarenhet av 

fysisk aktivitet fick de rekryterande själva skatta. Testledarna valde efter anmälan ut de 

personer som uppnådde kriterierna. Kriterierna för att delta var att studera på högskola eller 

universitet och att vara lågt till måttligt aktiv, inte hade någon inplanerad fysiska aktivitet i 

sin vardag och tidigare inte tränat på elitnivå.  

De utvalda deltagarna genomförde fysiska och psykologiska tester innan en sex veckors 

träningsperiod, bestående av högintensiv styrketräning. Högintensiv styrketräning innebar 

styrketräning i högintensivt utförande med många repetitioner. Till störst del funktionella 

helkroppsövningar där låga vikter eller kroppsvikt användes.  

Efter avslutad träningsperiod återkom samma tester. Data samlades sedan in och 

sammanställdes med deskriptiv statistik. Sammanställda data analyserades genom t-test och 

Chi2-test i Microsoft Excel.  

Resultat 
Både de fysiska och psykiska testerna visade goda resultat efter sex veckors intervention med 

ledarledd högintensiv styrketräning. Majoriteten av alla tester visade en signifikant ökning i 



 

 

	
 

fysisk kapacitet och psykiskt välmående hos deltagarna. Sex veckor med ledarledd 

högintensiv styrketräning gav lust till fortsatt fysisk aktivitet.  

Slutsats 
Sex veckor med ledarledd högintensiv träning ökar otränade studenters fysiska kapacitet och 

psykiska mående påfallande och med hög signifikans. Sex veckor med ledarledd högintensiv 

styrketräning gav lust till fortsatt fysisk aktivitet. 

Nyckelord:  Fysisk aktivitet, psykiskt välmående, stress, benefits of group activities, 

stillasittande, empowerment, physical activity, behavior change.  

  



 

 

	
 

Summary  

Background 

A human’s well-being increases with physical activity. There exist many evidence-based 

research findings that strengthen this theory. However, despite the positive benefits of 

physical activity, few people are physically active today. This affects the members of the 

society in a negative way. 

An especially vulnerable group for this negative trend includes young students. Students 

often have a constant high workload with ongoing studies, work and important life choices to 

make. In many cases, this situation can lead to stress and other psychological and physical 

risk factors. Since young studying people are the future of our society, more research and 

promotional work should be placed here to put an end to this increasing problem. The aim is 

to examine the physical and mental well-being of young students before and after six weeks 

of leadership-led, high intensity strength training. 

Method 
To be able to respond to this study's questions, an intervention was conducted with a 

quantitative methodology. 12 previously untrained students, both men and women, with an 

average age of 24 years were recruited by email. Physical capacity and previous experience 

of physical activity were appreciated by themselves. The test leaders selected the persons 

who met the criteria after the announcement. The criteria for attending were to study at 

college or university and to be low to moderately active, not have any planned physical 

activity in their daily lives and not train in the elite level. 

The selected participants performed physical and psychological tests before a six-week 

training period, consisting of high intensity strength training. High intensity strength training 

involved weight training in high intensity performance with many repetitions. For the most 

part functional full body exercises where low weights or body weight were used. 

After the training period had ended, the same tests were conducted. The data from the tests 

was then collected and compiled with descriptive statistics. 

Results 
After six weeks of intervention with leadership-led high intensity strength training, both the 

physical and the psychological tests showed good results. Almost all tests showed an increase 



 

 

	
 

in physical capacity and psychological well-being in the participants, and the increase in 

relation to a majority of the tests were significant. For a full report see appendix 3. Six weeks 

of leadership-led, high-intensity exercise gave lust for continued psychical activity. 

Conclusion  

Six weeks of leadership-led, high-intensity exercise significantly increases the physical 

capacity and the psychological well-being of untrained students. Six weeks of leadership-led, 

high-intensity exercise gave lust for continued psychical activity.  

Keyword:  Fysisk aktivitet, psykiskt välmående, stress, benefits of group activities, 

stillasittande, empowerment, physical activity, behavior change.   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Efter 12 år i grundskola och gymnasium samt tre år med studier på universitetsnivå hade vi 

själva upplevt och även noterat hos andra, ett ständigt krav på prestation. Att vara student 

innebär ett konstant kunskapssökande och kunskapssamlande framför böcker, datorer eller 

under föreläsningar.  

Detta kan leda till att största delen av dagen består av stillasittande arbete med begränsad 

fysisk aktivitet. En längre period av stillasittande och begränsad fysisk aktivitet leder till 

försämrad fysisk kapacitet och psykiskt välmående. (Ekblom-Bak 2013, s. 160) 

Kravet på ständig prestation kan även påverka den psykiska hälsan. Stress över betyg och 

ekonomi är ofta hög. Känslan av att alltid ha något mer att studera kan göra att det inaktiva 

beteendet följer med från skolan till hemmet. Där kan studierna prioriteras över andra 

fritidsaktiviteter, dit fysisk aktivitet, sociala sammankomster och själslig återhämtning ofta 

räknas in. 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie var att med kvantitativ metod se hur mycket studenters fysiska 

och psykiska välmående kunde öka med sex veckors ledarledd högintensiv styrketräning. 

Samt om dessa sex veckor kunde skapa fortsatt lust för fysisk aktivitet.  

1.3 Fysisk aktivitet och fysisk kapacitet  

Stillasittande hos befolkningen har ökat markant de senaste decennierna. Vilket resulterat i att 

det har blivit ett stort hälsoproblem i västvärlden. Som det ser ut i dagsläget sitter svensken 

ner i genomsnitt nio timmar per dag, vilket motsvarar 58 procent av den vakna tiden. 

Resterande tid, sex och en halv timme, ägnas åt lågintensiv aktivitet som stående och 

förflyttning. Endast en halv timme, cirka fyra procent, ägnas åt fysisk aktivitet. (Statens 

Folkhälsoinstitut 2012, s. 12) Långvarigt stillasittande kan få många negativa följder. Bland 

annat låg energiomsättning, övervikt, en ökad risk att drabbas av diabetes typ-2 och förtid 

död (Ekblom-Bak 2013, s. 160). 

Den rekommenderade fysiska aktiviteten för vuxna är 150 minuter per vecka med måttlig 

intensitet, alternativt 75 minuter per vecka med hög intensitet. Dessa minuter bör spridas ut 
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på minst tre dagar under veckan. Även muskelstärkande träning rekommenderas minst två 

gånger i veckan. (Fyss 2017, s. 95) 

Den muskelstärkande träningen kan bland annat vara styrketräning. Styrketräning är per 

nationalencyklopedins definition träning som ökar den muskulära styrkan. Det kan ske både 

dynamiskt och isometriskt och med belastning av den egna kroppen eller andra vikter.  De 

faktorer som påverkar styrkan är bland annat muskelns tvärsnittsyta och nervfunktion. Även 

fibertypsmassa och energiomsättning kan påverka. (nationalencyklopedin, 2018) 

Det som sker vid styrketräning är att hjärnan skickar information om att en rörelse ska 

utföras. Informationen skickas som aktionspotential genom det centrala nervsystemet. 

Aktionspotentialen löper längst axon till motorneuron, som i sin tur aktiverar muskelfibrerna. 

På så sätt utför muskeln rörelse (Kenney, Wilmore & Costill. 2015, s. 74 ff.). Det är till en 

början den neurologiska anpassning som ger ökad muskelstyrka, då aktionspotentialen lär sig 

att aktivera fler muskelfibrer för maximal styrkeutveckling. (ibid, s. 245) Men med 

kontinuerligt utförande av styrketräning växer muskelfibrerna, så kallat hypertrofi. Muskeln 

blir då större och starkare (Edström & Grimby. 1986, ss. 104 – 126).  

1.4 Fysisk aktivitet och biologiska effekter  

Fysisk aktivitet så som muskelstärkande träning minskar risken för många 

folkhälsosjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom (Jurca et al. 2005, ss 1849 - 1855), metabola 

syndromet (Mailik et al. 2004, ss 1245 – 1250), benbrott (Kohrt et al. 2014, ss 1985 – 1996) 

och psykisk ohälsa (Oeland et al. 2010, ss. 210 – 217). Fysisk aktivitet minskar även risken 

för förtid död (Gale et al. 2007, ss 228 – 235). 

De biologiska effekterna av regelbunden fysisk aktivitet över tid är många. Långsiktiga 

effekter ser man bland annat i skelettmuskulaturen. Muskeltillväxt och förmågan att rekrytera 

och aktivera motoriska enheter sker inom fyra till åtta veckor efter påbörjad fysisk aktivitet. 

(Saltin & Gollnick. 1983, ss. 555 – 631) 

Hjärtmuskulaturen förbättras också genom att kamrarnas storlek blir större och väggarna 

tjockare. Med större och starkare hjärtkammare kan hjärtat fyllas bättre i den diastoliska fasen 

och få ett högre tryck i den systoliska fasen. Det ger en bättre slagvolym och total 

hjärtminutvolym. (Prior, La Gerche. 2012, ss. 947 – 955) 
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Fysisk aktivitet sänker även blodtrycket genom att påverka kärlens förmåga att utvidga sig 

och skapa större inre volym, så att blodtillförseln kan öka (Ibid). Det sker förändring till det 

positiva i blodfetterna som är kopplat till hjärt-kärlsjukdom (Gordon, Chen & Durstine. 2014, 

ss 253 – 259). Bindväven runt muskulaturen blir starkare och mer tålig. Fysisk aktivet har till 

och med visat sig bättre än NSAID preparat och vila vid vissa fall av bindvävsinflammation 

(Dideriksen 2014, ss. 61 - 70).  

1.5 Fysisk aktivitet och psykiskt mående  

Människans psykiska mående påverkas positivt av fysisk aktivitet. Kognitiv förmåga, så som 

minne, reaktionsförmåga och inlärningsförmåga förbättras (Hillman, Erickson, & Kramer. 

2008, ss. 58 – 65). Man får en bättre sömnkvalitet, depressionssymtom minskar och 

självkänslan ökar (Sing et al. 2005, ss 768 – 776; Oeland et al. 2010, ss. 210 – 217).  

I den nationella folkhälsoenkäten från 2016 skattade 27 procent av Sveriges befolkning, 

åldrarna 18 – 84, att de hade ett lågt psykiskt välbefinnande. Av de var det 16 procent som 

skattade helt avsaknad av psykiskt välbefinnande. Enkäten genomförs vartannat år i uppdrag 

av folkhälsomyndigheten. År 2016 svarade 20 000 personer, uttagna genom ett slumpmässigt 

och obundet urval. Enkäten bestod av 64 frågor. (Folkhälsomyndigheten, 2016) 

Flertal av de kognitiva förmågorna ökar vid regelbunden fysisk aktivitet. Som minne, 

reaktion- och inlärningsförmåga. Majoriteten av den existerande forskningen inom detta 

område är gjort på den äldre delen av befolkningen. Men det finns bevis på att de kognitiva 

förmågorna gynnas genom hela livsspannet och ökar akademisk prestation även hos unga. 

(Hillman, Erickson, & Kramer. 2008, ss. 58 – 65). 

I en studie där 48 personer med lätt till måttlig depression och ångestsyndrom fick utföra 

fysisk aktivitet 120 minuter i veckan, under 20 veckor, visades en markant ökning av 

välmående. (Oeland et al. 2010, ss. 210 – 217). Men även om personen inte lider av 

depression eller ångest, så stärker fysisk aktivitet det psykiska måendet på andra sätt, 

tillexempel känslan av trötthet. Epidemiologiska bevis visar på en 40 procent minskad risk att 

uppleva känslor av trötthet vid regelbunden fysisk aktivitet. Det finns starka orsakssamband 

mellan inaktivitet och känsla av låg energi. (Puetz. 2006, ss. 767 – 780). Känsla av låg energi 

kan tänkas skapa olust i vardagen och sämre prestation.  

Vidare visar en annan studie att just högintensiv motståndträning, liknande som utförs i denna 

studie, lindrar depression, ökar sömn- samt livskvalitet med 50 procent mer än vid lågintensiv 
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träning. Resultat visar att efter åtta veckors fysisk aktivitet skattade deltagarna i studien 50 

procent lägre på en depressionskala i 61 procent av fallen vid högintensiv träning. Jämfört 

med endast 29 procent vid lågintensiv träning. (Sing et al. 2005, ss 768 – 776) 

1.6 Fysisk aktivitet och beteende  

Tidsbrist den största orsaken till fysisk inaktivitet. För unga människor har det visat sig att det 

också kan bero på en känsla av inkompetens i sammanhang kring fysisk aktivitet. Det som 

skulle behövas är en beteendeförändring hos dessa unga. (Biddle & Mutrie. 2001, s. 349 ff.) 

Att få en kortare förändring i aktivitetsvanor, på cirka tre till tolv veckor, är relativt lätt att 

uppnå. Då får individen känna de positiva effekterna av fysisk aktivitet men har inte 

implementerat en större beteendeförändring. En långsiktig förändring på sex till 24 månader 

är mycket svårare att uppnå. Det kräver att individen ändrar sitt beteende och känner sig 

motiverad till att fortsätta. (Ibid, s. 349 ff.) 

1.7 Syfte  

Med grund i forskning om människans fysiska kapacitet och psykiska välmående i samband 

med fysisk aktivitet utfördes en kvantitativ longitudinell studie med syfte att undersöka unga 

studenters fysiska och psykiska välmående före och efter sex veckor med ledarledd 

högintensiv styrketräning.  

Frågeställningarna var att se hur mycket den fysiska kapaciteten ökade hos de otränade 

studenterna efter sex veckor med ledarledd högintensiv träning. Även hur mycket det 

psykiska måendet förbättrades. En sekundär frågeställning var att se om lusten till fortsatt 

fysisk aktivitet kunde infinna sig hos studenterna efter en sådan kort tidsperiod som sex 

veckor.  

Hypotesen var att sex veckor ledarledd högintensiv styrketräning ökar den fysiska 

kapaciteten och det psykiska måendet hos tidigare otränade studenter. Även att dem upplever 

en viss lust till fortsatt fysisk aktivitet.  
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2 Metod 

2.1 Förberedande arbete 

Studien startade med planläggning av arbetet. Deltagarna rekryterades via mailutskick. 

Reliabla test med hög validitet valdes ut. Detta för att mäta fysisk kapacitet och psykiskt 

mående, innan och efter sex veckors ledarledd högintensiv styrketräning. 

De fysiska tester som valdes ut var pulsmätning, blodtryck, kroppssammansättning med hjälp 

av bioimpedansvåg och måttband. Ett Ekblom-bak cykelergometertest, 50 uppresningar från 

stol, Sörensen test och ett pyramidtest.  

Delar av GIH:s hälsoenkät valdes ut för att mäta det psykiska måendet hos deltagarna. 

Material som användes var pulsklocka med pulsband, elektronisk blodtrycksmaskin med 

manschett, måttband, bioimpedansvåg, en monarkergometercykel, en stol med 45 cm 

sitthöjd, övre delen av en plint, en uppställd pyramid, tidtagarur, RPE-20 borgskala, se bilaga 

5, och testprotokoll. 

Efter valda test planerades ett förtest och ett eftertest in i LTIV-labbet på Gymnastik- och 

idrottshögskolan. Testerna utfördes en vecka innan och en vecka efter sex veckors 

intervention. Träningslokal på Gymnastik- och idrottshögskolan bokades och träningsupplägg 

lades upp.  

All data från de fysiska testerna analyserades med hjälp av T-test och all data från 

hälsoenkäten med hjälp av Chi2-test.  

Tidigare relevant forskning om ämnet söktes fram via Gymnastik- och idrottshögskolans 

bibliotekskatalog, Discovery, PubMed, Google Schollar och DiVA.  

2.2 Metodval fysisk kapacitet   

Puls 

Pulsen mättes med hjälp av en pulsklocka och ett pulsband. Pulsklockan placerades på 

deltagens vänstra handled och pulsband runt personens bröst, nedre delen av sternum. 

Personen fick sitta ned fem minuter för stabil puls innan vilopuls noterades i protokollet. 

Normal vilopuls ligger på 60 - 80 slag per minut. 
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Blodtryck 

Deltagarens blodtryck mättes med en elektronisk blodtrycksmaskin. En manschett placerades 

högt upp på personens vänstra arm. Underarmens placering var vilande i horisontellt läge mot 

en plan yta. Efter att armen och manschetten hade placerats i rätt läge togs blodtryck. 

Normalt blodtryck är 120/80.  

Kroppsmätning  

Deltagarens kroppslängd mättes med hjälp av en mätsticka fäst på väggen. Personen stod utan 

skor på en plan yta vinkelrätt mot mätstickan. Hälarna placerades intill varandra mot väggen 

och fötterna med en 60 graders vinkel utåt. Vikten fördelades jämt mellan båda fötterna. 

Personen placerade sig med god hållning och skulderbladen mot mätstickan. Blicken riktades 

rakt fram. (Bellardini et al. 2009, s. 332 ff.) 

Deltagarens midjemått togs med hjälp av måttband. Personen stod i atletisk grundposition 

med armarna lätt ut från kroppen. Måttbandet lades runt personens midja på det smalaste 

stället. Personen tog ett djupt andetag och i slutet av utandningen mättes midjans omfång. 

Kvinnor bör ej ha ett högre midjemått än 80 cm och män ej högre än 94 cm. (Lohman, Roche 

& Martorell. 1988. Se Bellardini et al. 2009, s. 337)  

Kroppssammansättning med bioimpedansvåg  

Kroppssammansättning mättes med en bioimpedansvåg. Vågen mätte sammansättning med 

hjälp av elektroniska signaler som färdades mellan fot och hand. Vågen räknar då ut en 

ungefärlig procent i fett och i fettfri massa. Personens totala kroppsmassa i kilo mättes även 

med bioimpedansvågen. 

Vågen ställdes in efter personens kön, ålder och längd. Deltagaren ställde sig sedan med bara 

fötter på vågen och fattade tag i vågens handtag. Efter avslutad mätning klev personen av och 

ett kvitto på kroppssammansättning skrevs ut. En normal fettprocent för kvinnor är 20 - 30% 

och för män 8 - 24%.  

Ekblom-bak cykelergometertest 

 För att mäta testpersonens syreupptagningsförmåga utfördes ett submaximalt 

cykelergometertest. Ergometercykeln kalibrerades och ställdes in efter testpersonens längd. 

Därefter cyklade personen i fyra minuter på en standardbelastning och tempo i takt på 60 

varv per minut. Efter dessa fyra minuter höjdes belastningen utefter testpersonens 

egenskattade fysiska kapacitet. Fyra minuters cykling på den högre belastningen utfördes i 
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samma tempo, 60 varv per minut. Under den sista minuten på båda belastningarna noterades 

puls och uppskattad ansträngning med hjälp av Borg RPE – 20, se bilaga 5. (Ekblom-Bak et 

al. 2014, s. 319 ff.) Den maximala syreupptagningsförmågan beräknades sedan utifrån ålder, 

vikt, slutbelastning och medelpuls. (Björkman et al. 2016)  

50 uppresningar från stol 

Deltagarens uthållighet och styrka i de nedre extremiteterna mättes med ett dynamiskt 

hastighetstest. Under så kort tid som möjligt utfördes 50 uppresningar från sittandes på stol 

till stående. Personens placering under testet var med båda fötterna i marken, säte långt ut på 

stolsitsen, rygg lätt framåt och händer korsade över bröstet. För en korrekt uppresning 

krävdes det att knä och höftled var sträckta vid stående läge och att sätet snuddade stolsitsen 

vid sittande läge. Antalet uppresningar under 30 sekunder och antal uppresningar med endast 

snudd av stol noterades i testprotokollet.  

Sörensen 

Med ett statiskt utförande testades deltagaren uthållighet och styrka i spinalmuskulaturen, 

baksida lår samt sätesmusklerna. Personen låg på en plint med ansikte nedåt. 

Höftbenskammen placerades i kant med plinten, så att överkropp föll fritt utanför. Personens 

ben fixerades med hjälp av testledaren så att överkropp kunde hållas i en rak och statisk 

horisontell position som kontrollerades med hjälp av en spegelvägg. Armarna korsades över 

bröstet. Vid avvikelse från korrekt position uppmanades personen att återgå till horisontell 

position. Testet avbröts om personen inte återgick till korrekt position inom tre sekunder 

eller själv tog valet att avbryta. (Demoulin et al. 2006, ss 43 - 50) 

Pyramidtest 

För att testa personens utveckling av Power utfördes ett pyramidtest. Pyramiden var en 

uppbyggd trappramp mellan två avståndsmarkeringar. Avståndet mellan markeringarna var 

5,5 meter. Pyramiden var 1,3 meter lång inklusive trappstegen och 0,6 meter lång exklusive 

trappstegen och hade en höjd på 0,62 meter. Trapprampen bestod av två trappsteg där vardera 

var 0,2 meter hög och cirka 0,18 meter lång. (Andersson et al. 2011, ss. 502 - 512) 

Deltagaren skulle med så hög hastighet som möjligt ta sig fram och tillbaka över pyramiden 

under en tidsintervall på fem minuter. Under varje minut noterades antal vändor över 

pyramiden och ansträngning efter Borg RPE-20 (se bilaga 5) uppskattades. Viktigt under 

testet var att personen rörde sig hela vägen mellan avståndsmarkeringarna och att båda 
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fötterna hade kontakt med den högsta plinten, en av trappstegen, samt golv mellan plint och 

markering. (Ibid, ss. 502 - 512) 

Efter avslutat test skattade personen upplevd ansträngning med hjälp av Borg RPE – 20, se 

bilaga 5. Puls noterades fyra gånger. En gång direkt efter avslutat test, efter en minut, efter 

två minuter och efter fem minuter. Efter fem minuter noterades även blodtryck. 

Kraftutveckling räknades sedan ut efter formeln vikt*plinthöjd*9,81/tid. (Ibid, ss. 502 - 512)  

2.3 Metodval psykiskt mående 

GIH:s hälsoenkät  

Inför både för- och eftertest fyllde alla deltagare i valda delar ur GIH:s hälsoenkät (se bilaga 

6). De valda delarna behandlade frågor om upplevd fysiskt och psykiskt mående. Enkäten 

bestod av kryssfrågor och vid vissa delar extra kommentarsfält för annan relevant 

information.  

Enkäten gav information om deltagarnas fysiska och psykiska status för att genomföra 

testerna och interventionen. Även data till analys om psykiskt mående samlades in via 

enkäten.  

GIH:s hälsoenkät används både i utbildning och forskningssyfte. Enkäten används bland 

annat i olika hälsoprojekt som ligger inom kurser för kandidatprogram i idrottsvetenskap vid 

Gymnastik och-idrottshögskolan. 

2.4 Standardisering 

Under samtliga test var standardiseringen hög. Med standardisering menas enhetlighet testen 

igenom. Lokalen och utrustningen som användes var samma vid samtliga test. Deltagaren 

utförde testerna i samma ordning och vid samma tid på dygnet. Detta med samma testledare 

och med kläder samt skor av samma slag. Detta för att få så lika förutsättningar som möjligt. 

Deltagaren informerades även om att det var bra att inta samma kost innan samtliga test. 

Detta var dock inget som kontrollerades.  

Deltagaren fick även upprepande information om samtliga testförfaranden och att personen 

när som helst kunde avbryta ett test. (Bellardini et al. 2009, s. 28 f.) 
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2.5 Urval 

Rekrytering genomfördes via mailutskick till fyra universitet och högskolor i 

Stockholmsområdet, med cirka 69 000 registrerade studenter. Mailet skickades ut via 

skolornas studentkårer. Deltagarna anmälde sig genom att svara på inbjudan och godkändes 

av testledarna om kriterierna uppfylldes. Kriterierna gällde sysselsättning och tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet. Deltagarna skulle vara studerande och ha en låg till mellan 

tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet. Låg till mellan tidigare erfarenhet betyder att inte ha 

någon inplanerad fysiska aktivitet i sin vardag och inte tidigare tränat på elitnivå. 

Totalt 16 visade intresse för interventionen. En valde att ej delta av okänd orsak och en blev 

nekad av testledare på grund av att den inte uppfyllde kriterierna. Urvalet efter rekrytering 

blev totalt 14 deltagare. Under interventionens gång skedde två bortfall. Detta på grund av låg 

deltagande under interventionen. Det resulterade i att 12 deltagare genomförde hela studien. 

Av de var sju kvinnor och fem män. Medelåldern var 24 år vid interventionens start. Alla var 

studerande, se tabell 1. 

2.6 Träningen 

Interventionen utfördes i Gymnastik- och idrottshögskolans lokaler under sex veckor med tre 

passtilfällen i veckan. Två stycken eftermiddagspass och ett morgonpass. Alla träningspassen 

var en timme långa och innehöll tre delar. Uppvärmning, högintensiv styrketräning och 

avslutades sedan med nedvarvning. Högintensiv styrketräning innebar styrketräning i 

högintensivt utförande med många repetitioner. Till störst del funktionella helkroppsövningar 

där låga vikter eller kroppsvikt användes. 

Närvaron på passen var i medeltal 11,75 på totalt 18 träningspass, vilket motsvarar ett 

deltagande på 65 procent. De deltagare som närvarande vid mindre än ett pass i veckan 

räknades som bortfall.   

2.7 Uppföljning  

En sekundär frågeställning var att se om sex veckor med ledarledd högintensiv träning kunde 

skapa fortsatt lust till fysisk aktivitet hos otränade studenter. Uppföljning på detta gjordes två 

månader efter avslutad intervention genom mail och sms.  
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2.8 Statistik 

De statistikprogram som användes för att sammanställa data var Microsoft Excel, där 

numeriska relationer mellan de mätbara egenskaperna i tester och enkät analyserades. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 86). För de fysiska testerna räknades medeltal och signifikans 

ut med hjälp av t-test. De psykiska självskattade testerna från GIH:s hälsoenkät, se bilaga 6, 

räknandes ut i procentform och signifikans beräknades genom Chi2-test. 

2.9 Reliabilitet och validitet 

Tillförlitlighet och upprepbarhet är mycket viktigt och ligger till grund för kvalitetssäkrad 

forskning.  

Med reliabilitet menas observationens förmåga till upprepbarhet. Upprepade genomförande 

av observationer inom ett kort tidspektrum, förutsatt att ingenting har ändrats, ska ger samma 

resultat. (Ibid, s. 122) För att mäta mätmetodernas reliabilitet i denna studie har t-test 

används. Deltagarna har genomfört samma test vid två tillfällen med sex veckors mellanrum. 

För att undvika en underskattning av reliabiliteten på grund av inlärningseffekt mellan de två 

tillfällena fick deltagarna väldigt noggranna instruktioner vid först testanförandet. Om 

möjligt, fick de även testa att utföra rörelsen några gånger. Detta för att kunna räkna bort den 

initiala inlärningseffekten. De mer fysiskt krävande testen, så som cykelergometertest och 

pyramidtest, kunde ej deltagaren utföra i sin helhet innan testgenomförandet. Vilket kan ha 

lett till att reliabiliteten blev sämre. Även reliabilitetsproblem på grund av överskattning kan 

ha förekommit. Detta på grund av minneseffekter. Deltagarna minns resultatet från tidigare 

mätningar och svarar samt presterar utefter det. För att undvika överskattning bör det gå så 

pass lång tid mellan mätningarna att deltagaren ej minns resultaten. Sex veckor kan vara för 

kort tid för att undvika denna överskattning. Men för att inte bidra till det, gav testledarna 

inga indikationer på vad deltagaren hade presterat under tidigare test. (Ibid, s. 122 f.) 

För att testledarna inte skulle påverka resultaten genom förväntningar och förhoppningar att 

möta studiens hypotes, genomfördes samtliga test med otroligt noggranna instruktioner. Detta 

för att få så hög interbedömarreliabilitet som möjligt. Trots försiktigheten så går det inte att 

undvika den underliggande förväntan helt och vissa mätfel kan ha uppkommit på grund av 

detta. (Ibid, s. 130) 

För att säkra reliabiliteten i övrig valdes test ut efter testledarnas tidigare erfarenhet. Samtliga 

test hade testledarna blivit utbildade inom och använt sig av tidigare. Instruktioner och 
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utförande var därför ingenting okänt. Testinstrumenten kalibrerades inför varje testtillfälle. 

Både lokal och instrument var detsamma vid alla test. Bedömningen skedde med tydliga 

riktlinjer, väldigt lite frihet fanns för testledaren att själv bedöma resultat. Deltagaren fick 

också instruktioner om att hålla standardiseringen hög. Med det menas enhetlighet, så som 

likande kläder, förberedelser och kost innan test. Detta var dock inget som kontrollerades. 

(Ibid, s. 131 ff.) 

Validitet är huruvida den valda mätmetoden mäter det som skall mätas. Med intern validitet 

kontrolleras det om de finns ett orsakssamband mellan den oberoende variabeln och den 

beroende variabeln. I samtliga test fanns det flera faktorer som kunde påverka den oberoende 

variabeln, så som händelser utanför forskningssituationen och deltagar- samt ledareffekter, 

bias. Händelser utanför forskningssituationen var ingenting testledarna kunde påverka. Inte 

heller kortsiktiga processer, både fysiska och psykiska hos deltagarna. Men bias på grund av 

deltagar- och ledareffekter försöktes undvikas genom att minimera förväntningar, 

föreställningar och idéer, så kallad social önskvärdhet. (Ibid, s. 131 ff.) 

På grund den korta tiden mellan mätningarna, sex veckor, var faktorer som mognad, 

instrumentella effekter och bortfall små. Ingen större mognadseffekt hann infinna sig på den 

korta tiden. Inter heller testinstrumenten hann åldras. Bortfallet var också lågt, delvis på 

grund av den korta perioden. Utöver detta var gruppen homogen och testen var upplagda för 

att minimera trötthet. (Ibid, s. 131 ff.) 

Den externa validiteten, generaliserbarheten, var hög. Testen gick lätt att göra om med 

samma utfall. En mindre skillnad i tillexempel miljö skulle med stor sannolikhet inte gett ett 

annat resultat. Även urvalet var representativt för målpopulationen då deltagare rekryterades 

utanför den närmare bekvämlighetsurvalet, som hade varit studenter vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan. Studenterna kom istället från andra högskolor och universitet där 

idrottsvetenskap inte studeras. Om urvalet hade valt med större bekvämlighet hade deltagarna 

med stört sannolikhet haft en högre grad av fysik och kunskap om studiens syfte. (Ibid, s. 143 

ff.) 

Mätmetoderna hade hög innehållsvaliditet och mätte de fysiska och psykiska faktorerna som 

ville mätas. (Ibid, s. 145) 
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2.10 Etiska överväganden 

Etiska aspekter som behövde tas hänsyn till under studien var meningsskillnader av tidigare 

erfarenhet och nuvarande status av fysisk aktivitet. Även aktsamhet över kroppsideal och 

föreställningar om fysisk aktivitet bland deltagarna.  

En annan aspekt var tydlighet med att allt inom studien var frivilligt och att deltagarna när 

som helst fick avbryta. Även mätning av fysisk kapacitet, kroppssammansättning och GIH:s 

hälsoenkät var frivillig.  

Under uppsatsskrivningen nämndes inga namn eller personliga data. Detta för att säkra 

deltagarnas integritet. Endast testledarna har tillgång till all data i form av originalkopior för 

granskningsändamål.  

 

3 Resultat 

Både de fysiska och psykiska testerna visade goda resultat efter sex veckors intervention med 

ledarledd högintensiv styrketräning. Näst intill alla tester visade en ökning i fysisk kapacitet 

och psykiskt välmående hos deltagarna. Majoriteten av resultaten var signifikanta. För 

fullständig rapport se bilaga 3. 

Tabell 1 visar en sammanfattning över deltagarnas antal, bortfall, ålder (medel), vilopuls 

(medel), kön och arbete innan samt efter interventionen. 

 
 

 
 

 
 
  

        
Deltagare, antal 14 12 2 

Ålder, år  24 24,2 -  

Vilopuls slag/min  90 84 -  

Kvinna, antal  9 7 2 

Man, antal  5 5 0 

Arbetade utanför studier, 
antal   

13 12 - 

 

  

Förtest Eftertest Bortfall 
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3.1 Resultat fysisk kapacitet  

Resultatet av 50 uppresningar från stol visade att deltagarnas muskeluthållighet hade 

förbättrats. Detta genom en sänkning av genomsnittlig maxtid på 12,3 sekunder, vilket 

motsvarar en förbättring på 24 procent. Detta med en signifikans på P = 0,002.  

 

Figur 1 visar resultat från 50 uppresningar från stol. Muskeluthållighet i de nedre 

extremiteterna. P = <0,010. 

Sörensens test visade att deltagnas muskeluthållighet i ländrygg, baksida lår samt 

sätesmuskulaturen hade ökat med 28 procent. Resultatet under förtest var i genomsnitt 117,9 

sekunder och under eftertest 163,6 sekunder, vilket motsvarar en ökning på 45,7 sekunder. 

Detta med en signifikans på P = <0,0001.  
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Figur 2 visar resultat från Sörensens test. Muskeluthållighet i ländrygg, säte och baksida lår. 

P = <0,0001. 

Resultatet av deltagarnas syreupptag vid Ekblom Bak cykelergometertest visade en ökning 

från 44 ml/kg/min till 45,1 ml/kg/min, vilket motsvarar en ökning på två procent. Detta var 

dock ej signifikant och hade ett P-värde på P = 0,52.  

 

Figur 3 visar resultat från Ekblom Bak cykelergometertest. Syreupptagningsförmåga. P = 

>0,05 

Deltagarnas muskulära effektutveckling vid pyramidtestet visade en ökning genom 7,9 fler 

rundor, en ökning på nio procent. Under förtest genomförde deltagarna 79 vändor i medeltal 

och under eftertest 86,9 vändor i medeltal. Resultatet visade en signifikans på P = 0,008.  
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Figur 4 visar resultat från effektutveckling pyramidtest efter 5 min. P = <0,01. 

3.2 Resultat psykiskt mående  

Tabell 2 visar deltagarnas genomsnittliga resultat av psykiskt mående efter intervention. 100 

% är lika med full tillfredställelse av psykiskt mående.  

Hälsoenkät 
100 % =  
full 
tillfredsställelse 

    

Förtest  
medelvärde % 

Eftertest 
medelvärde % Skillnad %  P värde 

Upplevd, fysisk hälsa 50% 68% 18% <0,001  

Upplevd, psykisk 
hälsa 68% 75% 7% <0,001  

Studie- och/eller 
arbetsliv upplevd 

egenkontroll 
70% 73% 3% <0,001  

Privatliv, upplevd 
egenkontroll 73% 83% 11% <0,001  

Sömn och rekreation, 
god nattsömn 63% 71% 8% <0,001  

Tron till sig själv: 
fysisk aktivitet  66% 80% 14% <0,001  

 

Resultat av deltagarnas genomsnittliga psykiska mående visade en ökning i majoriteten av 

frågorna i enkäten. Den upplevda fysiska hälsan resulterade i störst ökning, 18 procent i 

genomsnitt och en signifikant skillnad på P = <0,001. Den upplevda psykiska hälsan visade 

en ökning med sju procent och med en signifikant skillnad på P = <0,05. Deltagarnas tro på 

sig själva vid fysisk aktivitet upplevdes i genomsnitt innan interventionen till 66 procent och 

efter interventionen till 88 procent. Detta gav en ökning på 14 procent och även det med 

signifikans på P = <0,05. Egenkontroll i studie- och arbetsliv visade en ökning med tre 

procent och egenkontroll i privatliv visade en ökning med 11 procent. Båda resultaten gav en 

signifikant skillnad på P = <0,001. Sömn och rekreation uppskattades också bättre i 

genomsnitt efter avslutad intervention. Från en uppskattning på 63 procent till 71 procent. 

Detta gav en ökning på åtta procent och signifikans på P = <0,05.  
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Figur 5 visar deltagarnas genomsnittliga resultat av psykiskt mående efter intervention. 100 

% är lika med full tillfredställelse av psykiskt mående.  

3.3 Resultat uppföljning  

Svaren från uppföljningen två månader efter avslutad intervention visade att 10 av 12 

deltagare hade upplevt en lust till fortsatt fysisk aktivitet. De hade även mött den lusten 

genom att på något sätt fortsätta vara fysiskt aktiv. Två av deltagarna hade upplevt en lust till 

fortsatt fysisk aktivitet men hade inte mött den lusten på något sätt. Därför gått tillbaka till sin 

tidigare låga nivå av fysisk aktivitet. Ingen av deltagarna hade haft noll lust till fysisk 

aktivitet efter avslutad intervention.  

4 Diskussion  

I detta avsnitt kommer resultaten att diskuteras med utgångspunkt i de två rubrikerna 

resultatdiskussion och metoddiskussion.  

I resultatdiskussionen kopplas studien kopplas till tidigare forskning och diskuteras utifrån 

studiens syfte, som var att mäta förbättring i fysisk kapacitet och psykiskt välmående hos 

studenter, innan och efter en sex veckors period av ledarledd högintensiv styrketräning. Även 

att ta reda på om sex veckor räckte för att skapa fortsatt lust till fysisk aktivitet. Studiens 

frågeställningar var att se hur mycket den fysiska kapaciteten ökade hos de otränade 
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studenterna efter sex veckor med ledarledd högintensiv träning. Även hur mycket det 

psykiska måendet förbättrades. En sekundär frågeställning var att se om lusten till fortsatt 

fysisk aktivitet kunde infinna sig hos studenterna efter en sådan kort tidsperiod som sex 

veckor. Hypotesen var att sex veckor ledarledd högintensiv styrketräning ökar den fysiska 

kapaciteten och det psykiska måendet hos tidigare otränade studenter. Även att dem upplever 

en viss lust till fortsatt fysisk aktivitet.  

Därefter följer metoddiskussionen som diskuterar och problematiserar studiens 

tillvägagångsätt och kvalité. Avslutas sedan med framtida forskning. 

4.1 Resultatdiskussion  

Efter avslutad intervention visades en signifikant förbättring i majoriteten av de fysiska 

testarna. De tester som visade störst genomsnittlig ökning var Sörensens test, med en ökning 

på 28 procent och 50 uppresningar från stol, med en ökning på 24 procent. Båda dessa test 

var för att mäta muskeluthållighet i valda delar av kroppen. Att dessa test visade en stor 

förbättring efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning kan tros beror på den 

neurologiska anpassningen. (Kenney, Wilmore & Costill. 2015, s. 245.) 

När en sedan tidigare otränad person börjar styrketräna sker initialt en neurologisk 

anpassning. Det som händer är en inlärningseffekt där personen lär sig utföra rörelsen med 

maximal styrkeutveckling. Detta kan stå för en stor del av styrkeutvecklingen. (Ibid, s. 245.)  

En tidigare studie angående just neurologisk anpassning för maximal styrkeutveckling visade 

att en grupp individer efter åtta veckors träning, med en frekvens på två dagar i veckan, hade 

ökat markant i 1RM (one repetition max). Under studiens gång togs regelbundna 

muskelbiopsier, vilket inte visade en hypertrofi i linje med det ökade 1RM:et. Slutsatsen blev 

då att ökningen i 1RM berodde på den neurologiska anpassningen som hände under 

träningsperioden. (Starton et al. 1994, ss. 1247 – 1255) 

Det submaximala cykelergometertestet Ekblom-Bak (Ekblom-Bak et al. 2014, s. 319 ff.) 

visade inga signifikanta resultat i deltagarnas syreupptagningsförmåga.  

Det blev en sänkning i deltagarnas genomsnittliga plusvärden med fyra procent vid den lägre 

belastningen och med 36 procent vid den högre belastningen. Detta var signifikanta resultat. 

Det kan visa en förbättring i fysisk kapacitet då en studie visar att vältränade individer har en 

lägre puls under ett submaximalt konditionstest än individer som är mindre tränade. Detta på 



 

 

	
 

18	

grund av att slagvolymen stiger och mer syrerikt blod transporteras vid varje hjärtslag. (Kwon 

et al. 2016, s. 286).   

En anledning till att deltagarnas syreupptagningsförmåga inte ökade kan vara för  att 

träningen i interventionen inte var upplagd med fokus på den aeroba förmågan. Forskning 

visar dock att anaerob högintensiv träning i intervallform kan ge samma resultat som cirka en 

timme med medelintensiv aerob träning Gibala et al. 2006, ss. 901 – 911). Mycket av den 

träningen deltagarna utförde var just högintensiva intervaller med fokus på puls, styrka och 

effektutveckling.  

Även pyramidtestet visade signifikant ökning i effektutveckling. Detta tros delvis bero på 

ökad fysisk kapacitet genom större muskelstyrka i nedre extremiteterna. Det kan också vara 

på grund av att deltagarna gjorde testet för andra gången. De kunde därför disponera sin 

effektutveckling bättre för maximal prestation.  

Resultat angående fysiskt mående visade sig också positivt efter sex veckor med ledarledd 

högintensiv styrketräning. Den självupplevda fysiska förmågan hos deltagarna ökade i 

genomsnitt med 18 procent. Även den upplevda psykiska hälsan ökade signifikant med sju 

procent.  

Känsla av egenkontroll skattades också högre, både i studielivet och i privatlivet. Den 

uppskattade känslan av egenkontroll är något som är viktigt för människan psykiska mående 

och speciellt i ung ålder då beteendemönster håller på att upprättas. Även tron på deras egna 

förmåga ökade.  

En systematisk sammanställning över tidigare forskning med syfte att fastställa vilka 

mekanismer för fysisk aktivitet som påverkar kognitiv och psykisk hälsa hos studenter, 

visade resultat som går i linje med våra. Den systematiska sammanställningen visade att den 

största mekanismen för förbättrad psykisk hälsa till följd av fysisk aktivitet var 

självuppfattning, självkänsla och egenkontroll (Lubans et al. 2016, ss 1 – 10.).  

Individer som utövar fysisk aktivitet regelbundet rapporterar större psykiskt välbefinnande än 

dem som inte motionerar. Hos människor som upplever lågt välbefinnande eller lider av 

psykisk ohälsa har fysisk aktivitet störst påverkan (Arnetz & Ekman 2013, s. 176).  

Fysisk aktivitet kan skapa en ändring av beteende som kan påverka känslor och tankar, 

minska passivitet och isolering. Negativa tankar om sig själv, självförtroende, självkänsla och 
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tilltro till sin egna förmåga påverkas också positivt av fysisk aktivitet (Ibid, s. 176). Till 

exempel visar en tvärsnittsstudie på 14 800 studenter att självskattning av hög fysisk aktivitet 

korrelerar med låg självskattning av psykisk ohälsa och stress (Vankim & Nelson 2013, s. 8 

ff.). Även detta går i linje och stärker våra resultat.  

Trots de positiva resultaten var sex veckor en väldigt kort period för både fysiologiska, 

psykologiska och beteendemässiga förändringar. De flesta beteendeförändringsteorier, bland 

annat den transteoretiska modellen, har stadier av förändring på över sex månader (Glanz, 

Rimer & Viswanath 2008, s. 97 ff.).  

En egen teori blev då att interventionen var en del i en redan pågående beteendeförändring 

hos deltagarna. Detta var inte något som testades eller diskuterades med deltagarna och kunde 

därför inte säkerställas. Om man ser till den transteoretiska modellen igen så bygger den på 

sex stycken stadier av förändring. Dessa är förnekelse, begrundade, förberedelse, handling, 

underhåll och uppsägning (Ibid, s. 97 ff.).  

Eftersom deltagarna själva hade sökt till att medverka i interventionen var de redan på 

förändringstadium förberedelse. De hade tagit beslut om att göra en förändring och hade tagit 

beteendesteg i den riktningen. Vår intervention blev sedan stadie av handling, ändrat 

beteende under en kortare tidsperiod. Under sammanställningen var majoriteten av deltagarna 

på väg in i det underhållande stadiet. Ett vidmakthållande av handlingen. Detta helt av egen 

drivkraft, men med erfarenheter från interventionen. Alla stadier från transteoretiska teorin. 

(Ibid, s. 97 ff.). 

Det interventionen kan ha gjort för deltagarna var att underlätta flera av 

beteendeförändringens processer. Den skapade en höjning av deltagarnas medvetenhet 

angående positiva faktorer av fysisk aktivitet, de fick utrymme till att omvärdera och frigöra 

sig själva i en trygg och accepterande miljö. Gruppen skapade även ett socialt sammanhang 

och mycket stöttning i förändringsprocessen.  

Genom återkoppling två månader efter avslutad intervention bekräftade alla deltagare att de 

hade upplevt lust till fortsatt fysisk aktivitet och majoriteten hade även reagerat på den lusten 

med handling. Majoriteten hade alltså fortsatt på sin beteendeförändring mot ett mer fysiskt 

aktivt liv.  

Förhoppningen var att deltagarna kom att fortsätta med den beteendeförändringen som 

interventionen hade hjälp till att starta. På lång sikt kan man se ännu fler positiva effekter av 
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fysisk aktivitet. Delvis en ökad fysisk kapacitet som motverkar folkhälsosjukdomar och förtid 

död (Fyss 2017, s. 95). Även ett bättre psykiskt mående, stresshantering och ökad tilltro till 

sin egen förmåga. (Arnetz & Ekman 2013, s. 176). 

Studien har visat positiva resultat på både fysisk kapacitet och psykiskt mående. Den visade 

också att sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning kan skapa lust för fortsatt fysisk 

aktivitet.  

4.2 Metoddiskussion  

Syftet och frågeställningarna byggde på antaganden inom det positivistiska vetenskapsidealet. 

Syftet med studien var att finna mer information om en redan etablerad teorigrund. 

Frågeställningarna var till stor del explanativa. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85 f.)  

Hypotesen var att sex veckor ledarledd högintensiv styrketräning ökar den fysiska 

kapaciteten och det psykiska måendet hos tidigare otränade studenter. Även att dem upplever 

en viss lust till fortsatt fysisk aktivitet.  

Urvalet i denna studie skedde genom bekvämlighetsurval (Ibid, s. 94) och deltagare 

rekryterades via mailutskick till olika universitet och högskolor i Stockholm. Kriterierna för 

att söka till studien var att personen skulle vara studerande. Ha en låg till måttlig tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet och en dåvarande låg till måttlig fysisk status. 

Av olika etiska aspekter, så som kroppsideal och träningshets skrevs det ej ut att det söktes 

otränade studenter. Utan personerna fick själva skatta sin tidigare erfarenhet av fysisk 

aktivitet och dåvarande fysiska förmåga. På grund av detta resulterade det i en grupp med 

ojämn fysisk, dock väldigt liten. Deltagarna var relativt jämna i fysisk kapacitet men vissa 

hade en högre grad av tidigare träningserfarenhet än andra. Den nuvarande fysiska aktiviteten 

var jämn, ingen av deltagarna hade inplanerad fysisk aktivitet i sin vardag förutom 

lärarstudenterna vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Den tidigare erfarenheten av fysisk 

aktivitet skilde sig något mellan deltagarna. Samtliga deltagare hade utövat föreningssporter 

som barn, men ingen hade tränat på elitnivå eller fortsatt upp i övre tonåren. Detta kan ha 

bidragit till en mindre försämring av resultaten i studien, då vältränade personer kan ha en 

mindre förbättringspotential (Psilander & Sahlin 2013, s. 140).  

Under interventionen skedde två bortfall på grund av lågt deltagande. Av 14 ursprungliga 

deltagare genomförde 12 hela interventionen. Båda bortfallen var kvinnor. Dessa bortfall gav 
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en bättre fördelning mellan könen. Det var totalt fem män och sju kvinnor som genomförde 

interventionen.  

Närvaron under passen i medeltal 11,75 av 18 stycken träningspass. De interna bortfallen 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 99) som resulterade i frånvaro under träningspass berodde i 

alla fallen på sjukdom, schemalagd skola eller arbete.   

De tester som användes för att mäta den fysiska kapaciteten används alla i utbildningssyfte 

vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Validiteten var hög mot det som skulle mätas. Med 

dessa test kunde en uppfattning av deltagarens fysiska kapacitet skapas. Samtliga tester 

passar för en individ med låg till måttlig tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet. Testutföranden 

är lätta och skaderisken låg. Både syreupptagning, utveckling av muskulär effektutveckling 

och muskeluthållighet i olika delar av kroppen mättes. Vilket alla är komponenter som kan 

förändras vid högintensiv styrketräning. Det gav testerna en god innehållsvaliditet.  

Mätning av syreupptagningsförmåga genom ergospirometri eller arbetsprov på cykel mätt i 

Watt, laktatmätning genom blodprov och styrkemätning med1 1 RM hade varit att föredra. 

Anledningen till att dessa test inte valdes var tillgänglighet, ekonomi och deltagarnas tidigare 

begränsade erfarenhet av fysisk aktivitet. Trots detta så har bland annat Ekblom Bak 

cykelergometertest, vilket är en av de mer etablerade tester som användes, en felmarginal på 

9 till 18 procent. Detta på grund av att den uppskattade maxpulsen (220 – ålder i siffror) inte 

alltid stämmer. (Björkman et al. 2016) 

Insamlingen av testen gjordes med givna protokoll. Testen utfördes under samma tid på 

dygnet, i samma lokal och under samma förutsättningar. Standardiseringen var så hög som 

möjlig. Deltagaren blev instruerade att i största möjliga mån förbereda sig på samma sätt 

innan både för och- eftertest. Båda testerna hölls av samma testledare. Testledaren var väl 

bekant med testen sedan tidigare och kunde ge ut korrekta instruktioner.  

För ännu högre standardisering hade det varit optimalt med en lokal där annan forskning eller 

undervisning inte var tillåten. Testinstrumenten kunde mellan testerna brukas av andra 

forskare och studenter, vilket kunde leda till slitage eller ändring av inställningar. Även en 

kontroll av försökspersonernas förberedelser skulle lett till högre standardisering, så som 

matintag, sömn och vätskeintag.  
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Minst ett till förtest hade också ökat standardiseringen. Detta eftersom neurologiska 

anpassningar sker i väldig hög grad under början av en period med fysisk aktivitet som 

styrketräning (Kenney, Wilmore & Costill. 2015, s. 245). 

Fysisk status och fysisk aktivitet var ett av de ämnen som hälsoenkäten behandlade. 

Deltagarna fick svara på detta genom självuppskattning. Detta ämne kunde vara svårt att 

uppskatta, och det var flera deltagare som tog upp det som ett problem. Det var därför inte 

lätt att uttala sig om huruvida resultaten om fysisk status och fysisk aktivitet från enkäterna i 

denna studie är reliabla och detta skapar validitetsproblem. Deltagarna kan ha överskattat 

eller underskattat sin fysiska status och sin fysiska kapacitet.  

Anledningen till träning tre dagar i veckan var för att forskning på dos-respons sambandet 

visade att träning två till tre dagar i veckan med en intensitet på 60 – 80 procent av maximal 

ansträngning var optimalt. Detta för personer med låg till måttlig fysisk status och som ville 

stärka kroppens muskler. Med dos-respons sambandet menas hur kroppen reagerade på 

träningens intensitet, duration och frekvens. (Rhea et al. 2003, s. 457 ff.) Med två till tre 

dagar i veckan så kunde deltagarna också missa ett antal träningspass utan att förlora de 

fysiska och psykiska fördelarna.  

Fysisk aktivitet i grupp kan ha många positiva effekter utöver ökningen av den enskildes 

fysiska och psykiska hälsa. Det kan även ge en känsla av sammanhang hos individen. Därav 

utfördes träningen i grupp och var ledarledd. Med gruppträning kan motivation för fortsatt 

träning hållas uppe, detta på grund av gemenskapen och de sociala samspelen (Carron et al. 

1998, ss.127 – 138). Det är mycket ledarens roll att skapa förutsättningar för sociala samspel 

hos gruppmedlemmarna (Bray et al. 2001, ss. 425 – 434). Därav lades mycket fokus på att 

hålla en motiverande och vänlig framtoning till alla deltagare med fokus på 

ledarskapspsykologi. En kort videofilm om träningsgruppen och dess träningsledare finns på 

Gymnastik- och idrottshögskolan hemsida.1 

Eftersom forskarnas roll också var som testledare och träningsledare blev rollen en 

distanserad aktörsroll. Mycket ansträngning lades på att miniminera forskarnas roll på 

testutförandet och datainsamlingsmetoden. Att vara en distanserad observatör som är att 

föredra, fungerade inte på grund av att forskarna hade flera roller. Genom att de hade en 

                                                
1https://www.youtube.com/watch?v=sTxIW1c6HCU&feature=youtu.be [2018-05-07]  
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aktörsroll så kunde de påverka deltagarna genom personlighet och förväntningar. (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 86) 

4.3 Framtida forskning  

Mer forskning skulle behövas på området om hur mycket fysisk aktivitet främjar den fysiska 

kapaciteten och det psykiska måendet hos unga. De är en utsatt grupp som skulle behöva mer 

verktyg för att möta den krävande vardagen. Fokus bör ligga på hur mycket det psykiska 

måendet förbättras, då det upplevdes att det var ett minder utforskat område än det fysiska. 

Även mer forskning inom beteendeförändring och hur man implementerar en bestående 

livsstilsförändring bör utföras. Utveckling av hur socialt sammanhang, trygghet och positiv 

förstärkning kan bidra till en bestående förändring hos individen.  
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Vill du börja träna? 
Anmäl dig då som försöksperson till vårt examensarbete! En 
träningsintervention med syfte att utvärdera fysisk kapacitet 

och psykiskt mående före och efter 6 veckor ledarledd 
högintensiv styrketräning hos tidigare otränade studenter. 

 
Om oss: Två studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan som läser sista året 
på hälsopedagogprogrammet. Tränare via utbildningen och för närvarande 
aktiva ledare på två av Sveriges största gym och förening.  

Kriterier: Studerande vid universitet, högskola eller komvux. Tidigare 
träningserfarenheter låg till medel.  

Vad: Högintensiv styrketräning tre dagar i veckan under sex veckor tidsperiod, 
med start från och med vecka fem. Inklusive för- och eftertest.  

Var: Gymnastik- och idrottshögskolan, Lidingövägen 1.  
 
När: måndagar & onsdagar, kl: 16:45-17:45. Fredagar   
kl: 07:30-08:30. 	
 
Anmälan: Skicka in din anmälan via mail senast 28/1. 
 
Kontakt: Josefin.Casperson@student.gih.se & Lisa.Svarling@student.gih.se
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Träningsupplägg högintensiv styrketräning 
Pass 1: 

Uppvärmning cirka 10 minuter:  

Småspringa på stället, höga knän, diagonalhopp, spänsthopp, snabba fötter.  

Rörlighetsövningar, rotationer, sträcka ut. 

Genomgång av övningarna knäböj, utfall och armhävning.  

Cirkel – 8 övningar, 40s arbete 20s vila. 2 varv. 

Knäböj, höftlyft, Russian twist, boxhopp, axelpress, armhävning, upphopp.  

Finalövning fokus på mage: 

Deltagarna sitter i en ring på golvet i statisk situp-position. En deltagare i taget reser sig upp 

och springer ett varv runt salen, sedan tillbaka till situp-position. Övningen är klar när alla 

deltagare sprungit ett varv var. 

Pass 2:  

Uppvärmning cirka 10 minuter:  

Småspringa på stället, höga knän, diagonalhopp, spänsthopp, snabba fötter. 

Rörlighetsövningar, rotationer, sträcka ut.  

Genomgång av dagens övningar:  

AMRAP (as many rounds as possible) Tid: 15 minuter.  

40 knäböj. 

30 rygglyft. 

20 sit-ups. 

10 armhävningar.  

5 burpees. 
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Pass 3:  

Uppvärmning: lekar i par. 

Ståendes i plankposition, slå på kompisens händer. 

Stående, slå på kompisens vader. 

Pressa handflatorna mot varandra, försök få kompisen ur balans. 

Knäböj, hålla i kompisens händer. 

You go – I go: 

100 knäböj. 

90 rygglyft. 

80 moutain climbers.   

70 höftlyft. 

60 axelpressar (10kg eller 12,5kg). 

50 sit-ups. 

40 armhävningar. 

30 upphopp. 

20 vandrande plankan. 

10 burpees. 

Pass 4: 

Uppvärmning cirka 10 minuter: rörelser till musik, 

Cirkel – 6 övningar, 45s arbete 20s vila. 3 varv. 

Utfall med vikt, cykla, uppresning med hantel, burpee med boxhopp, rodd, biceps curl. 
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Pass 5: 

Uppvärmning cirka 10 minuter:  

Småspringa på stället, höga knän, diagonalhopp, spänsthopp, snabba fötter.  

Rörlighetsövningar, rotationer, sträcka ut.  

Pyramid (vila 1 min mellan varje): 

1 min: upphopp. 

2 min: planka. 

3 min: skidhopp. 

4 min: rygglyft. 

5 min: knäböj. 

4 min: rygglyft. 

3 min: skidhopp. 

2 min: planka. 

1 min: upphopp. 

Pass 6: 

Uppvärmning cirka 10 minuter: rörelser till musik. 

Kortleken: Omgång 1. 

Hjärter: knäböj. 

Ruter: Armhävningar. 

Spader: moutain climbers. 

Klöver: bakåtvända burpees. 

Joker : 15 reps av alla. 
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Kortleken: Omgång 2. 

Hjärter: utfall. 

Ruter: dips. 

Spader: planka med höftdutt. 

Klöver: burpee. 

Joker : 15 reps av alla. 

Pass 7: 

Uppvärmning cirka 10 minuter: rörelser till musik. 

Cirkel – 12 övningar (varannan dynamisk, varannan statisk) 45s arbete 20s vila. 

Fällkniven, hollowhold, hantellyft åt sidan, statisk hantellyft åt sidan, knäböj, jägarvila, 

superman, statisk superman, dips, bakåtvänd planka, moutain climbers, planka. 

Håll i viktplatta med raka armar, ratten upp och ner – statiskt. 

Pass 8: 

Uppvärmning cirka 10 minuter: rörelser till musik. 

Tabataintervaller, 8 intervaller på samma övning 20s, vila 10s.  

Utfall, burpee med boxhopp, liggande benresning, axelpress (10kg, 12,5kg eller 15kg). 

Emom 10 min - varje gång en minut startar, ska du klara av ett visst antal repetitioner under 

den minuten. Resten av tiden – från när du är klar tills klockan slår 60 sekunder och en ny 

minut startar, vilar du. 

10 upphopp, 5 armhävningar, 10 situps.  

Pass 9: 
Uppvärmning cirka 10 minuter: rörelser till musik. 

Kortleken: Omgång 1. 
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Hjärter: knäböj. 

Ruter: Armhävningar. 

Spader: moutain climbers. 

Klöver: bakåtvända burpees. 

Joker : 15 reps av alla. 

Korleken: Omgång 2. 

Hjärter: utfall. 

Ruter: dips. 

Spader: planka med höftdutt. 

Klöver: burpee. 

Joker: 15 reps av alla. 

Final: Bring sally up.  

Pass 10: 

Uppvärmning cirka 10 minuter:  

Småspringa på stället, höga knän, diagonalhopp, spänsthopp, snabba fötter.  

Rörlighetsövningar, rotationer, sträcka ut.  

Cirkel – 8 övningar, 45s arbete 20s vila. 3 varv. 

Cykling, rodd, höftlyft, gående planka, armhävning, utfallshopp, axeldrag, tricepspress.  

Pass 11: 

Spinning.  

Pass 12:  

Uppvärmning: lekar 2 och 2. 
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Ståendes i plankposition, slå på kompisens händer. 

Stående, slå på kompisens vader. 

Pressa handflatorna mot varandra, försök få kompisen ur balans. 

Knäböj, hålla i kompisens händer. 

You go – I go: 

100 knäböj. 

90 rygglyft. 

80 moutain climbers. 

70 höftlyft. 

60 axelpressar (10kg eller 12,5kg). 

50 sit-ups. 

40 armhävningar. 

30 upphopp. 

20 vandrande plankan. 

10 burpees. 

Pass 13: 

Tabataintervaller, 8 intervaller på samma övning 20s, vila 10s.  

Burpees, sneda situps, upphopp, rygglyft. 

Final: Bring sally up. 

Pass 14: 

Uppvärmning cirka 10 minuter:  

Småspringa på stället, höga knän, diagonalhopp, spänsthopp, snabba fötter.  
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Rörlighetsövningar, rotationer, sträcka ut.  

Pyramid (vila 1 min mellan varje): 

1 min: upphopp. 

2 min: planka. 

3 min: skidhopp. 

4 min: rygglyft. 

5 min: knäböj. 

4 min: rygglyft. 

3 min: skidhopp. 

2 min: planka. 

1 min: upphopp. 

Pass 15: 

Uppvärmning cirka 10 minuter: rörelser till musik. 

Kortleken: Omgång 1. 

Hjärter: upphopp. 

Ruter: Armhävningar på box (en arm på boxen, en på golvet). 

Spader: fällkniven. 

Klöver: utfallshopp.  

Joker: 15 reps av alla. 

Kortleken: Omgång 2. 

Hjärter: utfall. 

Ruter: smala armhävningar.  

Spader: mountain climbers.  
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Klöver: burpees. 

Joker: 15 reps av alla. 

Pass 16:  

Uppvärmning cirka 10 minuter:  

Småspringa på stället, höga knän, diagonalhopp, spänsthopp, snabba fötter.  

Rörlighetsövningar, rotationer, sträcka ut.  

 

Cirkel – 6 övningar 45s arbete 20s vila. 4 varv. 

Goblet squats, flyes, burpee med boxhopp, rodd i smithmaskin, dips på bänk, situps på 

pilatesboll. 

Pass 17:  

Uppvärmning cirka 10 minuter:  

Småspringa på stället, höga knän, diagonalhopp, spänsthopp, snabba fötter.  

Rörlighetsövningar, rotationer, sträcka ut.  

Genomgång av dagens övningar. 

AMRAP (as many rounds as possible). Tid: 15 minuter. 

40 knäböj. 

30 rygglyft. 

20 sit-ups. 

10 armhävningar. 

5 burpees. 

Pass 18: 

Önskepass av deltagarna.  
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Uppvärmning: lekar i par. 

Ståendes i plankposition, slå på kompisens händer. 

Stående, slå på kompisens vader. 

Pressa handflatorna mot varandra, försök få kompisen ur balans. 

Knäböj, hålla i kompisens händer. 

You go – I go: 

100 knäböj. 

90 rygglyft. 

80 moutain climbers.   

70 höftlyft. 

60 axelpressar (10kg eller 12,5kg). 

50 sit-ups. 

40 armhävningar. 

30 upphopp. 

20 vandrande plankan. 

10 burpees.



 

Bilaga 3 

 

	
 

	

 



 

Bilaga 3 

 

	
 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 

 

	
 

	

Litteratursökning    
Syfte och frågeställningar: 	

Att undersöka studenters förbättrade fysiska kapacitet och psykiska mående före och efter sex 

veckor med ledarledd högintensiv styrketräning. Detta genom deskriptiva frågeställningar:  

-       Hur mycket påverkar ledarledd högintensiv styrketräning under sex veckor den fysiska 

kapaciteten hos otränade unga studenter? 

-       Hur mycket bättre psykiskt mående ger ledarledd högintensiv styrketräning under sex 

veckor hos otränade unga studenter? 

-       Skapar sex veckor ledarledd träning lust till fortsatt fysisk aktivitet hos otränade unga 

studenter? 

Sökord  
	
Unga vuxna 
Högintensiv träning 
Högintensiv aktivitet 
Studenter 
Ungdomar 
Fysisk aktivitet 
Psykiskt välmående 
Stress 
Gruppträning 
Stillasittande 
Benefits of group activities 
“Empowerment” Physical Activity  
Effekter otränad 
Golden standard test Vo2max 
Resistance training  
"behavior change" time 

    	
Bibliotekskataloger, artikeldatabaser och sökmotorer 
	
GIH:s bibliotekskatalog  
DiVA 
Discovery  
Google Scholar 
PubMed  
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Sökningar som gav relevant resultat 
	
DiVA - Fysisk aktivitet  
DiVA - psykiskt välmående 
DiVA - stress 
GIH:s bibliotekskatalog - Benefits of group activities 
GIH:s bibliotekskatalog - Stillasittande 
Google Scholar -” Empowerment” Physical Activity  
Google Scholar - "Behavior Change" Time 

    	
Kommentarer	
Vi har under arbetet med vår c-uppsats föredragit att använda oss av bibliotekskatalogen på 

Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek. Mestadels har sökningar skett med hjälp av 

kurslitteraturlistor från tidigare kurser vid Hälsopedagogprogrammet. Viss sökning har även 

skett via Google Scholar, PubMed, DiVA och Discovery.
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Borgskalan RPE-20	

För- och eftertest skattade deltagarna ansträngning efter borgskalan. Borgskalan fungerar som 

en självskattningsskala för fysisk aktivitet. Skalan går från siffran sex till 20. Siffran sex står 

för ingen ansträngning alls och siffran 20 står för maximal ansträngning. Man kan sedan med 

hjälp av personens skattning räkna ut ungefärlig puls. Detta genom att ta den skattade siffran 

och multiplicerar med 10.	

	
6          Ingen ansträngning alls	
7          Extremt lätt          	
8       	
9          Mycket lätt	
10	
11         Lätt	
12	
13         Något ansträngande 	
14	
15         Ansträngande 	
16 	
17         Mycket ansträngande	
18   	
19         Extremt ansträngande  	
20         Maximal ansträngning  
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