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Hur lite kan du träna för att se bra ut naken och vara frisk 
som en lärka….
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Rekommendationer fysisk aktivitet för vuxna
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Det mest tidseffektiva sättet att öka sin kondition/VO2max?

HIIT = >60s – <4 min
SIT = <60s
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Vill du träna: 3 minuter (3x20s all-out, 3ggr/v) eller 150 minuter (50min 70% 
VO2max, 3ggr/v) per vecka?
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Hur lite konditionsträning krävs för att öka VO2max?

3 x 30s all-out (2 min vila) 3ggr/v, 4,5 min träning/v i 8v

Variabel Före träning Efter träning

VO2max relativ 42,7 mil/kg/min 47,3 mil/kg/min

Maximal effekt Wingate 708 W 777 W

Vertikalhopp 39,9 cm 42,4 cm
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Hur lite konditionsträning krävs för att öka VO2max?

30 x 4s all-out (15s vila) 3ggr/v, 10 min träning/v i 8v

Variabel Före träning Efter träning

VO2max peak 2.86 L·min-1 3.24 L·min-1

Maximal effekt Wpeak 860 W 1009 W
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Starta dina intervaller HÅRT, sen ”lugnare”…
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”Exercise snacks”, träna i vardagen: spring 60 trappsteg 3ggr/arbetsdag 3ggr/v 
i 6v ökar din kondition
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Relativ (+) vs. Absolut (-) styrka
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För ”optimal hälsa” behöver du både en aktiv vardag + träning!
Cykel: 20min 80% VO2max, 2x5min 90% VO2max, 3ggr/v

Variabel >16.000 steg/dag <5.000 steg/dag

Vo2max ↑ ↑

Puls vid cykling ↓ →

Blodlaktat vid cykling ↑ →

Upplevd ansträngning vid 
cykling

↑ →

Metabol förmåga att ta hand 
om fet måltid (🍦+grädde)

↑ →
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Hur mycket styrketräning för att öka muskelmassa/styrka?
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Hur många set/pass för att öka hypertrofi? Avtagande marginalnytta: 2-3 
set/pass bättre än 1 set/pass men ingen signifikant skillnad vid >4set/pass
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Vila 3 minuter mellan set är bättre än 1 minut för hypertrofi
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Bättre tränad = mer träning krävs

Otränad                                                          Tränad
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Hur tung styrketräning för att öka muskelmassa/styrka?
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Hur många gånger i veckan du tränar en muskel spelar ingen roll för 
muskeltillväxt, vid samma totala träningsvolym!
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• 14 690 personer som tränat 2009-2017
• Övervakad träning: bröstpress, latsdrag, benpress, crunches, ryggextension, 

höftlyft
• 1 set per övning, 4–6 reps alltid till fail, 20 min per pass, 1ggr/vecka

20 min träning/v                                                                                 ”styrkelyftare”     
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Styrketräning: mest ”bang for the buck”

• Styrketräning: börja tungt (till ”fail”), 10% drop på huvudövning, sekundär övning=max

• Exempelpass styrka
– Knäböj: 100kgx8 (vila 3min), 90kgx10 (vila 3min), 80kgx12 (vila 3min)
– Chins: 3xmax (vila 3min)
– Mag-hjul: 1xmax
Progression = när du klarar 8reps på set 1, höj vikt 2,5kg
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Tidseffektiv träning: en exempelvecka

• >8.000 steg/dag

• Måndag
– Knäböj: 100x8, 90x10, 80x12 (3min vila)
– Chins: 3xmax (3min vila)
– Maghjul: 1xmax
– 3x20sek all-out (2min vila) AirBike

• Onsdag
– 4sekx30 all-out (15s vila) AirBike

• Fredag
– Marklyft: 200x8, 180x10, 160x12 (3min vila)
– Dips: 3xmax (3min vila)
– 3x30sek all-out (2min vila) Cykel


