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Nya forskningsrön kan ge 
bättre träningsmetoder
Det finns många uppfattningar om hur man bäst förbättrar konditio-
nen. Ofta förlitar idrottare sig mer på beprövad erfarenhet än på 
vetenskapen. Men under de senaste åren har idrottsforskningen, med 
hjälp av molekylärbiologisk teknik, gjort framsteg i hur man kan effek-
tivisera sin träning genom kosten och sättet att träna.

Ko n d i t i o n s t r ä n i n g  förbättrar både den 
maximala syreupptagningsförmågan 
(VO2max) och nyttjandegraden, det vill 
säga den procent av den maximala 
syreupptagningsförmågan som man kan 
bibehålla under ett längre träningspass 
utan att det ansamlas mjölksyra. En 
vältränad löpare kan arbeta nära 90 
procent av den maximala syreup-
ptagningsförmågan under ett helt mara-
tonlopp, man brukar då säga att löparen 
har en hög laktat- eller mjölksyratröskel. 
Syreupptagningsförmågan är framför allt 
beroende av hjärtats pumpkapacitet, 
medan nyttjandegraden begränsas av den 
arbetande muskulaturens aeroba för-
måga. Muskelns aeroba förmåga bestäms 
huvudsakligen av hur stor mängd mito-
kondrier (förbränningsmotorer) och 
kapillärer det finns i muskulaturen. 

Hos otränade personer förbättras 
syreupptagningsförmågan och nyttjande-
graden när träningsvolymen ökar, 
oberoende av vilken träningsmodell som 
används. Det är därför relativt enkelt att 
ge rekommendationer till denna grupp. 
American College of Sports Medicine kom 
nyligen ut med en uppdaterad rekommen-
dation (Position Stand) för hur otränade 
individer bör lägga upp sin träning (1). 
Man kan antingen välja att köra tre 
medelintensiva pass på 30 minuter eller 
tre högintensiva pass på 20 minuter i 
veckan. 

Vältränade personer har en mindre 

förbättringspotential och eftersom en 
ökad träningsvolym kan leda till överträn-
ing och skador är det betydligt svårare att 
ge träningsrekommendationer till denna 
grupp. Det är därför viktigt att hitta 
alternativa träningsupplägg där en del 
träningsvolym kan bytas ut mot mer 
tidseffektiv träning, det vill säga fokus 
måste flyttas från kvantitet till kvalitet. 
Intervallträning är en effektiv tränings-
form för att öka syreupptagningsförmå-
gan. En beprövad modell är 4 x 4 minuter 
på mer än 90 procent av den maximala 
syreupptagningsförmågan, med tre 
minuters vila mellan intervallerna (2). 
Den vetenskapliga evidensen för hur en 
vältränad person bör träna för att förbät-
tra sin aeroba förmåga och nyttjandegrad 
är däremot bristfällig. En orsak till detta 
är att klassiska träningsstudier dras med 
experimentella problem, som gör det svårt 
att upptäcka förändringar i prestation och 
fysiologi.

Träningsstudier
Ett vanligt upplägg i de klassiska trän-
ingsstudierna är att två grupper av 
försökspersoner tränar enligt två olika 
modeller (A och B) under 6-8 veckor och 
att de bägge träningsmodellerna sedan 
jämförs vad gäller inverkan på prestation 
och fysiologisk/metabolisk anpassning. 
Problemet med det här upplägget är att 
träningsresponsen varierar stort mellan 
olika individer och att små skillnader är 
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efter ett träningspass har blivit ifrågasatt 
i ljuset av nya vetenskapliga studier. För 
några år sedan visade en dansk forskar-
grupp att träningsresponsen förstärks 
om man undviker kolhydrater efter 
träningen (4). Vidare kunde man visa, 
med en enbensmodell, att träning med 
två pass per dag varannan dag gav en 
bättre träningseffekt än träning med ett 
pass per dag (6). Forskarna tolkade 
resultaten som att träning med låga 
halter av kolhydrater (glykogen) i musku-
laturen var den faktor som förstärkte 
träningseffekten. De införde därför 
begreppet ”train low – compete high”, 
som innebär att man bör undvika 
kolhydrater under träning men ha ett 
högt intag före och under tävling. I 
senare mer idrottsspecifika studier kunde 
man verifiera att två träningspass per dag 
gav en förbättrad muskulär aerob 
förmåga (7,8). Ett problem med dessa 
studier är dock att ”train low”-grupperna 
inte hade speciellt låga nivåer av glyko-
gen i muskulaturen. Det går därför inte 
att utesluta att de positiva effekterna på 
den aeroba förmågan beror på andra 
faktorer, såsom skillnader i vila mellan 
träningstillfällena.

Vår forskargrupp på GIH har under-
sökt hur träning med mycket låga 
glykogennivåer i den arbetande muskula-
turen påverkar gener för mitokondriell 
tillväxt (9). Tio vältränade cyklister 
genomförde vid två tillfällen, separerade 
med cirka en vecka, ett 60 minuter långt 
träningspass på morgonen (65 procent av 
VO2max). Båda träningstillfällena 
föregicks av ett cirka 2,5 timmars långt 
träningspass kvällen innan. Syftet med 
kvällspasset var att tömma den arbetande 
muskulaturen på glykogen. Vid det ena 
tillfället fyllde försökspersonerna på med 
kolhydrater mellan kvälls- och morgon-
passet, medan de vid det andra tillfället 
åt en mycket kolhydratfattig kost mellan 
passen. På så vis hade de välfyllda 
glykogendepåer vid starten av morgon-
passet vid det ena tillfället och relativt 
tömda vid det andra tillfället. Muskelbi-
opsier togs före kvälls- och morgonpasset 
samt tre timmar efter att morgonpasset 
var avslutat. Resultatet visade att försök-
spersonerna fick en cirka tre gånger 
större aktivering av PGC-1α när de 
tränade med låga glykogennivåer än när 

svåra att upptäcka. Ett alternativt upplägg 
är att samma individer först tränar enligt 
modell A under åtta veckor och sedan, 
efter en viss tids vila, tränar enligt modell 
B under 8 veckor. Men även detta upplägg 
är problematiskt eftersom det är svårt att 
erhålla samma fysiologiska utgångsläge i 
starten av träning B som vid starten av 
träning A, eftersom träning A har haft en 
träningspåverkan på kroppen.

Teknik som ger nya möjligheter
Med molekylärbiologiska metoder finns 
det möjlighet att studera de initiala 
processerna som styr muskelns anpass-
ning till träning. Vårt DNA består av ett 
stort antal gener. En gen är en bit DNA 
som kan kopieras och därefter fungera 
som ritning för att bygga ett protein. 
Denna ritning kallas för mRNA och 
förenklat kan man säga att ju större 
cellens behov är av ett visst protein ju mer 
mRNA kopieras upp. Genom att analysera 
mRNA av olika träningsrelaterade gener 
kan man undersöka hur effektiv träningen 
är efter endast ett enstaka träningspass. 
På så vis undviker man många av de 
experimentella problem som är 
förknippade med de klassiska uppläggen.  
    Den kanske viktigaste genen för mito-
kondriell tillväxt är PGC-1α. Det är en så 
kallad transkriptionsfaktor som 
stimulerar de gener som styr 
produktionen av mitokondriernas olika 
beståndsdelar. Studier har visat att 
genmanipulerade möss med en ökad 
PGC-1α-aktivitet har mer mitokondrier 
och förbättrad uthållighet i jämförelse 
med icke genmanipulerade möss (3). 
Bland annat såg forskarna att de genma-
nipulerade mössen kunde springa cirka 
50 procent längre under ett konditionstest 
på löpband (3). Redan 1-4 timmar efter ett 
träningspass ökar mängden mRNA av 
PGC-1α (4,5), vilket är första steget i en 
signalkaskad där slutprodukten är en 
ökad mängd mitokondrier (figur 1). 
PGC-1α är därför en potent markör för att 
bedöma effekten av olika typer av träning 
på muskelns aeroba förmåga.

Train low – compete high
Det är sedan länge välkänt att kolhydrater 
har en positiv inverkan på prestationen. 
De gängse rekommendationerna att fylla 
på ordentligt med kolhydrater under och 

1.	  DNA	  

2.	  mRNA	  för	  PGC-‐1α	  

3.	  Protein	  

4.	  Tillväxt	  av	  mitokondrier	  

Fig. 1. Förenklad bild av signalvägen för       
mitokondriell tillväxt 
1.  Ett uthållighetspass (t.ex. löpning) 

aktiverar den del av DNA, som kodar 
för proteinet PGC-1α. 

2.  1-4 h efter träningspasset har ett stort 
antal kopior av genen (mRNA) bildats 

3.  Dessa fungerar som ritningar för 
produktionen av nytt PGC-1α protein 

4.  Den ökade mängden PGC-1α protein 
stimulerar tillväxten av mitokondrierna 

Figur 1. Figuren visar en förenklad 
bild av signalvägen för mitokondriell 
tillväxt.
1. Efter ett uthållighetspass (t.ex. 

löpning) aktiveras den del av DNAt 
som kodar för proteinet PGC-1α.

2. Efter 1-4 timmar har ett stort antal 
kopior av genen (mRNA) bildats

3. mRNA fungerar som ritning för 
produktionen av PGC-1α protein

4. Den ökade mängden av PGC-1α 
protein stimulerar i sin tur 
tillväxten av mitokondrier

PGC-1α

PGC-1α är en förkortning av 
transcriptional coactivator 
peroxisome proliferator-
activated receptor-γ 
coactivator-1α).
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de tränade med nästan normala nivåer 
(figur 2), vilket visar på en kraftigt ökad 
stimulering av mitokondriell tillväxt. 
Muskelns kolhydratstatus verkar således 
vara en avgörande faktor för muskelns 
anpassning till uthållighetsträning. Det 
kan därför vara fördelaktigt att vara spar- 
sam med kohydratintaget under vissa 
träningspass för de som har som mål att 
på lång sikt optimera den muskulära 
aeroba förmågan för att till exempel 
prestera bra på maraton eller Vasaloppet.

Kombinationsträning
Styrketräning leder till ökad muskel-
massa och muskelstyrka medan kondi-
tionsträning leder till ökad aerob för-
måga (ökad mitokondrie- och 
kapillärtäthet). Många idrottare och 
motionärer kombinerar uthållighetsträn-
ing med styrketräning, men det finns 
vissa indikationer på att signalvägarna 
interagerar negativt (10) vilket skulle 
kunna leda till att träningsresponsen kan 
försämras när man kombinerar styrke- 
och uthållighetsträning. Forskare har 
framför allt noterat att muskelstyrkan 
påverkas negativt när man kombinerar 
uthållighetsträning med styrketräning 
(11). Resultaten är dock inte entydiga och 
det går inte att utesluta att den försäm-
rade effekten vid kombinationsträning 
beror på andra faktorer, som brister i 
nutrition, för hög träningsdos eller 
otillräcklig återhämtning. 

Vår forskningsgrupp har nyligen 
undersökt hypotesen att styrketräning 
efter ett konditionspass försämrar 
signaleringen till mitokondriell tillväxt 
(12). I studien ingick tio personer (sju 
män och tre kvinnor), som var fysiskt 
aktiva på motionsnivå (VO2max  50 ± 2 
ml/min/kg). Vid det ena testtillfället 
genomförde försökspersonerna ett 
konditionsträningspass (cykling vid 65 
procent av VO2max) på 60 minuter. Vid 
det andra träningspasset (minst två 
veckors vila mellan testtillfällena) utförde 
försökspersonerna samma kondition-
sträningspass men följt av ett tungt 
styrketräningspass. Muskelbiopsier från 
lårmuskulaturen togs före träningspasset 
samt en och tre timmar efter konditions-
passet. 

Resultaten visade att markören för 
mitokondriell tillväxt (PGC-1α mRNA) 

ökade cirka två gånger mer vid kombina-
tionsträning än vid enbart konditionsträn-
ing (figur 3). I motsats till vår hypotes 
indikerar resultaten att styrketräning kan 
förstärka effekten av konditionsträning 
och ge en förbättrad muskulär aerob 
förmåga. Efter publiceringen av vår studie 
har andra forskare dock kunnat visa att 
PGC-1α finns i två varianter, där den ena 
(PGC-1α1) leder till mitokondriell tillväxt 
och den andra (PGC-1α4) till ökad mus-
kelmassa (13). Vår ambition är därför att 
förfina analysmetoden så att vi kan 
särskilja mellan dessa två varianter och 
undersöka om vår slutsats fortfarande 
håller. På basis av vår studie har vi 
påbörjat en träningsstudie med två 
grupper av försökspersoner, där den ena 
gruppen tränade endast konditionsträning 
och den andra gruppen kombinations-
träning (kondition och styrka) under åtta 
veckor. Resultaten är inte färdiganalyse-
rade. 
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Figur 2. Det övre diagram-
met visar uppmätta 
glykogennivåer och det 
undre visar uppmätt mängd 
markör för mitokondriell 
tillväxt (mRNA av PGC-1α) i 
lårmuskulaturen före ett 
träningspass på kvällen samt 
före och 3 timmar efter ett 
träningspass på morgonen 
dagen efter. Ljusgröna 
staplar visar försök med 
normala glykogennivåer (NG) 
och helgröna staplar försök 
med låga glykogennivåer 
(LG). * , P<0,05 vs. Före 
kvällspasset. #, P<0,05 vs. 
NG.

Figur 3. Figuren visar 
uppmätt mängd markör för 
mitokondriell tillväxt (mRNA 
av PGC-1α) i lårmuskulatu-
ren före och efter ett 
träningspass med bara 
cykling (ljusgröna staplar) 
eller cykling kombinerat med 
benpress (helgröna staplar). 
* , P<0,05 vs. före cykling. #, 
P<0,05 kombinationsträning 
vs. enbart cykling.

Figur 2. Glykogennivåer samt markör för mitokondriell 
tillväxt (mRNA av PGC-1! ) i lårmuskulaturen före ett 
träningspass på kvällen samt före och 3 timmar efter ett 
träningspass på morgonen dagen efter. Ofyllda staplar 
(NG) visar försök med normala glykogennivåer och 
fyllda staplar (LG) försök med låga glykogennivåer. * , 
P<0,05 vs. före kvällspasset. #, P<0,05 vs. NG. 
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Högintensiv intervallträning
Flera studier har visat att högintensiv 
intervallträning (HIT) ger samma träning-
srespons som mer traditionell uthållighet-
sträning, trots att träningsvolymen är 
mycket mindre (14,15). Intensiteten på 
träningen var i dessa studier maximal 
(cirka 250 procent av VO2max), en nivå 
som man av hälsoskäl inte kan rekom-
mendera till otränade individer. I en 
senare studie kunde forskare däremot visa 
att endast två veckors träning med en 
mildare form av intervallträning (10 x 60 
sekunder vid 90 procent av maximal 
hjärtfrekvens) förbättrade muskulär aerob 
förmåga och förmågan att reglera blod-
sockernivån i kroppen hos äldre patienter 
med typ 2-diabetes (16). De hitintills 
gjorda studierna är på otränade personer, 
där en ökad träningsmängd oftast ger 
effekt oavsett valet av modell. Vi har gjort 
en studie på elitcyklister där vi jämförde 
högintensiv intervallträning (7 x 30 
sekunder max intensitet) med en, för 
cyklister, vanlig träningsmodell (3 x 20 
minuter vid 87 procent av VO2max) (17). 

Muskelprover togs före och tre timmar 
efter träningen och analyserades på 
markörer för mitokondriell tillväxt. 
Resultaten visade att högintensiv inter-
vallträning gav samma eller bättre trän-
ingsrespons än den traditionella trän-
ingsmodellen trots att träningstiden var 
betydligt kortare. Slutsatsen från den här 
studien är att högintensiv intervallträning 
är en tidseffektiv träningsmodell som kan 
ersätta en del av den mer traditionella 
träningen.

Inte bara en modell
Det finns inte bara en optimal trän-
ingsmodell. Träningen måste anpassas till 
varje individs behov och syfte och är 
starkt beroende av hur vältränad per-
sonen är och av givna individuella 
förutsättningar (bland annat genupp-
sättning). Den här artikeln visar dock att 
idrottsforskningen har fått nya kraftfulla 
verktyg att jämföra olika träningsmodell-
er. Verktyg som är baserade på molekylär-
biologisk teknik.

Vältränade personer har en mindre förbättringspotential än andra. Ökad risk för skador gör det svårt att ge träningsrekommen-
dationer till dem. Blott 17 år gammal har Sandvikens supertalang Erik Pettersson byggt upp en fysik som håller på högsta nivå. 
Här överlistar han den 22 år äldre landslagmålvakten Andreas Bergwall inför närmare 40 000 åskådare i finalen på Friends 
Arena. Men gammal är äldst och Hammarby vann guldet. Foto: Joel Marklund Bildbyrån


