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KARDIO 
SUGER

Lögn, dikt och förbannad kardio
VI KROSSAR MYTEN OM AEROBISK TRÄNING

TEXT: JOACHIM BARTOLL
ILLUSTRATION: SETH JANSON

Låt oss skippa kallpratet. Den här gången kommer vi att kros-

sa en av dina mest djupliggande och rotade trosföreställningar. 

Visste du att lågintensiv aerobisk träning, som vi ofta kallar för 

kardio i dessa kretsar, är ett av de största fettförbränningsluren-

drejerierna någonsin? 

Hur kändes det? Tåras ögonen? Det är okej. Ta den där Smurf-

näsduken du har i fickan och snyt dig. Vi har knappt börjat.

Plocka vilken överviktig person 
som helst på ett gym, och du ser 
denne i en trappmaskin, lunkande 
på ett löpband eller klagandes 
över sina skavsår på rumpan från 
motionscykeln. 

Att kasta in en nybörjare i ett 
träningsprogram fullt av aerobisk 
träning är inte bara korkat, det är 
direkt skadligt. Eftersom de flesta 
nybörjare ofta är överviktiga och 
helt otränade kommer en massa 
aerobisk träning enbart leda till 
att de blir extra mottagliga för 
muskel- och ledskador. 

Föreställ dig någon som inte 
har tränat på flera år, har 20 ki-
los övervikt, och inte har några 
ordentliga träningsskor. Sänd ut 

denne på en tjugo minuters jog-
gingrunda och jag garanterar dig 
att personen blir skadad inom ett 
till två träningspass. 

Även om de klarar det ett tag, 
kommer förslitnings- och belast-
ningsskador att byggas upp för 
varje pass och vår nybörjare kom-
mer allt närmare ett läkarbesök 
än sin drömkropp. 

Att hoppa rakt in i ett aerobiskt 
träningsprogram slår ofta knock-
out på personen innan denne 
hinner tappa ett enda kilo fett. 
Kardio är inte bara tråkigt, det 
bryter även ned dig, bit för bit.

Nybörjare som vill ned i fett-
vikt bör starta med ett bra 
kostprogram och ett enkelt och 

heltäckande styrketräningspro-
gram. Styrkeräning låter dig be-
hålla eller öka muskelmassan och 
muskler bränner kalorier även i 
vila. 

Att ha muskler är nyckeln till 
en vältränad och attraktiv kropp. 
Utan muskelmassa ser man inte 
särskilt hälsosam ut, dessutom 
fungerar och presterar man inte 
lika bra i vardagliga aktiviteter. 

Styrketräning förbättrar din 
hälsa, ditt kardiovaskulära 
system och stärker även ditt 
skelett. Träningen för nybörjare 
bör byggas kring flerledsövningar 
med tonvikt på underkropps-
övningar för att minska risken för 
framtida skador. 

INGET FÖR NYBÖRJARE
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INGET FÖR VÄLTRÄNADE

Om du är det minsta intresserad 
av forskning vet du säkert att 
med ordet ”träning” menas alltid 
”uthållighetsträning”, eller ”aero-
bisk träning”. Detta beror på att 
det finns en seglivad föreställning 
inom forskarkretsar och i samhäl-
let, att kroppsrörelser som får dig 
att färdas långa sträckor är ”rik-
tig” träning, och att styrketräning 
är något helt annat.

Många tror att aerobisk träning 
och kondition är en fråga om liv 
och död. Inbäddad i föreställning-
en ovan finns nämligen även idén 
att endast konditionskrävande trä-
ning förbättrar din hälsa och bidrar 
till ett längre liv. Ny forskning visar 
dock att låg- och medelintensiv 
aktivitet som att promenera, sköta 
trädgården eller att spela golf inte 
har någon som helst påverkan på 

hjärt- och kärlsjukdomar. Den typ 
av aktivitet som har en skyddande 
effekt klassas som högintensiv ak-
tivitet och inkluderar: byggnadsar-
bete, jogging, simning, gå i trappor 
och explosiva sporter som tennis 
och badminton. 

Rent generellt kan man säga att 
all aktivitet lika med, eller över, 
sex METs (Metabolic equivalents) 
tillhör denna klass. Med sex METs 

Men låt oss återvända till motio-
närerna för en stund. Varje gång 
jag är på ett större gym eller trä-
ningscenter ser jag ett knippe 
personer jag känner igen utföra 
samma träningsprogram som 
förra gången. De går till sin mo-
tionscykel eller sitt löpband och 
håller samma långsamma tempo 
som alltid. Det är alltid samma 
personer och de ser ut som de 
alltid gjort. Ingen som helst för-
ändring. Samma gamla tränings-
pass – samma gamla kropp. 

I egenskap av tränare är det 
många, framförallt kvinnor, som 
vänder sig till mig i desperation 
över att de inte går ned i fettvikt, 
trots att de ökat sin mängd kardio 
till 10 timmar i veckan eller mer. 

Bland de som tävlar inom body-
building eller någon av fitnesspor-
terna finns det tyvärr en övertro 
på lågintensiv kardiovaskulär trä-
ning. Folk promenerar maniskt 
som om deras liv hängde på det. 
Många inser inte att all typ av ak-
tivitet tillför stress. 

På en hård diet betyder detta of-
ta en onormalt hög produktion av 
det nedbrytande stresshormonet 

kortisol, samt i det långa loppet, 
överträning. Resultatet blir ofta 
att musklerna, främst låren (som 
utsätts för mest stress) håller 
vätska samt att det blir svårare att 
tappa kroppsfett, framförallt vid 
magen och korsryggen (för män). 
Många går då i fällan och sänker 
energiintaget ytterligare samti-
digt som de ökar mängden kardio
i ren desperation. Dietvärldens 

Vad är svaret? Att de ska göra mer 
kardio eller sänka energiintaget? 
Självklart inget av dem, det vore 
rent vansinne.

Sluta med att oroa er över om 
du är inom rätt pulsområde eller 
någon magisk ”fettförbrännings-
zon”. Det är bara trams. Glöm 
vad maskinerna säger om antalet 
kalorier du förbränt, de har ändå 
fel för det mesta. Säg adjö till 
utdragen, långsam och tråkig 
kardio för gott! 

Jag har en känsla av att du nu 
frågar dig: ”Hur ska jag i så fall trä-
na om jag vill ha djupa muskelse-
parationer som gör anatomikartor 
avundsjuka?” Var lugn, vi kommer 
till det.

STYRKETRÄNING – INGEN TRÄNING?

menas att din ämnesomsättning 
ökar till det sexdubbla under ak-
tivitetens förlopp. Styrketräning 
har ett värde på sex METs, och det 
riktigt intressanta är att det visat 
sig att man bara behöver göra av 
med 54 kcal per dag på dessa ak-
tiviteter för att få de hälsomässiga 
fördelarna. Det är en timmes styr-
keträning i veckan.

ALL DENNA KARDIO…

Moment 22.
Om du förbereder dig inför en 

tävling ska du inte behöva mer än 
3-5 styrketräningspass och 3-4 
intervallpass i veckan för att 
komma i tävlingsform. Om du inte 
lyckas komma i form med den 
träningsmängden bör du verkligen 
se över din diet, eller sluta imi-
tera sumobrottarna när du är off-
season. 

”De går till sin motionscykel
eller sitt löpband och håller samma 

långsamma tempo som alltid.” 

”Folk promenerar maniskt som om deras
liv hängde på det. Många inser inte att all 

typ av aktivitet tillför stress.”
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BODY

STYRKETRÄNING – RÄTT TRÄNING!

Rent visuellt är det inte konstigt 
att myten om aerobisk träning 
lever kvar. Att springa eller jogga 
bränner kalorier och långdistans-
löpare har en tendens att vara 
riktigt smala. Jo det är sant, men 
de har även mindre muskelmassa 
än vad du finner hos en liten skol-
flicka.

Effekterna av aerobisk träning 
är enkla att förstå. Du bränner 
kalorier medan du utför aktivi-
teten och så fort du slutar är det 
stopp. Inga fler kalorier förbränns 
och du har definitivt inte stimule-
rat någon ökning av muskelmas-
san. Men när du istället skapar 
metabolisk tumult i kroppen, som 
vid styrketräning eller intervall-
träning, har du åstadkommit 
en mer potent miljö för både fett-
förbränning och muskeltillväxt.

En annan nackdel med aerobisk 
träning där du håller ett någor-
lunda jämnt tempo är att kroppen 
snabbt anpassar sig till tränings-
formen och därmed blir mer en-
ergisnål. Du förbränner helt enkelt 
mindre och mindre energi ju bättre 
du blir på aktiviteten du utövar. 
Vissa studier visar på 30-65 % 
lägre energiförbrukning hos väl-
tränade gångare och löpare (och i 
vissa extremfall 80 %).

Alla framgångsrika tränare vet 
att kosten och styrketräningen är 
de viktigaste delarna i en lyckad 
viktnedgång. Dessutom är de 
medvetna om att intervallträning 
är ett utomordentligt komplement. 
Ett mycket intressant fenomen är 
vad vi kallar efterförbränning eller 
EPOC (excess post-exercise oxy-
gen consumption – den mängd 

J
ag föredrar att inledningsvis använda motionscykel eller 
trappmaskin för mina klienter, men det går även bra att 
använda en roddmaskin eller att simma. Är du i hyfsad 
form är dock det mest effektiva att ta på sig löparskorna 

och vara utomhus, helst i en backe.

INTERVALLTRÄNINGENS ABC

UPPVÄRMNING 
Fem minuter i långsamt tempo.

INTERVALLER
Varje intervall är tre minuter. Öka intensiteten genom att öka 
tempot och/eller motståndet så högt du orkar under sextio 
sekunder. Din puls bör ligga kring 90-95 % av max efter denna 
minut och du bör känna lite sveda i musklerna. Gå hellre ut för lätt 
än för hårt i första intervallen och anpassa därefter intensiteten 
inför nästa intervall. 

Efter denna minut sänker du intensiteten till en mer måttlig nivå 
under två minuter. Din puls bör sjunka till 60 % av max under denna 
period. Detta är en intervall.

Nybörjare, eller de med dålig kondition, kan halvera tidsangivel-
serna. D v s 30 sekunder nära max och en minut i måttligt tempo.

AVSLUTNING 
Fem minuter i långsamt tempo.

extra syre som kroppen behöver 
för att återhämta sig efter träning). 
Man kan säga att EPOC represen-
terar den mängd energi som går åt 
för att återställa kroppstempera-
tur, hormonnivåer, syreskuld med 
mera, till det normala efter ett trä-
ningspass. Det riktigt intressanta 
är att denna energi tas från fett 
medan blodglukos används för att 
återställa glykogenförråden.

Vid aerobisk träning är EPOC 
nästan helt obefintlig. Studier 
pekar på ynka 9 till 30 kcal som 
förbränns efter aktiviteten under 
0,3 till 3 timmar. Vid styrketräning 
eller intervallträning är det dock 
en helt annan historia. Här visar 
studier på en ökning av 4-7 % av 
ämnesomsättningen under hela 
24 timmar efter aktiviteten. För en 
kroppsbyggare med en daglig för-

brukning på 2500 kcal skulle detta 
betyda en ytterligare förbränning 
av 100-175 kcal om dagen. Men 
det riktigt intressanta är att EPOC 
ackumuleras mycket snabbare 
vid ökad träningsintensitet än 
träningslängd. Detta betyder att 
man med högintensiv träning kan 
nå ett mycket högt EPOC-värde på 
väldigt kort tid. 

Ämnesomsättningen står även i 
relation till proteinomsättningen. 
Styrketräning, och även intervall-
träning till viss del, bryter ned 
muskelprotein, vilket ökar pro-
teinomsättningen och därmed 
ämnesomsättningen i upp till två 
dygn. Detta betyder att tung styr-
keträning är bättre under en diet 
än de traditionella högrepetitions-
passen.

”Men det riktigt intressanta är att EPOC ackumuleras mycket 
snabbare vid ökad träningsintensitet än träningslängd. 

Detta betyder att man med högintensiv träning kan nå ett mycket 
högt EPOC-värde på väldigt kort tid.” 

Efter detta kan du minska tiden med låg intensitet under intervallerna ned till en minut.

PROGRAM

Vecka 1-4
3 intervaller, 3 ggr/vecka (19 min*)

Vecka 5-8
4 intervaller, 4 ggr/vecka (22 min*)

Vecka 9-12
5 intervaller, 4 ggr/vecka (25 min*)

Vecka 13-16
6 intervaller, 5 ggr/vecka (28 min*) *inkl. uppvärmning/avslut

            


