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KÄNSLOTILLSTÅND VID TRÄNINGSFORMEN SPINNING JÄMFÖRT MED 

ENSAMTRÄNING 

 

Rikard Lundin 

 

Att fördelarna med fysisk aktivitet är många är välkänt, ändå är uppemot 

40% av befolkningen i Sverige fysiskt inaktiva. Vissa träningsformer är 

bättre och mer lockande än andra. Att träna i grupp antas skilja sig 

känslomässigt från att träna ensam. Syftet med studien var att undersöka 

nivåer och skillnader i ansträngnings och emotionsskattningar vid 

gruppträning jämfört med ensamträning. Sexton personer deltog med 

spinning som gruppträningsform och cykling på ett laboratorium som 

ensamträning i en inomindividsdesign där de samtidigt skattat ansträngning 

och sex känslotillstånd på Borg CR100 skalan. Resultatet visade att bara ett 

av sex känslotillstånd var signifikant högre efter spinning än 

laboratoriecykling. Skattningarna på skalan var mycket höga i absoluta tal, 

könsskillnaderna var små och spinningvana som bakgrundsfaktor tycks vara 

betydande. Resultaten var oväntade, även då fler känslotillstånd var nära att 

uppvisa signifikanta skillnader och att inte fler skillnader blev signifikanta 

förklaras genom metodbrister och för få deltagare i studien. 

 

I västvärlden är skönhetsidealet trådsmalt och vältränat, men verkligheten för många 

människor något helt annat. Problemen med inaktivitet stannar dock inte vid en känsla av 

misslyckat kroppsideal och i många fall minskad livskvalitet utan bidrar också till fysisk 

ohälsa i form av de följdsjukdomar som uppstår vid övervikt och fetma (se, t.ex., Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003). Fysisk aktivitet har många positiva effekter på både välbefinnande 

och kognitiv förmåga (se, t.ex., Hassmén et al., 2003). Fysisk inaktivitet gör oss däremot 

svagare, ger oss sämre kondition och minskar förmågan att hantera olika påfrestningar vi 

konfronteras med. Följdaktligen är otränade individer sämre rustade att klara av såväl fysisk 

som psykisk stress i vardagslivet (Ekman & Arnetz, 2005). World health organisation:s 

rekommendation är en fysisk aktivering 30 minuter per dag fem dagar i veckan för att bland 

annat minska risken för hjärtsjukdomar, stroke och diabetes typ II (WHO, 2008). 

Rekommendationerna från Svenska Läkaresällskapet innebär att personer över 18 år bör vara 

fysiskt aktiva minst 30 minuter på åtminstone måttlig intensitet varje, eller de flesta dagar i 

veckan (Svenska Läkaresällskapet, 2001). Att träna i grupp antas skilja sig känslomässigt från 

att träna ensam. Avsikten med studien är att mäta hur skattningarna av de sex 

känslotillstånden glad, stressad, vi-känsla, okoncentrerad, psykiskt trött och nöjd skiljer sig 

från efter spinningpass med fler närvarande deltagare, kontra efter ensamträningspass.  

 

Att träna i grupp 

En majoritet av befolkningen känner till att fysisk aktivetet är bra för hälsan (se, t.ex., 

Hassmén et al., 2003). Ändå är 30-40 procent av den vuxna befolkningen fysiskt inaktiva 

(Engström, 2000). Den vanligaste anledningen som anges som skäl till varför man inte tränar 
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är brist på tid, vilket 60-70 procent uppger (Willis & Cambell, 1992). Ett osant svar i 

bemärkelsen att fysisk aktivitet bortprioriteras bland fritidsaktiviteterna. Andra skäl är brist på 

energi och brist på motivation. Hassmén et al., (2003) anger en definition på fysisk träning 

som ”all typ av kroppsrörelse som ökar energiomsättningen” (Hassmén et al., 2003, sid 256). 

Detta är ett bra sätt att få igång både energi och motivation. Det är svårt att hitta ”perfekta” 

träningstillfällen, det finns alltid saker att skylla på om man inte vill träna. Vissa former av 

träning, till exempel kontinuerlig träning jämfört med intervallträning, eller gruppträning 

jämfört med ensamträning kanske passar individen bättre och är mer givande. Vilka former 

som passar bäst är mycket individuellt, men det går till att börja med att konstatera att 

gruppträning skiljer sig utövningsmässigt från att träna ensam (Williams, 2006). För att vara 

en grupp i ett idrottssammanhang krävs fler än en utövare vid tillfället. För att vara mer än en 

grupp enskilda individer, ett ”lag” krävs mer än så. Williams (2006) ställer bland annat 

definitionskraven; självkategorisering- att medlemmarna i gruppen betraktar sig som en del av 

det ”vi” som skiljer sig från ”dem”. Att gruppen är en källa till ”gemensam fördel”, och delar 

”samma öde” i idrottskontexten. Att vara en del av ett lag kan dels ge uppmuntran och 

motivation, dels ställa höga krav och sätta press. I traditionell gruppträning så som spinning, 

aerobics, body pump, afrikansk dans med flera finns inget lag i ovan givna definition. Vissa 

känner varandra på passen, andra inte, oavsett det är prestationen som sådan tekniskt sett 

individuell och oberoende. Men hur individuellt och oberoende är det egentligen att 

genomföra ett gemensamt träningspass med människor runt omkring en som gör samma 

rörelser och följer samma instruktioner som en själv? I denna studie kommer gruppträningens 

emotionella effekter att undersökas. Hur träning med andra närvarande skiljer sig från 

ensamträning både fysiskt och emotionellt.  

 

Människans beteende skiljer sig åt beroende om hon är ensam eller tillsammans med andra. 

Enligt den vedertagna teorin om social facilitering (Zajonc, 1965) blir den blotta närvaron av 

andra en faktor som påverkar beteenden och handlingar. I teorins grundmening ingår att 

människor presterar bättre i uppgifter som är enkla eller väl inlärda då andra är närvarande 

(Zajonc, 1965). Oavsett uppgift ger andra närvarande en spänning och arousal och ger en 

påverkan på prestationen. Yerkes och Dodson (1908) visade hur sambandet mellan arousal 

och prestation fungerade med sin illustrativa inverterade U-hypotes där poängen är att 

arousalnivån ska vara ”lagom” och anpassad till uppgiftens svårighetsnivå. Sett till 

idrottskontext följer bland annat att grovmotoriska uppgifter ges fördel av hög arousalnivå. En 

tyngdlyftare bör ha en hög arousalnivå för optimal prestation, jämfört med till exempel en 

golfare eller skytt (Zajonc, 1965).       

 

Emotionens betydelse i träningskontexten 

Bland de sex känslotillstånden i denna undersökning: glad, stressad, vi-känsla, okoncentrerad, 

psykiskt trött och nöjd, kan ”glad” ses som en basal emotion. Emotioner kännetecknas som 

kortlivade, uttrycksfulla, ändamålsenliga fenomen som hjälper oss att anpassa oss till 

möjligheter och utmaningar (Reeves, 2009). Emotioner fungerar mycket bra som motivatorer. 

Vissa forskare hävdar till och med att emotioner är det primära motivationella systemet 

(Reeves, 2009). Lucas, Diener och Larsen (2007) resonerar kring att det är positiva emotioner 
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som motiverar ett beteende. Positiva emotioner signalerar att allt är väl och negativa 

emotioner fungerar som en typ av varning att allt inte alls är väl (Cullberg, 2003).  

 

Emotioner har både en kognitiv och en biologisk grund (Reeves, 2009). Olika perspektiv på 

saken ger olika tolkningar. Detta medför bland annat att antalet emotioner som sägs existera 

varierar ganska kraftigt. I till exempel det biologiska perspektivet anses två till tio emotioner 

finnas. Enligt en kriteriemall för vad som bör uppfyllas för att en emotion ska vara just en 

emotion, presenterat av Ekman (1992) finns ungefär sex till åtta emotioner. Av dessa ingår 

bland annat glädje, rädsla och aggression. Emotioner och många andra känslotillstånd är till 

nytta för oss även fast det inte alltid känns så. Även de mest påfrestande känslotillstånden, 

som har en biologisk grund, är en typ av skyddsfunktion för oss. Ångest kan beskrivas som en 

själslig skyddsfunktion såsom smärta är den kroppsliga skyddsfunktionen (Cullberg, 2003). 

Känslotillstånd som hänger samman med visst humör är något vi ständigt upplever. De basala 

emotionerna är betydligt mer sällsynta och mer kortlivade. Det är inte att framkalla emotioner 

som är syftet med undersökningen utan att mäta upplevda känslotillstånd innan och efter 

ensamträning respektive gruppträning. 

 

Att mäta känslotillstånd 

Resultatet av skattningar av känslotillstånd och emotioner kan säga mycket om en persons 

vardagliga glädje och livstillfredsställelse (Diener et al., 2007). Självrapportering av 

emotioner konstaterar författarna är troligen det lättaste och mest effektiva sättet att mäta 

emotioner på. Problem i form av social önskvärdhet med mera som förekommer allmänt vid 

självrapportering är naturligtvis något som kan påverka, men de hävdar att det enklaste sättet 

att bedöma en emotion hos någon är att fråga hur personen känner genom att använda en 

enskild, bred emotion som mall. Till exempel hur glad eller angenäm en person känner sig 

överlag. Alternativt går det att fråga efter en mer specifik emotion genom att till exempel 

fråga ”hur förtjust känner du dig just nu?”.   

 

I vilken utsträckning en person känner sig till exempel förtjust anges med något styrkemått 

eller gradering. Generellt är vi mycket bra på att uppfatta och bedöma ”styrkor” av olika slag 

(Borg & Borg., 2001). Speciellt gäller detta sinnesupplevelser som ljudstyrka, smakstyrka 

eller känslan av andfåddhet, men även när vi ska uppskatta hur vi känner oss emotionellt eller 

vilken ansträngning någonting kräver. Detta gäller både den relativa ökningen/minskningen 

inom ett spann och den naturliga absoluta maxgränsen. I vardagliga livet är vi vana vid svaga 

eller måttliga stimuli; känslor, ansträngningar och så vidare. De väldigt starka tillhör dock 

ovanligheten för de flesta. Få saker inom forskningen har absoluta gränser att röra sig inom, 

men i det dagliga livet uppfattar vi oftast naturliga gränser. Det biologiska systemet sätter 

gränser för vad vi kan uppfatta genom våra sinnen (Borg & Borg., 2001).  

 

Även då människor är bra på att uppskatta hur starkt ett stimuli är kan det uppstå en utmaning 

när vi vill mäta detta med en tillförlitlig skala. Det finns flera vanliga sätt att mäta subjektiva 

variabler på med hjälp av skalor. Till exempel med kategoriskalor med ett antal kategorier och 

ändpunkter förankrade i exempelvis ”extremt svag” och ”extremt stark”. Dessa är 
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ordinalskalor utan varken nollpunkter eller givna avstånd mellan kategorierna, vilket gör att 

hur mycket mer någon tycker något är inte framkommer (se t.ex., Borg, 2007). Likertskalor är 

något som också används ganska flitigt inom i synnerhet psykologin för att i första hand mäta 

attityder. De anses vara tillförlitliga (Cohen & Swerdlik, 2004) och fungerar genom att 

användaren tar ställning till ett påstående genom ett av vanligtvis fem fasta svarsalternativ på 

en ordinalskalenivå. Den visuella analogskalan (VAS), är en perceptuell intensitetsskala som 

är konstruerad som en linje med två ändpunkter oftast märkta ”ingenting alls” och ”starkast 

tänkbara”. Skalan ligger någonstans mellan ordinal och intervallskalenivå. VAS kännetecknas 

av att den är mycket lätt att använda och att förstå (se t.ex., Price, Patel, Robinson & Staud, 

2008).   

 

S.S Stevens utvecklade flera kvotskalningmetoder där magnitudestimationen är den mest 

kända. Stevens psykofysiska kvotskala på 50-talet var något av ett genombrott vid 

egenskattningar och gjorde det möjligt att beskriva relativa stimuli(S) – 

intensitetsupplevelse(R)- funktioner som potensfunktioner. Stevens psykofysiska kvotskala är 

den bästa för generella beskrivningar av perceptuella tillväxtfunktioner (se t.ex., Borg & 

Borg, 2001; Stevens, 1975). Med magnitudsestimationer går det att få fram en 

upplevelseskala vars datakvalité får sägas vara kvotdata då absolut nollpunkt och numerisk 

proportionalitet finns. Följdaktligen blir det möjligt att tillförlitligt säga att en känsla är 

dubbelt så stark som en annan, eller hälften så stark och så vidare.  

 

Genom att kombinera två typer av skattningsmetoder, kategoriskala och kvotskala fås en så 

kallad Kategori-Kvot (CR) -skala där Borgskalorna är de tillämpbara. Med en god instruktion 

kan data från dessa skalor behandlas som kvotdata samtidigt som ”nivåuttryck” bibehålls 

(Borg, 1982; Borg & Borg, 2001). En god överensstämmelse mellan siffror och verbala 

uttryck finns härmed. Gunnar Borg fann till exempel att begreppet ”ansträngande” användes 

för en upplevelse som var tre gånger större än ”lätt”, samt att en ”stark” eller ”kraftig” 

ansträngning motsvarar ungefär hälften av ”maximal”. Kategorikvotskalorna i form av 

Borgskalorna fortsätter att vara de mest använda, i synnerhet vid mätning av upplevd 

ansträngning, smärta och stress. Se bland andra Shaulov & Lufi (2009), Borg, (1992), Borg, 

(1998), Borg, (2007), Borg & Borg, (2001).  

 

Det kan dock vara en utmaning att mäta upplevd ansträngning trots väl utfört förarbete. För 

att minska risken för felanvändning och missuppfattningar när skalan används är det viktigt 

att instruktionerna till försöksdeltagarna är tydliga och precisa (Borg & Borg, 2001). Helst bör 

ett par kontrollfrågor ställas till deltagarna för att konstatera att de förstått skattningssystemet. 

Frågor av typen ”vad motsvarar en kort promenad i din egen takt på skalan”? I CR100 skalan 

är värdet 100 det som betecknas som ”maximal” och är den huvudsakliga referenspunkten för 

skalan. De andra värdena i skalan är utprövade och satta i relation till detta värde (Borg, 

2007). Se Figur 1. Det är mycket sällan som den upplevda intensiteten ökar på samma sätt 

som den faktiskt fysikaliska. Till exempel växer sambandet mellan variablerna belastning och 

upplevd ansträngning icke-linjärt med en exponent på 1.6 i den psykofysiska funktionen (se 

t.ex., Borg, 1962; Borg, 2007). 

http://www04.sub.su.se:2181/ids70/p_search_form.php?field=au&query=staud+roland&log=literal&SID=o8mgpbhi8o2s5nub3b8nij45f1
http://www04.sub.su.se:2181/ids70/p_search_form.php?field=au&query=staud+roland&log=literal&SID=o8mgpbhi8o2s5nub3b8nij45f1
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Skattningen av ansträngning påverkas betydligt mer av dagsform än exempelvis vad pulsen 

gör (se t.ex. Hassmén et al., 2003). När både puls och ansträngningsskattning har gjorts kan 

dock en bra bild av belastningen ske. När en cykelovan person cyklar bör den lokala 

ansträngningen, alltså trötthet i benen vara mer kännbar än den centrala, det vill säga 

andfåddheten (Hassmén, 1991; Borg, E, Borg, G, Larsson, K, Letzter, & Sundblad, B-M, 

2010).  

 

Gruppträningsformen spinning 

Spinning som träningsform är förhållandevis ny och först 1989 skapades spinningen som 

gruppträningsform i USA. Spinning är en aerobisk träning som sker på stationära och för 

ändamålet speciellt designade cyklar med justerbarhet i styre och sadel, både vertikalt och 

horisontellt. Under spinningpassen, som vanligtvis är totalt 55 minuter långa (andra 

passlängder förekommer) spelas motiverande musik samtidigt som instruktören leder passet 

och kommer med uppmuntrande tillrop och instruktioner. Intensiteten i tramp per minut (rpm) 

varierar vanligtvis i enlighet med instruktörens beskrivning av den yttre miljön, som 

exempelvis ”brant uppförsbacke”, ”landsväg” eller ”skogsavsnitt” och så vidare. Dessutom 

avgör tempot i musiken till stor del intensiteten i cyklingen. Spinning betraktas som en enkel 

form av gruppträning i bemärkelsen lätt för träningsovana att medverka i. Detta för det låga 

kravet på koordination genom att hela passet sker på cykeln, dels för skonsamheten för knä 

och leder, men framförallt för den egenvalda regleringen av motståndet med motståndsratten 

på respektive cykel. Motståndet väljs individuellt efter förmåga och bland annat av den 

anledningen är spinning en träningsform där både nybörjare och erfarna spinnare kan delta i 

samma träningspass och få ut stor nytta av det (se, t.ex., Carlsson, 2010). Storleken på 

spinninglokalerna varierar normalt från 20 till 40 tättstående cyklar.  

 

I en tidigare studie av Kang, J, Chaloupka, C. E, Mastrangelo, M. A, Hoffman, J. R, 

Ratamess, N. A. & O´connor, E. (2005) jämfördes ett kontinuerligt motstånd med vad som 

kallades ett varierat motstånd i ett ”spinningprotokoll”. En maxpuls för varje 

undersökningsdeltagare togs fram i ett test. Därefter fick deltagarna cykla i en given 

genomsnittlig intensitetsnivå (procent av maxpuls) under två pass på 30 minuter vardera där 

det ena hade precis samma motstånd under de 30 minutrarna och det andra varierade i 

motstånd (se Johnny G´s Spinning Instructor Manual (12) för detaljer). Hypotesen var att trots 

det identiskt lika genomsnittliga motståndet under passen skulle det pass med det varierande 

motståndet resultera i högre generell syreupptagning och nivå av blodplasma än passet med 

kontinuerligt motstånd. Resultatet visade inga signifikanta genomsnittliga skillnader mellan 

det konstanta och det varierade passet, däremot tydliga skillnader under den 30 minuter 

följande återhämtningen där i synnerhet syreupptagningen var betydligt högre efter passet 

med varierat motstånd än konstant.         

 

I spinningcyklingen finns inga viloperioder under passets gång. Istället finns ett kontinuerligt 

motstånd. I en rapport (Utter, A. C, Nieman, David C, Dumke, C. L, McAnulty, S. R, Kang, J, 

McAnulty, L. S. 2007) förs ett resonemang kring huruvida periodiskt motstånd, det vill säga 

ett träningspass med vilopauser, under något längre tid uppfattas som lättare och mindre 
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ansträngande än ett pass med kontinuerligt motstånd. Vanan av olika typer av belastning 

kommer då också att spela in vid skattningar av ansträngning. Dock finns inga påtagliga 

belägg att detta skulle vara fallet. Istället kommer författarna fram till att skillnaderna i puls, 

syreupptagning och självskattad ansträngning är små och dessutom förklarbara av 

metodbrister (Utter et al., 2007). Vad som i allmänhet påverkar skattningar av upplevd 

ansträngning är arbetsförmåga, kön, ålder, kroppsbyggnad, hälsostatus, psykologisk status, 

personlighet, motivation med mera (Hassmén, 1991).  

 

Syfte och hypotes 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka nivåer och skillnader i ansträngnings och 

emotionsskattningar vid spinning jämfört med ensamträning, då dessa även vid samma 

motståndsbelastning antas uppvisa en signifikant skillnad beroende på träningskontexten.  

Hypotesen är att de positiva emotionerna skattas högre och de negativa lägre vid gruppträning 

än vid ensamträning.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totala antalet undersökningsdeltagare var 16 personer, fördelat på 8 kvinnor och 8 män, i 

åldrarna 21-65 år med medelåldern 28.9 (S=10.6). Samtliga deltagare var antingen tidigare 

bekanta till undersökningsledaren, studerande eller anställda på psykologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Till de senare skickades ett mejl ut med förfrågan om intresse. De 

blivande undersökningsdeltagarna tillfrågades och valdes ut i mån av personernas tid, intresse 

och visst mått av regelbunden vana av fysisk aktivitet. De som anmälde sig frivilligt med 

informerat samtycke ansåg sig alla vara i tillräckligt god kondition för genomförande. Antalet 

redovisade träningstillfällen per månad var mellan 0-24, medelvärde 9.88 (S=7.44). Antalet 

redovisade spinningtillfällen per månad var mellan 0-20 där 4 av de 16 deltagarna hade 

spinning som månatlig träningsform. Konditionsskattningen sett till kön på en skala mellan 1-

13 var mellan 4-10, medelvärde 7.6 (S=1.7). Hälsoskattningen sett till ålder var mellan 7-12, 

medelvärde 8.6 (S=1.4). 

 

Apparatur och Material 

Två snarlika enkäter användes varav den ena fylldes i vid gruppträningen, den andra vid 

ensamträningen. I de båda enkäterna frågades i första delen om ålder, kön, längd, vikt, vana 

av olika sorters träning och åsikt om grupp respektive ensamträning. I den andra delen 

ombads deltagarna göra skattning av sin kondition i relation till personer av samma kön och 

skattning av sin hälsa i relation till egen ålder på skalan ett till tretton. En normalfördelad 

kurva med största representationen på värde sju (20%) fanns illustrerad intill skattningarna. 

Dessa delar fylldes enbart i vid första tillfället. I en tidigare studie av Borg, G., Skinner, J., & 

Bar-or, O. (1972) prövades detta egenskattningssystem av fysisk kapacitet och ett sätt att 

studera skillnaden mellan den subjektiva och den objektiva verkligheten av arbetsförmågan 

som föll mycket väl ut. Det framkom ytterst få missuppfattningar om skattningssystemets 
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uppbyggnad och genomgående höga korrellationstal mellan egenskattad och faktisk förmåga 

(Borg et al., 1972). Denna typ av konditionsskattning och gruppindelningsförfarande 

användes också bland annat av Borg et al., (2010) för att gruppindela deltagare inför fysisk 

aktivitet. Vidare innehöll enkäterna av etiska skäl ett intyg, som är brukligt vid större fysisk 

ansträngning, där undersökningsdeltagarna fick ange att de betraktade sig som fullt friska utan 

hjärt eller lungproblem och frivilligt deltog i undersökningen. 

 

Spinningcyklar av märkena Bodybike och Aerobike användes vid gruppträningen. Äldre 

träningscykel av märket Siemens Elema AB med varvmätare, ihopkopplad med 

motståndsinställare användes för ensamcyklingen. Att motståndet för spinningpasset och 

labpasset var detsamma var önskvärt för att skattningarna av känslotillstånden inte skulle 

påverkas av ett annat motstånd vid något av passen. Dessutom fanns hypotesen att motstånd 

och puls är desamma vid de båda passen och bara uppskattad ansträngning skiljer sig. 

Vridningarna av motstånden vid spinningpassen sköttes av deltagarna själva och hade samma 

motsvarande förändring som på labpasset där motståndsinställningen sköttes av 

undersökningsledaren. 

 

Enkäterna fortsatte med instruktioner att skatta upplevd andfåddhet och bentrötthet. Dessa 

symtom bedömdes bland annat i studien Borg et al., (2010) vara bland de två viktigaste och 

mest givande symtomen vid mätning av fysisk aktivitet hos friska personer. Därefter följde de 

sex känslotillstånden glad, stressad, vi-känsla, okoncentrerad, psykiskt trött och nöjd. Fem av 

dessa sex items hämtades från en psykologexamensuppsats (Georgsson, 2007) där körsångens 

emotionella påverkan på individer mättes med 33 items. Dessa var de fem känslotillstånd med 

störst tillämpbarhet överfört till denna studie sett till högst presenterade effektstyrkor som 

valdes ut. Utöver det valdes stressad ut som sjätte item. Inte minst för känslotillståndets 

egenvärde bland annat i fråga om studier med Borgskalans tillämpande (Borg, 2007, Borg & 

Grankvist, 2010). Detta gav tre positiva och tre negativa känslotillstånd.   

 

Mac-dator med två externa högtalare (Hercules XPS 2.010) användes vid 

musikuppspelningen i laboratoriet. Fyra pulsklockor av märkena ”sporttester PE 3000”, 

”Pulse Sonic”, ”Gpulse” och ”Jenkinsbird” användes för pulsmätningen och samma 

pulsklockor användes vid de båda tillfällena för enskilda deltagare vid ensam och 

gruppcyklingen.  

 

Mätinstrumentet för andfåddhet, bentrötthet och de sex känslotillstånden var Borg CR100 

skalan (Borg & Borg, 2001, 2002), som återfanns i enkäten samt på väggen cirka en meter 

framför laboratoriecykeln och som används regelbundet vid bland annat skattningar av just 

ansträngning. Tolv formuleringar intill givna värden återfinns på skalan där bland annat 

värdet 0 indikerar ”inget alls”, 2 ”minimal”, 6 ”mycket svag”, 23 ”måttligt”, 50 ”starkt”, 70 

”mycket starkt” och 100 ”maximalt”. Skalan är konstruerad för att ge kvotdata, (se figur 1). 
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Figur 1. Borg CR100-skalan
®
 (© G. Borg & E. Borg, 2001, 2002; E Borg, 2007). 

 

De exakta motstånden för arbetsbelastningen på cyklarna beräknades efter fyra parallella 

linjer i ett logaritmdiagram med lutningen 1.6 som är den genomsnittliga exponenten i den 

psykofysiska funktionen för upplevd ansträngning (se, t.ex., Borg, 1962). Folk är olika starka 

och variationerna beroende på kön, ålder och så vidare är stora och samma arbetsbelastning 

betyder därför olika saker för olika personer. I spinningpassen är dessa tal överförda i 

motsvarande steg till belastningsinställningar på spinningcyklarna. Fyra grupper skapades 

utifrån de fyra parallella linjerna med högre belastning ju högre arbetsförmåga individen 

bedömdes ha utifrån kön och självskattad kondition. Männen delades in i grupp 1-3 på 

följande sätt: grupp 1: konditionsskattning ≥ 9, grupp 2: konditionsskattning ≥ 7, grupp 3: 

konditionsskattning < 7. De kvinnliga deltagarna delades in i grupp 2-4 på följande sätt: 

Grupp 2: konditionsskattning ≥ 9, grupp 3: konditionsskattning ≥ 7, grupp 4: 

konditionsskattning < 7. 

 

Procedur laboratoriecykling 

Laboratoriecyklingen skedde under perioden december 2009 till mars 2010 under veckodagar 

mellan 10.00 och 18.30. Undersökningsdeltagarna fick sätta sig i anslutning till cykeln för 

ensamträningen och fylla första delen av enkäten som behandlade bakgrundsinformation och 
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konditionsskattning samt intyget att de var fullt friska. Borg CR100 skalan visades och 

muntliga instruktioner lästes upp. Medan undersökningsdeltagarna bytte om och satte på sig 

pulsbandet till pulsklockan beräknade undersökningsledaren motståndet till cykeln beroende 

på konditionsskattningen i enkäten.  

 

En mätning av ett ”basvärde för pulsen” och skattningar av andfåddhet, bentrötthet och de sex 

känslotillstånden gjordes innan passet påbörjades med deltagarna sittandes på cykeln varpå 

musikuppspelningen startade samtidigt som deltagarna började cykla (för komplett 

uppspelningslista se bilaga 1). Låtlistan kom från ett slumpmässigt valt spinningpass och var 

detsamma för samtliga deltagare. För varje ny låt ändrades motståndet och 

undersökningsledaren kontrollerade regelbundet deltagarnas puls och utseende för att i 

händelse kunna avbryta passet. Efter de tre första låtarna började de restrerande låtarna med 

en minuts återhämtning (100 watt för grupp 1 och 2, samt 75 watt för grupp 3 och 4); dels för 

att få undersökningsdeltagarna att orka hela passet, dels för validiteten i form av variationen i 

motståndet i likheten med hur spinningpass oftast är upplagda. Vid tre tillfällen under passet, 

efter låt tre, 11.41 minuter in i passet (tillfälle 1), låt sex, 23.47 minuter (tillfälle 2), och låt 

nio, 37.49 minuter (tillfälle 3) ombads deltagarna skatta andfåddhet och bentrötthet på Borg 

CR100-skalan och pulsen antecknades. När de 12 låtarna var slut efter 48.09 minuter gjordes 

skattningen innan ensamcyklingen om, med andfåddhet, bentrötthet, pulsnotering och de sex 

känslotillstånden.  

 

Procedur spinning 

Gruppträningen ägde rum under perioden januari till maj 2010 med passtart mellan 12.00 och 

19.00. Passen ägde rum med 7 deltagare i Frescatihallen, med 4 deltagare på SATS och med 5 

deltagare i Huddingehallen. Gruppträningstillfällena började med ombyte, fästning av 

pulsklockan och instruktionerna till enkäten och de kommande skattningarna. Borg CR100 

skalan visades återigen upp som påminnelse. Sadel och styre ställdes sedan in efter 

deltagarens längd. Därefter skedde en grundmotståndsinställning som i enkäten för 

gruppträning var satt till läge 0. Detta läge uppnåddes när undersökningsledaren utan att ta i, 

lät benen gå runt på tramporna samtidigt som motståndet långsamt ökades. Vid det läge då 

tramporna stannade är det läge som här betecknas ”0”. Ett läge då spinningcyklarna i enlighet 

med sin konstruktion nyper åt i motstånd.  

 

På cyklarna skattade undersökningsdeltagarna andfåddhet, bentrötthet, de sex 

känslotillstånden samt antecknade pulsen, vilket nu gjordes av deltagarna själva, men med 

tydliga instruktioner att pulskontrollen skulle ske efter skattningen av andfåddhet och 

bentrötthet för att motverka bias. Motståndsinställningarna stod att finna i enkäten, beläget på 

cykelstyret. Motståndsgrupperna från laboratoriecyklingen överfördes till gruppcyklingen 

(grupp 1-4). Precis som vid laboratoriecyklingen skedde skattningar efter låt 3, 6, 9 och efter 

passet då också de sex känslotillstånden återigen skattades. De exakta tidpunkterna för 

skattningarna i passet varierade något till skillnad från ensamcyklingen beroende på låtarnas 

längd på respektive pass.  
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Vid 13 av 16 tillfällen var undersökningsledaren närvarande vid passet på en egen cykel. I 

dessa fall kontrollerades att undersökningsdeltagarnas skattningarna gjordes vid rätt tillfällen, 

att kontrollen av pulsklockan skedde efter skattningarna av andfåddhet och bentrötthet och att 

skattningarna av känslotillstånden skedde strax innan passtart och direkt efter sista låten på 

passet. Dessutom gjordes dels kontinuerlig kontroll av deltagarnas utseende för att eventuellt 

kunna avbryta på grund av hälsorisk, dels yttre kontroll av musik, instruktör, belysning, 

deltagartäthet på spinningpasset med mera för att upptäcka eventuella bakomliggande 

variabler.  

 

Databearbetning 

För prövning av skillnader i känslotillstånd användes t-test för beroende mätningar. En 

Bonferroni-korrektion för alfanivån för att handskas med massignifikansproblemet gav 

α=0.05/8=0.00625. Effektstyrka för känslotillstånden presenteras med Cohens d, även för de 

icke-signifikanta skillnaderna. 3-vägs beroende ANOVA beräknades för känslotillstånden, 

betingelserna och tiden som upprepningsfaktorer. 

 

 

Resultat 

 

Den genomsnittliga skillnaden mellan gruppträningen och ensamträningen redovisas i figur 2. 

Med beroende t-test erhölls en signifikant skillnad av gruppträning jämfört med 

ensamträning: Vi-känsla var signifikant högre i grupp än ensam efter passet, M=25.1 

(S=27.61) p<0.005. Vi-känsla var även något högre i grupp innan. Psykiskt trött var också 

något högre i grupp innan och okoncentrerad var något högre vid ensamträningen, i synnerhet 

efter passen. Se figur 2. 

 
 

Figur 2. Differenser i skattad ansträngning och känslotillstånd i grupp jämfört med ensam vid 

innan och efter. Negativa tal innebär att det är högre värden vid ensamträningen. 
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Medelvärden och standardavvikelser för puls, andfåddhet, bentrötthet och de sex 

känslotillstånden för män och kvinnor vid ensamträning och gruppträning redovisas i tabell 1 

respektive 2. Efter ensamträningen ökar de positiva känslotillstånden och de negativa har en 

liten minskning utom okoncentrerad som istället ökar något. Även i grupp ökar de positiva 

känslotillstånden och de negativa minskar betydligt mer än efter ensamträningen, i synnerhet 

stressad. Se tabell 1 och 2. 

 

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser vid de fem mättillfällena i betingelsen Ensam, 

totalt samt för kvinnor respektive män.  

 _________________________________________________________________________________________ 

Ensam 

   Innan   t1   t2   t3    Efter 

__________________________________________________________________________________________ 

Puls total    88.4 (15.6)     164.4 (20.1)   166.7 (13.5)   171.8 (11.4)    178.6 (13.3) 

Kvinnor    94.8 (14.2) 157.6 (20.3)    165.1 (15.2)   171.3 (10.6)    176.5 (10.6)  

Män    82.1 (15.0) 171.3 (18.7)   168.3 (12.5)   172.4 (12.9)    180.6 (16.0) 

 

Andfådd. total    5.5   (5.2) 35.3  (14.4)   43.8  (11.0)   50.0  (14.4)    61.4   (16.1) 

Kvinnor    7.3   (5.8) 28.6  (8.3)    43.9  (11.8)  48.8  (13.6)    61.3   (16.1) 

Män    3.8   (4.1) 42.0  (16.5)   43.8  (10.9)  51.3  (16.0)    61.6   (17.2) 

 

Bentrött. total    3.4   (3.4)  36.1  (13.7)   46.3  (12.0)   58.5  (14.9)    64.1   (11.8) 

Kvinnor    3.1   (2.6)  29.5  (8.5)   47.6  (12.7)   57.4  (18.8)    64.1   (12.2) 

Män    3.6   (4.2)  42.6  (15.2)   45.0  (14.0)   59.6  (11.1)    64.0   (12.3) 

 

Glad total    37.9 (15.3)         51.4   (18.2) 

Kvinnor    39.6 (16.0)       48.1   (14.9)    

Män    36.3 (15.5)       54.8   (21.6) 

 

Stressad total    15.6 (9.2)       12.3   (10.1) 

Kvinnor    14.8 (8.0)       10.6   (9.8)  

Män    16.5 (10.8)       14.0   (10.9) 

 

Vi-känsla total    7.4   (10.6)       14.2   (14.7) 

Kvinnor    5.8   (8.0)        13.1   (17.2) 

Män    9.0   (13.0)       15.3   (12,8) 

 

Okoncent. total    21.3 (18.5)       23.3   (21.4) 

Kvinnor    17.8 (17.9)       19.6   (13.1) 

Män    24.8 (19.6)       26.9   (27.9) 

 

Psyk. trött total    13.3 (14.6)       13.0   (7.4) 

Kvinnor    11.9 (12.9)       12.6   (9.4) 

Män    14.6 (16.8)       13.4   (5.2) 

 

Nöjd total    36.8 (20.0)       60.6   (19.9) 

Kvinnor    28.0 (18.7)       59.1   (21.9) 

Män    45.6 (18.2)       62.1   (19.1) 

_________________________________________________________________________________________ 
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Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser vid de fem mättillfällena i betingelsen Grupp, 

totalt samt för kvinnor respektive män.  

__________________________________________________________________________________________ 

Grupp 

   Innan t1  t2  t3 Efter 

__________________________________________________________________________________________ 

Puls total   102.3 (17.2)  160.7 (18.3) 167.8 (11.9)   173.2 (11.1)  164.5  (11.9) 

Kvinnor   101.0 (10.8) 165.1 (14.5)  171.0 (9.6) 172.3 (9.6) 169.1  (11.3) 

Män   103.9 (23.4) 155.6 (22.9) 165.1 (13.5) 174.3 (13.2) 158.3  (10.5) 

 

Andfådd. total   8.5    (7.5)  41.4   (20.9)  52.3   (21.9)  60.3  (23.5) 62.4   (27.2)    

Kvinnor   9.9    (8.2)  44.1   (20.5)  55.3   (21.7) 61.3  (24.2) 65.5   (26.5)   

Män   6.9    (6.9)  38.3   (22.6)  48.9   (23.2) 59.3  (24.6) 58.3   (29.9) 

 

Bentrött. total   7.7    (7.8)   35.8   (16.6)   51.3   (20.4)  58.9  (23.9)  60.9   (29.3)      

Kvinnor   8.4    (7.0)   38.6   (14.4)   54.4   (24.0)    60.9  (25.9) 64.1   (28.6) 

Män   7.0    (9.1)   32.6   (19.4)   47.7   (16.5)      56.7  (23.1) 56.3   (29.6) 

 

Glad total   41.7  (17.3)              56.4   (26.9) 

Kvinnor   40.8  (18.5)    53.0   (33.3) 

Män   42.9  (17.3)    60.8   (16.9) 

 

Stressad total   21.2  (13.5)    10.4   (13.2) 

Kvinnor   25.8  (28.4)    12.0   (16.8) 

Män   23.4  (12.1)    8.3     (6.8) 

 

Vi-känsla total   26.3  (26.7)    39.9   (28.1) 

Kvinnor   25.8  (28.4)    34.3   (33.1) 

Män   27.0  (26.9)    47.5   (19.7) 

 

Okoncent.total   12.9  (8.8)    10.4   (13.8) 

Kvinnor   13.1  (8.0)    12.6   (17.9) 

Män   12.7  (10.3)    7.5     (5.2) 

 

Psyk. trött total   20.1  (18.8)      14.4   (15.4)     

Kvinnor   28.4  (21.8)     19.4   (18.3) 

Män   10.7  (8.5)     7.7     (7.4) 

 

Nöjd total   39.5  (23.9)     58.5   (24.9) 

Kvinnor   36.9  (18.7)     52.3   (29.3) 

Män   42.4  (30.0)     66.8   (16.1) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

En 3-vägs beroende ANOVA genomfördes för känslotillstånden (glad, stressad, vi-känsla, 

okoncentrerad, psykiskt trött och nöjd), betingelser (ensam, grupp) och tid (före, efter) som 

upprepningsfaktorer. En signifikant huvudeffekt för emotioner erhölls F(1,13) = 24.73 

(p=0.0001) och även en signifikant huvudeffekt för tid erhölls F(1,13) = 10.63 (p= 0.006. En 

signifikant interaktionseffekt erhölls mellan tid och emotioner F(1,13) = 15.0 (p=0.002). Dock 

inte några signifikanta interaktionseffekter mellan betingelse och emotioner, betingelse och 

eller betingelse, tid och emotion.  
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Med beroende t-test erhölls att andfåddhet ensam M=55.9 (S=16.6) p<0.001, i grupp M=54.0 

(S=29.4) p<0.001, bentrötthet ensam m=60.7 (S=11.8) p<0.001, i grupp M=53.4 (S=30.0) 

p<0001 och nöjd ensam M=23.8 (S=20.4) p<0.001 och i grupp M=16.2 (S=17.7) p<0.004 är 

signifikant högre efter passen än innan. Se figur 3. 

 

 
Figur 3. Differenser mellan skattningarna innan jämfört med efter passen för ansträngning och 

känslotillstånden för betingelserna ensam och grupp. Negativa tal innebär att det är högre 

värden före träningen. 

 

Effektsyrkan (Cohens d) beräknades för skillnaderna mellan betingelser och tid. Överlag 

erhölls svaga till måttliga effektstyrkor. Endast för ansträngningsvariablerna, puls, andfåddhet 

och bentrötthet, erhölls mycket stora effektstyrkor. Effektstyrkorna på 

ansträngningsvariablerna är starka mellan betingelserna (ensam och grupp). Se tabell 3.  
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Tabell 3. Effektstyrka (Cohens d) för puls, skattad ansträngning och samtliga skattade 

känslotillstånd bland alla undersökningsdeltagare (n=16). 

__________________________________________________________________________________________ 

  Grupp-ensam  Innan-efter 

  Innan Efter Ensam Grupp 

________________________________________________________________________________________ 

Ansträngning   

Puls   0.62 0.73 4.97* 2.99* 

Andfåddhet  0.44 0.03 3.37* 1.84* 

Bentrötthet  0.58 0.11 5.14* 1.78* 

 

Positiva känslotillstånd 

Glad  0.21 0.15 0.58 0.67 

Vi-känsla  0.76 0.91* 0.58 0.71 

Nöjd  0.20 0.16 1.17* 0.92* 

 

Negativa känslotillstånd 

Stressad  0.56 0.09 0.40 0.63 

Okoncentrerad  0.18 0.54 0.12 0.25 

Psykiskt trött  0.30 0.09 0.02 0.34 

__________________________________________________________________________________________ 

df 15, *anger signifikanta resultat med p<0.00625 

 

Skillnaderna mellan de individer som hade spinning som redovisad träningsform och de som 

inte hade det står att finna i tabell 4. t-värde redovisas inte då de med spinningvana är för få 

för meningsfulla jämförelser. Medelvärden och standardavvikelser presenteras dock för 

illustration av de mycket höga värden som denna grupp skattat. Märk till exempel värdena på 

känslotillståndet glad, innan och efter gruppträning, medelvärden 60.0 respektive 93.3. På 

känslotillståndet nöjd innan grupp, 70.0 och efter, 90.0 och efter ensam 81.8. Vi-känsla i 

grupp innan 47.7 och efter 75.0 samt skattningarna efter grupp av andfåddhet 92.7 och 

bentrötthet 89.3. 
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Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelser för grupperna spinningvana (n=4) och 

spinningovana (n=12) innan och efter respektive pass. 

_______________________________________________________________________________________ 

  Innan-ensam Innan-grupp Efter-ensam Efter-grupp  

__________________________________________________________________________________________ 

Ansträngning   

Puls vana  84.0 (8.5) 111.0 (26.3) 168.3 (10.1) 172.7 (17.2)  

Puls ovana  89.9 (17.3) 100.2 (14.9) 182.0 (12.6) 162.3 (9.9) 

 

Andfåddhet vana 3.5 (1.7) 4.7 (6.4) 68.8 (13.2) 92.7 (4.6) 

Andfåddhet ovana 6.2 (5.8) 9.4 (7.7) 59.0 (16.8) 54.2 (24.6) 

 

Bentrötthet vana 1.3 (1.5) 4.7 (8.1) 58.0 (15.5) 89.3 (6.0) 

Bentrötthet ovana 4.1 (3.6) 8.5 (7.9) 66.1 (10.4) 53.0 (26.7) 

 

Positiva känslotillstånd 

Glad vana  38.8 (17.5) 60.0 (17.3) 56.3 (9.5) 93.3 (7.6) 

Glad ovana  37.7 (15.4) 37.2 (14.6) 49.8 (20.4) 46.3 (20.1) 

 

Vi-känsla vana  7.5 (11.9) 47.7 (39.1) 18.8 (23.9) 75.0 (22.9) 

Vi-känsla ovana 7.3 (10.7) 21.0 (21.8) 12.7 (11.3) 30.4 (21.2) 

 

Nöjd vana  46.3 (22.9) 70.0 (10.0) 81.8 (10.9) 90.0 (8.7) 

Nöjd ovana  33.7 (19.0) 31.8 (19.7) 53.6 (17.1) 49.9 (20.3) 

 

Negativa känslotillstånd 

Stressad vana  13.0 (8.1) 29.0 (21.5) 3.5 (4.5) 1.7   (2.9) 

Stressad ovana  16.5 (9.7) 19.3 (11.3) 15.3 (9.8) 12.8 (14.0) 

 

Okoncentrerad vana 13.3 (18.2) 8.3   (2.9) 25.8 (25.3) 4.0   (5.3) 

Okoncentrerad ovana 23.9 (18.5) 14.1 (9.4) 22.4 (21.1) 12.2 (15.0) 

 

Psykiskt trött vana 5.8   (4.9) 14.3 (8.1) 10.3 (6.6) 7.7   (4.0) 

Psykiskt trött ovana 15.8 (16.0) 21.6 (20.6) 13.9 (7.6) 16.2 (17.0) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur spinning som gruppmoment påverkade skattningar 

av känslotillstånd jämfört med ensamcykling. Vi-känsla visar sig i denna studie vara 

signifikant högre i grupp än ensam. Som Zajonc (1965) konstaterar beter vi oss annorlunda i 

grupp med andra närvarande än ensamma. I spinningkontexten existerar inget lag enligt 

tidigare givna definition, men känslan av samvaro sett till begreppet vi-känsla finns. 

Resultaten beträffande de andra känslotillstånden visade att tillståndet nöjd var signifikant 

högre efter än innan både ensampass och spinning. Ett väntat resultat då ett träningspass 

precis är avklarat. Män var generellt mer nöjda innan ensampasset än kvinnor. En av mycket 

få könsskillnader som upptäcktes (se tabell 1).       
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Att känslotillstånd studerats i gruppträningssammanhang ger resultatet visst explorativt värde 

i en deskriptiv studie. Kang et al., (2005) konstaterar att det är sällan studerat med mätningar 

hur psykologiskt ansträngande olika typer av belastningar är i förhållande till varandra. Kang 

et al., (2005) syftar i första hand på olika typer av varierat motstånd. Denna studie består både 

av ensam och spinningpass av varierat motstånd men i helt olika situationer kontextmässigt 

med olika förutsättningar för variationer i det psykologiskt kravfyllda eller lättande.  

 

Skattningarna av andfåddhet, bentrötthet och de positiva känslotillstånden glad, vi-känsla och 

nöjd måste betraktas som tämligen höga i absoluta tal. Bentröttheten skattades något högre än 

andfåddheten (se tabell 1). Vid återkoppling till Hassmén (1991) kan det tänkas bero på 

cykelovanan hos flertalet av deltagarna (12 av 16), vilket ger större lokal ansträngning 

(bentrötthet) än central (andfåddhet). Sett till de absoluta nivåerna på Borg CR100 skalan är 

det många skattningar som är en bit över stark och nästan upp mot mycket stark, vilket 

motsvarar 70 på skalan (se figur 1). Värden över 50 är mer än ”stark” i enlighet med Borg 

CR100. Notera att glad och nöjd efter ensam och gruppcyklingen hade ett skattat värde på 

mer än stark (se tabell 1, 2). Den enskilt högsta skattningen på ett känslotillstånd, även då 

jämförelse sker med skattad ansträngning genom andfåddhet och bentrötthet är mäns 

skattning av nöjd efter gruppasset med ett värde av 66.8. På Borg CR100 skalan motsvarar 

detta nästan ”mycket stark”. Värdena på de negativa känslotillstånden minskade betydligt mer 

efter spinningen än efter ensamträningen. Se till exempel stressad som sjunker till mindre än 

hälften. Detta är värt att notera då skillnaderna går i förväntad riktning. Se tabell 1 och 2. 

 

Spinningvana fanns inte med i urvalskrierierna kring undersökningsdeltagarna. En jämn 

fördelning av åtta deltagare som hade haft spinningvana hade medgett en meningsfull 

beräkning med vana av spinning som bakgrundsfaktor. Bland de spinningvana (se tabell 4) 

var många skattningar mycket höga i absoluta tal. En extremt stark påverkan på denna grupp 

med mycket högre värde på de positiva känslotillstånden än de negativa. 

 

En central tanke med designen var att likställa ensamcyklingen i laboratoriet med 

spinningcyklingen, avseende bakgrundsmusik, tempo, variation i motstånd samt den faktiska 

arbetsbelastningen. Detta har skett och en faktor som styrker påståendet är att 

ansträngningsvärdena (puls, andfåddhet, bentrötthet) följer varandra mellan ensam och 

gruppcykling (se tabell 1, 2). Det som skiljde sig mellan ansträngningsvärdena var pulsen 

efter grupptillfället. Detta utgör ett undantag som kan ha sin förklaring i att det vid efter 

gruppassen skedde i flera fall en viss fördröjning av kontroll och anteckning av puls. Passet 

var slut, avslappnande musik började spelas och nedvarvningen började, enkäten skulle 

plockas fram och deltagarna gjorde sig vid detta tillfälle ingen större brådska trots 

undersökningsledarens instruktioner. Då skattningen av andfåddhet och bentrötthet var klara 

och pulsen skulle antecknas hade pulsen sänkts. Detta ses som den mest riktiga förklaringen 

till fenomenet. 
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Begränsningar i studien 

Indelningen i fyra belastningsgrupper beroende av skattningarna kondition sett till kön och 

hälsa sett till ålder föll väl ut vid jämförelser i ansträngning innan och efter. Metoden, med 

egenskattningssystem för fysisk kapacitet med normalfördelad kurva och skala 1-13 utprövad 

av Borg et al., (1972) ses som tillfredsställande sett till resultatet. 

 

I den tidigare studien av Kang et al., (2005) där puls, syrehalt och blodplasma mättes inom 

grupper med kontinuerligt respektive varierat motstånd användes maxpuls som måttstock för 

belastningen vid passen. Ett intressant sätt att försöka få en korrekt individuell belastning för 

jämförelser mellan betingelser och försökspersoner. Detta bedöms vara av större vikt vid 

mätning av syrehalt än vid puls som kontrollvariabel. Dessutom finns det metodologiska 

frågetecken med Kangs et al., (2005) mätning i och med att maxpulsen är svårare att mäta än 

vad som gjorts. Instruktionerna till undersökningsdeltagarna vid mätningen av maxpuls i den 

föreliggande studien var att de skulle fortsätta trampa tills ”volitional exhaustion”, vilket med 

säkerhet betyder olika saker för olika personer. Dessutom kan två personer med samma 

faktiska maxpuls få åtskiljda resultat på en träningscykel om cykelvanan är olika (Hassmén, 

1991). Tanken med maxpuls som mätram är annars mycket intressant. Även maximal 

syreupptagning kan användas som ram till detta (se, t.ex., Åstrand  & Rodahl, 1986). 

 

CR100 bedöms som ett bra val av skala i sammanhanget upplevd ansträngning (se, t.ex., 

Borg, 2007). I Borg och Borg (2001), fastslogs vikten av att instruktionerna till skalan 

beskrevs tydligt och precist till försöksdeltagarna. Bedömningen för denna studie, bland annat 

grundat på rätta svar av deltagarna på kontrollfrågor är att så skedde. Att helt enkelt fråga 

undersökningsdeltagare om ett specifikt känslotillstånd var enligt Diener et al., (2007) det 

bästa sättet att mäta detta på. 

 

Pulsen efter avslutad gruppcykling var som sagt lägre än pulsen efter avlutad ensamcykling, 

vilket av allt att döma beror på fördröjning i mätningen vid gruppcyklingen. Det är dock svårt 

att säga om resultatet skulle kunna betraktas som bättre om pulsen efter gruppcykling vart helt 

lika med efter ensamcykling. En styrka i studien anses vara en god ekologisk validitet som 

togs hänsyn till i planeringen av designen. Gruppträningen har genomförts på ”autentiska” 

spinningpass med spinninginstruktörer som varit helt ovetande om undersökningen och 

därmed opåverkade av detta. 

 

En viss begränsning utgörs av att det har varit för kort låtlista på vissa spinningpass vilket har 

medfört skattningar med andra tidsintervaller än ensamcyklingen på laboratoriet vid tillfälle 1, 

tillfälle 2, tillfälle 3 (se tabell 1). Det bedöms dock fortfarande som jämförbart, men utan 

exakthet i tid. Av i synnerhet praktiska skäl har alla deltagarna börjat på laboratoriet istället 

för att hälften börjat med gruppträning som kanske hade varit det mest önskvärda. Hur detta 

påverkat resultatet är också oklart. Tidsperioden mellan genomförandena har också varierat 

mycket beroende på undersökningsdeltagarnas tid och möjlighet att medverka. Vid tre 

tillfällen var undersökningsledaren inte med på spinningpasset, vilket var metodologiskt 
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beklagligt och berodde på platsbrist i lokalen för passets tillfälle. Tydliga instruktioner gavs 

dock till deltagarna i dessa fall och inga incidenter rapporterades av deltagarna i efterhand. 

 

De undersökningsdeltagarna som var vana vid spinning tyckte att spinningpasset var riktigt 

trevligt. Detta märktes tydligt av undersökningsledaren i den pågående undersökningen, 

dessutom talar siffrorna sitt tydliga språk (se tabell 4).  De som tränade spinning för första 

gången kände sig i många fall lite osäkra. Att bara ha tagit med undersökningsdeltagare med 

spinningvana hade sett till detta varit en fördel, men hade också vart ett problem då bara den 

gruppen gått att uttala sig om. Lika många i respektive klass hade varit att föredra. Fyra 

personer med spinningvana kan anses vara för få för att på ett givande sätt generalisera från. 

Dock finns tendensen. 

 

Under gruppträningstillfällena användes två olika märken på spinningcyklarna beroende på 

lokal. Huddingehallen och SATS cyklar skiljde sig från Frescatihallens. Skillnaden är inte 

stor, men det mest önskvärda hade naturligtvis varit att samtliga använt samma märke på 

spinningcykeln, eller i en vidareutveckling att alla använde samma cykelmodell på både 

ensam och gruppasset. Om samtliga deltagare varit med på samma spinningpass där dessutom 

samma låtar som vid laboratoriecyklingen spelats upp hade eventuellt bias minskats 

ytterligare. I framtida studier bör antalet andra närvarande vara detsamma för alla, vilket nu 

inte var fallet då det var olika många närvarande på olika spinningpass, alltifrån full lokal till 

bara ett fåtal närvarande i något fall. Även lokalen, tidpunkten i tid på dygnet och på året 

borde också varit detsamma. Detta var i denna studie dock inte praktiskt genomförbart. Det 

skulle vara mycket intressant att se resultaten i det fall då samtliga deltagare varit med på 

samma spinningpass. Det är omöjligt att uttala sig om absolut skillnad i resultat, men ökad 

kontroll med besked i form av instruktör, antal närvarande, låtar, stämning och så vidare.   

 

Motståndet på spinningpasset är enligt befintligt resultat motsvarande som på laboratoriet 

men uppfattades av vissa deltagare som lägre vid diskussioner med undersökningsledaren. 

Spinningcykeln har en modern bromsning på motståndet och är en påkostad och bekväm 

cykel jämfört med cykeln på laboratoriet. Nu följer ansträngningsskattningarna i de olika 

betingelserna varandra väl avseende betingelse och tid, dock vore likadana cyklar på 

respektive pass i framtida studier vara något att föredra. Undersökningsledarens säkerhet 

beträffande nollägesinställningen på spinningcyklarna hade under ett flertal gånger under 

olika tillfällen tränats upp, vilket medger en uppskattad tämligen god tillförlitlighet i denna 

process, vilket var klart önskvärt för validiteten i undersökningen.  

 

Ytterligare betydelse är den faktor spinningvana som påträffats och som i framtida studier bör 

tas i beaktande. Könsskillnaderna är små, det finns dock ett par skattningar värda att lyfta 

fram i sammanhanget. Män är mer nöjda innan ensampasset och kvinnor är mer psykiskt 

trötta både innan och efter gruppasset. Pulsen och ansträngningsskattningarna följer varandra 

väl och beträffande de senare är skillnaderna i skattningarna mycket små. Antalet deltagare 

var för få för fler signifikanta resultat som dock gick åt rätt riktning sett till hypotesen. Med 
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utgångspunkt från effektstyrkorna som är små är det uppenbart att fler 

undersökningsdeltagare behövs för önskad power. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att undersökningen medförde en starkt ansträngande 

upplevelse med signifikant skillnad innan och efter passens gång. Dessutom att vi-känsla är 

signifikant högre i grupp och att känslotillståndet nöjd är signifikant högre efter än innan både 

ensampass och spinning. Betydelsen av studien är det explorativa i och med ny design för 

mätning av ansträngning och mätning av känslotillstånd i de betingelser som gjorts. Dessutom 

finns tendensen till fler signifikanta resultat efter spinning jämfört med ensamträning. 
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Bilaga 1 

 

Låtlista lab: 

 

1  Release me - Agnes 

2  Hot n cold - Kate Perry 

3  Dragula - Rob Zombie 

4  Sång om ingenting - Kobojsarna 

5  Faster harder scooter - Scooter 

6  Baker street - Michael Mind 

7  Angel - Nightwish  

8  Girlfriend - Avril Lavigne 

9  Destination Calabria - Alex Gaudino 

10 Tokyo - Danny 

11 Vill ha dej - Freestyle 

12 Kernkraft 400 - Zombie nation 

 

 

Bilaga 2 

 

Motstånd (Watt) grupp 1-4, vid ensamcykling 

 

Låt Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4  

1 121 103 89 78 

2 165 141 123 100 

3 193 167 142 122 

4 234 207 171 146 

5 212 185 157 135 

6 193 167 142 122 

7 234 207 171 146 

8 212 185 157 135 

9 234 207 171 146 

10 207 180 152 131 

11 234 207 171 146 

12 234 207 171 146 
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Bilaga 3 

 

Motstånd (Vridning) grupp 1-4, vid gruppcykling (spinning) 

 

Låt Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

1 -180 -225 -270 -360 

2 -90 -135 -180 -225 

3 0 -45 -90 -135 

4 +45 0 -45 -90 

5 -45 -90 -135 -180 

6 +45 0 -45 -90 

7 +90 +45 0 -45 

8 +90 +45 0 -45  

9 +45 0 -45 -90 

10 +90 +45 0 -45 

11 +45 0 -45 -90 

12 +90 +45 0 -45 


