
Uppgiften är att välja ut två av följande exempel. Fundera kring hur du bäst kan hjälpa kunden, vilken 

träningsnivå ligger personen på idag och kom med praktiska tips kring vilka åtgärder som kan hjälpa 

kunden att utvecklas. Skriv ner hur du resonerar och varför just dessa förändringar kan vara vettiga 

för personen. Lägg sedan upp en dags kostprogram för minst en av personerna i exemplen.  

Mejla in dina råd till oss på david@pnc.nu, märk gärna ämnesraden med ”uppgift, distanskurs 

performance nutrition” så hanterar vi dina svar snabbare. Är något oklart är du välkommen att mejla 

eller ringa kursansvarig David Jonsson (070 8752899)   

Fall 1: Lisa är 35 år, jobbar på bank där hon är stillasittande 8 timmar per dag. Lisa har ca 10 kg 

övervikt, tränar pass på gymmet två gånger i veckan och har ett stort intag av sötsaker. Lisa vill börja 

springa och har redan anmält sig till ett 10 km lopp om ett halvår då hon vill prestera så bra som 

möjligt. Idag orkar Lisa jogga lätt ungefär 4 km i ett tempo på 8 minuter per kilometer och hon är 

sedan helt slut. Lisas kost är idag oregelbunden och hon äter inte alltid frukost eller lunch. Vid en 

kostregistrering framgår det att Lisa har ett energiintag på runt 2600 kcal per dag varav ungefär 50% 

är kolhydrater, 35% fett och 15% protein.    

Fall 2: Micke är 20 år gammal och har alltid haft svårt att lägga på sig muskler. Micke jobbar på ett 

lager och står upp, går och lyfter saker 8 timmar per dag. Micke tränar på ett crossfitgym 3 pass per 

vecka och springer i genomsnitt 40 km varje vecka. Micke har sammanställt sin kost och räknat ut att 

han äter runt 3200 kcal per dag och förstår inte varför han har så svårt att öka i vikt trots att han äter 

så mycket. Micke vill nu ha hjälp avdig med både kostupplägg och träningstips. Hur skulle du 

resonera för att hjälpa Micke?  

Fall 3: Marcus är 43 år gammal och jobbar som ekonom. Marcus älskar löpning och har sprungit 10 

Maratonlopp. Hans senaste tid på Stockholm Maraton var 3 timmar och 12 minuter och nu vill han 

nå sitt drömmål och gå under 3 timmar. Marcus väger på sina 182 cm 83 kg och känner själv att han 

har en onödigt stor mängd kroppsfett trots att han tränar mycket och hårt. Idag springer Marcus i 

snitt mellan 50 och 80 km per vecka, framför allt i form av långa pass i jämnt tempo och har ett tag 

inte kunnat träna så hårt som han varit van vid. Marcus har i sina försök att minska i vikt på sistone 

dragit ner på kolhydratintaget ganska rejält. Vilka råd skulle du ge till Marcus kring kostupplägg och 

träning så att han når sin dröm att springa Marathon på under 3 timmar. 

Fall 4: Sandra är 24 år och professionell kickboxare. Hon tränar i snitt 4 timmar per dag med en 

blandning av styrketräning, kickboxningsträning och konditionsträning. Inför kommande VM har 

Sandra beslutat sig för att börja tävla i en lägre viktklass vilket gör att hon måste minska i vikt men 

hon får inte tappa i träningsförmåga och vill så gott det går undvika att tappa muskelmassa och 

styrka. Hon vet inte hur hon ska äta men har bråttom att komma i tävlingsform, därför undviker hon 

ibland att äta vissa måltider för att hålla nere på kaloriintaget.      

Fall 5: Johan är hockeyspelare i elitserien. Han tränar ca 10 timmar i veckan och spelar i snitt 2 

matcher per vecka. Han har sedan en tid ätit LCHF i kombination med periodisk fasta för att deffa ner 

sig och komma i riktigt bra form. Han kommer till dig för att få hjälp med sitt kostupplägg eftersom 

han ofta blir väldigt trött i slutet av träningspassen och under match orkar han första och andra 

perioden men måste sänka farten i tredje perioden. Vad har du för tips till Johan? 


