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av Niklas Östberg

Diagnos: 
överträning
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överträning. Något förenklat kan man säga 
att det finns tre faser av överträning. Fas ett 
är minst allvarlig, där hamnar många som 
tränar. Kroppen kan vara slutkörd efter ett 
träningspass och en dags vila är det enda som 
krävs för att komma tillbaka. Fas två innebär 
att man under en längre tid tränar på ett 
sådant sätt att man inte hinner återhämta sig. 
Paradoxalt nog tycks man kunna prestera bra 
under den här fasen vilket kan göra det svårt 
att inse att man tränar för hårt. I fas två kan 
det behövas veckor eller till och med månader 
av vila för att återhämta sig. I fas tre har man 
passerat ytterligare en gräns. Det var där Scott 
hamnade. Han tillät sig inte den nödvändiga 
vilan under många månader, ja till och med 
år. Frågan om det går att komma tillbaka från 
den typen av överträning är idag obesvarad. 
Och söker man hjälp för det tillståndet av 
överträning är läkarna ofta svarslösa. Troligt
vis kommer man att få det lakoniska svaret: 
Vila. 

Orsaken är att läkarna inte har så stor 
erfaren het av människor som loggar 
tränings timmar motsvarande en deltids
tjänst per vecka. Med andra ord står man där 
ensam. Inte ens specialisterna sitter på några 
säkra svar vilket speglar forskningsläget. Det 
enda man vet är att den som har drabbats av 
överträning har tränat för mycket. Men var 
gränsen går vet man inte och det verkar dess
utom som om den skiljer sig åt mellan olika 
individer. Det som finns är hypoteser och 
andra personers anekdotiska upplevelser om 
liknande erfarenheter. Just den osäkerheten, 
att söka svar som inte finns tydligt formulera
de är den situation som Scott försöker 
navigera sig igenom. Det forskningen kan 
förmedla är att det rör sig om en obalans mel
lan kroppens två nervsystem, det sympatiska 
nervsystemet (det som drar igång kroppen) 
och det parasympatiska nervsystemet (det 
som lugnar ner kroppen) men det forskningen 
inte kan besvara är hur överträningens mek
anismer fungerar, vad som rubbar balansen. 

 Läser man om människor som hamnat i 
överträning finns det mycket som skiljer sig 
åt och vissa saker som förenar. En sådan ge
m ensam nämnare är skallen. Pannben modell 
tjockare. Scott berättar att det är hans hjärna 
som är den avgörande faktorn till att han kan 
prestera på den nivå som krävs för att vinna 
Åre Extreme Challenge, att det är hjärnan 
som gör det möjligt för honom att pressa 
sin kropp pass efter pass, vecka efter vecka, 
månad efter månad till den yttersta gränsen. 
Där många ger upp fortsätter Scott och de 
andra som sedan krigar om segern. Kroppens 
signaler om att det vore en bra idé att vila kan 
ignoreras för att de har tränat hjärnan att 
fortsätta oavsett vad. 

”Trots att det gör jäkligt ont är det på  
grund av huvudet som jag kan fortsätta, 

fortsätta och fortsätta och tänka att more 
is better när det egentligen inte är så”, säger 
Scott som liknar det vid ett dubbeleggat  
svärd; att samma pannben har varit en 
förutsättning för stora segrar men också 
orsaken till att han hamnat i överträning. 

”De som kan vinna år efter år är de som vet 
när det är dags att trycka på till gränsen och 
när det är läge att sitta ner och ta det lugnt 
och vila. Det är där jag har misslyckats och det 
är inget konstigt, du kan inbilla dig att trots 
att det gör ont så är det en fantastisk känsla 
att gå över mållinjen först.”  

Hur lång tid det tar att komma tillbaka 
är en fråga utan svar. Något som Scott är 
medveten om. 

”Det varierar så mycket att det inte går att 
säga. Det värsta man kan göra är att planera. 
Jag vet det, och jag fattar det, men ändå vill 

jag ringa Martin Flinta och säga att jag vill 
köra Kina i september men jag vet inte om jag 
kan. Jag måste förbereda mig för det värsta, 
att det kan bli ett år”, säger Scott som också 
ringar in det luriga i hur överträningen ter sig 
i ett dagligt perspektiv. ”Vissa dagar tar jag i 
jättemycket för att gå upp för trapporna. Jag 
är helt utmattad och huvudet är helt utmatt
at och ögonen stänger och starkt ljus är 
jättejobb igt. Men då och då får jag en bra dag 
och vaknar med mer energi. Det är inte att jag 
har mycket energi utan att jag har relativt mer 
energi än vad jag hade förut, då känner jag 
’wow nu mår jag bra’ men det är ändå långt 
ifrån var jag vill vara och var jag har varit. Men 
när jag har de bra dagarna så sticker jag ut 
och cyklar jättelugnt eller paddlar jättelugnt 
eller bara går genom skogen för att komma 
ut”, säger Scott som fortsätter, ”Jag funderar 
mycket på vad den här tiden i mitt liv betyder 
och varför måste jag gå igenom det här.” 

En annan aspekt av överträning rör 
männi skans anpassningsförmåga till nya 
situa tioner. Det som först kan vara chock
artat, att inte kunna prestera max, blir efter 
en tid till ett normaltillstånd. Man vänjer 
sig med att ha ont, vara trött, nya matvanor, 
dåliga relationer. Det gamla glöms bort och 
ersätts av det nya; sjuk blir det nya friska. På 
ett sätt är det bra och nödvändigt för överlev
nad eftersom man annars inte skulle kunna 

anpassa sig till förändring. Men samma typ av 
gradvis föränd ring och anpassning kan också 
vara farligt då det leder till att flyttar gränser
na och till slut glömmer hur det ska kännas 
att vara frisk och redo för träning. 

”När vi inte lyssnar på kroppen är det 
lätt hänt att göra ogenomtänkta saker, som 
att träna när vi egentligen borde vila”, säger 
Scott. 

I SITT SÖKANDE efter en väg tillbaka har Scott 
utforskat en rad olika vägar. En väg handlar 
om att se över och förändra beteenden. För 
Scott har det handlat om att ta bort mejlen 
från telefonen, flytta kontoret från hemmet 
och att ge upp impulsen att spara tid i alla 
tänkbara situationer. 

”Att kapa tio minuter på ett pass genom 
att duscha snabbare eller liknande skapar 

bara stress. Bättre att säga att det kommer ta 
två timmar och så är det bara. Jag tänker på 
Gunde Svan, hans tidsparande låter smart 
men det är motsatsen”, säger Scott. En an
nan väg tog Scott tillbaka till naturen. ”En 
sak som jag alltid vetat är att jag har hämtat 
mycket kraft från naturen. Det är en källa 
som har inspirerat mig att träna och trycka på 
mina egna gränser för att se hur långt jag kan 
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RISKERAR DU ATT DRABBAS 
AV ÖVERTRÄNING?
Allt fler drabbas av överträning och 
det verkar som om vi bara har sett 
början. Men hur vet man om man är 
övertränad eller bara har en svacka? 
Något entydigt svar finns inte, men 
det finns vissa symptom som är van-
ligt förekommande när det handlar 
om överträning. 

> Känsla av att vara utmattad, trött, 
dränerad och energilös.

> Ömma muskler och allmän värk.

> Sämre prestations förmåga.

> Huvudvärk.

> Försvagat immunförsvar.

> Humörsvängningar.

> Sämre aptit.

> Minskad lust att träna.

”JAG ÄR INTE UTE och tränar, jag sitter 
hemma och tittar ut och tar det lugnt”, säger 
Scott. Svaret säger egentligen allt. Det givna 
svaret från multisportaren Scott Cole hade, 
vilken annan dag som helst, varit: Träning.  
Frågan hade närmast varit fånig. Men under 
våren har det givna svaret försvunnit och 
blivit ett annat. Överträningen har gjort 
livet oförutsägbart. Så vad hände? Under de 
senaste månaderna har Scott Cole sökt svaret 
på just den frågan. 

Det började i mars 2014, två veckor efter 
den klassiska multisporttävlingen Coast to 

Coast. Han hade känt sig kraftlös på tävlings
dagen men det var först efter tävlingen som 
han började inse att något inte stod rätt till. 

”Det slog mer tydligt när jag skulle börja 
träna igen efter tävlingen. Då var jag helt 

utmattad. Så jag sa okej, jag tar en eller två 
månader. Jag hade inte haft någon bra off 
season så jag tänkte vila och sedan komma 
tillbaka”, säger Scott. 

Han vilade och han kom tillbaka. Med 
besked. Hösten blev en succé när han kallades 
in som stand in till Thule Adventure Team. På 
plats i Kina, tillsammans med lagkaptenen 
Martin Flinta, bärgade han segern i Taining 
Outdoor Quest sent i september. En framgång 
som resulterade i en inbjudan att vara med 
som permanent lagmedlem. Scott stod nu 
inför ett val: Vila eller fortsätta. Inspirerad 

av höstens framgångar satsade Scott vidare 
med full träning i november istället för att ta 
en viloperiod, eftersom han ville visa att han 
var värd en plats i laget. Något som vid det 
tillfället kändes som rätt val. Konsekvensen 

skulle inte komma förrän långt senare, på ett 
träningsläger på Mallorca, på den sista dagen. 

”Jag kraschade i hög fart på mtb och bröt 
ett revben, men det var en symbolisk krasch. 
Jag hade kört så hårt under så lång tid men jag 
märkte det ändå inte. För jag tänkte att det tar 
bara fyra till sex veckor för att läka skadan så 
är jag redo för att börja tävla igen.” 

Men den rekyl som han upplevde året in
nan kom aldrig. Tvärtom. 

”Jag minns tydligt i maj när jag gjorde min 
comeback att jag bara orkade 20 minuter. 
Sedan vände jag och gick hem. Jag var helt ut
mattad och förstörd. Och från den dagen och 
tio dagar framåt var jag så trött att jag kunde 
knappt kunde gå upp för trapporna och 
började inse att jag har ett riktigt problem”, 
berättar Scott. 

Det som tidigare bara var enskilda punkter 
kunde nu kopplas samman och ett mönster 
framträdde tydligt. 

”Jag började läsa om andra som genomgått 
överträning och började förstå att symptom
en var väldigt liknande de som jag hade”, 
säger Scott som beslutade sig för att skriva 
om sina upplevelser på sin blogg. 

Trots flera dyra tester kunde läkarna inte ge 
några svar. Något som många med liknande 
symptom kan vittna om. Anledningen är 
att det är väldigt svårt att ställa diagnosen 

”Jag var helt  utmattad och förstörd.  Och 
från den dagen och tio dagar framåt var 
jag så trött att jag kunde knappt kunde gå 
upp för trapporna och började inse att jag 
har ett riktigt problem.”

”Det är inte att jag har mycket energi utan 
att jag har relativ t mer energi än vad jag 
hade förut,  då känner jag ’wow nu mår jag 
bra’ men det är ändå långt ifrån var jag vill 
vara och var jag har varit.”
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gå och hur snabb jag kan bli, men jag ser också 
naturen som ett sätt att få tillbaka den här 
kraften för att försöka bli normal igen, inte 
för att hoppa från överträning till att vinna 
Åre nästa år utan för att se om jag kan komma 
tillbaka och ha bättre perspektiv på tillvaron 
och balans i livet”, säger Scott och fortsätt
er, ”att gå i fjällen som jag gjorde, där det 
bara var jag, mycket fors, snösmältning, nya 
björklöv och blommor var fantastiskt vackert 
och det visade mig att det finns mycket annat 
i världen förutom du själv och din träning. 
Att få den uppfattningen är väldigt kraftfullt 
fast det kan låta uppenbart men jag säger 
bara att det finns så mycket som är på gång i 
naturen och som är så vackert och fint. Och 
att försöka uppskatta de sakerna igen som 
ofta glöms bort när man har ett träningspass 
att genomföra.” 

Så vart leder dessa vägar? Återigen, ingen 
vet. Men målbilden, eller snarare en önskan 
är tydlig hos Scott. Suget att komma tillbaka 
är stort. 

”Jag har funderat länge på om jag skulle få 
en second chance. Jag vill så gärna ta den här 
nya kunskapen och applicera den, jag vill få 
den här andra chansen att prestera på elitnivå 
men kanske är det så att jag har drivit mig så 
hårt att jag inte får den. Och när jag tänker 
så blir jag väldigt ledsen men bara tiden kan 
utvisa vad hur det blir”, säger han.  

Men om det inte går? Scotts kärlek till 
sporten har djupare rötter än att enbart 
hand la om att vinna tävlingar. 

”Jag vill göra allt som är möjligt och mitt 
mål är att komma tillbaka till den nivå som 
jag hade förut och köra två, tre år till men jag 

fattar också att det är möjligt att jag inte kom
mer tillbaka till den nivån igen och då kom
mer frågan: vill jag ut och tävla som motionär 
igen och svaret på frågan är tydligt ja. Trots 
min tävlingsinstinkt som är väldigt stark så 
kan jag ut och köra AXA Fjällmarathon eller 
Åre Extreme Challenge bara för att vara ute 
för att jag älskar att genomföra sådana saker 
som jag sa för att jag hämtar så mycket kraft 
från naturen och jag hämtar mycket kraft från 
att se andra trycka på sina gränser. Jag älskar 
sånt, jag absolut älskar att se folk gå i mål på 
Åre efter tio timmar helt förstörda, jag får 
energi av det, så jag vill absolut vara med i den 
här sporten mycket längre och förhoppnings

vis på elitnivå några år till men det vet jag 
inte”, svarar Scott. 

Men finns det en rädsla i att eventuellt inte 
kunna komma tillbaka, kan det rentav bli tal 
om en identitetskris? 

”Ja och nej. Det påverkar min identitet i 
det att jag har ett pågående intern diskus
sion med mig själv om vem jag är som person 
och som jag skrev på bloggen att jag är en 
träningsmänniska, det är vem jag är och det 
vill jag inte förneka, det är inget snack om den 
saken och då kommer det en minikris när jag 
inte kan träna”, säger Scott som utvecklar sitt 

resonemang, ”men jag ser det som en period, 
det är det som räddar mig. Jag kan titta 
tillbaka på en sjutton år lång karriär och jag 
har sett att det finns olika perioder där man 
presterar bra och där man presterar dåligt och 
att man har mycket stress och så vidare så 
jag ser det som en period och det hjälper mig 
väldigt mycket. Men jag har kommit fram till 
att det är två olika saker som driver mig att gå 
ut och köra multisport. En är för att träna och 
tävla, den andra är att vara ute i naturen.” 

Scott berättar också att hans relation med 
sin tjej varit till stor hjälp i den här processen. 
Även andra saker har hjälpt Scott att hantera 
överträningen. 

”Jag har också funderat på vem jag är när 
jag inte tränar och när jag inte är ute i naturen. 
Men jag har också ett jobb som miljöeko
nom som jag älskar och brinner för, det är 
ett jättevikt igt jobb och det kommer jag inte 
förlora. Jag har också ett starkt intresse av att 
lära mig hur kroppen funkar och att coacha 
andra. Det är en liten paradox men det är fak
tiskt väldigt bra för min coachingkarriär, för 
nu förstår jag de riktigt stora misstagen som 
jag kan förhind ra mina studenter att göra, så 
jag kan nästan se något positivt med det här 
om man tittar hårt och långt”, säger Scott.

”När vi inte lyssnar på kroppen är det lätt 
hänt att göra ogenomtänkta saker, som att 
träna när vi egentligen borde vila .”

FO
T

O
: J

O
H

A
N

N
E

S
 P

O
IG

N
A

N
T

Ö V E R T R Ä N I N G  
S C O T T  C O L E

CHALLENGER ATR

THIS IS NOT A SHOE.  THIS IS AN INvITATION. YOu ARE   

 CORdIALLY INvITEd TO  TEST YOuR AmbITION, YOuR wILL ANd YOuR EGO. TO GO pLACES wHERE 

YOu ARE YOuR OwN SpECTATOR, COACH, wATERbOY, mECHANIC, CHEf ANd pRIEST. TO LOSE 

YOuR wAY, YOuR mINd, YOuR AbILITY TO CARE AbOuT ANYTHING ExCEpT THE NExT STEp. If  

 THAT’S AN INvITATION THAT HAS YOuR NAmE ON IT, THIS pAvEmENT-GRIppING, TRAIL-RIppING,   

 STONE-SwALLOwING CHALLENGER ATR IS YOuR RSvp. LET’S GO.
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