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Sammanfattning 
Fysisk aktivitet ger oss fysiska fördelar, bl.a. en ökad syreupptagningsförmåga, ökat 

kapillärnät, starkare hjärta och ökad lungkapacitet. Hemträning anses som en bra metod för 

personer som inte har självförtroendet och motivationen att träna i en grupp eller på ett gym. 

Hemträningsprogram kräver dock en god självdisciplin för att man ska uppnå resultat och öka 

sin muskelstyrka eller gå ner i vikt, vilket nu ens mål är med träningen. Motivationen är den 

avgörande faktorn till att vi lyckas och upplever tillfredställelse. Motivationen är 

sammankopplad med våra intressen och finner vi något som tilltalar oss vill vi utöva detta. 

Användandet av träningsdagbok klargör utövarens aktiviteter och eventuella problem med 

programmet samt skador. Med hjälp av detta kan utformningen ändras och bli mer effektiv. 

Metod 

Ett träningsprogram utformades baserat på basövningar som har till uppgift att stärka 

klienterna i deras arbetsuppgifter. För att kontrollera styrkeutvecklingen användes fyra 

fysiologiska tester på varje klient. En hälsoskala användes för att bedöma klienternas 

subjektiva hälsa. Träningsdagbok användes också av försökspersonerna för att ge en bild av 

deras utförda aktiviteter. 

Resultat 

Samtliga klienter noterade signifikanta förbättringar på fystesterna och alla ansåg sig även ha 

förbättrat sin fysiska hälsa under studiens 6 veckor.   
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1. Inledning 
Fysisk aktivitet har visats i flertalet studier ha en mycket stor del i människors välbefinnande.  

Regelbunden fysisk aktivitet har också visats motverka flertalet folkhälsossjukdomar som till 

exempel hjärt-kärlsjukdomar, fetma, högt blodtryck, depression och diabetes (Socialstyrelsen 

2001; Andersson, Forsberg, Malmgren, 2005; Statens folkhälsoinstitut, 2003). Trots all 

information om fysisk aktivitets fördelar är idag nästan åtta av tio personer i Sverige inte 

tillräckligt fysisk aktiva (socialstyrelsen 2001). Fysisk aktivitet har definierats som ”alla 

former av kroppsrörelser producerade av kroppens muskler som leder till energiförbränning” 

(Caspersen et al. 1985). Motion förekommer också som en typ av fysisk aktivitet och har 

också den definierats som ”planerade, strukturerade och upprepade kroppsrörelser med målet 

att förbättra eller bibehålla en eller fler komponenter av fysisk och mental hälsa” (Caspersen 

et al 1985). Fysik aktivitet innebär alltså all rörelse som inte behöver vara planerad men som 

är med och bidrar till en sundare livsstil. Ofta betecknas vardagssysslor som fysik aktivitet. 

Det kan till exempel vara städning, trädgårdsarbete eller att ta trappan istället för hissen. En 

vanligt förekommande beteckning är också aktiviteter som för det mesta kan utföras utan 

ombyte till träningskläder.  

 

Motion eller träning kräver ombyte till träningskläder och har ofta ett specifikt mål. Den 

utförs också vanligtvis cirka tre gånger/vecka (Faskunger 2001). Alla människor rör således 

på sig och det som skiljer från person till person i en aktivitet är hur ofta (frekvensen), hur 

länge (durationen), hur hårt (intensiteten), typ av aktivitet samt volymen (antal repetitioner, 

set eller kilometer). Man anser att volymen är den viktigaste komponenten till en positiv 

utveckling av fysiskhälsa. Men även intensiteten är avgörande för att vi ska få en ansträngning 

som ger resultat i till exempel bättre kondition eller muskeltillväxt. Intensiteten är dessutom 

svårare att påverka än volymen hos en otränad person eftersom avhoppen blir fler eftersom 

det blir markant jobbigare (Faskunger & Hemmingsson 2005). 

 

Denna studie har undersökt ambulanspersonals motivation och styrkeutveckling genom ett 

hemträningsprogram utformats efter deras arbetskrav. Valet av ambulanspersonal som 

försökspersoner gjordes dels genom att de skulle genomgå en större livsstilskurs på Feelgood 

(hälsoföretag i Helsingborg) men även genom hypotesen att dessa personer borde vara 

kunniga och motiverade till ett hälsosamt liv eftersom de dagligen upplever konsekvenserna 

av att inte leva så.     
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1.1 Syfte 

Det primära syftet med denna studie var att undersöka om ett personligt designat 

hemträningsprogram är positivt för att öka tränings motivation. Sekundärt syftar studien till 

att utvärdera träningseffekterna av detta hemträningsprogram med avseende på muskelstyrkan 

i specifika muskelgrupper.  

 

1.2 Frågeställning 

Är hemträning en bra metod för att ge en god motivation till fysisk aktivitet? 

Är hemträning tillräckligt för att öka muskelstyrkan i specifika muskelgrupper? 
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2. Bakgrund - Litteraturundersökning 
Träning påverkar vår kropp positivt inom en rad olika fysiologiska faktorer och vår förmåga 

att utnyttja syre ökar markant, vilket leder till en ökad kondition. När en muskelkontraktion 

startar sker det i en rad olika steg. När man ordinerar hemträning till klienter är det viktigt att 

försäkra sig om att utövaren utför övningarna korrekt. Kontroller av detta är en bra metod för 

att effektivisera träningen. Motivationen hos klienterna är vikigt att behålla eftersom det har 

en avgörande del i slutresultatet av träningen. Träna i hemmet är ofta en bra metod till en 

början eftersom där har man självförtroende och känner sig trygg.       

 

 

2.1 Fysiologisk påverkan vi fysisk aktivitet 

Fysiologiskt sker en rad förändringar i kroppen när man utövar fysisk aktivitet. De viktigaste 

komponenterna är att det ger ett starkare hjärta som då får en ökad slagvolym. Det innebär att 

hos en tränad person kan hjärtat pumpa ut en större volym blod till arbetande muskler per 

minut än hos en otränad. Vilopulsen sjunker också vid träning eftersom hjärtat blir effektivare 

och behöver färre slag till det arbete som utförs. Lungornas kapacitet ökar också vid 

regelbunden motion, man kan då tillgodogöra sig och förbruka mer syre per minut. Musklerna 

förändras också väldigt mycket vid fysisk aktivitet. De mest avgörande faktorerna är ökningen 

är aeroba enzymer som gör att man lättare och snabbare kan utnyttja energin i musklerna, 

framförallt glykogenet. Myglobinet ökar och är det som leder syret till musklerna från blodet. 

Kapillärerna i muskulaturen ökar och möjliggör en bättre genomströmning och utbyte av 

energi. Antal mitokondrier ökar och medför att en större del energi kan framställas samt 

musklernas egenskaper att utnyttja syre förbättras. (Smith 1991).    

 

2.2 Muskelkontraktion 

När en muskel kontraheras sker det i en rad av steg där många olika faktorer spelar in. 

Kontaktionsmekanismen startar med att en nervimpuls leds via en motorisk nervfiber fram till 

nervändsluten, detta bildar sedan synapser tillsammans med muskelfibrerna. Vidare frisätts 

acetylcolin och binds till receptorerna på muskelns cellmembran. Detta leder till att en 

aktionspotential startar och sprider sig över hela muskelfibern. Vidare leds aktionspotentialen  

in i T-rörs systemen som får till följd att Ca2+ frisätts från det sacroplasmatiska retiklet och 

Myosinhuvudena böjs samtidigt som de binder sig till aktinfilamenten. När detta har skett 

binds ATP  till myosinhuvudena vilket leder till sammankopplingen mellan myosinhuvudena 
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och aktinet bryts. När brytningen är fullbordad spjälkas ATP vilket leder till att energi frigörs 

och överförs till myosinhuvudena som åter rätas upp. Från att myosinhuvudena böjs och 

hakas i aktinfilamenten och ATP binds och spjälkas till att det ger energi sker så länge Ca2+ 

koncentrationen i sarcoplasman är förhöjd. Efter det pumpar jonpumparna i det 

sacroplasmatiska retiklet tillbaka Ca2+ från sarcoplasman till det sacroplasmatiska retiklet. Till 

slut avslutas kontraktionen med att muskeln slappnar av.  

I en muskelkontraktion finns ett begrepp som heter glidfilamentmekanismen, det menas med 

att sarkomerna förkortas genom att myofilameten glider längs varandra (Bjålie 1998).  

 

2.3 Styrkeutveckling 

En muskels styrka avgörs bl.a. genom dess fysiologiska tvärsnittsyta. Denna ökar efterhand 

genom styrketräning. Den definieras som att när alla fibriller från en muskel finns med i 

tvärsnittet som tas tvärs genom en muskels alla muskelceller och skapar då en area på t.ex. 4 

cm2. Om inte alla muskelceller som löper längs muskelns längdriktning går att få med i ett 

tvärsnitt måste två snitt göras som sedan läggs ihop. En muskel kan maximalt producera en 

kraft på 50 N/cm2. Styrkan blir sedan fysiologiska tvärsnittsytan*50 N. T.ex. 4*50=200 N. Att 

öka styrkan genom träning så att tvärsnittytan blir större tar lång tid (Wirhed 1984). När en 

person sedan startar med styrketräning ger det en dramatisk ökning av styrkan. Detta förklaras 

genom att utövaren banar in rörelsen och får bättre teknik och kan därför lyfta mer. Även att 

musklerna lär sig rekrytera fler motoriska enheter och att detta sker med allt snabbare 

hastighet (ELEIKO 2007). En motorisk enhet består av nervcell som i sin tur har förbindelse 

med både hjärnan och en nervtråd. Nervtråden grenar sedan upp sig och varje gren binder sig 

till en enda muskelcell. Kontraktionskraften i en motorisk enhet är alltid maximal och om 

arbetet kräver en viss styrka aktiveras en mängd enheter som alltid kopplas in i samma 

turordning (Wirhed 1984).  

 

2.4 Hemträning 

När man utformar ett träningsprogram för hemträning kan man antingen använda sig av 

övningar där man använder vikter eller bara den egna kroppsvikten som tyngd. För relativt 

otränade personer kan det vara mer än nog med den egna kroppstyngden eftersom det även är 

mycket viktigt att först träna upp en god kroppskontroll i de olika övningarna. Koordinationen 

måste också tränas upp som en viktig faktor eftersom de flesta övningarna är komplexa vilket 

menas med att de påverkar flera muskelgrupper samtidigt (Bergman, 2002). För att rätt teknik 

ska läras in och övningarna bli så effektiva som möjligt krävs att klienterna blir instruerade i 
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hur de ska utföra de olika övningarna. Det är viktigt att både instruera praktiskt och teoretiskt 

för att informationen ska nå ut till samtliga deltagare. När sedan klienterna tränar på egen 

hand i hemmet eller gymmet är det viktigt att med jämna mellanrum göra kontroller om 

eventuella frågetecken angående någon övning har dykt upp (Hyun, Young, Myeong 2005). 

Mycket visar på att fysisk aktivitet som utförs kontinuerligt och dagligen sänker klientens 

eventuella smärta och depression, alltså får en bättre hälsa (Hyun, Young, Myeong 2005). När 

försökspersonerna startar med träningen efter instrueringen och den inledande personliga 

intervjun är det deras subjektiva känslor och bedömningar som får styra deras 

träningsupplägg. De kan starta med ca tio repetitioner för varje övning, när övningen känns 

van och mängden inte räcker till ökar klienten mängden och noterar detta i sin 

träningsdagbok. I självrapporten antecknas datum, träningstid, intensitet, mängd och 

eventuella problem (Jette et al 1996). 

Som ansträngning för en aktivitet kan Borg´s skalan användas som en metod. Det är en skala 

som stäcker sig från 1-20/”mycket lätt- ”maximalt ansträngande” i bedömningarna för den 

fysiska aktiviteten. Vanligen räknas maxpulsen ut genom ekvationen: 220-ålder=maxpuls. 

Avvikelser är däremot vanligt förekommande med +/- 20 pulsslag/min. Därför kan 

ansträngnings graden för ett givet arbete variera mellan olika individer och kan inte jämföras. 

Borg´s skalan används då med fördel för att bestämma korrekt ansträngning för individen 

(Andersson, Forsberg, Malmberg, 2005).  

       

2.5 Motivationen 

För att vi ska vara nöjda med oss själva och få självförtroende inom något område krävs att vi 

känner en tillfredsställelse i det vi gör. Blir något för svårt som vi engagerar oss i är risken 

stor att vi ger upp (Faskunger 2001). När en aktivitet anses som givande, rolig och intressant 

är chansen som störst att vi presterar ett bra resultat (Hillsdon et al 1995). De vanligaste 

barriärerna för utebliven fysisk aktivitet och som måste försöka undvikas är tidsbrist, dåligt 

väder, för dyrt, motions sällskap, för trött och fysiska hinder. Dessa hinder måste en rådgivare 

få sin klient att kliva över genom tips och råd, få personen att se möjligheterna före hindren 

(Faskunger 2001). Att använda sig av en träningsdagbok är ett mycket rekommenderat sett att 

följa motivationsutvecklingen. Att anteckna sin motion för att se sina aktiviteter och bli 

sporrad att tävla mot sig själv med till exempel stegräknare är givande för utövaren 

(Faskunger 2001). Studier har visat att hembaserad träning är en bra metod för fysisk aktivitet 

och troliga slutsatser för detta jämfört med exempelvis gruppträning eller gym är att i hemmet 

upplever människor en större psykosocial trygghet och rädslan att misslyckas minskar därför 
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(Faskunger 2001). De områden som fysisk aktivitet har visat ha de största positiva resultaten 

på den mentala hälsan är: förebygga depression, stärka självkänslan, minska oro, lättare att 

hantera stress, bättre sömn och en höjd livskvalitet hos de redan sjuka (Faskunger & 

Hemmingsson 2005). Den starkaste motivationen som får oss att prestera något är en sann 

inre vilja som får oss att se möjligheter och nå mål i livet. Motivationen har visat sig svagare 

och fungera sämre eller bara på kort sikt om den grundar sig i skuldkänslor eller om andra 

personer tvingar fram något, alltså att känna sig kontrollerad. Motiven till ett nytt mer aktivt 

liv måste grunda sig i mer än bara vetskapen om att fysisk aktivitet är sunt. Motiven behöver 

påverka individen djupare än så. Till exempel risken att utveckla fetma eller ännu värre att 

något kan leda till döden.  (Faskunger & Hemmingsson 2005).   

Motivation kan förklaras som en kemisk process. I kroppen produceras ett ämne som heter 

dopamin. Detta ämne styr de kemiska processerna i hjärnan och som ger lust och motivation. 

För att detta ämne ska utsöndras krävs någon form av impuls. Det kan vara allt från en mysig 

hemma kväll till som i detta fall träningen (Plate 1997). 

 

När en människa ska bli motiverad för något krävs att aktiviteten har mål och mening för 

utövaren. Man skiljer mellan inre och yttre motivation. När man har en personlighet som gör 

att man tycker det är roligt att t.ex. spela fotboll eller pingis är det den inre motivationen som 

är drivkraften. Det är alltså aktiviteten i sig som är rolig. När den yttre motivationen spelar 

roll är när utövaren ser en form av belöning, t.ex. pengar eller berömmelse. Då är det inte 

själva aktiviteten som är huvudsaken. Gemensamt för de båda är att det förväntas ge utövaren 

någon form av givande och rolig erfarenhet. Alltså ligger motivation till grund för en inre 

glädje eller en framtida tillfredställelse (C. Annerstedt 2002). 

Det finns många motivations- och behovsteorier. En av dem är A.H Maslows behovsteori som 

grundar sig i att om en människa ska må bra psykiskt ska en positiv självbild, 

självuppfattning, självvärdering och självrespekt finnas med. En annan teori är framtagen av 

J.W Atkinson och lyfter fram tre motiv. Det första är prestationsmotivet som grundar sig i en 

persons strävan att göra en bra prestation av egen kraft. Det andra är kontaktmotivet som tar 

ställning till det sociala hos människan, strävan efter att söka kontakt hos andra individer och 

att dela positiva upplevelser tillsammans med andra. Det tredje och sist motivet riktar sig mot 

aktiviteten och behovet av att skapa, rörelse, sinne och spänning. Således kallas det 

aktivitetsmotivet (C. Annerstedt 2002). 
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3. Material och metod 
Huvuddelen av metoden i studien är att framställa ett träningsprogram som ska utföras i 

hemmet eller annan trygg miljö där försökspersonerna känner sig självsäkra. Effekterna av 

denna metod ska granskas både fysiskt och psykiskt genom samtal, anteckningar, 

bedömningar, mätningar och tester. För att en signifikant förändring ska noteras ska klienten 

öka sitt resultat med minst 15 procent. Samtliga klienter fick innan studiens start skriva på ett 

avtal angående att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst får hoppa av studien. 

När studien startade ingick 10 personer (7 män och 3 kvinnor). Efter 6 veckor när studien 

avslutades och slutmätningarna och utvärderingen skulle göras återstod endast 3 personer. 

 

3.1 Försökspersonerna 

I studien ingick tre personer alla var män i åldrarna 55 år, 45 år och 62 år. 

Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att arbeta som ambulanspersonal, inte vara 

under 40 år samt utföra ordinerat träningsprogram minst tre dagar varje vecka.  

 

3.2 Studie design  

Studien inleddes med individuella samtal där en grundlig anamnes (se bilaga 1) och fysiska 

tester genomfördes. I anamnesen fick klienterna inledande berätta om sig själva. De blev 

ombedda att ge ett utvecklande svar på frågan ”Hur mår du?” Frågan kompletteras med att 

gradera sin upplevda hälsa på en skala 0-10 där 0 är otillfredsställd hälsa och 10 är optimal 

hälsa.  Vid detta tillfälle fördes också en diskussion angående träningsupplägg. Dessa 

diskussioner ligger till grund för designen av träningsupplägget. Försökspersonerna ombads 

att föra dagbok under träningsperioden över hur hemträningen fungerat. I dagboken skulle 

känslor och tankar om träningsprogrammet och dess övningar antecknas. Noteringarna som 

ska göras är när, vad och hur de tränat, dvs. även annan aktivitet utöver träningsprogrammet. 

Eventuella skador som uppkommit och hur de i så fall uppkom ska också antecknas.  

 

Hemträningsprogramet (se bilaga 2) designades med utgångspunkt från diskussionerna med 

försökspersonerna och deras åsikter om deras arbetskrav samt praktiska exempel på 

arbetsmoment utförda av ambulanspersonalen (se bilaga 3). Programmet är sammansatt för att 

stärka de aktiva muskelsegmenten för ambulanspersonal. Hemträningsprogrammet 

tillsammans med instruktioner diskuterades initialt individuellt i projektet och jämfördes 

sedan med varandra. För att ta fram antal repetitioner användes Borg´s skalan, nivån som 
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användes var ansträngande vilket motsvarar 13-15 på Borg´s skalan (Andersson, Forsberg & 

Malmberg 2005). Programmet omfattas av nio övningar som är kopplade till de fyra 

fystesterna. Tre övningar sätts ihop i relation till knäböjstestet för att stärka och aktivera 

klienten i det arbetsmomentet. Samma struktur används för övriga övningar som knyts till 

övriga fystester. De tre första övningarna består av armhävningar i olika positioner för att 

aktivera hela bröstmuskulaturen. Syftet med övningarna är även att stärka armar och axlar. 

Övning fyra till sex är i relation till knäböjstestet. De har till syfte att stärka hela nedre 

extremiteten. Övning fyra är knäböj som ger klienterna möjlighet att även träna upp en 

korrekt kroppsposition eftersom detta är ett vanligt förekommande arbetsmoment. De tre sista 

övningarna består av en stabiliseringsövning ”plankan” och har som syfte att stabilisera 

framförallt bålen när klienterna sedan utför tunga arbetsmoment i svåra situationer.       

 

Programmet ska utföras vid minst tre tillfällen per vecka under sex veckor. Varje övning ska 

genomföras med femton repetitioner. Tiden som träningsprogrammet tar att genomföra är 

ungefär 25min. 

 

Efter instruktionstillfället fick klienterna utföra det utformade programmet i hemmet och en 

uppföljning gjordes sedan en gång i veckan under två veckor. Där togs eventuella frågor upp i 

grupp angående utförandet av övningarna eller användandet av träningsdagboken. Efter sex 

veckor följde ett nytt testtillfälle med varje klient och utvärdering om träningens påverkan på 

upplevd hälsa. 

 

Feelgood Sport 

Studien har genomförts i samarbete med Feelgood i Helsingborg. Feelgood är ett hälsoföretag 

som bedriver företagshälsovård och som har en nystartad sportanläggning. Feelgood sport 

erbjuder gruppträningspass, olika typer av kurser samt konditions- och styrkemaskiner. Detta 

arbete genomfördes på sportavdelningen i kombination med en mer omfattande kurs. Kursen 

kallas ”Livsstilsförändring” och som kanske namnet antyder ställs krav på motiveringen hos 

klienterna. Kursen är intensiv och innehåller tester, mätningar, individuella samtal och 

(upplägg i viss mån), rådgivning, gruppträning, coachad individuell träning samt uppföljning 

av testerna.  
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3.3 Utvärdering av hemträningsprogrammet med fystester 

Vid testtillfället gavs uppmuntran i form av positiva ord samt hur lång tid som återstod av 

testet. Testen hölls individuellt tillsammans med endast testledare närvarande i testsalen. De 

fysiska testerna som användes för att mäta förändringarna före och efter studien är 

armhävningar, sit-ups, knäböj och ”plankan” (stabiliserings övning för bålen).  

 

Armhävning 

Testet genomfördes med axelbred placering av händerna i golvet. Stöd på fötterna/tårna 

användes också. Klienterna genomförde sedan så många repetitioner som möjligt under 60 

sekunder. Vändpunkterna i en armhävning utgjordes av när armbågen var 90 graders flekterad 

samt helt utsträckt. Blicken ska hela tiden vara riktad nedåt i golvet.  

 

Sit-ups  

Testet genomfördes med båda fötterna placerade i golvet, nära intill rumpan och händerna 

placerade vid bröstet. Sit-ups hade som ena vändpunkten där klientens egna ”stopp” var, alltså 

där rörelsen inte längre kunde utföras som uppresning mot knäna. En utmätning gjordes vid 

första repetitionen när klienten var utvilad för att få en så exakt vändpunkt som möjligt. 

Denna markerades sedan av testledaren/funktionärs arm. Den nedre vändpunkten under testet 

utgjordes av när klintens skulderblad hade kontakt med golvet. Testet pågick under 60 

sekunder och maximalt antal repetitioner noterades.  

 

Knäböj 

Testet genomfördes med axelbred fot isättning och placerade armar vid midjan. Blicken ska 

vara rakt framåt. Vändpunkten utgjordes av en 90gradig knäflexion sedan tillbaks till 

utgångspositionen som är rakt uppåt stående. Testet pågick under 90 sekunder.  

 

Bålstabiliseringstestet (”plankan”)  

Detta utfördes med stödjepunkter från underarmarna och foten/tårna. En rak kontur från 

nacken till benen ska sedan behållas så länge som möjligt. Vid stödpunkten från 

underarmarna ska överarmen bilda en vertikal linje mellan axeln och armbågsleden.          

 

3.4 Utvärdering av hemträningsprogrammets påverkan av upplevd hälsa 

Denna utvärdering av klienternas subjektiva hälsa gjordes genom att de återigen fick värdera 

sin hälsa på hälsoskalan. Sedan jämfördes resultatet med den föregående värderingen och 
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klientens mål diskuterades och utvärderades. Om inte alla mål hade nåtts under 

träningsperioden diskuterades orsaker till detta och åtgärder för att lyckas. Klienterna fick 

även berätta om vad som mer konkret fått dem att må bättre eller sämre. Eventuella andra 

faktorer som hänt i livet som fått dem att må på ett visst sätt vägdes in i utvärderingen, t.ex. 

familj eller dödsfall.  Samtalen med försökspersonerna hölls individuellt för att få så öppen 

diskussion som möjligt. Träningsdagbokens anteckningar vägdes också in i utvärderingen, 

t.ex. om någon övning fallit bort på grund av skada eller positiva tankar om programmet i 

helhet, t.ex. gav trygghet och självförtroende inom träningen.   
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4. Resultat 
Samtliga försökspersoner har gjort förbättringar i Armhävningstestet med totalt 36 

repetitioner (se tab. 2). I Sit-ups testet ökade klienterna sammanlagt sitt utförande med 35 

repetitioner och i Benböjstestet gjordes en förbättring med 17 repetitioner. Alla klienter 

upplevde att deras hälsa har förbättrats. Samtliga klienter hamnade slutligen på hälsovärdering 

8:a på skalan vilket motsvarar att alla upplever individuella förbättringar i hälsan (Tab. 1). 

Gemensamt för samtliga är att de anser sig piggare och orkar mer i vardagen samt att humöret 

och stämningen på arbetet har markant förbättrats.  

 

Tab. 1 

Sammanställning av hälsoförändring på hälsoskalan 1-10 för försöksperson I-III 

Hälsoskalan Försöksperson I Försöksperson II Försöksperson III 

Basvärde 5-6 8 7 

6v senare/Slutvärde 8 8 8 

Förändring +2-3 +/- 0 +1 

 

Tab. 2  

Sammanlagda förändringar i testresultat för försöksperson I-III 

Tester Armhävning Sit-ups Benböj Plankan 

Försökspers I +5 +13 -10 +37s 

Försökspers II +10 +6 +15 +12s 

Försökspers III +21 +16 +12 +45s 

TOTALT +36 +35 +17 +1,34min (94s) 
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Försöksperson I  

Fig. 1. Sammanställning av testresultaten Före/Efter studien för försöksperson 1 

Tester Före/Efter Försöksperson 1
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Hälsoutvecklingen 

Basvärde: 

Klienten uppskattade sin hälsa mellan 5-6 på den 10gradiga skalan. För att förbättra detta vill 

han få tid till att träna mer samt att äta och dricka nyttigare. Med detta är målet att gå ned i 

vikt (6-7kg) och minska midjemåttet. 

 

Utvärdering 6v senare: 

Klienten har nått sina mål för att förbättra sin hälsostatus. Han är mycket piggare och mår 

allmänt bättre. Han känner sig mycket nöjd med sitt resultat i minskat midjemått. 

Viktnedgången har han även den klarat galant. Han värderar nu sin hälsa till 8 på skalan. 
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Försöksperson II. 

Fig. 2. Sammanställning av testresultaten Före/Efter studien för försöksperson 2  
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Hälsoutvecklingen 

Basvärde: 

På hälsoskalan bedömde klienten sin hälsa som en 8:a av 10. För att ytterligare förbättra detta 

vill han gå ned i vikt (till ca 90kg). Detta mål ska uppnås genom striktare kost, promenader 

samt röra sig 1-2ggr/veckan på arbetet. 

 

 

Utvärdering 6v senare: 

Träningen har gett klienten resultat i den mån att han blivit piggare. Han rör sig mycket mer, 

utövar mycket fysisk aktivitet i många former. Han tyckte han mådde bra redan innan kursens 

start och hälsoskalan har inte förändrats något speciellt. Vikt målet med att gå ned till 90kg 

har inte lyckats men spelar klienten mindre roll. 
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Försöksperson III  

Fig. 3. Sammanställning av testresultaten Före/Efter studien för försöksperson 3 

Tester Före/Efter Försöksperson 3
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Hälsoutvecklingen 

Basvärde: 

Den subjektiva bedömningen av hälsan angav klienten en 7:a på en 10gradig skala. För att må 

ännu bättre vill försökspersonen gå ned i vikt (10-12kg) och stressa mindre. För att 

åstadkomma detta skall förändringar göras i form av att motionera mer, strukturera upp 

tillvaron och hålla ett lägre tempo på arbetet. 

 

Utvärdering 6v senare: 

Klienten har lyckats gå ned i vikt så pass mycket att han mår något bättre. Målet med 10-12kg 

har dock inte lyckats ännu men han är övertygad att han tar sig dit. Han har tagit sig tid till att 

röra sig mer men tempot och stressen på arbetet har inte förbättrats. Han värderar sin hälsa 

som god och ett steg bättre på hälsoskalan. 
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5. Diskussion 

 
Gemensamma åsikter hos ambulanspersonalen angående arbetskrav är att de behöver vara 

starka i benen när de t.ex. ska lyfta båren. De ska vara starka i överkroppen för att kunna bära 

tungt samt vara stabila i bålen/ryggen för att inte vackla och dra på sig skador i de tunga 

arbetsmomenten. Med dessa åsikter som grund togs träningsprogrammets övningar fram. 

Testerna utformades också utifrån dessa krav och övningarna bygger vidare på testerna. Det 

man skulle kunna gjort istället är att göra ett individuellt baserat program med fokus på 

individens förutsättningar och behov samt deras egna intressen. Ett sådant upplägg kan bli 

mer motiverande eftersom varje person får tillfälle att utöva aktiviteter som precis tilltalar just 

honom eller henne och detta kombineras sedan med effektiva övningar.  

Gruppens deltagare verkade dock inte skilja sig markant från varandra och alla behövde 

uppfylla samma krav för att klara arbetet, det skulle även bli svårt att jämföra 

styrkeutvecklingen om olika program användes. Träningsprogrammet utgjordes istället av bas 

övningar för att inte göra träningen allt för komplicerad och utsvävande. Majoriteten av 

deltagarna var dessutom skadefria, förutom en som hade lite problem med knäna där han själv 

bedömde när belastningen blev för stor och smärtan för svår, och behövde därför ingen 

speciell och individuell anpassning.  

Deltagarna i kursen arbetade alla som sagt som ambulanspersonal och det märktes att de var 

kunniga inom hälsoområdet. Problemet för dem har varit stress, tidsbrist och annat som gjort 

det svårare att planera in fysisk aktivitet. Försökspersonerna ansåg sig inte ha möjlighet att 

prioritera träning i deras nuvarande vardag. Alla deltagarna var dock inställda på en 

förändring till ett mer aktivt och hälsosammare liv. Eftersom inte motivationen till träningen 

och träningsprogrammet ansågs dålig behövde ingen speciellt mycket individuell instruering 

och övervakning på sin träning. De flesta hade också ganska bra förkunskaper och de lärde sig 

tekniker i övningarna väldigt fort. För att ha bättre kontroll på deltagarnas aktivitet och 

motivation kunde fler tillfällen med personlig coachning planeras men mina deltagare hade 

inte så mycket tid att avsätta och eftersom de var duktiga teknikmässigt kändes det inte 

nödvändigt.  

Det visade sig vara missvisande angående deltagarnas grad av motivation. Mer övervakad 

träning hade troligen behövts för att inte deltagarna skulle tappa sin motivation.  

Förklaringar till bortfallen var att annan träning var mer tillfredställande och gruppträning var 

mer socialt och roligare. Med dessa förklaringar kan slutsatsen dras att deltagarna inte var i 
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behov av den trygga miljön som hemmet ofta erbjuder. Det som skulle kunna vara en lösning 

var att sammanställa gruppträning där träningsprogrammet utfördes tillsammans men tidsbrist 

för försökspersonerna var den primära faktorn till att inte denna metod fungerade. En annan 

faktor är att flertalet av klienterna inte ansåg styrketräning var särskilt tillfredsställande och 

hade därmed en något avvaktande syn på studien. Men när det framgick att det inte handlade 

om traditionell styrketräning på gym utan i hemmet med den egna kroppsvikten som tyngd 

blev samtliga tillsynes mer intresserade. För att ytterligare öka belastningen i träningen kunde 

vikter använts men med klienternas inställning den typen av träning ansågs den bästa metoden 

vara att endast använda den egna kroppstyngden i träningen.  

 Trots att flertalet felkällor och bristande motivation har noterats i studien har tre 

försökspersoner följt inklusionskriterierna exemplariskt och gjort mycket goda resultat. 

Signifikanta förändringar har noterats för samtliga deltagare i armhävningar, sit-ups och 

”plankan”. Försöksperson II och III har även noterat signifikanta förändringar i Benböj. 

Försöksperson I hade skadat knäet något vid testtillfället och gjorde på grund av det en 

försämring i testresultatet i relation till hans basvärde. De förvånansvärt goda och höga 

resultaten beror med stor sannolikhet på att tekniken och den neuro-muskulära funktionen 

(banad rörelse) har förbättrats radikalt hos samtliga klienter. Raska promenader 1-2 

gånger/vecka samt gruppträning på Feelgood har varit de aktiviteter som klienterna också 

utfört utöver träningsprogrammet. Gruppträningen har varit boxning med olika 

slagkombinationer samt styrkeövningar liknande de som ingått i träningsprogrammet. Total 

tid för gruppträningen hos samtliga försökspersoner är tre timmar. Dessa träningspass anses 

inte som relevanta för styrkeutvecklingen ur ett fysiologiskt perspektiv men teknik och 

koordination har utvecklats även genom dessa träningstillfällena. Motivationen kan ha 

förändrats genom gruppträningspassen och gjort klienterna mer omotiverade till egen träning 

individuellt. Att använda sig av hälsovärderingen genom en hälsoskala är ett utmärkt 

alternativ för att få en subjektiv åsikt från varje försöksperson, framförallt för att följa 

motivationsfaktorn. Detta kompletterades med att varje deltagare fick skriva träningsdagbok. I 

denna ska följande noteringar göras: När de tränat, vad de tränat, hur länge de tränade samt 

tankar och känslor om enskilda övningar och om själva fysiska aktiviteten i sig. 

Träningsdagboken var avgörande för att kunna följa försökspersonernas aktiviteter och 

felkällor som uppstått under studiens gång. För att ytterligare kontrollera klienternas 

aktiviteter kunde man ha krävt att dagboken skulle ha skickats in efter varje vecka och på så 

sätt lättare upptäcka brister i utförandet. Dagboken klargjorde alltså vilka personer som inte 

följt inklusionskriterierna och därmed att deras resultat inte kunde användas i studien.  
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När man ska testa klienterna i styrkan/uthålligheten kan istället för arbetsrelaterade tester som 

denna studie använt istället använda en dynamometer som mäter styrkan i aktuella muskler. 

Till exempel kan en Cybex II isokinetic dynamometer (Cybex Division of Lumex Inc., 

Bayshore, NY) användas för att mäta maximal styrka i muskler (Jette et al 1996).  Resultaten 

som har tagits upp i studien har en del felkällor som måste tas hänsyn till. Klienterna som 

deltog i studien fick innan den påbörjades skriva på ett avtal där de när som helst hade rätt att 

hoppa av studien. De hade därför fulla rättigheter att även avstå någon del i studien eftersom 

allt deltagande var frivilligt. När tiden kom till att åter göra mätningar och tester för denna 

studie hade klienterna en del kvar av livsstilskursen på Feelgood. De avstod därför att 

genomföra mätningar samt Åhstrands konditionstest som också skulle ha använts för att 

undersöka förändringar i syreupptagningsförmågan (Andersson, Forsberg, Malmberg, 2005). 

Istället valde de att avvakta Feelgoods egna upplägg och planerade in senare mättillfällen. Så 

något resultat gick inte att få fram inom de delarna mer än att vissa klienter själva hade 

kontrollerat sig och mätt midjeomfånget och som dem ansåg hade minskat med flera 

centimeter. Det visade sig att en stor del av klienterna även inte genomfört träningspasset i 

den mån de blivit tillsagda. Andra intressen, dock inom fysisk aktivitet hade lockat mer än 

hemträningsprogramet. En bristande motivation för den typen av träning infann sig snabbt 

(inom två-tre veckor) och med den blev självdisciplinen också sämre för att utföra 

träningsprogrammet individuellt utan övervakning. Ursäkterna för att inte följa planeringen 

blev fler och fler. Till exempel eventuella skador, semester, arbete eller familjen var vanligt 

förekommande ursäkter för uteblivet utfört träningsprogram. En av slutsatserna man kan dra 

av denna studie är att mer övervakad träning behövs för att självdisciplinen inte räcker till. 

Personer som inte utövar fysisk aktivitet regelbundet behöver mycket stöd i uppstarten av 

deras fysiska förändringar i livet. En annan faktor är att träningsprogrammet kan ha varit för 

tufft. Det kan ha innehållit för många övningar som inte varit speciellt tillfredställande och 

spännande. Tillfredsställande övningar kan därför anses vara en avgörande faktor till hög grad 

av motivationen och därmed ökad styrkeutveckling. Den subjektiva hälsan som klienterna har 

fått uppskatta är enbart individuellt. Hälsa för en person kan skilja sig avsevärt till en annan. 

Hälsa är ett mycket brett område som involverar mycket mer än bara fysisk aktivitet. 

Klienterna fick dock frågon om hur deras fysiska hälsa förändrats. En väldigt stor skillnad 

som skildrade uppskattningen av hälsan hos klienterna visade sig vara om de har familj eller 

lever ensam. Ett väl fungerande familjeliv är en oerhört motiverande och stimulerande faktor 

har denna studie visat eftersom de är de klienter som i slutändan nått de bästa resultaten.      
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6. Slutsats 
Genom studiens metoder har det visats sig att hemträningsprogram ger resultat under 

förutsättningen att klienterna är motiverade. Om så inte är fallet krävs mer övervakad träning 

om ett positivt resultat ska kunna ges. En välutformad träningsdagbok är en avgörande faktor 

till att kunna utveckla träningen och se brister och felkällor i utförandet. Det går även att 

konstatera att den fysiska hälsan förbättras genom fysisk aktivitet, man får ett mer positivt 

tankesätt och mår bättre. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Anamnes 

Bilaga 2. Träningsprogram 

Bilaga 3. Träningsbehov 

Bilaga 4. Samtyckesblankett 
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Bilaga 1. Anamnes 
 
Helsingborgs Ambulanspersonal   
 
 
Namn: 
 
Ålder: 
Vikt: (kg) 
Fett% 
Längd: (cm) 
Social status: 
Medicin: 
Midjeomfång: (cm) 
 
Hur mår du? 1-10 
Åtgärder? 
Målsättningar? 
 
Träningsbakgrund? 
 
Skador? 
Tidigare frakturer? 
Operationer? 
 
Sömn? 
 
Livsstil? 
Kost? 
Fritid? 
Intressen? 
 
Arbetssysslor/Arbetskrav, Villkor? 
 
Testresultat: 
 
Åhstands: 
 
Benböj: 
 
Sit-ups: 
 
Armhävningar: 
 
”Plankan”: 
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Bilaga 2. Träningsprogram 

 

Träningsprogram 

Samtliga övningar genomförs med 15 repetitioner. 

Ansträngningen ska vara ”ansträngande” 13-15 på Borg´s skalan.   

 

Armhävningar: 

 

Övning 1: Vanliga armhävningar med axelbrett mellan händerna och knäna i golvet. Det är 

viktigt att bibehålla en rak kroppskontur från knäna, genom ryggen och upp till nacken. Böj 

armarna till ca 90 grader i armbågsleden. 

 

Övning 2: Samma utförande som föregående övning men knäna ska nu vara placerade lite 

högre så att man hamnar i en framåtlutande position, höj upp knäna ca 30-40cm. 

 

Övning 3: Armhävningar, samma utförande som 1:a övningen men med extra bred placering 

av händerna i golvet, alltså en bra bit bredare än axlarna. 

 

Knäböj: 

 

Övning 1: Vanliga knäböj, viktigt att behålla en rak rygg i övningen. Böj benen så mycket det 

går utan att bålens stabilitet bryts, men max till 90 grader i knäleden. 

 

Övning 2: Utfallssteg, övningen utförs som ett tämligen långt framåtsteg där man står kvar 

med bakre benet och tar emot tyngden med det främre när det når golvet. Man sjunker ner till 

ca 90 grader i knäleden. Även denna övning måste utföras med rak rygg. Efter steget flytas 

fötterna åter ihop till utgångspositionen och man byter ben. När steget har tagits ska 

underbenet bilda en rak vertikal linje mellan fotled och knä.   

 

Övning 3:  Framåtfällning. Detta är en övning för baksidan av låret. Man står på knä och låser 

fast fötterna under något, t.ex. soffan. Sedan fäller man överkroppen framåt så långt man kan 

och sedan tillbaks. Rörelsen ska ske i knäleden, därför genomförs den med rak rygg och utan 

rörelse i höftleden. återigen en rak linje från knäna upp till nacken. 
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Bålstabilitet: (”Plankan”)  

 

Övning 1: Ligga i ställningen ”Plankan” Sedan lyfta upp ena benet bakåt samtidigt som man 

behåller en korrekt kontur i ryggen/bålen. Håll benet upplyft i någon sekund sedan tillbaka 

och byta ben. (15repetitioner sammanlagt, ej 15 på varje ben) 

 

Övning 2: Samma utgångsställning som föregående. Nu utvecklas övning till att samtidigt 

som man lyfter vänster ben bakåt, lyfts även höger arm framåt och vise versa. Håll i någon 

sekund och sedan tillbaka och byt. (15 repetitioner sammanlagt) 

 

Övning 3: (OBS! Används endast när föregående 2 övningar behärskas väl, känn efter själv!) 

Svårighetsgraden stegras ytterligare genom att armbågarnas position i golvet flyttas längre 

fram, från kroppen. Öka stegvis avståndet tills korrekt kontur i bålen/ryggen inte upprätthålls. 

Kombinera rörelserna med detta från föregående övning där armar och ben lyfts upp. 

 

 

 

Sit-Ups 

 

Övning 1: Vanliga raka sit-ups med fötterna i golvet. Fötterna ska vara placerade nära 

rumpan. Detta för att ländryggen ska ha kontakt med underlaget och höften påverkar mindre i 

övningen. Händerna hålls stilla vid bröstet eller bakom nacken. 

 

Övning 2: Sneda sit-ups, När sit-ups görs så viker man in vänster axel mot höger knä och vise 

versa. (15repetitioner sammanlagt, ej 15 åt endast höger/vänster) 

 

Övning 3: Liggande benpendling, Ligger på rygg med armarna längs sidorna, eventuellt 

händerna under rumpan och lyfter upp benen, rakt upp&ned, åt sidorna samt cirkelrörelser. 

Gör rörelserna några sekunder, vila och fortsätt. Känn efter själv, magen återhämtar sig 

ganska fort, några sekunders vila räcker oftast. Ca totalt 45s-1min/rörelse. 
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Bilaga 3. Träningsbehov 

 

Träningsbehov för en ambulanspersonal 

En individuell diskussion tillsammans med klienterna samt praktiska visningsexempel gav 

specifika rörelser som ambulanspersonalen utför i sin vardag. . Den mest förekommande 

arbetsuppgiften som kräver styrka och koordination är lyft. Lyften kan ibland utföras med 

icke optimal kroppsposition vilket kräver god styrka i stora dela av kroppen. De praktiska 

exemplen som klienterna fick demonstrera visade att även tekniken i lyft var bristfällig 

(kroppspositionen i knäböj). 

 

Knäböj  

För att vara stark i det momentet krävs styrka i de muskler som böjer och sträcker i knäleden. 

Träningen riktar sig framförallt till Quadriceps femoris som är ett samlingsnamn för M. rectus 

femoris, M. vastus lateralis, M. vastus medialis och M. vastus intermedius. Inblandad i 

knäextension är även M. Tensor facia latea. På baksidan av låret inriktas träningen på 

Hamstrings som är samlingsnamnet för M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. 

semimembranosus. Knäflexionen aktiverar även M. gastrocnemius. I arbetsmomentet 

påverkas också sätesmuskulaturen (Wirhed 1984).  

 

Överkroppen  

För att träna så effektivt som möjligt och involvera de specifika muskelgrupperna anses 

armhävningar vara korrekt. De muskler som är primära är M. pectoralis major, M. deltoideus 

och M. triceps brachii. Men armhävningar i olika positioner involverar väldigt många fler 

muskelgrupper som hjälper till att stabilisera (Wirhed 1984).  

 

Bålen  

Bålens stabilitet och styrka som ambulansförarna ska bygga upp för att kunna bibehålla en 

korrekt kontur under deras arbetsmoment kommer framförallt från musklerna: M. rectus 

abdominis, M. obliquus internus abdominis, M. transversus abdominis och M. quadratus 

lumborum. Men övningarna som sit-ups och ”plankan” involverar även andra muskler, 

speciellt runt höften/bäckenet (Wirhed 1984). 
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Bilaga 4. Samtyckesblankett 

 

Examensarbete i Biomedicin med inriktning på Fysisk träning 

Samtyckesblankett till försökspersoner 

 

Efter 1års studier inom området biomedicin ska jag nu genomföra ett examensarbete. I detta 

arbete ska en ganska omfattande empirisk studie genomföras. Ni har blivit ombedd att delta i 

projektet som har till syfte att undersöka om hemträningsprogram är ett bra alternativ, dels för 

motivationen till träning och en sundare livsstil men även utvecklingen av styrkan i de 

aktuella muskelgrupperna som ska tränas.   

Studien kommer att innefatta ett antal träningsövningar som försökspersonen ska genomföra i 

form av hemträning. Övningarna är sådana att de ska reflektera tillbaka på fystesterna som är 

följande: 

Armhävningar 

Sit-ups 

Benböj 

”Plankan” (Stabiliseringstest för framförallt bålen.) 

Åhstrands test, (Konditionstest på cykel) 

 

Dessa tester kommer att genomföras individuellt i samband med kroppsmätningarna och 

personliga samtalet (Anamnesen).  

Mätningarna som genomförs är följande: 

Vikt 

Längd 

Midjeomfång 

 

En utvärdering med samma tester och mätningar kommer att göras efter det att studien är 

avslutad. Detta kommer att äga rum ca 6veckor efter studiens avslut. Försökspersonen ska 

även så noggrant som möjligt föra träningsdagbok där bland annat egna upplevda tankar och 

känslor ska noteras angående träningsprogrammet vid varje tillfälle det genomförs. 

Anteckningarna ska gälla när, vad och hur ni tränat. 

 

Deltagandet i denna studie är självklart frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta den när 

som helst. 
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Med vänliga hälsningar Petter Jönsson, Halmstad Högskola 

Telefon: 0709-467350 

 

Jag har läst och är införstådd med vad studien går ut på och vad som förväntas av mig som 

försöksperson. Jag har getts möjlighet att ställa frågor och samtycker där med i att delta i 

studien. 

 

Datum:                     . 

 

 

Namn:                                                                                            . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


