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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om syreupptagningsförmågan kan öka och 
arbetspulsen kan minska genom låg till moderat träning två gånger per vecka i åtta veckor. 
Studien baserades på en grupp personer med lätt utvecklingsstörning. Vidare genomfördes 
intervjuer innan och efter studien med personalen på gruppboendet för att undersöka om 
personalen upplevt någon förändring i aktivitetsnivå, initiativförmåga/självständighet och 
motivation hos deltagarna. Antalet deltagare var fyra stycken män i åldrarna 25 till 45 år. 
Syreupptagningsförmågan mättes med Åstrands submaximala cykeltest (Åstrand & Ryhming, 
1954). Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide utformad av författarna bestående 
av förberedda öppna frågor. Resultatet av studien visade att två av deltagarna ökat 
syreupptagningsförmågan och en deltagare uppmätte en oförändrad syreupptagningsförmåga. 
En av deltagarna valde att inte genomföra eftertestet. Deltagarna som förbättrat 
syreupptagningsförmågan hade sänkt arbetspulsen vid eftertestet, medan deltagaren som 
uppmätte en oförändrad syreupptagningsförmåga fick en oförändrad arbetspuls. Resultatet av 
andra intervjutillfället visade att personalen inte upplevt någon förändring angående 
deltagarnas aktivitetsnivå eller initiativförmåga/självständighet. Personalen upplevde dock en 
ökning av deltagarnas motivation till att utföra organiserad fysisk aktivitet.   
 
 Nyckelord:  inaktivitet, låg och moderat intensitet, lätt utvecklingsstörning, motivation, 
syreupptagningsförmåga 
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Abstract 
 
The purpose with this study was to examine if oxygen uptake can increase and steady-state 
can decrease through low to moderate exercise two times a week in eight weeks. The study 
was based on a group with development disorder. Before and after the study period interviews 
were carried out with the personal at the participants’ residence. The aim of the interviews 
was to examine if the personal experienced any changes after eight weeks in the participants’ 
level of activity, power of initiative, independence and motivation. The complete number of 
participants was 4 men in the age of 25 to 45. The Astrand ergometercycle test (Åstrand & 
Ryhming, 1954) was used to measure oxygen uptake. The open questions in the interview 
guide were designed by the authors. The results of the study showed that two participants 
increased their oxygen uptake and decreased their steady-state. One participant showed an 
unchanged level of oxygen uptake and an unchanged steady-state. The fourth participant 
chose not to take part in the final assessment. The results of the interviews showed that the 
personal had not experienced any changes in the participants’ level of activity, power of 
initiative and independence. The personal experienced an increased motivation among the 
participants to perform organised physical activity. 
 
 
Keywords: development disorder, inactivity, low and moderate intensity, motivation, oxygen 
uptake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Aktivitet 

- Hur ser de boendes spontana fysiska aktivitetsnivå ut? Hur ofta? Med vem? 
- Vilka fysiska aktiviteter ägnar sig de boende åt?  

 
Initiativ/Självständighet 

- Hur ser de boendes initiativförmåga ut gällande fritidsaktiviteter och vardagssysslor? 
- I vilken utsträckning klarar sig de boende själva gällande fritidsaktiviteter och 

vardagssysslor?  
 
Motivation 

- Hur upplever ni de boendes motivation till att utföra fritidsaktiviteter och 
vardagssysslor? 

- Varför tror ni de boende är omotiverade/motiverade till att utföra vardagssysslor och 
fritidsaktiviteter?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Träningsprogram 
 
V39 
Onsdag 
Förtest 
 
V 40 
Onsdag 
Halmstad Högskolas idrottshall: Innebandy 45 minuter 
 
Söndag 
Utomhus: Promenad med ”fartlek” 50 minuter 
 
V41 
Onsdag 
Halmstad Högskolas idrottshall: Innebandy 30 minuter och pingis 30 minuter 
 
Söndag 
Utomhus: Rask promenad 45 minuter 
 
V42 
Onsdag 
Utomhus: Basket 45 minuter  
 
Söndag 
Utomhus: Rask promenad 50 minuter 
 
V43 
Onsdag 
Utomhus: Basket 60 minuter 
 
Söndag 
Utomhus: Fotboll 60 minuter 
 
V44 
Onsdag 
Halmstad Högskolas idrottshall: Cirkelträning (sit-ups, armhävningar, idioten, trappträning 
och step) 30 minuter och fotboll 15 minuter 
 
Söndag 
Utomhus: Rask promenad 20 minuter och basket 30 minuter 
 
V45 
Onsdag 
Halmstad Högskolas idrottshall: Innebandy 50 minuter 
 
Söndag 
Utomhus: Rask promenad 40 minuter och fotboll 20 minuter 
 



 
 
V46 
Onsdag 
Halmstad Högskolas idrottshall: Cirkelträning (samma övningar som vecka 44) 25 minuter 
och 25 minuter fotboll 
 
Söndag 
Halmstad Högskolas idrottshall: Fotboll 45 minuter och pingis 20 minuter 
 
V47 
Onsdag 
Halmstad Högskolas idrottshall: Innebandy 50 minuter 
 
Söndag 
Utomhus: Rask promenad för deltagarna på egen hand 
 
V48 
Onsdag 
Eftertest 
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1 Introduktion 
Att regelbunden fysisk aktivitet medför en rad positiva faktorer som till exempel minskad risk 
för hjärt-, kärlsjukdom, diabetes typ 2, minskad risk för övervikt, ökat välbefinnande, ökad 
självkänsla, bättre kondition, ökad rörlighet och ökad social gemenskap visar tidigare 
forskning (Fossum et al., 2007; Lindvall & Faskunger, 2003; Zanesco & Antunes, 2007). 
Trots alla fördelar med att genomföra regelbunden fysisk aktivitet ett par gånger i veckan är 
det fortfarande många människor som lever inaktiva liv. Att gå från ett inaktivt liv till ett mer 
fysiskt aktivt liv kräver bland annat motivation, beslutsamhet, kunskap, tålamod och vilja, 
eftersom en beteendeförändring är en process som behöver tid. För att en person ska orka 
genomföra en förändring krävs i de flesta fall stöd och hjälp av såväl familj och vänner som 
personliga tränare och friskvårdspersonal (Lindvall & Faskunger, 2003). En grupp som är i 
extra behov av stöd utifrån i samband med förändring av livsstilen är personer med en lättare 
utvecklingsstörning (Umb-Carlsson, 2005). Tidigare forskning (Pitetti, Yarmer & Fernhall, 
2001) visar att personer med lättare utvecklingsstörning tenderar att vara mer fysiskt inaktiva 
på fritiden jämfört med genomsnittet för personer utan en lättare utvecklingsstörning. Om 
intresset för motion är lågt kan det vara svårare för personer med lätt utvecklingsstörning att 
hitta motivation och ta egna initiativ till att utföra regelbunden fysisk aktivitet.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet har många positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande, medan 
fysisk inaktivitet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i 
rörelseorganen, psykisk ohälsa, högt blodtryck, osteoporos och cancer. Att vara fysiskt aktiv 
bidrar därför i hög grad till att människor kan leva ett oberoende och aktivt liv långt upp i 
åldrarna (Socialstyrelsen, 2007). Fysisk aktivitet definieras enligt Faskunger (2001) som alla 
former av kroppsrörelser producerade av kroppens muskler som leder till energiförbränning. 
Med fysisk aktivitet menas därmed all form av kroppsrörelse som till exempel att kratta löv, 
snabb promenad, cykeltur, simma, städa eller att ta trappan istället för hissen. Enligt 
rekommendationer från World Health Organisation (WHO) bör personer röra sig 30 minuter 
per dag om den utförs med måttlig intensitet, till exempel en rask promenad, (Muntner et al. 
2005). Fysisk aktivitet kan utföras med låg, moderat eller hög intensitet. Låg intensitet 
innebär till exempel en promenad i ett tempo där personen känner en lätt ansträngning i 
andningen och blir varm i kroppen. Med moderat intensitet menas att ansträngningsnivån höjs 
ytterligare, andningen blir tyngre, det blir svårare att prata och kroppen börjar svettas. 
Exempel på moderat intensitet kan vara stavgång i raskt tempo, jogging i lugnt tempo eller 
simning. Hög intensitet innebär att personen andas tungt och upplever aktiviteten som mycket 
ansträngande och kroppen svettas kraftigt, till exempel löpning i högt tempo, skidåkning och 
spinning (Fyss, 2007). 
 

1.1.2 Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 
När människor går från ett inaktivt liv till ett mer fysiskt aktivt liv sker en mängd fysiologiska 
förändringar. Förändringarna bidrar till att transportera ut mer syre till arbetande muskler, för 
att göra det involveras flera olika system i kroppen, som alla utvecklas och blir mer effektiva 
av regelbunden fysisk aktivitet. Ett system som förändras är lungfunktionen, andningen blir 
djupare och den yttre ventilationen blir då effektivare på grund av att en större andel av 
lungorna används och kapillärnätet kring alveolerna blir tätare. Hjärtat förändras också, 



 2 

eftersom muskulaturen kring framförallt den vänstra kammaren blir tjockare och volymen i 
kammaren blir större. Detta medför en ökad slagvolym och en högre minutvolym vilket ger 
lägre arbetspuls och lägre vilopuls. Även blodmängden i kroppen ökar och de 
syretransporterande röda blodkropparna med hemoglobinet ökar i antal. Ytterligare en faktor 
som förändras är att fler kapillärer bildas i musklerna, vilket bidrar till att mer syre och 
näringsämnen når ut till musklerna och att mer koldioxid och slaggprodukter transporteras 
bort från musklerna. Slutligen förändras även energiomsättningen, fettförbränningsprocessen 
blir effektivare och förmågan att lagra glykogen blir bättre. Detta resulterar i en bättre 
förmåga till långvarig fysisk aktivitet eftersom kroppen har skaffat sig förmåga att effektivare 
bryta ned fett och spara på kolhydrater (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad, 1998).  
 
För att syreupptagningsförmågan ska öka behöver en person utföra fysisk aktivitet med en 
viss intensitet ett antal gånger per vecka. Intensiteten och frekvensen av träningen bestäms 
utifrån personens maxpuls, fysiologiska status samt vad syftet med träningen är. Generellt sett 
kan det vara svårt att få fram en persons maxpuls, då ett maxpulstest kräver specifik 
utrustning och ställer både fysiska och psykiska krav på testpersonen. Ett enklare sätt att räkna 
fram den ungefärliga maxpulsen är att använda sig av formeln 220 minus ålder. Genom att 
veta maxpulsen kan arbetsbelastningen under träningen varieras så att syftet med träningen 
kan uppnås (McArdle, Katch & Katch, 2006).  
 
När en person går från ett inaktivt till ett aktivare liv kan förändringen innebära en ökad risk 
för skador. Riskerna kan minimeras och undvikas genom att personen får träningsvägledning 
av utbildad personal och är uppmärksam på kroppens signaler. En stor ökning i 
träningsmängd eller felaktiga övningar kan lätt leda till olika former av överbelastningsskador 
såsom tendinit, bursit eller benbrott. Överbelastningsskador kan uppstå då en sena utsätts för 
upprepade, ensidiga rörelser vilket resulterar i mikroskopiska bristningar i senan (Peterson & 
Renström, 2003). Vid nya övningar finns även risken att drabbas av en sträckning, en så 
kallad partiell bristning i senan eller muskeln. Att drabbas av en sträckning i en muskel eller 
en sena kan bland annat bero på senans ovana att ta upp stora krafter, dålig elasticitet, korta 
muskler och därmed dålig rörlighet, felaktiga skor, muskelobalans samt anatomiska 
förhållanden (Karlsson, Thomeé, Martinsson & Swärd, 2003). Vid utformandet av 
träningsprogram, hur ofta motionen ska ske (frekvens), hur länge (duration) och med vilken 
intensitet bör hänsyn tas till personernas fysiska status för att undvika eventuella skador. 
 
I denna studie har författarna valt att använda låg till moderat träning två gånger i veckan. 
Tidigare studier (Gardner, Montgomery, Flinn & Katzel, 2005; LeMaitre, 2006; Sturm, 1999) 
har utförts med denna träningsnivå och visat på positiva resultat för personerna som deltagit i 
undersökningarna. I en studie användes ett sex månaders rehabiliteringsprogram där 
deltagarna antingen ingick i en grupp med högintensiv träning eller en grupp med lågintensiv 
träning. Gruppen som tränade med låg intensitet tränade ett längre pass än gruppen med hög 
intensitet. Resultatet visade att  deltagarna i båda grupperna fick tydliga förbättringar i den 
maximala syreupptagningsförmågan (Gardner et al., 2005). Resultatet av LeMaitres (2006) 
studie visar att den funktionella kapaciteten och syreupptagningsförmåga signifikant ökade 
hos deltagarna efter en träningsperiod av cykling på en ergometer med moderat intensitet två 
gånger i veckan i sex veckor. I samma studie utfördes även en scanning av deltagarnas 
kroppssammansättning med hjälp av DEXA teknik för att mäta kroppssammansättningen före 
och efter studien. Resultatet av scanningen visade dock inte på någon förändring i 
kroppssammansättningen hos deltagarna vilket kan ha berott på att sex veckor var för kort tid. 
Sturm et al. (1999) genomförde en studie under 12 veckor där deltagarna deltog i ett 
träningsprogram med moderat intensitet. Resultatet av studien visade på en signifikant ökning 
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av den maximala syreupptagningsförmågan och maximala arbetskapaciteten, dock framkom 
ingen signifikant förändring av arbetspulsen hos deltagarna. I Sato, Nagasaki, Kubota, Uno & 
Nakai (2007) studie visas på andra positiva effekter av låg till moderat regelbunden fysisk 
aktivitet. Studien visade att insulinkänsligheten hos deltagarna ökade efter en period av 
regelbunden fysisk aktivitet, vilket ledde till bättre kolhydrat - och fettmetabolism på längre 
sikt. Detta visar att genom regelbunden låg till moderat fysisk aktivitet kan risken minska för 
att drabbas av diabetes senare i livet.  

1.1.3 Psykologiska effekter av fysisk aktivitet 
Att gå från fysiskt inaktiv till fysiskt aktiv innebär inte enbart fysiologiska förändringar, utan 
även psykologiska förändringar. Denna studie har inte som främsta syfte att undersöka 
eventuella psykologiska förändringar hos deltagarna, men det är viktigt att vara medveten om 
att en beteendeförändring är en dynamisk process som sker både fysiologiskt och 
psykologiskt. Enligt Faskunger (2001) är det ofta de mentala och psykosociala hindren såsom 
låg självkänsla, låg upplevd kompetens, negativ inställning, rädsla och/eller ångest att visa 
upp kroppen i kombination med bristande motivation som hämmar en person från att bli 
fysiskt aktiv. Det är därför viktigt att arbeta med motivationen hos deltagarna och utforma den 
fysiska aktiviteten på ett sådant sätt att deltagarna upplever att de uppnår kraven som ställs på 
deras prestation.  

1.1.4 Fysisk aktivitet och utvecklingsstörning 
Att en person drabbas av en utvecklingsstörning kan bero på en rad olika faktorer som till 
exempel skador i hjärnan till följd av sjukdom och/eller olyckor, medfödda skador och 
hormonella rubbningar (Peterson, 1996). Enligt Gotthard (2002) kan graden av 
funktionsstörning indelas i tre nivåer: grav utvecklingsstörning, där personen har en väldigt 
begränsad intellektuell förmåga och har svårt att kommunicera via tal, måttlig 
utvecklingsstörning, där personen förstår tal och kan själv tal begripligt, men har fortfarande 
svårt med det abstrakta tänkandet och lätt utvecklingsstörning, där personen väl kan 
kommunicera med och förstå omgivningen, men behöver mer tid vid lärandet av nya saker.   
 
I en studie av Schmitz, Kruse och Kugler (2004) undersöks om det finns något samband 
mellan hälsorelaterade kvalitéer och fysisk aktivitet. Studien genomfördes på vuxna personer 
med en lätt utvecklingsstörning. Resultatet visade att  personerna som blivit mer fysiskt aktiva 
uppvisade fler positiva hälsorelaterade kvalitéer än personerna som varit inaktiva. Personerna 
som varit fysiskt aktiva uppvisade dock inte lika god hälsonivå som kontrollgruppen, som var 
helt utan mental utvecklingsstörning. Ytterligare studier (Ströhle et al, 2007; Taylor, 2000); 
Biddle, 2000; Fox, 2000) har visat på liknande resultat där deltagarna som är fysiskt aktiva 
upplever en högre hälsonivå. Gemensamt för dessa studier är att ingen studie med säkerhet 
kan förklara varför fysisk aktivitet ger dessa positiva effekter på den upplevda hälsan. 
Antaganden om ett ökat frigörande av centralstimulerande ämnen i hjärnan, ökad social 
gemenskap och ett ökat självförtroende diskuteras, men inga klara bevis för detta har kunnat 
beläggas. I Ströhle et al. (2007) studie diskuteras även att fysisk aktivitet kan minska risken 
för till exempel självmordstankar och oro. Andra intressanta positiva effekter har också 
påvisats såsom att fysisk aktivitet kan ha en svag till måttlig ångestreducerande effekt (Taylor, 
2000), ge ett positivare humör och en förbättrad livskvalité (Biddle, 2000) och har en positiv 
påverkan på självuppfattningen och självkänslan (Fox, 2000). Det bör dock poängteras att 
fysisk aktivitet inte är något ”universalt medel” för att förbättra hälsa, många positiva effekter 
har kunnat urskiljas men fysisk aktivitet bör ändå ses mer som ett komplement i en 
rehabiliteringsprocess och ingå i ett preventivt hälsotänkande. 
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Robertson et al. (2000) har i en studie undersökt olika livsstilsrelaterade riskfaktorer för 
personer med utvecklingsstörning och sedan jämfört resultatet med personer utan 
utvecklingsstörning. Resultatet av studien visade att bristen på regelbunden fysisk aktivitet 
var betydligt större hos personerna med utvecklingsstörning jämfört med personerna utan . 
utvecklingsstörning. Vidare visade studien att personerna med utvecklingsstörning var mer 
överviktiga eller riskerade att drabbas av övervikt på grund av bristen på fysisk aktivitet 
jämfört med personerna utan utvecklingsstörning. Robertson et al. (2000) diskuterade utifrån 
studiens resultat varför personer med utvecklingsstörning ges färre möjligheter att kunna vara 
fysiskt aktiva på fritiden och kom fram till att brist på resurser (pengar, personal och tid) i hög 
grad bidrar till att personer med utvecklingsstörning får begränsad möjlighet till regelbunden 
fysisk aktivitet. För att personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet att vara fysiskt 
aktiva på fritiden behövs ofta stöd och hjälp från människor i omgivningen. Kunskapen om att 
personer med utvecklingsstörning behöver assistans för att få en aktivare fritid finns, men i 
många fall finns inte resurserna. Tidigare forskning (Mann, Huafenh, McDermott och Poston, 
2006) visar att deltagande i ett hälsoprogram där personer med lättare utvecklingsstörning 
gavs möjlighet till stöd och information gällande kost och fysisk aktivitet ledde till reducering 
av vikt, bättre kostvanor samt en positivare inställning till regelbunden fysisk aktivitet.  
 
I en studie av Umb-Carlssons (2005) undersöks levnadsvillkoren hos en grupp personer med 
utvecklingsstörning i det svenska samhället. Syftet med studien var att undersöka huruvida 
personerna med utvecklingsstörning upplevde att de kunde påverka och kontrollera faktorer 
rörande utbildning, arbete, hälsa, fritidsaktiviteter, boende, socialt umgänge och 
familjeförhållanden. Svaren som personerna med utvecklingsstörning gav jämfördes sedan 
med en grupp personer utan utvecklingsstörning för att undersöka eventuella skillnader 
och/eller likheter. Resultatet visade att personerna med utvecklingsstörning upplevde mindre 
möjligheter att kunna påverka och kontrollera levnadsvillkoren jämfört med gruppen utan 
utvecklingsstörning. För personer med utvecklingsstörning är ofta valmöjligheten på fritiden 
begränsad, det sociala umgänget sker oftast med personal, assistenter, familjen eller andra 
personer med utvecklingsstörning och möjligheten till hälsoförebyggande åtgärder (till 
exempel fysisk aktivitet och kostinformation) är ofta liten. Vidare visade resultatet att 
personerna med utvecklingsstörning var mer inaktiva på fritiden och led i högre grad av 
övervikt jämfört med personerna utan utvecklingsstörning. I diskussionen tar Umb-Carlsson 
(2005) upp vikten av att erbjuda, hjälpa, stötta och arbeta med motivationen hos personer med 
utvecklingsstörning för att kunna ge dem möjligheter till en aktivare fritid. Studien visar 
vidare att det finns behov av att erbjuda personer med utvecklingsstörning fler möjligheter att 
utöva olika former av fysisk aktivitet på fritiden för att ge dem chansen till ökad livskvalité 
 
För att kunna lägga upp ett träningsprogram och planera olika träningstillfällen för en person 
med utvecklingsstörning behövs kunskap och förståelse om vilken grad av 
utvecklingsstörning personen har. Deltagarna som är aktuella i denna studie har alla en lindrig 
utvecklingsstörning och det är utifrån deltagarnas egna förmågor som författarna lagt upp 
träningen och valt testmetod. Enligt Peterson (1996) är det viktigt att tänka på hur personer 
med lindrig utvecklingsstörning uppfattar information, hanterar förändringar och lär sig nya 
saker. Tidigare forskning (Lotan, Henderson, Merrick, 2006; Robertson et al., 2000) visar 
emellertid att utövande av fysisk aktivitet för personer med lindrig utvecklingsstörning bidrar 
till en ökad tro på den egna förmågan, ett aktivare liv, viktreduktion, ökad kondition och 
minskad risk för sjukdomar som kan följa på grund av en inaktiv livsstil. Forskningen visar att 
fysisk aktivitet medför en rad positiva effekter för personer med en lättare 
utvecklingsstörning, men det diskuteras kring vilken intensitet, frekvens och duration som den 
fysiska aktiviteten bör innehålla samt vikten av att använda sig av instrument anpassade för 
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personer med lättare utvecklingsstörning. Temple, Frey & Stanish (2006) menar att det 
behövs mer forskning för att tydligare kunna förstå och utforma träningsprogram för personer 
med en lättare utvecklingsstörning i syfte att öka den fysiska aktivitetsnivån och på så sätt 
minska risken för eventuella framtida problem som ett inaktivt liv kan innebära.  
 
Att kunna utföra fysisk aktivitet på fritiden bör vara en möjlighet för samtliga grupper i 
samhället, då effekterna av fysisk aktivitet är positiva (Lindvall & Faskunger, 2003; Fyss, 
2007). I introduktionen nämns att personer med lätt utvecklingsstörning tenderar att ha mindre 
stöd till att utöva fysisk aktivitet trots att forskning (Umb-Carlsson, 2005) visar att stöd är 
viktigt för att få denna grupp mer fysiskt aktiv. Författarna avser med denna studie att 
undersöka om låg till moderat fysisk aktivitet i organiserad form kan ge en grupp personer 
med lätt utvecklingsstörning en förbättring av syreupptagningsförmågan. Genom att förbättra 
syreupptagningsförmågan kan energin i det vardagliga livet öka, vilket ökar möjligheten till 
en aktivare fritid och bättre hälsa.  

1.1.5 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om syreupptagningsförmågan kan öka och arbetspulsen 
kan minska genom låg till moderat fysisk aktivitet två gånger per vecka i åtta veckor 
- en studie baserad på en grupp individer med lindrig utvecklingsstörning 

1.1.6 Frågeställningar 
a) Kan resultat uppnås genom att träna två gånger i veckan under åtta veckor? 
b) Kan en sänkning av BMI uppnås genom låg till moderat fysisk aktivitet två gånger i veckan 
under åtta veckor hos varje deltagare?  
c) Upplever personalen på gruppboendet någon förändring gällande deltagarnas aktivitetsnivå, 
initiativförmåga/självständighet och motivation efter åtta veckor av fysisk aktivitet?  

1.1.7 Avgränsningar 
Författarna diskuterade om en kontrollgrupp kunde vara relevant för studien, men kom fram 
till att tiden var alltför knapp och att omfattningen av studien blivit för stor. Vidare förde 
författarna en diskussion om att ha en eventuell mätning av syreupptagningen efter halva tiden 
av träningsperioden, men att mäta syreupptagningen efter fyra veckor hade troligen inte gett 
något resultat. Författarna valde att utföra studien på ett gruppboende, då fler gruppboenden 
varit praktiskt och tidsmässigt omöjligt.  

2 Metod 

2.1 Deltagare 
Deltagarna i studien var 6 män med en lätt utvecklingsstörning i åldrarna 25 till 45 år. 
Deltagarna var bosatta i en gruppbostad med gemensamt samlingsrum, men med egen 
lägenhet. Samtliga deltagare arbetade under vardagarna i nära anslutning till gruppbostaden. 
Fem deltagare cyklade till arbetet varje dag och en deltagare åkte buss. På fritiden utövade 
fyra deltagare bowling en till tre gånger i veckan. Utöver transporten till och från arbetet samt 
bowlingen sker ingen frivillig fysisk aktivitet. Ingen deltagare led av någon sjukdom som 
kunde försämras av fysisk aktivitet. Studien omfattades också av en intervju med en kvinna 
och en man ur personalen på gruppboendet kring de boendes psykiska hälsa. Båda var fast 
anställda på gruppboendet och hade arbetat i sju respektive tre år.  
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2.2 Instrument 
För studien tillämpades Åstrands submaximala cykeltest (Åstrand & Ryhming, 1954; 
Williams, 1975). Genom Åstrands test fås den beräknade syreupptagningsförmågan hos en 
person fram. Åstrands submaximala cykeltest innebär att en person cyklar i minst sex minuter 
på en belastning som bestäms utifrån personens ålder, kön och fysiska status. Efter avslutat 
test räknas den submaximala syreupptagningsförmågan fram utifrån arbetspuls, ålder, kön och 
vikt enligt angivna tabeller. Därefter värderas syreupptagningsförmågan utifrån en fem-gradig 
skala, där 1 = mycket låg och 5 = mycket hög (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006). 
Polar pulsklocka användes för att mäta arbetspulsen under cyklingen och en ergometer 
användes för cyklingen. 
 
I studien användes även Body Mass Index (BMI) för att få en uppskattning om deltagarnas 
kroppssammansättning. BMI visar förhållandet mellan en persons vikt och längd, vilket ger 
ett mått på om personen är underviktig, normalviktig eller överviktig. Ett BMI mellan 18.5 till 
24.9 betyder att en person är normalviktig. Ett BMI över 24.9 tyder på övervikt och ett BMI 
under 18.5 tyder på undervikt (Mcardle, Katch & Katch, 2006). För att räkna ut BMI 
användes en våg och en mätställning.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna använde författarna en halvstrukturerad intervju (Kruuse, 
1998). Intervjuguiden (se bilaga 1) bestod dels utav förberedda öppna frågor och dels av 
följdfrågor som formulerades under intervjuns gång. Intervjuguiden konstruerades av 
författarna. Frågorna användes för att undersöka hur personalen uppfattade de boendes 
aktivitetsnivå, initiativförmåga/självständighet och motivation. Vid intervjutillfällena 
användes även en digital inspelningsutrustning.  

2.3 Procedur 
Kontakt togs med Socialförvaltningen i Halmstad där författarna fick ett förslag på att vända 
sig till en gruppbostad i Halmstad. Kontakt togs med enhetschefen för gruppboendet och  
studiens innehåll presenterades. Därefter informerades de boende och personalen om studiens 
upplägg. De boende och personalen fick därmed möjlighet att ställa eventuella frågor direkt 
till författarna. Information gavs även om att studien var frivillig och att deltagarna kunde 
avbryta sin medverkan om de önskade. Frågor om de boendes hälsa ställdes till personalen för 
att kontrollera att de boende inte hade någon sjukdom som kunde förvärras av fysisk 
ansträngning. Efter de boendes samtycke togs telefonkontakt med respektive god man för att 
få deras godkännande. Ett informationsbrev skickades även ut till gode männen och 
enhetschefen där studien kort sammanfattades och där ett svarsbrev bifogades för skriftligt 
godkännande.  
 
Två veckor efter informationstillfället genomfördes det första testet i en lokal nära 
gruppbostaden. Lokalen var känd utav samtliga deltagare och valdes med tanke på att 
deltagarna skulle känna sig trygga med miljön. Deltagarna genomförde Åstrands cykeltest, 
mättes och vägdes. Innan cykeltestet togs deltagarens förträningspuls med hjälp av en 
pulsklocka och därefter ställdes ett antal frågor om deltagarens fysiska hälsa, till exempel om 
personen utför någon fysisk aktivitet under veckan och i så fall hur länge. Frågorna om 
deltagarens fysiska hälsa gav författarna information om hur mycket belastning deltagaren 
klarade av att cykla med. Deltagaren cyklade sedan i minst sex minuter och vid varje minut 
noterades arbetspulsen. När deltagaren nått sin arbetspuls avslutades testet. Under testet 
frågade författarna hur deltagaren upplevde att andningen kändes och hur benen kändes 
utifrån Borg´s skala (Borg, 1998). Alla sex tester genomfördes under samma dag utav 
författarna. En sjukgymnast var även närvarande som ansvarig för utrustningen och lokalen.  
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Efter första testet genomfördes en träningsperiod på åtta veckor. Deltagarna utövade fysisk 
aktivitet två gånger i veckan á cirka 60 minuter per tillfälle. Vid varje tillfälle medverkade 
båda författarna. Den fysiska aktiviteten genomfördes antingen utomhus eller i Halmstad 
Högskolas idrottshall (se bilaga 2). När träningsperioden var avslutad fick deltagarna 
genomföra sluttestet i samma lokal och båda författarna samt sjukgymnasten var då 
närvarande.  
 
Under andra träningsveckan genomfördes första intervjun med en anställd på gruppboendet. 
Den andra intervjun genomfördes under tredje träningsveckan med den andra personen i 
personalen. Innan intervjuerna informerades personerna om att intervjun var frivillig, att de 
kunde avbryta intervjun, att informationen som framkom under intervjun skulle behandlas 
anonymt samt att intervjun spelades in på band. Efter de åtta träningsveckorna genomfördes 
samma intervju igen med de två ur personalen. Vid intervjuerna närvarade båda författarna 
och intervjuerna genomfördes på personalens arbetsplats.  

2.4 Bortfall 
Vid första träningstillfället uppgav två utav de sex deltagarna att de ville avbryta deltagandet i 
studien på grund av ovilja. Antalet deltagare som genomförde träningsperioden blev därför 
endast fyra. Vid andra testtillfället genomförde tre utav deltagarna Åstrands submaximala 
cykeltest, den fjärde deltagaren valde att avstå genom att utebli vid detta test. Totala antalet 
deltagare i studien blev tre.  

2.5 Analys 
Författarna valde att presentera resultaten av Åstrands submaximala cykeltest i tabellform. 
Eftersom Åstrands submaximala cykeltest inte är lämpat för jämförelser mellan personer 
kommer ingen statistisk analysmetod att användas. Resultatet av intervjuerna analyserades 
utifrån den impressionistiska metoden (Kruuse, 1998).  

3 Resultat 
Resultatet av Åstrands submaximala cykeltest och Body Mass Index (BMI) presenteras nedan 
för varje deltagare i tabeller. 

3.1 Resultat av Åstrands submaximala cykeltest och BMI 
 
Tabell 1. Resultat av Åstrands submaximala cykeltest för fp1 
Försöksperson 1 
(Fp1) 

Förtest Eftertest 

Puls före test 
(slag/min) 

103 83 

Arbetspuls 
(slag/min) 

160 142 

Arbetsbelastning 
(kpm/min) 

2.5 2.5 

Beräknad 
syreupptagning 
(O2l/min) 

2.3 2.9 

Beräknat testvärde 
(O2ml/kg x min) 

23 29 
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Resultatet visar på en sänkning av arbetspulsen för fp1 mellan förtest och eftertest med 18 
slag/min. Vidare visar resultatet på en höjning av den beräknade syreupptagningen med 0.6 
l/min. Enligt den fem-gradiga skala (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006) som värderar 
resultatet av Åstrands submaximala cykeltest värderas fp1 syreupptagningsförmåga efter 
förtestet till en etta och eftertestet värderas även den till en etta, vilket betyder en mycket låg 
syreupptagningsförmåga. Även det beräknade testvärdet (O2ml/kg x min) visar på en höjning 
med 6 ml/kg x min. 
 
 
Tabell 2. Resultat av BMI för fp1 
Fp1 Före Efter 
BMI 35.4 35.4 
 
Resultatet visar att fp1 BMI inte har förändrats efter åtta veckor av låg till moderat fysisk 
aktivitet.  
 
 
Tabell 3. Resultat av Åstrands submaximala cykeltest för fp2 
Försöksperson 2 
(Fp2) 

Förtest Eftertest 

Puls före test 
(slag/min) 

76 93 

Arbetspuls 
(slag/min) 

120 120 

Arbetsbelastning 
(kpm/min) 

2.5 2.5 

Beräknad 
syreupptagning 
(O2l/min) 

3.4 3.4 

Beräknat testvärde 
(O2ml/kg x min) 

62 62 

 
Resultatet visar på en oförändrad arbetspuls för fp2 mellan förtest och eftertest. Den 
beräknade syreupptagningen (O2l/min) har inte heller förändrats mellan förtest och eftertest, 
det beräknade testvärdet blir således oförändrat. Enligt den fem-gradiga skala (Andersson, 
Forsberg & Malmgren, 2006) som värderar resultatet av Åstrands submaximala cykeltest 
värderas fp2 syreupptagningsförmåga efter förtestet och eftertestet till en fyra, vilket betyder 
en hög syreupptagningsförmåga.  
 
 
Tabell 4. Resultat av BMI för fp2 
Fp2 Före Efter 
BMI 35.8 35.4 
 
Resultatet visar att fp2 BMI har minskat med 0.4 efter åtta veckor av låg till moderat fysisk 
aktivitet.  
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Tabell 5. Resultat av Åstrands submaximal cykeltest för fp3 
Försöksperson 3 
(Fp3) 

Förtest Eftertest 

Puls före test 
(slag/min) 

113 117 

Arbetspuls 
(slag/min) 

148 143 

Arbetsbelastning 
(kpm/min) 

2 2 

Beräknad 
syreupptagning 
(O2l/min) 

2.1 2.2 

Beräknat testvärde 
(O2ml/kg x min) 

29 31 

 
Resultatet visar på en sänkning av arbetspulsen mellan förtestet och eftertestet med 5 slag. 
Den beräknade syreupptagningen har höjts med 0.1 l/min. Det beräknade testvärdet har höjts 
med 2 ml/kg x min. Enligt den fem-gradiga skala (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006) 
som värderar resultatet av Åstrands submaximala cykeltest värderas fp3 
syreupptagningsförmåga efter förtestet till en etta och eftertestet värderas även den till en etta, 
vilket betyder en mycket låg syreupptagningsförmåga.  
 
 
Tabell 6. Resultat av BMI för fp3 
Fp3 Före Efter 
BMI 41.8 41.1 
 
Resultatet visar att fp3 BMI har minskat med 0.7 efter åtta veckor av låg till moderat fysisk 
aktivitet. 
 
 
Tabell 7. Resultat av Åstrands submaximal cykeltest för fp4 
Försöksperson 4 
(Fp4) 

Förtest Eftertest 

Puls före test 
(slag/min) 

99 - 

Arbetspuls 
(slag/min) 

145 - 

Arbetsbelastning 
(kpm/min) 

2.5 - 

Beräknad 
syreupptagning 
(O2l/min) 

2.3 - 

Beräknat testvärde 
(O2ml/kg x min) 

32 - 

 
Resultatet visar fp4 värde av Åstrands submaximala cykeltest före träningsperioden. Enligt 
den fem-gradiga skala (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006) som värderar resultatet av 
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Åstrands submaximala cykeltest värderas fp4 syreupptagningsförmåga efter förtestet till en 
tvåa, vilket betyder en låg syreupptagningsförmåga.  
 
 
Tabell 8. Resultat av BMI för fp4 
Fp4 Före Efter 
BMI 23.6 - 
 
Resultatet av fp4 BMI före träningsperioden.  
 
 
Tabell 9. Deltagarnas träningsnärvaro  
 Träningsnärvaro 
Fp1 14 
Fp2 15 
Fp3 12 
Fp4 10 
 
Deltagarnas närvaro under träningsperioden, totala antalet träningstillfällen var 15 stycken.  
 

3.2 Resultat av intervjuerna 
Resultatet kommer att följa intervjuguidens områden aktivitet, initiativ/självständighet och 
motivation. Under varje område kommer båda personernas svar att redovisas samtidigt och 
styrkas med citat från intervjuerna.  

3.2.1 Aktivitet 
Vid första intervjutillfället framkom att den spontana fysiska aktivitetsnivån hos de boende 
var låg. Fem utav sex boende cyklade till arbetet varje vardag. Tre utav de boende bowlade på 
fritiden några dagar i veckan, men utöver bowlingen och någon enstaka cykeltur upplevde 
personalen att de boende var inaktiva och loja.  
 
Vid andra intervjutillfället framkom att de boendes spontana aktivitetsnivå fortfarande var låg. 
Tre utav de boende bowlade på fritiden och fem utav sex cyklade till arbetet varje dag, utöver 
detta kunde det ske någon spontan cykeltur.  

3.2.2 Initiativ/Självständighet 
Under första intervjutillfället framkom att initiativförmågan var låg hos de boende gällande 
både fritidsaktiviteter och vardagssysslor. Ibland kunde någon utav de boende ta egna initiativ 
till vardagssysslor som till exempel att gå och handla, medan ”vissa måste ju hela tiden puffas 
på, puffas på och puffas på”. Citat som ”man får köra igång dom” yttrades också angående 
initiativförmågan. Personalen upplevde de boendes självständighet som varierande, att till 
exempel handla biljetter till konserter eller fixa färdtjänst hem från danser klarade de boende 
ofta av på egen hand. Gällande vardagssysslor upplevde personalen att de boende var i behov 
av hjälp för att komma igång med exempelvis tvättning, men när de boende väl kommit igång 
klarade de sig själva. Personalen ansåg att de boende som spelade bowling skötte denna 
aktivitet på ett självständigt sätt.  
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Efter andra intervjutillfället framkom att personalen inte upplevt någon större förändring 
gällande initiativförmåga och självständighet hos de boende. Personalen upplevde att de 
fortfarande ”får motivera jättemycket” för att få de boende att utföra vardagssysslor och 
fysisk aktivitet. Personalen behövde ge de boende förslag och stöd till aktiviteter, detta 
gjordes genom motiverande och peppande samtal med de boende. Gällande de boendes 
självständighet upplevde personalen ingen förändring, de boende har samma behov av 
assistans till vissa vardagssysslor . De boende som utförde fritidsaktiviteter klarade av detta 
på egen hand, till exempel att boka konsertbiljetter eller åka och titta på en ishockeymatch
  

3.2.3 Motivation  
Vid första intervjutillfället framkom att motivationen var hög hos de boende till att spela 
bowling och åka på olika sportevenemang. Motivationen till att utföra vardagssysslor och 
andra fritidsaktiviteter var dock låg. Personalen trodde att den låga motivationen kunde bero 
på trötthet efter en lång arbetsdag, stigande ålder, kompisar som slutar, grupper som har lagts 
ner, TV och datorn som tar mer tid samt att de boende har gått upp vikt.  
 
Personalen upplevde vid andra intervjutillfället att motivationen till deltagande i studien ökat 
hos några av de boende. De boende har dock under de åtta veckorna av fysisk aktivitet inte 
själva uttryckt någon önskan om att få utöva egen spontan fysisk aktivitet utöver den fysiska 
aktivitet som erbjudits i studien. Personalen har upplevt perioden av fysisk aktivitet som 
positiv, där citat ” de mest svårmotiverade har varit mest motiverade”. De boende har även 
uttryckt till personalen citat ”att de har tyckt det här varit jättekul”. Enligt personalen kan 
förändringen berott på att det kommit personer utifrån som de boende har en annan relation 
till samt att de fysiska aktivitetspassen varit organiserade och regelbundna. Att motivationen 
till fysisk aktivitet varit lägre hos några av de boende kunde enligt personalen berott på 
”andra grejer som lockar” och ”rädsla för nya saker”. En annan förklaring till låg 
motivation kan vara relaterat till de boendes handikapp citat ”vill så mycket i början...men 
sedan...ah...vill man inte alls”.  

4 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om syreupptagningsförmågan kunde öka och 
arbetspulsen kunde minska genom låg till moderat träning två gånger per vecka hos  
studiegruppen. Vidare vill författarna försöka att besvara följande frågor  
a) kan resultat uppnås genom att träna två gånger i veckan under åtta veckor?  
b) kan en sänkning av BMI  uppnås genom låg till moderat träning två gånger i veckan under 
åtta veckor? 
 c) upplever personalen någon förändring gällande deltagarnas aktivitetsnivå, 
initiativförmåga/självständighet och motivation efter åtta veckor av fysisk aktivitet?   

4.1 Resultatdiskussion 
Åstrands submaximala cykeltest är utformat för att mäta syreupptagningsförmågan hos en 
individ (Åstrand & Ryhming, 1954). För att undersöka om en förändring av den submaximala 
syreupptagningsförmågan skett, sker en mätning innan och efter en period av ökad fysisk 
aktivitet. Testet bör inte användas för att jämföra syreupptagningsförmågan mellan olika 
individer. Författarna har därför valt att föra resultatdiskussionen angående 
syreupptagningsförmågan på individnivå.  
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Vid förtestet uppmättes fp1 syreupptagningsförmåga till 2.3 l/min med en arbetspuls på 160 
slag/minut. Eftertestet visade på en höjning av syreupptagningsförmågan till 2.9 l/min och en 
sänkning av arbetspulsen till 142 slag/minut. Enligt Åstrands submaximala cykeltest värderas 
fp1 värden till en etta på en fem-gradig skala (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006), 
vilket innebär att fp1 har en mycket låg syreupptagningsförmåga. Att syreupptagningen för 
fp1 vid förtestet var mycket låg berodde troligen på fp1 inaktiva fritid, utöver bowling en till 
två gånger i veckan skedde ingen annan frivillig fysisk aktivitet. Eftertestet visade på en 
höjning av syreupptagningsförmågan med 0.6 l/min, höjningen kan delvis förklaras av fp1 
deltagande i aktuell studie, då fp1 höjt den fysiska aktivitetsnivån från inga tillfällen till två 
tillfällen per vecka under åtta veckor. En ökning av den fysiska aktiviteten leder bland annat 
till att en större del av lungorna används, kapillärnätet kring alveolerna blir tätare och hjärtat 
blir starkare, vilket leder till en ökad slagvolym (Bjålie et al., 1998). Troligen kan fp1 
förbättrade syreupptagningsförmåga bero på ovan nämnda fysiologiska förändringar. Vidare 
kan de förbättrade värdena delvis förklaras utifrån psykologiska faktorer som till exempel 
motivation, trygghet vid eftertestet och dagsform. Med dagsform menar författarna hur fp1 
sovit natten innan testet, vilken kost som intagits och/eller om fp1 känner sig stressad över 
någonting i vardagen.  
 
Fp2 fick enligt uträkningarna en hög syreupptagningsförmåga vid förtestet. Resultatet av 
förtestet gav en syreupptagningsförmåga på 3.4 l/min och en arbetspuls på 120 slag/min. 
Enligt Åstrands submaximala cykeltest (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006) värderas 
fp2 värde till en fyra på en fem-gradig skala, vilket innebär en hög syreupptagningsförmåga. 
Vid eftertestet uppmättes ingen förändring av syreupptagningsförmågan och arbetspulsen var 
oförändrad. Fp2 utför väldigt lite fysisk aktivitet på egen hand vilket borde betyda en låg 
syreupptagningsförmåga. Författarna anser därför att värdet som räknades fram vid eftertestet 
är aningen missvisande. Förklaringen ligger troligtvis i att fp2 har en avvikelse i maxpulsen. 
Enligt McArdle, Katch & Katch (2006) kan maxpulsen räknas fram genom att använda 220 
minus åldern, men avvikelser från denna formel förekommer. Författarna tror att fp2 kan ha 
denna avvikelse i maxpulsen vilket har lett till det övervärderade värdet av 
syreupptagningsförmågan. En låg arbetspuls kan förklaras av att en person är vältränad och 
har därmed en stor central uthållighet, men då fp2 istället har en fysiskt inaktiv fritid stämmer 
inte detta resonemang. Eftersom Åstrands submaximala cykeltest bygger på att testledaren 
innan testets början uppskattar testpersonens fysiska status och därefter väljer vilken 
belastning testpersonen bör cykla på finns här risken att testpersonen får cykla på en för lätt 
belastning. Författarna diskuterade om belastningen på ergometern var för låg och därmed 
kanske fp2 inte nådde sin arbetspuls. Under testet använde författarna Borg´s RPE skala 
(Borg, 1998) för att få en indikation på hur fp2 upplevde ansträngningen i andningen och 
benen. Fp2 uppgav att belastningen var ansträngande och författarna upplevde också att fp2 
cyklade på en ansträngande belastning då fp2 svettades kraftigt och andningen var tung. På 
grund av iakttagelserna vid testtillfällena tror författarna att belastningen var anpassad efter 
fp2. Att fp2 inte uppnått någon förändring i syreupptagningsförmågan anser författarna vara 
något förvånade då fp2 deltagit aktivt vid samtliga träningstillfällen. En förklaring till detta 
kan vara att fysisk aktivitet två timmar per vecka i åtta veckor var för kort tid för att få tydliga 
fysiologiska förändringar. Åtta veckor kunde kanske varit tillräckligt för att uppnå en mätbar 
skillnad om intensiteten i träningen varit högre. Resultatet av Sturms (1999) studie visar dock 
att låg till moderat träning ger en förbättrad syreupptagningsförmåga hos inaktiva personer 
redan efter sex veckor. Författarna har därför svårigheter att finna en tydlig förklaring till 
varför fp2 syreupptagningsförmåga och arbetspuls förblivit oförändrade mellan förtestet och 
eftertestet.  
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Syreupptagningsförmågan hos fp3 uppmättes vid förtestet till 2.1 l/min och arbetspulsen var 
148 slag/min. Eftertestet visade på en liten höjning av syreupptagningsförmågan till 2.2 l/min 
och en sänkning av arbetspulsen till 143 slag/min. Den beräknade syreupptagningsförmågan 
värderades efter båda testillfällena till en etta på en fem-gradig skala (Andersson, Forsberg & 
Malmgren, 2006), vilket innebär att fp3 har en mycket låg syreupptagningsförmåga. 
Författarna anser att resultatet vid förtestet var troligt, då fp3 var kraftig överviktig och fysiskt 
inaktiv. Den enda aktivitet som fp3 utförde var bowling en till tre gånger i veckan. Resultatet 
av eftertestet visade på en liten höjning av syreupptagningsförmågan med 0.1 l/min. Denna 
höjning kan förklaras av att fp3 har deltagit i 12 av 15 träningstillfällen, vilket bör ha lett till 
fysiologiska förändringar som till exempel att en större del av lungorna används, kapillärnätet 
kring alveolerna blivit tätare och hjärtat blivit starkare (Bjålie et al., 1998). På grund av att 
hjärtat blivit starkare har troligen slagvolymen ökat, vilket kan ses då fp3 har sänkt 
arbetspulsen med fem slag. Sänkningen av arbetspulsen kan även ha psykologiska 
förklaringar som till exempel trygghet och ökat självförtroende vid eftertestet.  
 
Syreupptagningsförmågan för fp4 beräknades vid förtestet  till 2.3 l/min och arbetspulsen var 
145 slag/minut. Den beräknade syreupptagningsförmågan efter förtestet värderades till en tvåa 
på en fem-gradig skala (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2006), vilket innebär att fp4 har 
en låg syreupptagningsförmåga. Fp4 utför väldigt lite fysisk aktivitet på egen hand, enda 
aktiviteten som sker är bowling en till två gånger i veckan, författarna anser därför att värdet 
kan vara troligt. Vid eftertestet valde fp4 att avstå medverkan genom att inte närvara, därför är 
det svårt för författarna att beräkna eventuella förändringar av fp4 syreupptagningsförmåga 
och arbetspuls. Fp4 har deltagit aktivt vid 10 utav 15 träningstillfällen, vilket bör innebära 
fysiologiska förbättringar liknande övriga deltagare. Att fp4 valde att avstå eftertestet tror 
författarna kan bero på viss osäkerhet och rädsla dels inför testmomentet och dels inför 
testresultatet. Författarna har upplevt osäkerhet och viss rädsla från fp4 under hela 
träningsperioden då nya moment eller övningar införts.  
 
Vid utformandet av studien avsåg författarna att undersöka om en sänkning av deltagarnas 
BMI kunde uppnås genom låg till moderat träning. Resultatet visar att två deltagare har sänkt 
sitt BMI och en deltagare har ett oförändrat BMI. Sänkningen av BMI var liten och kan därför 
enligt författarna inte anses som betydande. För att få en tydlig sänkning av BMI borde 
studien troligtvis behövt innefatta fler veckor eller högre intensitet i den fysiska aktiviteten. 
En sänkning av BMI kunde kanske ha uppnåtts om studien även innehållit kostrådgivning till 
deltagarna. Tidigare forskning (LeMaitre, 2006) där kroppssammansättningen undersökts 
visar att sex veckors träning är för kort tid för att uppnå märkbara resultat. Detta visas även i 
författarnas studie där åtta veckors ökad fysisk aktivitet inte gett någon tydlig sänkning av 
deltagarnas BMI.  
 
Det finns en problematik kring gruppen personer med lätt utvecklingsstörning som gör det 
svårare att genomföra och lyckas med hälsoinsatser. I denna studie har författarna haft som 
syfte att öka deltagarnas syreupptagningsförmåga genom ökad fysisk aktivitet. Insatser som 
denna kan vara svåra för aktuell grupp att ta till sig. Tidigare forskning visar (Umb-Carlsson, 
2005; Fyss, 2007) att personer med lätt utvecklingsstörning har svårare att se hälsoeffekter på 
längre sikt. Att vara överviktig och inaktiv ökar risken att drabbas av exempelvis hjärt-
kärlsjukdom, diabetes typ 2 och högt blodtryck (Socialstyrelsen, 2007), vilket denna grupp 
har svårt att förstå och inse konsekvenserna av (Fyss, 2007). Eftersom gruppen inte helt 
förstår vikten av fysisk aktivet kan det vara svårt att motivera dem till att deltaga. Detta 
problem har författarna upplevt i varierande grad hos deltagarna i denna studie. Ett exempel 
var vid första träningstillfället då två deltagare bestämt sig för att inte medverka, trots att de 
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vid förtestet en vecka tidigare uppgav att de var positiva och såg fram emot att medverka i 
studien. Under studiens gång var det fler utav deltagarna som vid ett eller flera 
träningstillfällen valde att avstå. Författarna kände att det var svårt att få konkreta förklaringar 
om varför deltagarna avstod träningen, många gånger var svaren otydliga. För att öka 
motivationen till att delta vid träningstillfällena har författarna försökt att utforma aktiviteter 
som är roliga men samtidigt meningsfulla. Aktiviteterna har delvis valts utifrån deltagarnas 
intressen, men även i syfte att vara fysiskt ansträngande. Författarna har diskuterat om 
deltagandet varit högre om deltagarna helt fått bestämma innehållet i aktiviteterna. Troligen 
skulle deltagandet blivit högre, men intensiteten i aktiviteterna kommit att vara väldigt låg, 
vilket resulterat i en mindre förbättring av syreupptagningsförmågan.  
 
Intensiteten och volymen i träningen baserades på tidigare studier (Gardner, 2005; LeMatrie, 
2006; Sturm, 1999). Studierna visar att träning med låg till moderat intensitet är tillräcklig för 
att uppnå en förbättring i syreupptagningsförmågan hos tidigare inaktiva personer. En högre 
intensitet i träningen skulle troligtvis gett en större ökning av syreupptagningsförmågan, men 
risken för avhopp hade troligen blivit större. Ytterligare en anledning till att författarna valt 
låg till moderat intensitet i träningen var deltagarnas fysiska förutsättningar. Deltagarna 
utförde lite fysisk aktivitet på egen hand innan studien, om intensiteten i studiens aktiviteter 
varit hög hade risken att drabbas av överbelastningsskador, stukningar och/eller sträckningar 
ökat (Carlsson et al., 2003). Motoriken hos några av deltagarna innebar även vissa fysiska 
begränsningar och omöjliggjorde därmed alltför komplicerade övningar.  
 
Vid andra intervjutillfället med personalen på gruppboendet framkom att personalen inte 
upplevt någon förändring gällande deltagarnas aktivitetsnivå. Personalen uppgav att 
deltagarna var inaktiva och loja både innan och efter studieperioden. Att personalen inte 
upplevt någon förändring av deltagarnas aktivitetsnivå tror författarna kan bero på att under 
studieperioden har deltagarna ökat aktivitetsnivån med två tillfällen per vecka i och med 
deltagandet i studien. Denna ökade aktivitetsnivå i kombination med deltagarnas tidigare 
fritidsaktiviteter tror författarna har lett till att deltagarna inte upplevt ytterligare behov av fler 
aktiviteter. Efter studieperioden har personalen inte heller upplevt någon förändring av 
deltagarnas initiativförmåga och självständighet till att utföra vardagssysslor eller 
fritidsaktiviteter. Personalen uppgav att de fortfarande får citat ”motivera jättemycket” och att 
deltagarna behöver citat ”puffas på, puffas på och puffas på”. En eventuell ökning av 
deltagarnas initiativförmåga till att utföra fysisk aktivitet, till exempel en promenad, ansåg 
författarna vara möjlig efter studieperioden. Författarna är dock inte förvånade över att 
personalen inte upplevt någon förändring av deltagarnas initiativförmåga, eftersom tidigare 
forskning (Robertson et al., 2000; Mann et al., 2006) visar att personer med lätt 
utvecklingsstörning är i behov av stöd från omgivningen för att utföra fysisk aktivitet. Under 
träningstillfällena observerade författarna detta hos deltagarna då intensiteten genast sjönk när 
författarna tog ett steg tillbaka och inte var lika drivande och uppmuntrande. Detta bekräftar 
till viss del vad tidigare studier (Robertson et al., 2000; Mann et al., 2006) visar om hur 
initiativförmåga och självständighet hos personer med lätt utvecklingsstörning påverkas av 
stödet från omgivningen. Personalen har upplevt en viss förändring i deltagarnas motivation 
under studieperioden. Deltagarna har enligt personalen inte varit motiverade till att utföra 
någon fysisk aktivitet utöver studiens träningstillfällen, men motivationen till att medverka i 
studiens träningstillfällen har ökat. Detta uttryckte personalen vid andra intervjutillfället 
genom att citat ”de mest svårmotiverade har varit de mest motiverade” . Enligt författarna 
kan förklaringar till att några av deltagarna fått ökad motivation vara att deltagarna fått en 
ökad tilltro till den egna förmågan, bättre självkänsla och ökad trygghet i träningssituationen, 
vilket även tidigare forskning visar (Fox, 2000; Lotan, Henderson & Merrick, 2006).Vidare 
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har författarna upplevt en mer positiv inställning från deltagarna gällande träningstillfällena 
under studiens sista fyra veckor. Biddle (2000) menar att en ökad fysisk aktivitet kan leda till 
ett positivare humör och förbättrad livskvalité. Författarna tror och hoppas att deltagarnas 
positivare inställning till fysisk aktivitet kan ha lett till en förbättrad livskvalité. Tidigare 
studier (Schmitz, Kruse & Kugler, 2004; Ströhle et al., 2007) har visat att en ökning av den 
fysiska aktivitetsnivån hos personer med lätt utvecklingsstörning tenderar att ge positiva 
effekter på hälsan 
 
Hos ett par utav deltagarna var dock motivationen så låg att deltagarna valde att helt avstå 
medverkan i studien. Personalen tror att anledningen till detta kan vara att citat ”andra grejer 
som lockar” eller ”rädsla för nya saker”. Författarna diskuterar om en del av förklaringen till 
att ett par utav deltagarna inte ville delta i studien kan vara relaterat till deltagarnas 
handikapp. Att förändra vardagen och införa nya rutiner kan skapa osäkerhet och viss rädsla 
hos personer med lätt utvecklingsstörning. Peterson (1996) menar att det är viktigt att ha 
förståelse och kunskap om hur personer med lätt utvecklingstörning hanterar förändringar och 
ny information. Författarna tror att deltagarna som valde att inte medverka i denna studie 
behövt mer tid till att acceptera författarnas närvaro och träningsupplägg. En längre 
träningsperiod hade troligtvis resulterat i ett högre deltagarantal.  
 

4.2 Metoddiskussion 
På gruppbostaden bor det totalt åtta personer. Vid första informationstillfället tackade två utav 
personerna nej till att deltaga i studien. Detta innebar att det återstod sex personer. Diskussion 
fördes mellan författarna huruvida antalet deltagare var för litet, men på grund av deltagarns 
funktionsnedsättning och därmed behov av ett större stöd, kom författarna fram till att sex 
personer var tillräckligt. Vid första träningstillfället valde två utav deltagarna att avbryta 
medverkan i studien, vilket innebar att endast fyra deltagare återstod. Författarna ansåg att 
deltagarantalet då var för litet, men på grund av att studien redan påbörjats fanns ingen 
möjlighet att ta in nya deltagare.  
 
Ett maximalt syreupptagningstest hade varit önskvärt för att få exakta värden, men ett 
maximalt syreupptagningstest är dyrt, kräver speciell utrustning samt ställer betydligt större 
fysiska och psykiska krav på testpersonen. Utifrån deltagarnas fysiska och psykiska 
förutsättningar var ett submaximalt syreupptagningstest det mest optimala för denna studie 
och därför valdes Åstrands submaximala cykeltest. För att genomföra Åstrands submaximala 
cykeltest krävs en uppskattning av deltagarens fysiska status för att fastställa belastningen vid 
cyklandet, vilket kan påverka resultatet om belastningen varit för låg/hög. Vidare kan inte 
deltagarns resultat användas för jämförelser mellan deltagarna, utan enbart användas för att se 
hur varje deltagare för sig förändrat syreupptagningsförmågan. Författarnas erfarenhet av att 
utföra Åstrands submaximala cykeltest var begränsad och kan ha påverkat resultatet. BMI är 
ett grovt mått på kroppssammansättningen och kan vara missvisande om personen är 
muskulös. Ingen av deltagarna i denna studie är dock muskulös varvid författarna ansåg att 
BMI-värdet tillförde viktig data till studien. Fördelen med BMI är att det är en väl använd och 
välkänd beräkningsmetod och därför är det enkelt att förstå betydelsen av de uträknade 
värdena. I studien genomfördes även intervjuer på två av personalen, frågorna berörde 
deltagarnas aktivitetsnivå, initiativ/självständighet och motivation. Frågorna utarbetades av 
författarna och intervjuerna genomfördes under träningsvecka två och tre samt sista veckan då 
sluttesterna genomfördes. Författarna riktar själva kritik mot detta tillvägagångssätt, de första 
intervjuerna genomfördes för sent och författarna har liten erfarenhet av att utforma öppna 
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intervjufrågor. Önskvärt vore att testa frågorna i en pilotstudie innan den riktiga studien och 
på så sätt få en högre validitet. 
 
Vidare har författarna diskuterat träningsprogrammets utformning. Studier visar att 12 veckor 
av träning behövs för att få tydliga skillnader i syreupptagningsförmågan (Sturm et al., 1999), 
men på grund av tidsbrist var en sådan träningsperiod inte praktiskt möjlig. Valet av två 
träningstillfällen per vecka baserades på deltagarnas fysiska förutsättningar vid studiens 
början. Författarna anser att det hade varit optimalt att efter fyra veckor öka träningsdosen 
från två till tre gånger i veckan, men deltagarna hade inte möjlighet att medverka vid fler än 
två tillfällen.  
 

4.3 Implikationer 
Studien som genomförts har bekräftat vad tidigare forskning (LeMaitre, 2006; Sturm, 1999) 
kommit fram till gällande syreupptagningsförmåga, förbättring kan ske genom fysisk aktivitet 
med låg till moderat intensitet under åtta veckor. Författarna kan även styrka vad tidigare 
studier (Mann et al., 2006; Umb-Carlsson, 2005) visat om vikten av att stödja personer med 
lätt utvecklingsstörning i samband med att komma igång och bibehålla fysisk aktivitet. 
Studien visar att resultat kan uppnås genom organiserade aktiviteter och engagerade ledare. 
Författarna anser att genomförd studie kan ligga till grund för framtida insatser som syftar till 
att öka den fysiska aktivitetsnivån och på så sätt främja gruppens hälsa.  

4.4 Framtida forskning 
Författarna anser att framtida studier inom området bör genomföras med ett större antal 
deltagare och under längre tid. Detta för att öka förståelsen och kunskapen kring hur personer 
med lätt utvecklingsstörning kan motiveras till att utöva fysisk aktivitet. Vidare studier behövs 
också för att mer ingående undersöka hur en längre period av fysisk aktivitet kan påverka 
psykologiska faktorer såsom motivation, självständighet, självförtroende och initiativförmåga 
hos personer med en lätt utvecklingsstörning. Författarna märkte vid litteraturgenomgången 
inför studien att väl utformade instrument anpassade för aktuell grupp var svåra att finna. För 
framtida forskning kan det vara intressant att utveckla instrument bättre anpassade för 
gruppen.  
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