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Sammanfattning 

 

Den allmänna folkhälsan fokuserar på interventioner som rör fysisk aktivitet 

på fritiden och på arbetsplatsen där friskvård erbjuds på arbetstid. Ökad 

fysisk aktivitet har flera positiva effekter på hälsan i allmänhet och minskar 

risken för flertalet skador och sjukdomar. Kvinnliga lokalvårdare 

representerar en yrkesgrupp som till stor del består av kvinnor med hög risk 

för överbelastningsskador och som sällan deltar i erbjudna 

friskvårdssatsningar på sin arbetsplats. 

Syftet med den här studien var att undersöka effekter en av 20 minuters 

daglig fysisk träning under 10 veckors intervention för friska kvinnliga 

lokalvårdare. Totalt 40 kvinnliga lokalvårdare i en större organisation deltog i 

studien och delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp som 

genomförde fysiska tester för kondition, styrka, rörlighet och balans. 

Interventionsgruppen genomförde ett träningsprogram med avseende på 

kondition, styrka, rörlighet och balans i 20 minuter dagligen under 10 veckor. 

Kontrollgruppen förväntades ”leva som vanligt”. Resultatet visade en 

signifikant skillnad i interventionsgruppen när det handlar om ökning i styrka 

och rörlighet och i jämförelse med kontrollgruppen. Ingen signifikant 

skillnad kunde ses i kondition och balans. Studien visar att 20 minuter daglig 

styrke- och rörlighetsträning har positiva hälso-effekter på styrka och 

rörlighet hos kvinnliga lokalvårdare.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, motion, fysiska tester, lokalvård, friskvård 
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Abstract 

 
Public health focuses on interventions related to physical activity during 

leisure and at work under conditions where health care is offered during 

working hours. Increased physical activity offers many positive effects on 

health in general and reduces the risk for most injuries and illnesses. Female 

cleaners represent a profession that is largely composed of women at high 

risk of overload injury and rarely participate in wellness initiatives offered 

at workplace. The purpose of this study was to investigate the effects of 20 

minutes of daily physical exercise for 10 weeks of intervention for healthy 

female cleaners. A total of 40 female cleaners in a larger organization 

participated in the study and were divided in into an intervention group and a 

control group. The participants carried out physical tests on fitness, strength, 

mobility and balance. The intervention group performed an exercise program 

with respect to fitness, strength, mobility and balance 20 minutes a day for 10 

weeks whereas the control group was instructed to “carry on as usual”. The 

results showed that significant differences were seen in the intervention 

group expressed through increases in strength and mobility and in 

comparison with the control group. No significant difference was seen in 

aerobic fitness and balance. The precent study indicates that 20 minutes daily 

strength and mobility training induces beneficial effect on strength and 

mobility variables thereby offering health benefits in female cleaners. 

 

Keywords: Physcial activity, aerobic fitness, physical tests, cleaners, 

healthcare 
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Inledning 

Den allmänna folkhälsan fokuserar ofta på interventioner som rör aktiviteter på fritiden 

när det handlar om hur människor kan bli mer fysiskt aktiva. Arbetsplatsen är ytterligare 

en arena att studera eftersom det är där vi tillbringar vår vakna tid den största delen av 

dagen där arbetet kan innebära höga krav på fysisk prestation som i sin tur kan ge 

upphov till ohälsa.  

 

1. Bakgrund 

För att klara av det vardagliga arbetet och livet i övrigt är det viktigt att ha en god fysisk 

prestationsförmåga. Fysisk prestationsförmåga påverkas av graden av fysisk aktivitet 

och träning där träningen har tillräcklig intensitet, duration och frekvens (Wigaeus 

Tornqvist, 2008). En låg fysisk prestationsförmåga som t ex dålig balans eller dålig 

kondition kan innebära betydande begränsningar. Naturligt är att vår fysiska 

prestationsförmåga sjunker med ökad ålder men innan dess beror den minskade 

prestationsförmågan på inaktivitet och en lägre belastning på kroppen (Ekblom et al., 

2010) Fysisk inaktivitet är relaterat till vanligt förekommande sjukdomar som bland 

annat diabetes, högt blodtryck samt led- och ryggbesvär. Vetenskapliga 

konsensusuttalanden visar entydigt på ett positivt samband mellan ökad fysisk aktivitet 

och hälsotillstånd (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008; Ekelund et 

al., 2007) 

Fysisk aktivitet är ett begrepp som definieras som all kroppsrörelse som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion och som resultaerar i en ökad energiförbrukning 

(Caspersen et al., 1985) Fysisk aktivitet och fysisk träning är inte synonymt med 

varandra. Träning definieras som ovan tillsammans med att aktiviteten är regelbunden, 

planerad och med en högre intensitet som förbättrar eller bibehåller fysiska kvalitéer 

som uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. (Caspersen et al., 1985) 

Flera faktorer påverkar och avgör hur mycket en persons fysiska förmåga förbättras när 

den fysiska aktivitetsgraden ökar. För att fysisk aktivitet ska ha prestationshöjande 

effekter och hälsoeffekter måste den genomföras ofta och regelbundet. Vid lågintensiv 

fysisk aktivitet rekommenderas daglig ”dos” av träning. Ju längre en aktivitet pågår  
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desto större effekt och kan dessutom genomföras i flera separata 10-15 minuters pass 

fördelat på 2-3 tillfällen under dagen men den sammanlagda tiden bör vara minst 30 

minuter (Garber, et al., 2011). I den här studien avses att studera effekterna av minst 20 

minuters träning om dagen, det är den tid som arbetsgivaren i den här studien tillåter 

träning på arbetstid. Tidigare studier har visat att 20 minuter kan vara tillräcklig för 

betydande positiva effekter för hälsan (Gram et al., 2012) Ett träningspass med en låg 

till medelhög intensitet har goda hälsofrämjande effekter. Den högre intesiteten tycks 

dock krävas för förbättring och bibehållande av kondition (Physical Activity Guidelines 

Advisory Committee, 2008). I arbeten med hög belastning ökar risken för skador i leder 

och muskler som i sin tur påverkar rörlighet och balans negativt och kan i vissa 

sammanhang också medföra högre risk för att  ramla eller falla (Toomingas, 2008; 

Wirhed, 2009). Med ökad ålder minskar dessutom vår muskelmassa och styrka 

(DiPietro, 2007) vilket innebär att styrketräning tillsammans med rörlighets-  och 

balansträning bör ingå i träningsprogram för att motverka effekten.  

 

Hälften av Sveriges befolkning i arbetslivet har friskvårdsförmåner som innebär att 

arbetsgivaren stödjer och kompenserar motionsaktiviteter. Hälften av alla män och mer 

än två tredjedelar av kvinnor i arbetslivet utnyttjar dessa förmåner (Marklund, 2005). 

Alltså har arbetsgivare goda förutsättningar för att skapa stödjande miljöer på 

arbetsplatsen för regelbunden fysisk aktivitet för alla anställda. Friskvård innefattar att 

förebygga risker och stärka motståndskraft och välbefinnande i och utanför 

arbetsplatsen. Friskvårdsinterventioner brukar innefatta tobak, kost, sömn, 

stresshantering och fysisk aktivitet som träning. (Källestål et al., 2004) En 

litteraturstudie av Panahi (Panahi, 2008) studerade effekterna av fysisk träning på 

arbetstid vilken visade att det finns belägg för att erbjuden träning på arbetstid kan ge 

positiva hälsoeffekter och bidra till minskade sjukskrivningar men att det finns behov av 

fler studier (van Oosrom et al., 2009).  

Arbetstagare som vanligtvis deltar i erbjudna friskvårdsinsatser är de som har en 

utbildning och är högavlönade (Fabian et al., 2004).  
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På arbetsplatser finns även de arbetstagare som inte deltar eller tar del av arbetsgivarens 

eller företagets friskvårdsförmåner.  

Lokalvårdare  representerar en yrkesgrupp som till stor del består av lågavlönade 

kvinnor med blandad etnisk bakgrund vilka också enligt studier visar en tydlig koppling 

mellan ohälsa och etnicitet bland invandrade kvinnor i Sverige (Nyampame, 2008). 

Kvinnor med etnisk bakgrund deltar heller inte i de friskvårdande insatser som erbjuds 

på arbetsplatsen. Deltagande i fysisk aktivitet på fritiden är också låg i samma grupp 

(Katzmarzyk, 2007). Kvinnliga lokalvårdare är samtidigt en yrkesgrupp med hög risk 

för överbelasningssador i framför allt nacke och axlar och ländryggen som i sin tur 

påverkar både rörlighet och balans. (Jorgensen et al., 2010).Statestik visar att samma 

grupp innehar också hög sjukfrånvaro med långtidssjukskrivningar och tidig 

pensionering som följd. (Sjögren et al., 2003; Unge et al., 2007; Hannerz et al., 2004; 

Barbeau et al., 2004). Yrket som lokalvårdare handlar om tung manuell hantering vilken 

definieras som förflyttnignar av olika bördor som vid till exempel lyft, skjuta eller dra 

något (Kjellberg, 2008). Obalans mellan arbetskraven och individens fysiska kapacitet 

ökar risken för besvär som smärta och skador på rörelseorganen. Flertalet kvinnliga 

lokalvårdare har en låg fysisk kapacitet i förhållande till den belastning som arbetet 

kräver. Enligt LIV 2000 (Ekblom-Bak et al., 2011) ökar andelen kvinnor som har låg 

fysisk kapacitet i Sverige vilket medför att även vanliga belastningar som att gå i 

trappor eller att bära inte längre blir naturliga inslag i vardagen.  

Arbetsgivare kan initiera till daglig fysisk aktivitet på arbetsplatsen och erhålla positiva 

hälsoeffekter hos alla. En satsning på program för fysisk aktivitet på arbetstid för 

kvinnliga lokalvårdare har visat sig både vara verkningsfullt och framgångsrikt inom 

större organisation där man satsat på flexibelt arbetstidssystem med friskvård på 

arbetstid och där lokalvårdarnas motionsvanor avsevärt förbättrats tillsammans med 

bättre upplevd hälsa. (Källestål et al., 2004) Flexibelt arbetstidssystem som tillåter 

träning på arbetstid och som är sanktionerad har visat sig ha positiva hälsoeffekter 

samtidigt som arbetet blir mer effektivt (von Thiele Schwarz et al., 2008). 

Utifrån kunskapsområdet är det av vikt att undersöka och dokumentera friskvårdande 

initiativ på arbetsplatser för kvinnliga lokalvårdare då tillräcklig forskning inom 

området fortfarande saknas (van Oosrom et al., 2009). 
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2. Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka effekter av 20 minuter daglig fysisk 

träning på den fysiska prestationsförmågan kondition, styrka, rörlighet och balans hos 

friska kvinnliga lokalvårdare.  

 

3. Metod 

 

3.1 Urval 

Av de 100 tillfrågade lokalvårdare som fanns inom kommunen valde 40 kvinnliga 

lokalvårdare att genomföra de fysiska testerna varefter ett randomiserat urval gjordes. 

(Hassmén et al., 2008). Populationen delades in i interventionsgrupp (n=26) och 

kontrollgrupp (n=14). Fördelningen gjordes för att kunna studera effekterna av daglig 

fysisk träning inom interventionsgruppen över tid och i jämförelse med kontrollgruppen 

över tid. Interventionsgruppen och kontrollgruppen när det handlar om ålder vikt och 

BMI vid första testtillfället beskrivs i tabell 1.  

Tabell 1: Beskrivning av interventionsgruppen - Ålder, vikt och BMI vid vecka 1, Baseline. 

Studiepopulation n  Min - Max Medelvärde 

Interventionsgrupp 

Ålder (år) 

Vikt (kg) 

BMI (kg/m²) 

 

26 

26 

26 

 

29 - 62 

47,1 - 98 

19,8 - 40,3 

 

44,5 

70,6 

26,3 

Kontrollgrupp 

Ålder (år) 

Vikt (kg) 

BMI (kg/m²) 

 

14 

14 

13 

 

35 - 62 

55,8 - 122,4 

21,4 - 44,4 

 

45 

78,1 

28,1 

 

Inklusionskriterier 

Kvinnliga lokalvårdare inom större kommunal organisation. 

Exklusionskriterier 

Avgränsning för deltagande i studien var män samt kvinnliga lokalvårdare som vid 

testtillfället uppgav att de hade pågående sjukdom eller skada.  
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3.2 Procedur 

Studiepopulationen utgjordes av kvinnliga lokalvårdare (ålder 44,5±10,7år (SD) 

anställda i en större organisation för likvärdiga arbetsuppgifter, tjänstefördelning, 

arbetsmoment, arbetstid, organisation samt geografiskt samma förutsättningar och 

socialt sammanhang. Samtliga lokalvårdare i kommunen fick muntlig och skriftlig 

information och inbjudan (bilaga 1) att delta i studien och i samband med det lämnades 

ett skriftligt medgivande att delta i studien (bilaga 2). Information om frivilligt 

deltagande samt vad som förväntas av den enskilde och arbetsgivaren lämnades både 

skriftligt och muntligt vid möten på arbetsplatsen av försöksledare. Varje deltagare 

bjöds in under arbetstid till testmottagningen Centrum för Idrott och hälsa i Kalmar och 

fick inledande besvara ett standardiserat frågeformulär (bilaga 3) tillhörande Åstrands 

konditionstest, för en lägesanalys av testpersonen. Frågeformuläret omfattade frågor om 

fysisk aktivitetsnivå före 20 års ålder, fysiskt arbete, motionsvanor, färdsätt till arbetet, 

graden av fysiskt aktiv fritid och tobaksvanor. Svarsalternativen var kategoriserade 

mellan 1-5. Syftet med frågorna var för att kunna bedöma och säkerställa rätt belastning 

vid Åstrands cykeltest (Andersson et al., 2010).  

Interventionsgruppen förde träningsprotokoll (se bilaga 4) där de noterade vilken 

träning man genomfört under dagen, hur lång sammanlagd tid man utfört träningspasset 

och självskattning av upplevd ansträngning av träningspasset med hjälp av Borg RPE® 

skala. (Andersson, 2011). Testvärdena skrevs in i standardiserade avidentifierade och 

numrerade protokoll.  Den kodade listan med namn på testdeltagarna bevaras i låst 

kassaskåp på Linnéuniversitetet.  

Testerna genomfördes med studerande på idrottsvetenskapliga programmet och 

övervakades av testledare och handledare. Testpersonerna i interventionsgruppen fick 

en rörelsebank med inspirationsövningar för kondition, styrka, rörlighet och balans 

(bilaga 5) som skulle genomföras om minst 20 minuter dagligen på arbetstid och helger. 

Varje deltagare fick personlig handledning av en student som åkte ut på arbetsplatsen, 

anpassade och utarbetade träningsprogram med inspiration från övningsbanken anpassat 

för individen och den plats för vilken träningen genomfördes med en variation utifrån 

träningsrekommendationer från ACSM (Garber et al., 2011). Studenten samlade in  
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träningsrapporterna under interventionen varannan vecka. Kontrollgruppen förväntades 

leva som vanligt och återkallades tillsammans med interventionsgruppen efter 10 

veckor för ny fysisk test. Kontrollgruppen fick efter de två genomförda fysiska testerna 

återkoppling på sina resultat och erbjöds samtidigt rådgivning om man ville få hjälp 

med träning eller liknande. Deltagande och bortfall i interventionsgrupp och 

kontrollgrupp beskrivs i tabell 7. 

Etikansökan har godkänts av Etikprövningskommittén Sydost, Sverige. 

 

3.3 Beskrivning av de fysiska testerna  

Interventionsgruppen och kontrollgruppen genomförde fysiska tester för kondition, 

styrka, rörlighet och balans för att under interventionen följas upp av studenter i det 

idrottsvetenskapliga programmet efter 10 veckor. Interventionsgruppen förväntades 

träna minst 20 minuter dagligen. Kontrollgruppen förväntades leva som vanligt och 

genomförde enbart de fysiska testerna. Uppföljning med nya tester gjordes efter 10 

veckor med både interventionsgruppen och med kontrollgruppen. Testerna för 

kondition, styrka, rörlighet och balans är tester som är kända och dokumenterade 

metoder för fysiska tester inom såväl idrott som inom medicin.  

 

Åstrands submaximala cykeltest 

För test av kardiovaskulär kapacitet, eller kondition, användes Åstrandstestet vilken är 

en enkel metod som passar alla och kräver ingen tidigare erfarenhet av deltagaren.  

Testresultatet beräknas enligt tabeller och ger en uppfattning om personens VO2 max 

utan utfört maximalt arbete (Bellardini et al., 2009). Testet genomfördes på 

ergonomicykel av märket Monark Ergomedic 839E med trampfrekvens 50 rpm. En 

digitaldisplay visade trampfrekvensen så att försökspersonen kunde hålla konstant 

trampfrekvens. Utifrån varje testperson ställdes belastningen in individuellt så att 

testpersonen skulle klara av att cykla i 6 minuter och få en steady state - puls under de 

sista minuterna. Med hjälp av belastningen och ”steady-state”-puls, slag/min, kunde  
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VO2 max i liter/min med ålderskorrigering beräknas (Holtermann et al., 2011; Tarnus 

et al., 2010; Ekblom et al., 2011).  

Åstrands frågeformulär är ett standardiserat frågeformulär som tillhör konditionstestet 

för en nulägesanalys av personen som ska testas. Frågeformuläret omfattar fysisk 

aktivitetsnivå före 20 års ålder, fysiskt arbete, motionsvanor, färdsätt till arbetet, fysiskt 

aktiv fritid och tobaksvanor. Frågorna är standardiserade och har fem svarsalternativ av 

vilka bara ett svar får anges. Svaren på frågorna är ett underlag för val av belastning 

men också en registrering för av testpersonens nuvarande vanor. Frågeformuläret 

fungerar också som ett diskussionsunderlag om den aktuella livssituationen och 

personens ambitioner till förändring. (Andersson et al., 2011). Frågeformulärets resultat 

redovisades inte i den här studien. 

 

Digital Handdynamometer - styrketest 

Gripstyrka i hand har stark koppling med vilken styrka man har i överkroppens och 

nackens muskler enligt Szeto & Lam (2007). För att mäta styrka i handgreppet 

genomfördes testet med digital handdynamometer, fabrikat Sagitta med mätområdena 0-

999 Newton som visar hela Newton digitalt i display. Digital dynamometer för test av 

gripstyrka i handen har tidigare använts i flera studier (Weinstock-Zlotnick et al., 2011; 

Günter et al., 2008)  

 

Trunk Curl Static Endurance Test (TCSE)-styrketest 

För styrketest i bukmusklerna genomförs Trunk Curl Static Endurance Test som mäter 

den isometriska styrkeuthållighetsförmågan i de musklerna som böjer bålen. Testet är 

enkelt att genomföra och kräver inga instrument. Testet är beprövat och utvärderat i 

tidigare studier (McGill et al., 1999; Ito et al., 1996).  

 

VärnPliktslyft – IsoKai -styrketest  

För mätning av styrka i lår, säte och rygg krävs ofta en mycket god teknik av den som 

utför testet som t ex vid marklyft eller knäböj med skivstång eller knäböj. Därför är det 

relevant att använda isokinetiskt redskap vid testning då rörelsen isoleras och är enklare 

att utföra. Träningsredskapet IsoKai användas för träning och mätning av maximal  
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styrka i lår, säte och rygg. Eftersom lyfttestet i IsoKaien inkluderar de stora 

muskelgrupperna som ben, rygg, mage, bröst, axlar och armar får man en allmän 

styrkeprofil hos den enskilda individen. IsoKai används som träningsredskap både 

nationellt och internationellt och sedan 1995 även som ett testredskap för muskelstyrka 

vid mönstring vilket är ett resultat efter ett flerårigt projekt som genomfördes av 

Rekryteringsnämnden i samarbete med Försvarets Forskningsanstalt (FOA) för att ta 

fram ett funktionellt muskelprov som kunde ersätta det statiska muskelprovet som 

tidigare använts (Engelbrektsson, 2011). Isokaien har även använts i större studier där 

syftet var att identifiera riskfaktorer för att beskriva och analysera förebyggande 

insatsers inverkan på tidig utskrivning från militärtjänst (Larsson, 2009). 

 

Skivstången i IsoKaien är i det här fallet ”svävande” vilket innebär att hastigheten är 

förinställd via de stållinor som är anslutna till ett hydrauliskt regelsystem. Stången 

hänger fritt i dess stållinor vilket ger en flexibilitet i olika riktningar och som i sin tur 

leder till att fler muskler kan samverka under lyftet. Även rörelsemönstret liknar mer ett 

funktionellt mönster som vid ett marklyft och vidare drag till hakan. Flera av kroppens 

delar stabiliseras under hela rörelseförloppet. Den som utför testet behöver inte ha 

någon tidigare erfarenhet eller teknik, inte heller finns risk för skador. En jämförande 

studie av isokinetiskt kontra isotont marklyft och drag till hakan visar att instrumentet är 

reliabelt (Engelbrektsson, 2011)  

 

Myrinmätare – Rörlighetstest för bål 

För rörlighetsmätning av rotation i halsryggen, här bålen kommer instrument för 

gravitations- och kompassgoniometer även kallad Myrinmätare att användas för 

mätning av rotation.  Med instrumententet kan man kombinera flera metoder där 

kompassnålen mäter rörelseutslag och inklinationsnålen gör mätningar av rörelser i 

sagittal- och frontalplan. Studier visar att myrinmätaren är en enkel och tillförlitlig 

metod och kan användas för mätning av rörlighet i flera plan och kan också kombinera 

olika metoder (Antonaci et al., 2000). Instrumentet har också använts i tidigare studier  
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inom ortopedi som stödjer användandet i kommande studie (Malmström et al., 2003). 

Myrinmätaren användes här för mätning av bålrörlighet.  

 

Sit-And-Reach Test (SRT) - Rörlighetstest 

För rörlighetsmätning av höft, länd- och bröstrygg samt utvärdering av rörlighet i 

hamstringsmuskulatur och nedre rygg genomfördes ”Sit and reach-test” (SRT). SRT test 

är vanligt förekommande i hälsoarbete och är enkel att genomföra då testet inte kräver 

någon specifik utrustning. Material är en ”sit and reach” låda ca 30 cm hög och med 

linjal som anger det längsta värdet vid sträckning fram av fingrarna. Testpersonen sitter 

på golvet med 90 grader i böjning i höft. Startposition upprättsittande med väggkontakt 

med hela huvud, rygg och höft. Fötterna med hela fotblad mot lådan, armar sträckta 

framåt med handflata nedåt. Långsam böjning framåt i riktning mot tårna. När 

testpersonen kunde hålla kvar i några sekunder registreras bäst av tre försök i 

centimeter. SRT är en känd och används här enligt validerad och standardiserad 

testmetod (Guariglia et al., 2011; Kawano et al., 2010). 

 

Modifierat Romberg test - Balanstest 

Balans är en koordinativ förmåga vilken innebära i korthet att ha förmågan att hålla 

kroppen i jämvikt. För att klara dagliga uppgifter är god balans viktigt. För kontroll av 

balansförmågan användes här Modifierat Romberg-test. Testet är enkelt att utföra och 

kräver ingen högre kvalifikationsnivå av individen som testas. Utrustningen består i 

tidtagarur och tejp för markering på golv, 3 cm bred och 50 cm lång på golvet. 

Testpersonen genomförde fyra olika balansuppgifter som beräknades i tid (sek). Testet 

anses lämpligt vid folkhälsoundersökningar (Bellardini et al., 2009; Jacobson et al., 

2011).  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Målpopulationen har informerats och samtycke har delgetts. Samtycke från population 

har inhämtats och personuppgifter avidentifieras. Arbetsgivare har godkänt 

interventionen att få träna 20 minuter på arbetstid. Deltagarna informerades om 

frivilligheten att delta och att det när som helst gick att avsluta medverkande utan att  



 

 

 

14 

 

 

ange skäl. Genomförandet av testerna och datainsamlingen genomförs av studenter 

inom det Idrottsvetenskapliga programmet på Linneuniversitetet i Kalmar, institutionen 

för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Studenterna var förtrogna med 

testlokalen, protokollen, testutrustning och mätmetoder. Studenterna hade också 

genomgått utbildning för samtalsmetodik. Studenterna leds av forskningsansvarig 

tillsammans med personal i testlabbet beläget i Centrum för idrott och hälsa i Kalmar. 

Studenterna var väl informerade om sekretess, forskningsetik och säker användning av 

datauppgifter. Det förelåg ingen risk att utsättas för testerna och övningarna som 

respondenterna utsattes för. Etikansökan och godkännande gjordes till 

Etikprövningskommittén Sydost. 

 

3.5 Statistisk analys 

Studiens insamlade data kalkylerades och analyserades i Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version PASW Statistics 18. Signifikansen var definierad till 

p<0.05. För den statistiska analysen användes Parat T-Test för att se en signifikant 

förändring över tid inom interventionsgruppen samt mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Resultatet från de fysiska testerna och antalet inrapporterade tillfällen 

man tränat tillsammans med sammanlagd tid per dag skrevs in i EXCELfil för vidare 

bearbetning och överföring till SPSS. 

För beräkning av sambandet mellan tid och träningseffekt användes Pearsons 

correlationsberäkning.  
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4. Resultat 

Deltagarna i studien var 40 kvinnliga lokalvårdare varav interventionsgruppen var 26 

personer och kontrollgruppen 14 personer. Se vidare information Tabell 3 samt tabell 7.  

Av deltagarna i interventionsgruppen (n 26) fullföljde 19 personer samtliga tester vid 

testomgång 1 (vecka 1) och 2 (vecka 10) och i kontrollgruppen (n 14) fullföljde 7 

personer samtliga tester i testomgång 1 och 2.  

Ingen signifikant skillnad förelåg inom interventionsgruppen i vikt (kg) och BMI 

(kg/m²) vid interventionens start (vecka 1) och över tid (vecka 10). För kontrollgruppen 

förelåg en signifikant skillnad i vikt (kg) (p=0,031) och i BMI (kg/m²) (p=0,009) över 

tid enligt tabell 3 

Den genomsnittliga tiden interventionsgruppen rapporterade in dagligen var 23 minuter. 

M=23,6 (SD: 21,5). Vid beräkning av sambandet mellan tid och träningseffekt kunde 

inget samband hittas vid beräkning med Pearsons Correlation. 

Tabell 2: Förändringar i kroppskonstitution över tid och mellan grupper. 

(Medelvärdet  standardavvikelsen) 

Tabell 2. Vikt och BMI vid vecka 1 och vid vecka 10 beräknat på medel (Δ) 

 Interventionsgrupp 

Vikt (kg) N20 

BMI (kg/m²) N19 

Kontrollgrupp  

Vikt (kg) N9 

BMI (kg/m²) N7 

Variabel Baseline 

Vecka 1 

Vecka 10 Δ Baseline 

Vecka 1 

Vecka 10 Δ 

Vikt (kg) 71,7±13,6 71,5±13,7 -0,1±1,3 80,2±19,1 78,9±17,9 -1,3±1,4 

BMI (kg/m²) 26,1±4,4 25,8±4,5 -0,3±0,9 29,6±7,1 28,7±6,8 -0,8±0,5 

Not: Δ = Vecka 10 – Baseline. Values are means± Standard deviations. Skillnad över tid, *P<0,05. 
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4.1 Resultat av fysisk träning inom och mellan grupper över tid. 

Inga förändringar förelåg i VO²max i kg (l/min) över tid och mellan grupperna (Tabell 

3). Resultatet visade en signifikant ökning i styrka (p<0,000) över tid hos 

interventionsgruppen (Tabell 4). Signifikant ökning fanns också i bålrörlighet höger 

sida (p=0,047) samt vänster sida (p=0,05) samt SRT (p=0,004) över tid (Tabell 5)  

interventionsgruppen. Däremot visade interventionsgruppen ingen signifikant ökning i 

balans (Tabell 6).  

 

Tabell 3: Förändringar i VO2 max/kg (l/minut) och VO2 max kg (ml/minut) över tid och mellan grupper.  

(Medelvärde  standardavvikelse) 

Tabell 3: Vo2max(l/minut) och VO2 max (ml/minut) vid vecka 1 och vid vecka 10 beräknat på medel (Δ) 

 Interventionsgrupp 

VO²max /kg(l/min) N19 

VO²max/kg (ml/min) N19 

Kontrollgrupp  

VO²max kg/(l/min) N7 

VO²max kg/(ml/min) N9 

Variabel BaselineVecka 1 Vecka 10 Δ Baseline Vecka 1 Vecka 10 Δ 

VO²max/kg 

(l/min) 

2,2±0,6 2,3±0,6 0,1±0,3 2,3±0,6 2,4±0,5 0,0±0,3 

VO²max/kg 

(ml/min) 

31,0±9,4 32,1±9,1 1,1±3,9 28,6±6,2 29,6±6,2 1,0±3,1 

Not: Δ = Vecka 10 – Baseline. Values are means± Standard deviations. Skillnad över tid, *P<0,05. 

 

Tabell 4: Förändringar i styrka över tid och mellan grupper. 

(Medelvärde  standardavvikelsen) 

Tabell 4: Styrka vid Baseline vecka 1 och vid vecka 10 beräknat på medel (Δ) 

 Interventionsgrupp 

TCSE (n 19)  

Handgrip (n 19) 

VärnPliktslyft (VP) (n 19) 

Kontrollgrupp  

TCSE (n 7) 

Handgrip (n 8) 

VärnPliktslyft (VP) (n 8) 

Variabel Baseline Vecka 1 Vecka 10 Δ Baseline Vecka 1 Vecka 10 Δ 

TCSE(sek) 79,5±66,0 93,6±62,7 14,1±54,0 78,1±56,4 98,3±57,7 20,2±50,8 

HandgripVä  

(Newton) 

268,4±54,4 281,2±56,2 12,8±40,9 301,7±42,0 293,7±32,7 -8,0±38,9 

Handgrip Hö 

(Newton) 

272,0±48,8 283,0±55,3 11,0±58,1 299,4±55,1 320,1±45,3 20,6±44,0 

VPmax (kP) 50,70±18,9 66,7±18,9 16,0±14,2* 56,7±14,6 69,5±20,2 12,7±17,4 

VP medel 

(kP) 

18,3±5,5 27,1±6,1 8,7±4,7* 20,8±5,0 28,2±6,3 7,3±6,5 

Not: Δ = Vecka 10 – Baseline. Values are means± Standard deviations. Skillnad över tid, *P<0,05. 
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Tabell 5: Förändringar i Rörlighet över tid och mellan grupper. 

(Medelvärde  standardavvikelse) 

Tabell 5: Rörlighet vid Baseline vecka 1 och vid vecka 10 beräknat på medel (Δ) 

 Interventionsgrupp 

Bålrörlighet (n 19) 

STR (n 19) 

Kontrollgrupp  

Bålrörlighet (n 6) 

STR (n 8) 

Variabel Baseline Vecka 1 Vecka 10 Δ BaselineVecka 1 Vecka 10 Δ 

BålrörlighetHö  

(grader) 

59,6±23,9 68,3±19,0 8,7±18,4* 68,1±25,1 61,4±10,6 -6,7±-25,2 

Bålrörlighet Vä  

(grader) 

58,0±19,0 68,2±18,2 10,1±14,2* 63,5±14,3 61,1±11,7 -2,4±14,8 

STR (cm) 48,4±12,1 52,4±8,3 4,0±5,4* 54,3±8,3 52,5±8,7 -1,7±4,3 

Not: Δ = Vecka 10 – Baseline. Values are means± Standard deviations. Skillnad över tid, *P<0,05. 

 

 

Tabell 6: Förändringar i Balans över tid och mellan grupper. 

(Medelväre  standardavvikelse) 

Tabell 6: Balans vid Baseline vecka 1 och vid vecka 10 beräknat på medel (Δ) 

 Interventionsgrupp 

(n 20) 

Kontrollgrupp  

(n 7) 

Variabel Baseline 

Vecka 1 

Vecka 10 Δ Vecka 1 Vecka 10 Δ 

Balans (sek) 34,5±7,4 37,0±6,8 2,5±6,7 31,4±6,7 37,8±3,9 6,4±8,0 

Not: Δ = Vecka 10 – Baseline. Values are means± Standard deviations. Skillnad över tid, *P<0,05. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

 

 

 

Tabell 7: Antal deltagande i interventionsgrupp och kontrollgrupp vid fysisk tester 1 (Vecka 1, Baseline) 

och vid fysisk test 2 (vecka 10)  

Tabell 7: Antal (n) deltagande vid testtillfälle Baseline (vecka 1) och testtillfälle 2, Vecka 10. interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. 

Interventionsgrupp (n 26) Kontrollgrupp (n 14) 

 Baseline 

Vecka 1 

Bortfall Vecka 10  Bortfall  Baseline 

Vecka 1 

bortfall Vecka 10 Bortfall 

Konditon 

Vo2Max 

 

25 

 

1 

 

20 

 

6 

 

13 

 

1 

 

7 

 

7 

Styrka 

VP (kP) 

Handgrip 

(newton) 

TCSE (sek) 

STR (cm) 

 

26 

26 

 

25 

26 

 

0 

0 

 

1 

0 

 

20 

20 

 

20 

20 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

14 

14 

 

14 

14 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

9 

9 

 

9 

8 

 

5 

5 

 

5 

6 

Rörlighet 

Bålvrid Hö 

(grader) 

Bålvrid Vä 

(grader) 

STR (cm) 

 

26 

 

26 

 

26 

 

0 

 

0 

 

0 

 

20 

 

20 

 

20 

 

6 

 

6 

 

6 

 

14 

 

14 

 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

7 

 

9 

 

7 

 

7 

 

5 

Balans  

Romberg 

(sek) 

 

26 

 

 

0 

 

20 

 

6 

 

11 

 

3 

 

8 

 

6 
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion  

Det finns vissa svagheter i studien. Först och främst är kontrollgruppen 

underrepresenterad för att en vetenskaplig jämförelse mellan grupper och över tid skall 

kunna konstatera effekter av i fysisk träning. Det andra är att kontrollgruppen 

förmodades ”leva som vanligt” mellan de två fysiska testerna. Troligen blev de 

inspirerade av arbetskamrater vilket kontaminerade resultatet och kan förklara 

kontrollgruppens positiva förändring över tid. Bortfallet i de båda grupperna berodde på 

i första hand sjukdom då interventionen pågick under en period av influensatider. Några 

uppgav dock oro inför att testa sig en andra omgång för att man inte hade tränat. Det var 

då viktigt att låta dessa utebli från testomgång två.  

När det handlar om de fysiska testerna kunde vi observera att det statiska styrketestet för 

magmuskler (TCSE) kunde vi konstatera att testet måste genomföras med stor 

noggrannhet eftersom testpersonen med bara någon millimeters marginal kopplade på 

iliopsoasmusklerna istället för magmusklerna och kunde på så sätt hålla den statiska 

lutningen en längre tid. För framtida studier rekommenderas istället andra tester för 

styrka i magmuskler. 

Med enstaka test finns begränsade möjligheter att säkerställa individers maximala 

syretupptagningsförmåga då dessa värden jämfördes med andra. Testet bör därför 

genomföras vid flera tillfällen för att säkerställa den individuella effekten av träning 

över tid (Andersson et al., 2010). Användandet av Borg RPE® skala för en högre 

intensitet i samband med konditionsträningen (Andersson, 2011) skulle kunna påverka 

resultatet i positiv riktning. I träningsprotokollen framkom inte vilken intensitet som 

använts vid själva konditionsträningen utan som en egen upplevd värdering av 

ansträngning vid den sammantagna träningen som genomfördes under de 20 minuterna. 

Borgskalan skulle här ha använts i syfte att visa på vilken ansträngningsnivå den 

enskilde borde uppleva i samband med konditionsträningen för att eventuellt nå en ökad 

effekt på den maximala syreupptagningsförmågan.  
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Att kontrollgruppen visar på en förändring över tid påverkar naturligtvis resultatet och 

kan eventuellt förklaras med att gruppen blev inspirerad av interventionen och började 

själva att träna eftersom de var inbjudna till ett andra testtillfälle. Man kan tänka sig att 

man ville visa på ett bättre resultat vilket i sig bara är positivt ur ett hälsoperspektiv. 

Förslagsvis skulle interventionen kunnat genomföras med personer från olika 

kommuner men samma förutsättningar för att minska påverkan på interventionen.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka effekterna av 20 minuters daglig träning av 

kondition, styrka, rörlighet och balans under 10 veckor för friska kvinnliga 

lokalvårdare. De huvudsakliga fynden i den här studien signalerar att 20 minuters daglig 

fysisk träning visar en signifikant ökning vid T-test styrka; (p<0,000) och en signifikant 

ökning vid T-test rörlighet; bålvridning vänster sida (p<0,005) respektive höger sida 

(p<0,047). Resultatet antyder att 20 minuter daglig styrketräning och rörlighetsträning 

har positiva effekter på den fysiska prestationsförmågan och kan ha en förebyggande 

effekt på överbelastningsskador och smärta (Kjellberg, 2008). Den genomsnittliga tiden 

interventionsgruppen rapporterade in dagligen var 23 minuter. M=23,6 (SD: 21,5). Vid 

beräkning av sambandet mellan tid och träningseffekt kunde inget samband hittas vid 

beräkning med Pearsons Correlation. Resultatet visar att 20 minuter är tillräcklig tid att 

avsätta för att erhålla de positiva effekterna som styrka och rörlighet.  

Att undersöka människors konditionsnivå med Åstrands submaximala cykeltest i 

avseende att mäta den maximala syreupptagningsförmågan hos individer är ett väl 

beprövat instrument (Holtermann et al., 2011; Tarnus et al., 2010; Ekblom et al., 2011) 

och för att över tid också kunna säkerställa effekter på konditionsträning. I den här 

studien förelåg ingen signifikant skillnad i syreupptagningsförmågan beräknat på Vo2 

max i liter/minut över tid hos interventionsgruppen (p<0,232) eller kontrollgruppen 

(p<0,645). Den förmodade anledningen till att ingen förändring i VO2 sker över tid är 

att daglig konditionsträning som en del av flera träningsmoment under 20 minuter inte 

är tillräcklig. Flera studier rekommenderar minst 30 minuter fysisk aktivitet om dagen 

under 2-6 månader om den bedrivs med tillräcklig intensitet och i mer än 20 minuter 

med hög intensitet ca 3 dagar i veckan (Garber et al., 2011). Eftersom intensitet har en  
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betydelse går det heller inte att säkerställa någon effekt då en konsekvens kan vara att 

man inte utförde konditionshöjande träning med en högre intensitet under de 20 

minuterna man hade till sitt förfogande. Det kan också bero på att konditionskrävande 

träningsmoment inte lika enkelt kunde genomföras på den enskilda arbetsplatsen där 

utrymme för aktivitet var begränsad. I framtida studier  

För att säkerställa en styrkeutveckling krävs olika typer av tester. I den här studien 

gjordes valet att använda beprövade metoder för mätning av styrka. För att erhålla en 

styrkeutveckling krävs det enbart korta intervaller av styrketräning för att få effekt på 

ganska kort tid. (Wilmore et al., 2008; Asikainen et al., 2006). Styrketräning med 

kroppen som belastning eller belastning med enkla redskap som gummiband ger resultat 

som går att mäta redan efter en kortare tid. Styrketräning bör genomföras 2-3 gånger per 

vecka för hälsoeffekter på styrka (Garber et al., 2011). 

Resultatet visar på en signifikant ökning i styrka i interventionsgruppen (p<0,000) över 

tid mätt i (kP) som innebär ett lyft från marken upp till hakan med skivstång och som 

engagerar de stora muskelgrupperna som ben, rygg, mage, bröst, axlar och armar hos 

den enskilda individen. En ökad muskelstyrka minskar risken för överbelastningsskador 

vilket kan i den här studien ses som en positiv utveckling vilket stämmer överrens med 

tidigare studier (Unge et al., 2007). 

En normal rörlighet i muskler och leder är viktig faktor för att kunna prestera bra i 

vardagen och i arbetet och framförallt att undvika felbelastning på kroppen. Att vara 

stram i ena sidan av en led kan orsaka felaktig belastning som i sin tur kan ge upphov 

till smärta i kroppen (Wirhed, 2009). Resultatet visar här en signifikant ökning i 

bålrörlighet över tid, i höger sida (p<0,47) och vänster sida (p<0,005). Även rörlighet i 

hamstrings och nedre delen av rygg visade på en positiv ökning (p<0,004) över tid. 

Kontrollgruppen visade inte på någon förändring över tid.  

Resultatet visade ingen signifikant ökning i balans över tid och mellan grupperna. Att 

effekt på balans uteblir bör diskuteras då studier visar att balans försämras med ökad 

ålder och även i arbeten med hög belastning (Toomingas, 2008). Svagheter i balans och  
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styrka visar sig tidigare hos kvinnor än hos män vilket gör att träning där balans ingår är 

viktigt i gruppen kvinnliga lokalvårdare (Asikainen et al., 2006). Den uteblivna effekten 

i balans är anmärkningsvärd. 

 

Konklusion  

Slutsatsen är att de framträdande fynden i den här studien är att 20 minuters daglig 

fysisk träning i 10 veckor har en ökad effekt på muskelstyrka och rörlighet.  

Förhoppningen är att de 10 veckors intervention som pågått skall inspirera till fortsatt 

träning, både på arbetsplatsen och på fritiden. Arbetsgivaren bör ta stor hänsyn till i 

vilken mån interventioner av det här slaget skall kunna implementeras på arbetsplatsen 

och i arbetstiden så att det inte blir en överbelastning för den enskilde individen. I den 

här studien kom ett stort antal att hoppa av med anledning av just känslan av tidsbrist, 

trots att 20 minuter var sanktionerad av arbetsgivaren. Det är av vikt att kontrollera att 

friskvård på arbetstid är lustfylld för den enskilde och att tid avsätts på ett sådant sätt att 

varje individ känner att de har möjlighet att delta och att inte behöva känna skuld när 

man inte kan delta.  

Studiens styrka är de fynd som har gjorts, att man med enkla träningsprogram och under 

korta sessioner under dagen på arbetstid, har positiva effekter på den fysiska 

prestationsförmågan i allmänhet hos enskilda men framförallt på muskelstyrka och 

rörlighet i synnerhet för att både möta de fysiska krav som ställs på arbetsplatsen och 

för att förebygga uppkomsten av överbelastningsskador hos friska kvinnliga 

lokalvårdare.  

 

 

 

 

 

Tack till studenterna i det idrottsvettenskapliga programmet, T4, LNU – och till 

Kalmar Kommun.  
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Bilaga 1 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
 
 
Inbjudan - Information och förfrågan om deltagande i studie. 
 
Ett forskningsprojekt har påbörjats på Linnéuniversitetet, Idrottsvetenskapliga avdelning i 
Kalmar med syftet att undersöka vilka effekter daglig träning av kondition, styrka och 
rörlighet har på den fysiska prestationsförmågan hos lokalvårdare. Flera studier visar att 
arbetsbelastningen som lokalvårdare är ganska tung och det är därför viktigt att studera hur 
den fysiska statusen är hos lokalvårdare och hur den kan förbättras för att undvika smärta 
och skador i samband med överbelastningar i arbetet. Detta är viktig information för hur 
arbetet skall organiseras och på vilket sätt arbetsgivaren ytterligare kan ordna arbetsmiljön 
på ett hälsofrämjande sätt. 
Om Du vill delta kommer Du att under våren 2012 bjudas in till CIH:s testlab i Kalmar där 
jag tillsammans med studenter i det idrottsvetenskapliga programmet möter dig för 
inledande information. Att delta kräver att du anser dig själv frisk men ditt deltagande är 
inte förenat med några risker. Du kommer att genomföra tester som mäter din kondition, 
styrka och rörlighet. Testerna är mycket enkla och kräver inga förkunskaper av dig. Ditt 
namn kommer att kodas och ingen kommer att kunna identifiera dig eller dina resultat. All 
information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och kommer bara att ses 
av mig och min handledare.   
 
Efter första testomgången kommer några av deltagarna att tillhöra en grupp som 
tillsammans med en personlig coach som är student i det idrottsvetenskapliga programmet, 
upprätta ett enkelt träningsprogram på 20 minuter bestående av varierade och enkla 
rörelser som skall genomföras varje dag på din arbetsplats under 10 veckor. 
Träningsprogrammet utformas tillsammans med dig och din coach (student).  Din coach 
kommer att vid minst ett tillfälle i veckan träffa dig för återkoppling. Efter 10 veckor 
kommer samtliga deltagare att åter göra ett fysiskt test.  
För ditt deltagande erbjuds Du test av din kondition, styrka och rörlighet vid två tillfällen 
under våren 2012. När vi är klara kommer Du efter 10 veckor att får reda på dina 
testresultat. 
Undersökningen gör jag som en del i min magisteruppsats inom idrottsmedicin och 
beräknar vara klar med forskningsrapporten sommaren 2012. Arbetet genomförs med 
handledning av XXXXoch examineras av professor XXXXX på Linneuniversitetet i 
Kalmar. 
 
Medverkan i projektet bygger på frivillighet och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan några frågor eller negativa konsekvenser för dig.  Har du frågor eller 
funderingar är du välkommen att höra av dig till mig eller min handledare. Ditt samtycke 
att delta lämnar du skriftligt i bifogat dokument. 
 
XXXXXX 
XXXXXX 
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Bilaga 2 
Informerat medgivande 

 
Jag har läst ovanstående information och går med på att delta. Jag förstår att mitt deltagande är helt 
frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan några frågor eller negativa 
konsekvenser. Jag förstå också att resultaten så småningom kommer att redovisas i en vetenskaplig 
magisteruppsats, men att några individuella resultat inte kommer att redovisas. Jag är informerad om att 
denna blankett med min namnteckning kommer att sparas, men på en annan plats än de data som 
samlats in så ingen koppling kan ske mellan mig som person och insamlade data. 
 
 
 
NAMN (texta): 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Namnteckning: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
DATUM:………………………………………………………………………………… 
 
ARBETSPLATS/AVDELNING:……………………………………………………… 
 
E-
post:………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon:…………………………………………………………………………………... 
För att kunna nå dig! 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

 

TRÄNINGSPROTOKOLL  

Notera varje dag vad du har tränat, mellan vilka tider (alla tider du tränar om du tränar 

flera tillfällen under en dag), fyll i Borgskalan. Återkoppla till din coach varje vecka 

som samlar in ditt protokoll varannan vecka. Tänk på att all träning räknas!! 

 

NAMN (Nr):______________________________ 

Vecka: 1 

 Aktivitet/träningsform 

(Kondition, styrka, rörlighet, balans el annat) 
Tid (00:00-

00:00) 

Borgskala 

Måndag  

 

  

Tisdag  

 

  

Onsdag  

 

  

Torsdag  

 

  

Fredag  

 

  

Lördag  

 

  

Söndag  

 

  

 

 

Vecka: 2 

 Aktivitet/träningsform 

(Kondition, styrka, rörlighet, balans el annat) 
Tid (00:00-

00:00) 

Borgskala 

Måndag  

 

  

Tisdag  

 

  

Onsdag  

 

  

Torsdag  

 

  

Fredag  

 

  

Lördag  

 

  

Söndag  
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Bilaga 5  

ÖVNINGSBANK

Rörlighet - Rygg

Rotation av ryggraden.

Fötterna axelbrett – fixera höften och 

rotera  sakta med armarna rakt 

utsträckta. Huvudet rakt fram i 

startposition och följer sedan med hela 

rotationen runt – sida till sida i mjuka 

rörelser.

Alternativ övning;

Stimulerar ryggradens leder.

Utgångsposition som ovan men låter 

armarna svänga fritt i rörelsen. 

Höfterna stilla och överkroppen 

upprätt.

Låt den bakre hälen lyftas i rotationen.

 

ÖVNINGSBANK

Rörlighet - Rygg

Sidoböjning

Böj kroppen åt båda sidor . 

Muskelslyngorna på sidor

na sträcks ut.

Stå brett med fötterna – bredare än 

höftbredd. Spänn magens muskler och 

sträck armarna ovanför huvudet – luta 

kroppen åt sidan. Höften ska vara stilla 

– rörelsen tas ut i ryggraden.

Andas in när du böjer åt sidan – ut när 

du återgår.

Se till att du är rak hela tiden och att 

armarna är rakt upp.

Alternativ böj i knä samma sida du 

böjer kroppen.

Lugna rörelser.

 

ÖVNINGSBANK

Rörlighet - Rygg

Böj framåt

Långsam rörelse

Töjer ut hela kroppens baksida men 

främst lårets baksida, ryggen och sätet.

Stå med fötterna bredare än höftbredd 

– böj kroppen sakta framåt och låt 

kroppen hänga fritt mot golvet. Sätet 

ska peka mot taket – knäna sträckta.

Variera med att gå med händerna mot 

höger och vänster fot, gärna med 

magen mot låret.
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ÖVNINGSBANK

Rörlighet – Underarmen 

Skön och viktig rörelse för dig som 

arbetar med händerna.

Sitt eller stå – sträck ena armen rakt 

framför kroppen med handflatan riktad 

mot golvet. Böj handleden och 

fingrarna mot taket med hjälp av den 

andra handen – håll i ca 10 sek.

Byt arm!

 

ÖVNINGSBANK

Rörlighet - Underarmen

Sitt eller stå – Sträck ena armen 

framför kroppen med handflatan riktad 

mot golvet. Därefter böjer du 

handleden och fingrarna mot golvet.

Rotera armen så att fingrarna pekar ut 

åt sidan. Ta hjälp med den andra 

handen, dra handen och fingrarna mot 

dig. Håll i ca 10 sek.

Knepig övning men skön och bra för 

underarmen.

 

ÖVNINGSBANK

Rörlighet - Bröstmuskel

Skuldra och bröstmuskel är ofta strama 

och kan också vara anledning till värk i 

nacke och övre rygg.

Stå vid en dörrpost – placera ena 

armens underarm mot dörrposten. 

Armbågen ovanför axelhöjd

Vrid bort kroppen något och spänn 

magens muskler – tryck fram samma 

arms skuldra.

Tänk på att böja knän och sänka 

kroppen något för bästa töj.

Håll i ca 10 – 15 sek – byt sida!
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ÖVNINGSBANK

Rörlighet – Framsida 

lårmuskeln

Stå stadigt med rak rygg.

Lyft ena benet och greppa fotens 

överdel – ta gärna stöd med andra 

handen .

Skjut fram höften

Knäna ska vara parallella och det böjda 

benets knä peka ner mot golvet.

Spänn bålens muskler.

Det ska strama på framsidan av låret.

Håll kvar i ca 20-30 sek. 

Släpp försiktigt efter!

Byt ben.

Flera alternativ finns till den stående 

övningen.

 

ÖVNINGSBANK

Rörlighet – Baksida 

lårmuskeln

Utgångspositionen är höftbrett mellan 

fötterna.

Händerna på ryggen.

Flytta fram ena foten som i ett steg.

Fäll fram överkroppen – rak rygg –

titta gärna lätt upp i taket.

Skjut sätet bakåt så långt du kan 

samtidigt som den framförvarande 

fotens tår pekar mot taket.

Det skall strama på baksidan av låret.

Håll i ca 20-30 sek.

Byt ben!

Alternativa övningar kan vara att sätt 

upp den främre foten på ett trappsteg 

eller stol.

 

ÖVNINGSBANK

Rörlighet – Vader

Stå axelbrett och ett kliv bakåt med en 

fot. Tryck ner hälen i golvet med rakt 

ben. Överkroppen lutar framåt med 

handstöd på låret. Tryck fram höften –

det ska strama i vaden. Håll kvar i ca 

15 sek. – Byt ben!

Din coach kan ge exempel på fler 

övningar för vaden och hälsena.
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ÖVNINGSBANK

Styrka – Lår och säte

Knäböjningar – tränar lårets framsida 

samt sätet.

Använd gärna någon form av 

stång/skaft för bästa utförande till hjälp 

eller med belastning.

Utgångspositionen är höftbrett med 

fötterna – spänn magens muskler och 

rak rygg – Blicken mot taket för att 

bibehålla rak rygg i hela utförandet.

Böj sakta på benen till sittande (dock ej 

lägre än om du skulle sitta på en stol)

-Åter till utgångsposition

Tips! Räkna sakta till 3 på vägen ner 

och till 3 på vägen upp för att få en 

mjuk rörelse.

OBS! Var noga med att inte falla fram 

med överkroppen!

Gör ca 10- 15 knäböjningar

 

ÖVNINGSBANK

Styrka – Lår och säte

Lår och rumpa med gummiband

Utgångsposition:

Stå på gummibandet med benen i 

höftbredd. Håll i båda ändarna på 

gummibandet i vardera hand. 

Utförande: (lår , säte och balans)

Gå i en liten fyrkant, steg med höger 

ben fram, vänster ben fram, höger ben 

bak och sedan vänster ben bak. 

Alternativ:

Flytta kroppsvikten över på vänster 

ben. För sedan höger ben fram och 

sedan bak. Upprepa några gånger innan 

du återgår till utgångspositionen. 

Vill du ha det lättare, sätt i tårna när du 

för fram och bak foten. Vill du ha det 

svårare, lyft upp foten i luften genom 

hela övningen. 

 

ÖVNINGSBANK

Styrka – Överarmens 

framsida (Biceps)

Bicepscurl med gummiband.

Fäst gummibandet under en eller två 

fötter. Greppa med ena handen om 

gummibandet.

Utgångsposition: Höftbrett mellan 

fötterna alternativt en fot fram. 

Knyt handen med tummen utåt från 

kroppen runt gummibandet. 

Håll armbågen nära och fixerad intill 

kroppen hela rörelsen

Lyft handen i en mjuk rörelse från låret 

till axelhöjd – fixera handen genom 

hela rörelsen – ”lillfinger från lår till 

axel” – mjuk rörelse tillbaka.

Alternativ; Båda armarna arbetar 

samtidigt – kan genomföras sittande 

och stående.

Ca 10-15 st
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ÖVNINGSBANK

Styrka – Överarmens 

baksida (Triceps)

Tricepscurl

Fäst gummibandet i ett dörrhandtag 

eller krok/ledning. Sitt eller stå.

Rak rygg, höftbrett mellan fötter om du 

står. 

Utgångsläget ska armbågarna peka rakt 

fram. Dra gummibandet rakt framåt så 

att du har raka armar. Håll emot på 

tillbakavägen.

Alternativ kan vara att du fäster 

gummibandet i t ex hatthylla och drar 

på samma sätt fast med utgångsläge 

från naveln mot lår. Tänk på att fixera 

armbågen!

Ca 10-15 st

 

 

ÖVNINGSBANK

Styrka - Axlar

Drag till hakan.

Utgångsposition: Höftbrett mellan 

fötterna – rak rygg - spänn bålens 

muskler.

Gummibandet fäst under fötterna. 

Båda händerna greppar i ett smalt 

grepp om gummibandet. 

Dra gummibandet mot hakan – ej 

längre upp än axelhöjd. Armbågar rakt 

ut åt sidorna  - ej högre än axlarna.

Sakta tillbaka rakt ner. Se till att du står 

stabilt genom hela övningen och inte 

”vaggar”. 

Tänk på samma hastighet genom hela 

rörelsen. 

Ca 8-10 st

 

 

ÖVNINGSBANK

Styrka - Bröstmuskeln

Utgångspositionen: Höftbrett mellan 

fötterna – rak rygg och spänn bålens 

muskler.

Gummibandet bakom ryggen – lätt 

böjning i armbåge. Handflata utåt.

Tryck gummibandet framåt i en 

halvcirkelrörelse framför dig  tills 

händerna möts (handflata till 

handflata). Håll emot på tillbakavägen 

– mjuk rörelse.

Ca 8-12 st
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ÖVNINGSBANK

Styrka - Rygg

Fäst gummibandet runt något och sitt 

på en stol alternativt stå.

Om du sitter, fixera fötterna mot något.

Sitt ytterst på stolen utan ryggstöd.

Rak rygg. 

Dra gummibandet mot dig i navelhöjd. 

Rörelsen skall fortsätta ända tills du 

når sidan av bålen och skulderbladen 

möts, mjuk rörelse tillbaka till 

utgångsläget – se till att du hela tiden 

har rak rygg!

Ca 8-12 st

OBS!

KOMPLETTERA med 

styrkeövningarna för BUKENS 

MUSKLER. 

 

 

ÖVNINGSBANK

Kondition

Stepbräda/trappa.

Använd Borgskalan för rätt intensitet.

Alternativ 20 min rask promenad

 

ÖVNINGSBANK

Balans

Övning 1: 

Utgångsläge; Avslappnad hållning med 

normal bredd mellan fötterna. 

Ta stöd med en hand – den andra rakt 

ut från kroppen. Lyft ett ben och håll 

positionen i ca 10 sek, därefter byt fot.

Övning 2: Samma som ovan men utan 

stöd. 10 sek per fot.

Övning 3: Samma som nr 2 men med 

slutna ögon. 10 sek per fot

Övning 4: Från utgångsläget till 

”flygplan” – håll kvar – tillbaka och 

byt fot.

Du kan öva din balans genom att vid 

olika tillfällen i vardagen stå på ett ben 

som t ex när du borstar tänderna…

 

 

 



 

 

 

37 

 

 
 


