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Aim 

 

The aim was to compare possible differences in participation rate, muscle strength and fitness 

development between a group of seniors who performed a home exercise program against a 

group that got instructor-led training. Both groups also did two separate pretests and one 

posttest measuring strength and fitness. The questions were: What physiological changes 

regarding strength and aerobic capacity are seen after 8 weeks of home training? What 

physiological changes regarding strength and aerobic capacity are seen after 8 weeks of 

instructor-led fitness classes? How was the participation rate in the two groups? 

 

Method 

 

The instructor-led group workout was completed by 37 retirees (30 women and 7 men) aged 

65-82 years (mean age 72.9 years and BMI 27.3). The home training program was completed 

by 27 seniors (15 women and 12 men) aged 65-91 years (mean age 73.0 years and BMI 26.4). 

The dropout rate for those who received instructor-led fitness classes, and those who did 

home training was 38.4% and 30.8% respectively. Both the instructor-led group training and 

the home training program lasted for 8 weeks. The groups trained two one-hour sessions a 

week. All participants performed aerobic and strength tests both before and after the period of 

training. The results were then compared between pre and posttest. To evaluate the 

participation rate the presence in the instructor-led group training sessions was registered, 

while the home training group was asked to complete a training log. Level of significance (p 

<0.05) was marked with *. 

 

Results 

 

Between the second pre-test and the post-test significant improvements were generally 

observed, usually without significant group differences between those who did home training 

and those who did instructor-led group training showing the following percentage increases: 

Sörensens static back test (32 % vs 20 %), static abdominal and hip flexor strength test ( 40% 

vs 22 %*), dynamic shoulder press (4 % vs 17 %). In addition the home training group 

showed significant improvements in the leg strength tests during frequent and fast rears from 

chair only grazing ( 22 %) and 5 chair rises (-6 %). Average heart rate at the end load during 

the fitness test on an ergometer-cycle decreased for both home training and the instructor-led 

group (4 %* vs 1 %). The overall participation rate was roughly the same among those who 

did the instructor-led group training and those who did home training (87 % vs 85 %). 

 

Conclusion 

 

The study shows that 8 weeks of adequate home training with the addition of a training log 

and follow up in the form of testing leads to significant improvements in muscle strength in 

the lower back, abdomen , hip and legs plus heart rate decrease at submaximal ergometer 

cycle work. The study found that 8 weeks of home training (one hour twice per week), against 

instructor-led fitness classes, gave somewhat more significant improvements in varying 

chosen strength and fitness test parameters, where the participation of the training sessions 

was similar between the groups. The study also shows that it can be suitable to perform initial 

and follow up physiological tests of muscle strength and fitness both for those who perform 

home training and for those undergoing instructor-led physical activities 

 

 



 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att jämföra eventuella skillnader i deltagarfrekvens, muskelstyrke- och 

konditionsutveckling mellan en grupp som utför ett hemträningsprogram gentemot en grupp 

med ledarledd träning. Båda grupperna utförde dessutom två separata förtest och ett eftertest 

av styrka och kondition. Frågeställningarna var: Vilka fysiologiska förändringar gällande 

styrka och aerob kapacitet ses efter 8 veckors hemträning?  Vilka fysiologiska förändringar 

gällande styrka och aerob kapacitet ses efter 8 veckors ledarledd gruppträning? Hur såg 

deltagarfrekvensen ut i de båda grupperna?  

 

Metod 

 

Den ledarledda gruppträningen fullföljdes av 37 pensionärer (30 kvinnor och 7 män) i 

åldrarna 65-82 år (medelvärde för ålder 72,9 år och BMI 27,3). Den individuella 

hemträningen fullföljdes av 27 pensionärer (15 kvinnor och 12 män) i åldrarna 65-91 år 

(medelvärde för ålder 73,0 år och BMI 26,4). Bortfallet för de som fått ledarledd gruppträning 

och de som utfört hemträning var 38,4 % respektive 30,8 %. Både den ledarledda 

gruppträningen och hemträningsprogrammet pågick under 8 veckor. Grupperna tränade två 

pass i veckan, à 1 timme. Samtliga deltagare utförde konditions- och styrketester både före 

och efter perioden av träning. Resultaten jämfördes sedan mellan för- och eftertesterna. För 

att evaluera deltagarfrekvensen togs närvaro under de ledarledda gruppträningarna medan 

hemträningsgruppen fick fylla i en träningslogg. Signifikansnivå (p<0,05) markerades med *.  

 

Resultat 

 

Mellan andra förtestet och eftertestet sågs generellt signifikanta förbättringar, vanligtvis utan 

signifikanta skillnader mellan de som hemtränade respektive fick ledarledd gruppträning som 

visade följande procentuella ökningar: Sörensens statiska ryggtest (32 % resp. 20 %), statisk 

buk- och höftböjarstyrka (40 % resp. 22 %), dynamisk axelpress (4 % resp. 17%*). Därutöver 

framkom signifikanta förbättringar för hemträningsgruppen även vid bentesterna snabba 

frekventa uppresningar från stol endast snudd (22 %) samt 5 st. stolsresningar (-6 %). 

Medelpuls vid slutbelastning under konditionstestet på cykelergometer sjönk för både 

hemtränings- och den ledarledda gruppen (4 % resp. 1 %). Den totala deltagarfrekvensen var i 

stort sett lika bland de som utfört ledarledd gruppträning och hemträningsgruppen (87 % 

gentemot 85 %).  

 

Slutsats  

 

Studien visar att 8 veckors adekvat hemträning med tillägg av en träningslogg och 

uppföljning i form av tester leder till signifikanta förbättringar för muskelstyrka i ländrygg, 

buk, höft och ben samt pulssänkning vid submaximalt cykelergometerarbete.  Studien visar att 

8 veckor med hemträning (en timme två gånger per vecka), gentemot ledarledd gruppträning, 

gav bland dessa undersökningar något fler signifikanta förbättringar av varierande styrke- och 

konditionstester, där deltagandet av träningspassen var likartat mellan grupperna. Arbetet 

visar även att det kan lämpa sig bra att utföra initiala och uppföljande fysiologiska tester av 

muskelstyrkekapacitet och kondition både för de som utför hemträning och för de som 

genomgår ledarledda fysiska aktiviteter. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I Sverige uppgår samhällets kostnader för sjukdomar kopplade till fysisk inaktivitet så som 

hjärtkärlsjukdomar, tjocktarmscancer, diabetes, bröstcancer, ångest, depression och högt 

blodtryck till 7 miljarder kronor per år. Som om inte detta vore nog är fysisk inaktivitet även 

en stark bidragandefaktor till övervikt och fetma som årligen kostar samhället ytterligare 18 

miljarder kronor. (Statens folkhälsoinstitut 2011a, s. 10)  

 

”Detta innebär att fysisk inaktivitet förutom mänskligt lidande även ger upphov till betydande 

samhällsekonomiska kostnader i form av dels direkta sjukvårdskostnader, dels indirekta 

kostnader som avspeglar produktionsbortfall till följd av sjukdom och för tidig död”. 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering 2007, s. 34) 

 

I snitt lever en måttligt fysiskt aktiv 6–9 år längre än en fysiskt inaktiv individ. Inaktivitet 

ökar alltså även risken för förtida mortalitet. (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

2007 s. 41). 

 

Som synes är utvärdering av metoder för att främja fysisk aktivitet av stor vikt. Landets 

hälsoarbetare har behov av mer kunskap inom detta område för att minska sjukdomsbördan 

hos såväl individ som samhälle. Exempel på frågor inom detta område är: Vilka metoder är 

det som faktiskt fungerar och vilka metoder är mer effektiva än andra? I denna studie 

undersöks ur ett fysiologiskt perspektiv effekter på styrkekapacitet och kondition av olika 

träningsregimer (grupp- alternativt egen hemträning).  

 

Visar det sig exempelvis att ett hemträningsprogram är lika effektivt som den ledarledda 

fysiska aktiviteten (där båda träningsregimer inleds och avslutas med tester av muskelstyrka 

och kondition), så skulle det kunna innebära en enorm potentiell samhällsvinst. Förslagsvis 

skulle man kunna försöka att preventivt skicka ut träningsprogram till befolkning i riskzonen 

för våra vanliga folksjukdomar, vilket skulle kunna vara en kostnadseffektiv metod som inte 

kräver speciellt mycket arbetskraft. Vidare skulle man kunna erbjuda tester av styrka och 

kondition initialt och i slutet av en självvald period med fysisk aktivitet som 

utvärderingsinstrument. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Åldrandets effekter på rörelseapparaten 

 

Skelettmuskulaturen 

 

Muskulaturen hos människan kan ses som kroppens största organ och står för ca 40 % av 

kroppsmassan. Förutom att muskulaturen är en förutsättning för rörelse och aktivitet så står 

den även för största delen av vår värmeproduktion och skyddar våra inre organ. Musklerna 

tillverkar även ett flertal substanser, sköter blodsockernivåerna och agerar förråd för viktiga 

ämnen och energikällor. (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 10) 

 

Att muskulaturen är viktig för oss är tydligt. Trots detta startar muskelatrofin, förtviningen, 

redan vid 25 års ålder. Vid 50 års ålder har ca 10 % av muskulaturen förtvinat. 30 år senare, 

vid 80 års ålder, kan så mycket som 50 % gått förlorad. (Lexell 1993; Porter, Vandervoort & 

Lexell 1995) Muskelförlusten beror på att muskelcellernas diameter blir mindre och framför 

allt att själva antalet muskelceller reduceras (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 10f.; Aagaard, 

Suetta, Caserotti, Magnusson, Kjaer 2010). Att antalet celler minskar beror på att de 

nervceller som är kopplade till respektive muskelceller dör. Muskelcellerna slutar då att få 

nervimpulser. De slutar att aktiveras, vilket kan leda till apoptos, celldöd. (Doherty 2003; 

Lexell 1993; Kenney, Wilmore & Costill 2011, s. 453) 

 

En annan förändring som sker är fibertypsammansättningen. Det finns både typ 1 och typ 2 

fibrer. Typ 1 är de långsamma och typ 2 är snabba och explosiva. Med åldrandet blir typ 1 

fibrerna en allt större andel. Detta beror främst på att de nervceller som styr typ 2 fibrerna 

också är de nervceller som i störst andel dör. En märklig företeelse är dock att de typ 2 fibrer 

vars nervcell har dött kan bli ”adopterade” av återstående nervceller, då oftast typ 1 

nervceller. Detta medför att typ 2 fibern omvandlas till typ 1 fiber. I och med övergången 

tappar fibern sin explosivitet och förmåga till hastiga sammandragningar. Både kvantiteten, 

antalet fibrer och kvaliteten på kvarvarande fiber förändras alltså med åldern. Musklerna blir 

mindre och oftast långsammare. (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 11) 
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Fibertypsammansättningen verkar dock vara beroende utav fysisk aktivitetsgrad. (Kenney, 

Wilmore & Costill 2011, s. 453; Boyd Foster-Burns 1999) En högaktiv äldre verkar 

exempelvis få minimala förändringar (Kenney, Wilmore & Costill 2011, s. 453).  

 

”The mitochondrial theory of aging” är idag den i högsta grad accepterade teorin i fråga om 

att förklara både åldrande och förändringar i muskulaturen. Mitokondrierna är de kraftverk 

som utför de energikrävande muskelsammandragningarna i kroppen. I mitokondrierna bränns 

både kolhydrater och fett, som tillsammans med syre omvandlas till energi, ATP. Utav det 

syre som används i processen bildas slaggprodukter, benämnda fria syreradikaler. De fria 

syreradikalerna har frätande egenskaper och fördärvar det mesta i deras väg. (Bellardini & 

Tonkonogi 2013, s. 12) De strukturer som främst drabbas är mitokondrierna själva. Detta 

reformerar kraftverkens egenskaper (Tonkonogi, Fernström, Walsh, Ji, Rooyackers, 

Hammarqvist, Wernerman & Sahlin 2003). Även funktion hos mitokondrierna påverkas vilket 

i sin tur leder till att allt fler fria syreradikaler skapas (Muller 2000). Slaggprodukten förstör 

även andra cellers vävnader och uppbyggnad. Framför allt arvsmassan påverkas negativt 

vilket i sin tur medför att cellerna tillverkar defekta molekyler. (Bellardini & Tonkonogi 

2013, s. 12) Även de motoriska nervcellerna som sammanfogas med muskelfibrerna via 

axoner påverkas av åldrande. Axonet isolerar och leder impulserna över nervcellerna. Med 

åldern blir isoleringsskiktet tunnare och axonet tunnas ut. Effekten utav detta blir att 

impulsernas hastighet försämras. (Aagaard et al. 2010) Samtidigt sjunker kvantiteten impulser 

som nervcellen kan skicka, den så kallade signalfrekvensen (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 

13). 

 

Syreupptagningsförmågan 

   

Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) sjunker med stigande ålder. Efter 30 

fyllda år reduceras syreupptagningsförmågan med upp till 9-10% för var tionde år som går. 

(American College of Sports Medicine Position Stand 1998; Kenney, Wilmore & Costill 

2011, s. 458) Orsaken till detta är främst försämringar i den kardiorespiratoriska funktionen 

(Kenney, Wilmore & Costill 2011, s. 458).  

 

Äldre individer får även en lägre slagvolym, reducerad Arterio-Venös syredifferens, maximal 

hjärtfrekvens och minutvolym. Hjärtat hos en äldre individ har också en minskad 
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kontraktionsförmåga. (American College of Sports Medicine Position Stand 1998; Kenney, 

Wilmore & Costill 2011, s. 457)  

 

Även lungornas funktion försämras med ålder. Vitalkapaciteten: utandad volym, och 

maximalt forcerad utandningsvolym minskar medan residualvolymen, volym luft som är kvar 

i lungorna efter full utandning ökar. Detta innebär i sin tur ett minskat luftutbyte sett till varje 

andetag. Även elasticiteten i lungvävnad och bröstrygg minskar. (Kenney, Wilmore & Costill 

2011, s. 456 ff.) 

  

Senor och ligament  

 

Senor och ligament är andra vävnader som påverkas av åldrandet. Senorna som förbinder 

muskler och skelett blir allt mer tänjbara. En sträckt sena är en förutsättning för 

muskelaktivering. Detta innebär för de äldre i praktiken att muskeln som ska arbeta, vilket 

innebär att den dras ihop, tvingas sträcka senan först. Kraftutvecklingen tar därmed ytterligare 

tid. Ligamenten däremot som har till uppgift att sammankoppla skelettdelar till varandra blir 

allt stelare. En andel av kraftproduktionen måste då gå åt till att motarbeta motståndet från 

ligamentet. Detta innebär att det vid muskelaktiveringen krävs mer energi. (Bellardini & 

Tonkonogi 2013, s. 14) 

 

Skelettet 

 

Med åldern minskar också skelettets densitet och kvaliteten på skelettet försämras. Samtidigt 

ökar benets inre diameter vilket i sin tur leder till mindre elasticitet. Inuti benet skapas 

samtidigt allt fler och större hålrum. Äldre har därmed ett skörare ben och en ökad risk för 

frakturer. (Bellardini & Tonkonogi 2013, s. 15) 

 

1.2.2 Fysisk aktivitet och hälsa 

 

 

Fysisk aktivitet fungerar såväl primär som sekundärpreventivt mot diverse folksjukdomar och 

tillstånd. Några exempel är diabetes, hjärtkärlsjukdomar, cancer och osteoporos. (Warburton, 
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Nicol & Bredin 2006) Fysiskt aktiva individer rapporterar ävenledes en högre livskvalitet 

(Murphy, Nevill, Neville, Biddle & Hardman 2002) 

 

Mest hälsovinster får den fysiskt inaktiva som ökar sina motionsvanor. (Warburton, Nicol & 

Bredin 2006) Statens folkhälsoinstitut (2011a, s. 29) har beskrivit att inaktiva individer löper 

allra högst risk för insjuknande i vanliga folksjukdomar och förtida död. ”Det råder ett dos-

respons samband mellan fysisk aktivitet och hälsa” (ibid. s. 28). Den inaktiva individen har 

således mest att tjäna på att bli fysiskt aktiv, eftersom risken för ohälsa snabbt minskar med 

ökad fysisk aktivitet för dem (se figur 1 nedan). På kurvan i figuren ses en stor riskreduktion 

vid övergång från en lågaktiv till måttlig fysisk aktivitetsnivå. Kurvan planar sedan ut när 

individen väl har nått regelbundna fysiska aktivitetsvanor av minst måttlig intensitet. (ibid. s. 

28 ff.) 

 

 

Figur 1. Illustration över dos-responssamband mellan fysisk aktivitet och hälsorisker. 

Bildkälla: Statens Folkhälsoinstitut, 2011. FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet, s. 30. 

 

Den effekt som fås av konditionsträning är densamma för friska äldre som för unga. 

Konditionsträning med låg till måttlig intensitet har visat sig öka insulinkänsligheten, 

glukostoleransen och förbättra glukosomsättningen samtidigt som blodtrycket sänks och 

blodfetterna förbättras hos äldre. Effekterna är likvärdiga med de som medicinering ger. 

Hjärtkärlsjuka som utövar konditionsträning har visat på sänkningar i både vilopuls och puls 

vid submaximalt arbete. Detta innebär en ökad prestationsförmåga och färre hjärtobehag vid 

ansträngning. (American College of Sports Medicine Position Stand 1998)  
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En god kondition ger signifikant reducerad risk för kranskärlsjukdom i större utsträckning 

jämfört med registrerade goda fysiska aktivitetsvanor enligt en review av studier (Williams 

2001).  

 

Således talar dessa resultat för att uppföljande tester av kondition är av stort hälsovärde. Även 

uppföljande tester av styrka är av påtaglig hälsovikt, då god muskelstyrka har visats 

förebygga metabola syndromet, det vill säga stegring av blodfetter, glukos, blodtryck och 

midjeomfång (Jurca, Lamonte, Barlow, Kampert, Church & Blair 2005). 

 

Obesa individer med hög kondition har lägre risk för kardiovaskulär och generell mortalitet 

än de med normal vikt och låg kondition (Lee, Blair & Jackson 1999). Samma sak gäller 

individer med högt blodtryck och höga blodfetter (Blair, Kohl, Paffenbarger, Clark, Cooper & 

Gibbons 1989). Forskning visar att äldre som utför konditionsträning kan få samma 

hälsofrämjande förbättringar gällande VO2max, kapillärtäthet och muskelfiberstorlek som 

unga konditionstränande människor (Thompson 1994). 

 

Enligt Henriksson och Sundberg (2008, s. 17) är skelettmuskulaturen en vävnad som det finns 

stor potential att förändra. Några effekter styrketräning ger är att muskelfibrernas storlek, 

mängden mitokondrier och antal kapillärer ökar. Ett ökat antal hårkärl innebär en förlängd 

genomblödningstid och ett ökat blodflöde. Detta innebär i sin tur ett förbättrat näringsämne- 

och syrgasutbyte. (Henriksson & Sundberg 2008, s. 17 f.) Enligt Kenney, Wilmore & Costill 

(2011, s. 454) kan styrketräning leda till att förhindra åldrandets negativa effekter på 

muskelmassan, exempelvis genom att bibehålla eller öka tvärsnittsarean. 

 

Även nivåerna av GLUT-4 (glukostransportör), fettsyrebindande proteiner i kapillärväggarna, 

transportmolekyler som för med sig fettceller in i muskeln och de transportmolekyler som 

reglerar laktatnivåer i muskeln ökar med fysisk aktivitet. Dessa förhöjda nivåer innebär ökad 

insulinkänslighet och användning av fett som substrat, samtidigt som musklernas förmåga att 

hantera laktat (mjölksyra) förbättras. En högre transportkapacitet för fettsyror och fler antal 

mitokondrier är en av orsakerna till att en högre metabol träningsgrad uppnås efter ett par 

veckors träning. Detta innebär att muskulaturen sparar på kolhydrater och använder mer fett 

som substrat. (Henriksson & Sundberg 2008, s. 17 f.) Som berörts verkar en hög muskelstyrka 

primärpreventivt mot förekomst av metabola syndromet (Jurca et al. 2005).  
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Dessutom ökar både aktivering och rekrytering av motoriska enheter efter en tids träning. 

Detta i sin tur ökar muskelns förmåga att kontrahera. (Doherty 2000) 

 

Den muskelnedbrytning och minskade muskelstyrka som kommer med åldrande är inte helt 

oundviklig. Med träning kan man skapa sig goda förutsättningar genom att motverka 

åldrandets processer (Thompson 1994). Faktum är att 72 % vill ändra sina aktivitetsvanor 

bland de äldre och ca 50 % av befolkningen över 65 år kan tänka sig att förändra sina 

motionsvanor på egen hand. Fler kvinnor än män vill förändra sin fysiska aktivitet. (Statens 

folkhälsoinstitut 2011b)  

 

I Östergötland har en enkätstudie gjorts med totalt 7238 svarande, samtliga mellan 18-84 år. 

För den högsta svarsfrekvensen stod de mellan 65- 84 år för. Enkäten visade att 63 % har 

tänkt förbättra/ öka sin fysiska aktivitet varav 27 % var beredda att göra det nu i det stora 

åldersspannet mellan18-84 år. Bland de äldre mellan 65-84 år var det dock bara 12 % som 

ansåg att fysisk aktivitet är det beteende som är viktigast att förändra, 19 % utav de äldre 

ansåg också att de behöver stöd och support för att kunna utföra en förändring. Denna önskan 

kunde kopplas till de med högt BMI, låg hälsostatus och låg fysisk aktivitetsnivå. 76 % utav 

samtliga deltagare i studien ansåg att vården har ett stort ansvar för att främja fysisk aktivitet.  

(Leijon, Stark- Ekman, Nilsen, Ekberg, Walter, Stahle & Bendtsen 2010) 

 

I en Amerikansk studie gjord på lågt hälsoklassade äldre redovisas att insättandet av ett 

program med ökad fysisk aktivitet minskade sjukvårdskostnaden med 1200 amerikanska 

dollar per person och år. Motsvarande ca 8000 svenska kronor. (Leveille, Wagner, Davis, 

Grothaus, Wallace, LoGerfo & Kent 1998). I en reviewstudie redovisas att 

kostnadseffektiviteten av främjande av fysisk aktivitet är så pass hög att det bör sättas in som 

standardbehandling hos individer med förhöjd risk för sjukdom och ohälsa. Äldre individer 

poängteras i detta sammanhang och är också den grupp som visade på bäst evidens gällande 

just kostnadseffektiviteten. (Hagberg & Lindholm 2006) 

 

Sammanfattningsvis samtalas det idag om ett så kallat ”pollypill”. Ett kombinerat läkemedel 

som ska kunna arbeta mot exempelvis högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker på 

samma gång. Som ett allt i ett piller. Kallings (2009) anser att fysisk aktivitet är ett 

praktexempel på en lämplig metod i syftet att främja denna variant av ”pollypill”. 
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1.2.3 Fysisk aktivitet på recept 

 

”Fysisk aktivitet på recept (FaR) är idag ett vedertaget begrepp och innebär en 

individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet till patienter som behöver öka eller 

ändra sina fysiska aktivitetsvanor ur hälsosynpunkt” (Statens folkhälsoinstitut 2011a, s. 102). 

Ett tilldelande av FaR innebär en ordination om motionsform, frekvens och duration (ibid. s. 

176). Utskrivarna från hälso- och sjukvården samarbetar ofta med närliggande 

motionsanläggningar för att öka chanserna att individen vidmakthåller det nya goda 

motionsbeteendet. Ibland sker också motionen i samråd med utbildad FaRinstruktör eller 

annan ledare. En annan viktig del inom FaR är uppföljning. (ibid. s. 14 f.) Konceptet används 

idag i några få länder runt om i Europa. Några exempel är Finland och Danmark som vardera 

använder något modifierade metoder av det svenska FaR. (ibid. s. 130 ff.) 

 

Att få FaR kan alltså innebära ett enkelt skriftligt råd med förslag på aktivitet likväl som det 

kan innebära en fullständig lösning med support från både förskrivare, eventuell ledare och 

aktivitetsarrangören. Hälso- och sjukvården samarbetar med aktivitetsarrangörer för att i 

största möjliga mån se till att individen vidmakthåller sitt nya beteende. FaR ordineras alltså 

från vården samtidigt som den fysiska aktiviteten genomförs utanför vården. (ibid. s. 102) 

 

Kliniska studier visar att FaR är effektivt i arbetet med att öka personers fysiska 

aktivitetsvanor och därmed minska flera riskfaktorer så som högt blodtryck, höga blodfetter 

och högt blodsocker (Kallings, Sierra Johnson, Fisher, De Faire, Stahle, Hemmingsson 2009; 

Kallings 2009). FaR leder till ökade fysiska aktivitetsnivåer och minskar stillasittandet. I en 

randomiserad kontrollerad studie visades att FaR fungerade bättre än övrig 

kontrollbehandling. (Kallings et al. 2009) 

 

1.2.4 Motivation 

 

En individ som är kraftfull och driftigt vill nå ett mål klassas som motiverad. En individ som 

däremot saknar inspiration eller impuls till att uppnå något anses som omotiverad. 

Under senare tid har det inte bara diskuterats om mängden motivation utan även om kvaliteten 

på den. (Ryan & Deci 2000) 
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Individer har både olika stor mängd och olika slags motivation. Olika typer och kvalitet av 

motivation är beroende av varför individen har en vilja att utföra något. Inom Self 

Determination Theory, SDT, skiljer man på intrinsic (inre) och extrinsic (yttre) motivation. 

En inre motivation uppstår när individen tycker att något är genuint intressant eller kul medan 

en yttre uppstår när vi gör något för att vi vet att det kan leda till något annat bra. Ett exempel 

på när yttre motivation infinner sig är press utifrån eller belöningar. (ibid.) 

 

Ryan och Deci (2000) menar i sin review att om individen upplever autonomi, tillhörighet och 

kompetens så leder det till en ökad inre motivation. Autonomi handlar om självbestämmande, 

det vill säga att individen haft ett eget val. Tillhörighet innefattar att de känner sig 

respekterade, betydelsefulla och exempelvis känner tillhörighet till en grupp. 

Kompetens handlar om att individen själv bör känna att han/hon faktiskt kan klara av 

uppgiften denne ställs inför. Att uppleva dessa tre humana behov kan alltså leda till ökad inre 

motivation vilket är kopplat till positiva resultat. (ibid.) 

 

1.2.5 Definitioner 

 

Fysisk aktivitet: ”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. 

Begreppet fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och 

alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv.” (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering 2007, s. 16) 

 

Fysisk träning: ”Fysisk träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan inom 

olika idrottsgrenar, oftast i tävlingssyfte. Det önskade resultatet av den fysiska träningen är att 

öka den maximala konditionen (syreupptagningsförmågan) eller muskelstyrkan.” 

(Folkhälsomyndigheten 2014-03-19)  

 

Hälsa: ”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 

frånvaro av sjukdom och handikapp” (World Health Organization 2014-03-18). 
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Fysisk prestationsförmåga:  

Fysisk prestationsförmåga kan delas in i hälsorelaterad prestationsförmåga och funktion. Till 

hälsorelaterad prestationsförmåga hör kondition (syreupptagningsförmåga), muskulär 

uthållighet, muskelstyrka, kroppssammansättning och rörlighet. Vighet, balans, koordination, 

hastighet, kraft och reaktionshastighet hör till den funktionella prestationsförmågan. Fysisk 

prestationsförmåga kan mätas med olika tester. 

(Folkhälsomyndigheten 2014-03-19) 

 

VO2max: ”Den maximala andel syre som kan bi transporterad och användas av arbetande 

muskler[…]”. (Warburton et al. 2006, s. 189) 

 

Styrka: ”Förmågan att med hjälp av muskelkontraktion motstå eller övervinna yttre kraft.” 

(Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009, s. 17) 

 

Hemträning: Med hemträning syftas i denna studie till sådan träning som utförs oövervakat i 

hemmet alternativt utomhus, det vill säga i egen regi. Träningen utförs den tid och dag som 

passar individen. 

 

Gruppträning: Med gruppträning syftas i denna studie till träning som utförs tillsammans med 

andra tränande individer, övervakat och instruerat av kunniga ledare. Träningen utförs på 

bestämda tider och dagar. 

 

1.3 Forskningsläge 

 

I forskningsläget kommer hem- respektive gruppträning att diskuteras ur två olika perspektiv. 

Ett fysiologiskt perspektiv och ett följsamhetsperspektiv. Som ovan nämnt i bakgrunden krävs 

långsiktig och kontinuerlig fysisk aktivitet för att bibehålla uppnådda hälsovinster. Då denna 

experimentella studie syftar till att se på eventuell utveckling av aerob kapacitet och 

muskelstyrka över 8 veckor kan det även vara viktigt att belysa annan forskning som 

utvärderar resultat för de båda metoderna, hem och gruppträning, även på längre sikt. 

Artiklarna har valts ut efter relevans för studien. 
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1.3.1 Fysiologiskt perspektiv 

 

I en review behandlades 6 studier som samtliga jämförde grupp och hemträning. 

Totalt ingick över 370 äldre individer i reviewrapporten. Slutsatsen var att äldre individer 

efter 6 månader av träning förbättrar både livskvalitet, fysisk funktionsförmåga, 

blodfettsnivåer och gånghastighet. Detta faktum gällde oavsett genomförande av hemträning 

eller gruppträning. (Ashworth, Chad, Harrison, Reeder & Marshall 2005) 

 

Moholdt, Bekken-Vold, Grimsmo, Slørdal och Wissløf (2012) studie visade inte bara att en 

hemträningsgrupp och en ledarledd grupptränande grupp ökade sin VO2max, utan att det inte 

heller fanns några signifikanta skillnader grupperna emellan. Detta stöds i flertalet andra 

studier presenterade nedan. Efter 8 veckors hem- respektive gruppträning påvisades 

signifikanta förbättringar i både VO2max och 6- minuters gångtest för båda grupperna. Inga 

signifikanta skillnader påvisades grupperna emellan. (Karapolat, Demir, Bozkaya, Eyigor, 

Nalbantgil, Durmaz & Zoghi 2009) 

 

Samma sak visades i en studie som jämförde hemträning med gruppträning bland 

strokeöverlevare. I resultatet påvisades fysiologiska förbättringar i båda grupper utan 

signifikanta skillnader emellan dem. (Olney, Nymark, Brouwer, Culham, Day, Heard, 

Henderson & Parvataneni 2006) Att hemträning kan leda till lika stora fysiologiska 

förbättringar som gruppträning styrks i en annan studie gjord på äldre. En av två grupper fick 

träna hemträning 2 gånger/dag i 12 veckor, och den andra gruppen fick 2 dagar/vecka vara 

med på gruppträningspass. Under gruppträningen utfördes samma övningar som under 

hemträningen. Den ledarledda gruppträningen visade sig inte ha några ytterligare fysiologiska 

effekter. Författarna menar att fördelarna med gruppträning istället ligger i det sociala. 

(Helbostad, Sletvold & Moe- Nilssen 2004).  

 

Arthur, Smith, Kodis och McKelvie (2002) jämförde med hjälp av en ergometercykel en 

hemtränande och en grupptränande grupps syreupptagningsförmåga efter 6 månaders träning. 

Studien visade på signifikanta förbättringar för båda grupper. Däremot sågs en signifikant 

högre ökning med 5 % gällande syreupptag i den grupptränande gruppen i jämförelse med 

den hemtränande. Grupperna förbättrades med 36 % respektive 31 % i VO2max. 
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I Turkiet har det gjorts en studie där 15 personer fick träna ett oövervakat 

hemträningsprogram medan 17 andra fick ledarledd gruppträning. Deltagarna i de båda 

grupperna visade på signifikanta förbättringar vad det gäller balans, flexibilitet och 

funktionell rörlighet. Vad som skiljde de båda grupperna åt var att gruppträningsgruppen även 

visade signifikanta förbättringar i muskelstyrka. (Donat & Özkan 2007)  

 

I en liknande randomiserad kontrollerad studie gjord på 115 personer med en medelålder på 

83 år fick ena gruppen ett 9 månaders hemträningsprogram medan den andra fick ledarledd 

träning under samma period. Resultaten som påvisades var att gruppen som fick ledarledd 

träning hade signifikant bättre resultat än kontrollgruppen. I studien gjordes mätningar av 

fysisk funktion och kondition. Gruppträningsgruppen visade till skillnad från 

hemträningsgruppen på signifikanta skillnader i VO2max och de funktionella testerna, 

exempelvis 5 st. stolsresningar. (Binder, Schechtman, Ehsani, Steger-May, Brown, Sinacore, 

Yarasheskhi & Holloszy 2002) Liknande resultat visas i forskning av Daskapan, Arikan, 

Caglar, Tunali & Ataman (2005) där de grupptränande i motsats till de hemtränande 

signifikant ökade sin VO2max. 

 

I en av studierna sågs även en trend att gruppträning fungerar bättre för kvinnor medan 

hemträning fungerar bättre för män. Efter en 10 veckors uppföljning visades att männen i 

hemträningsprogrammet gjorde större förbättringar i ett 6 minuters gångtest än männen som 

tränat gruppträning. Motsatt resultat visades för kvinnorna, det vill säga att de grupptränande 

kvinnorna hade bättre resultat än de hemtränande. Samma trend påvisades i styrketesterna 

som mätte den nedre extremiteten. (Olney et al. 2006) 

 

I en studie av Cyarto, Brown, Marshall och Trost (2008) jämfördes övervakad gruppträning 

med hemträning. Hemträningsdeltagarna fick även i denna studie logga sina utförda 

träningspass i en träningsdagbok. Båda grupper visade på signifikanta förbättringar i båda 

styrketesterna som utfördes, stolsresningar och armcurl. Denna studie visar på att både hem- 

och gruppträning fungerar bra för att bibehålla och öka muskelstyrkan hos äldre.  
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1.3.2 Följsamhetsperspektiv 

 

Att träning är en färskvara och vikten av att bibehålla träningsvanorna belyser Carvalho, 

Marques och Mota (2009). Deltagarna tränade här i 8 månader och förbättrade styrka i både 

under- och överkropp signifikant. Efter 3 träningsfria månader försämrades samtliga 

styrketestresultat, i vissa muskelgrupper sjönk styrkekapaciteten till och med till en lägre nivå 

än vad den var vid förtestet.  

 

Individer med hög rörlighet, låg muskelstyrka och få medicinska komplikationer deltar i 

högre grad i hemträning. En positiv attityd, att individen känner kontroll över övningarna, 

minimal förvirring och få komplikationer är faktorer som visar på störst följsamhet. (Jette, 

Rooks, Lachman, Lin, Levensson, Heislein, Giorgetti, & Harris 1998) Enligt Cyarto et al. 

(2008) kan äldre människor vara ovilliga eller oförmögna till att utföra gruppträning. De 

menar att rädsla för skador, transportsvårigheter och låg hälsostatus är några utav 

anledningarna till detta. Samtidigt redovisas i en reviewartikel vad som motiverar äldre med 

diabetes typ 2 till fysisk aktivitet. Huvudfynden visade på att coachning, uppsatta mål, 

stödgrupper och uppföljning var mycket viktiga faktorer. (Sazlina, Browning & Yasin 2013) 

 

Cyarto, Brown och Marshall (2006) jämförde individer som utövade styrketräning i grupp 

med de som tränade samma styrketräningsprogram hemma i en kvasirandomiserad studie 

gjord på totalt 119 deltagare med en snittålder på 80 år. Här studerades faktorerna bevarandet 

av träningen, medgörligheten hos deltagarna samt deltagarfrekvensen. De kom fram till att 

bevarandet av träningsvanorna och deltagarfrekvensen var likvärdig på kort sikt, det vill säga 

5 månader, mellan de båda grupperna. På lång sikt däremot, ca 1 år efter den första 

mätningen, hade den grupptränande gruppen bättre resultat gällande ovanstående. 

Gruppträningen verkade även ha bättre effekt vad det gäller medgörligheten, som beräknades 

utefter om individerna utfört samtliga repetitioner och samtliga övningar som instruerades/ 

beskrevs i programmet. 

 

I en annan Belgisk studie undersöktes både korttids- och långtidseffekter av hem- respektive 

gruppträning. Hemträningsgruppen fick uppmaningar om att exempelvis cykla och promenera 

mer medan gruppträningsgruppen hade ledarledda träningspass, 60-90 minuter, 3 gånger i 

veckan. Sluttesten visade att båda grupperna hade ökat sina totala fysiska aktivitetsnivåer vid 
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studiens slut. Vid en uppföljning 1 år senare visade sig dock hemträningsgruppen ha ökat sina 

goda motionsvanor i större utsträckning än gruppträningsgruppen. De gick fler steg per dag 

och använde sig av aktiva transporter i högre grad. Medan den fysiskt aktiva delen av fritiden 

sjönk hos den grupptränande gruppen så ökade den hos hemträningsgruppen, detta mellan 

sluttest och uppföljning. Gruppträningsgruppen gick vid uppföljningen även mindre antal steg 

per dag än kontrollgruppen som inte fått någon träning alls. (Opdenacker, Boen, Coorevits & 

Delecluse 2008) 

 

Ashworth, Chad, Harrison, Reeder och Marshall (2005) anser att gruppträning kan fungera 

bättre på kort sikt. Reviewstudien förevisade dock att hemträningen har en bättre följsamhet 

på lång sikt. Det vill säga, de hemtränande individerna i högre grad fortsatte att träna efter 

interventionernas slut. Att hemträningen har bättre effekt gällande bibehållandet av träningen 

stöds även av King, Haskell, Taylor, Haskell och Debrusk (1991) och Perri, Martin, 

Leermakers, Sears och Notelovitz (1997). 

 

En målsättning med föreliggande studie var att genomföra en experimentell studie med syfte 

att undersöka vilken effekt ett individuellt hemträningsprogram har i jämförelse med 

ledarledd gruppträning avseende styrke- och konditionsutveckling. I diskussionsavsnittet 

resoneras, baserat på olika resultat/tidigare forskning, kring val av verktyg för framtida 

hälsoarbete med främjande av fysisk aktivitet på olika sätt, t.ex. via olika träningsprogram, 

tester och utskrivning av Fysisk aktivitet på Recept. 

1.4 Motiv för studien 

 

Idag finns jämförelsevis lite forskning kring vilka typer av hälsofrämjande insatser som 

fungerar bäst rent fysiologiskt. Den forskning som gjorts i området med urvalsgrupp seniorer 

har ofta syftat till att undersöka balansövningar och fallfrekvens, alternativt någon form av 

sekundärpreventiv behandling. En hel del av den forskning som gjorts har utgått från 

subjektiva upplevelser bland deltagarna, av vilka resultaten också baserats. De senaste åren 

har det rasat in forskning om hur effektiv den fysiska aktiviteten är, såväl primär som 

sekundärpreventivt i arbete mot våra vanligaste folksjukdomar och ohälsotillstånd. Att få ut 

objektiva mätdata ger ett nyanserat resultat, en annan och en nog så viktig sida av myntet. De 

objektiva studier som finns är tvetydiga och pekar åt olika håll. Kanske finns inget svar på 

frågan men denna studie gjordes i syfte att förstärka kunskapsläget kring frågan. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att jämföra eventuella skillnader i deltagarfrekvens, muskelstyrke- och 

konditionsutveckling mellan en grupp som utför ett hemträningsprogram gentemot en grupp 

med ledarledd träning. Båda grupperna utförde dessutom två separata förtest och ett eftertest 

av styrka och kondition. 

 

Frågeställningar: 

 Vilka fysiologiska förändringar gällande aerob och styrkekapacitet ses efter 8 

veckors hemträning? 

 Vilka fysiologiska förändringar gällande aerob och styrkekapacitet ses efter 8 

veckors ledarledd gruppträning? 

 Hur ser deltagarfrekvensen ut i de båda grupperna? 

 

Forskningshypotes:  

Deltagarfrekvens och fysiologiska förändringar som ses efter 8 veckors hem- respektive 

ledarledd gruppträning skiljer sig med större förbättringar för de som utfört hemträning. 

 

2. Metod 

 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ experimentell metod 

valts. För att få ut objektiva data krävs tester. För att kunna jämföra resultat mellan två 

tillfällen krävs test både före och efter att populationen blivit utsatt för den oberoende variabel 

man vill utvärdera. 

 

Inför de båda projekten gjordes 10 stycken pilottester per testledare. Detta för att öva in hur 

man bäst instruerar samt hur apparaturen fungerar. Det konstruerades också lämpliga 

träningsprogram med styrke- och konditionsövningar. Deltagarna kontaktades sedan för 

inbokning av förtester. Vid testtillfällena delades information om projekten ut. Deltagarna 

fick även fylla i papper om hälsostatus och medgivande till deltagande. Deltagarna i 

gruppträningsgruppen erbjöds träning på måndag och onsdag förmiddagar. 

Hemträningsgruppen utförde sina 2 pass/vecka på önskad dag och plats.  
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Antal utförda träningspass dokumenterades för båda grupper, via ett närvaroprotokoll för 

gruppträningsgruppen och en träningslogg för hemträningsgruppen. Ingen utav grupperna 

hade möjlighet att påbörja sin träning innan utfört förtest. Vid slutligt andra förtest gavs 

hemträningsprogrammet till berörda deltagare. De fick chans att ställa frågor och få 

övningarna demonstrerade om de så önskade. Ungefär 6 veckor in i projekten kontaktades 

samtliga deltagare för inbokning av eftertest. Eftertesten utfördes på samma plats och i största 

möjliga mån på samma tidpunkt som förtesterna. Samma fysiologiska tester gjordes vid för- 

och eftertest. Efter utförda eftertester lades data in i relevanta program, Windows Excel och 

Statistica 64. Resultat från förtester och eftertester samt antalet utförda träningspass 

analyserades och jämfördes mellan grupperna. Den grupptränande gruppen tränades och 

testades under våren 2013 medan den hemtränande utförde detsamma under våren 2014.  

 

2.1 Urval 

 

Målpopulationen i studien var inaktiva till lågaktiva, 65 år eller äldre pensionärer. 

Undersökningens urval baserades på självval, det vill säga att individerna själv valde att delta/ 

anmäla sig. Urvalets storlek begränsades utifrån de resurser som funnits. En resurs som spelat 

stor roll är tid eftersom att studien är av experimentell karaktär och samtidigt har en deadline. 

 

Grupptränande grupp:  

Deltagarna självanmälde sig till 8 veckors gruppträning. Endast pensionärer, 65 år eller äldre 

fick delta. Deltagarna var att klassa som inaktiva till lågaktiva gällande fysisk aktivitetsgrad. 

 

Hemtränande grupp:  

För att reliabelt kunna jämföra de båda grupperna önskades två så homogena grupper som 

möjligt. Detta innebar en del förutsättningar. Deltagarna skulle vara minst 65 år fyllda och ha 

en inaktiv till lågaktiv fysisk aktivitetsgrad. Inför studien sattes det upp informationsblad om 

undersökningen med tillhörande kontaktuppgifter på diverse platser i Storstockholm, på 

seniorcenter, seniorträffar, i matbutiker, på caféer, vårdcentraler och bibliotek. Muntlig 

information om projektet delgavs även på två olika seniorträffar, en PRO-förening och under 

en arrangerad pensionärsbingo. Utöver detta togs kontakt med pensionärer som frivilligt 

ansökt om deltagande i ett hälsoprojekt i närliggande kommun som inte kommit med.  
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Även dessa erbjöds en plats i studien. Totalt rekryterades 39 pensionärer i åldrarna (65-91 år) 

varav 13 stycken som inte fått plats i hälsoprojektet. 

 

I tabellerna nedan redovisas medelvärden vid projektstart för fullföljande individer i hem- 

respektive gruppträningsgrupp.  

 

Tabell 1. Medelvärden±SD (min-max) för de som fullföljde ledarledd gruppträning (n=37) 

            Män           Kvinnor           Totalt 

Medelålder 72,9år±3,5 (67-76) 71,3år±5 (65-82) 71,5 år±4,7(65-82) 

Medellängd 179cm  

± 0,05(171-184) 

163cm 

±0,06cm(146-176) 

166cm 

±0,08(146-184)) 

Medelvikt 84,1kg 

±10,6(73-97,1) 

73,9kg 

±14,8(53-106,7) 

76,1kg 

±14,5(53-106,7) 

Medel BMI 25,8 

±2,4(23,0-28,8) 

27,7 

±5,3(19,9-43,3) 

27,3 

± 4,8(19,9-43,3) 

 

37 av 60 pensionärer(61,6 %) fullföljde den ledarledda gruppträningen. Totalt fullföljde 30 

kvinnor och 7 män, samtliga i åldrarna 65-82 år. Motsvarande ett bortfall på 38,4 %. 

 

Tabell 2. Medelvärden±SD (min-max) för de som fullföljde hemträning (n=27) 

            Män           Kvinnor           Totalt 

Medelålder     73,5år ±4(67-81)  72,5 år ±7,9(65-91)    73 år ±6,4(65-91) 

Medellängd 176cm 

±0,07(165-196) 

165cm 

±0,05(156-174) 

170cm 

± 0,08 (156-196) 

Medelvikt 81,4kg 

±8,78(69,6-98,2) 

72,78kg 

±13,17(56,6-97,5) 

76,6kg 

±12,04(56,6-98,2) 

Medel BMI 26,1 

±3,48( 22,8-33,5) 

26,6 

±4,33(20,9-34,5) 

26,4 

±3,91(20,9-34,5) 

 

27 av 39 pensionärer(69,2 %) fullföljde den individuella hemträningen. Totalt fullföljde 15 

kvinnor och 12 män, samtliga i åldrarna 65-91 år. Motsvarande ett bortfall på 30,8 %. 
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2.2 Testbatteri 

 

Här nedan beskrivs de tester som gjordes och jämfördes mellan de båda grupperna i studien. 

 

Ekblom-Bak cykeltest är ett submaximalt test för beräkning av den maximala 

syreupptagningsförmågan. Cykeln kalibreras enligt standardprocedur. Testpersonen fick cykla 

i fyra minuter på en standardbelastning på 0,5 kilopond som är samma för alla och sedan fyra 

minuter på en högre belastning. Den är individuellt anpassad och utgår från personens 

aktivitetsnivå; inaktiv, låg, medel eller hög. Testpersonen håller en trampfrekvens på 60 

varv/minut och medelpulsen mäts vid fyra tillfällen under sista minuten för respektive 

belastning. Efter en minut på den högre belastningen ber testledaren testpersonen att skatta sin 

upplevda ansträngning enligt Borg RPE- skalan. Om den skattningen är under 10 ökar 

testledaren motståndet med 1 kilopond, 10-11 ökar testledaren motståndet med 0,5 kilopond, 

12-16 bibehålls den valda belastningen. När testet är färdigt ber testledaren testpersonen att 

ännu en gång skatta sin upplevda ansträngning enligt Borg RPE- skalan.  

 

Hantel-/Axelpress mäter uthållighetsstyrkan i axlar och armar. Testpersonen placeras stående 

med båda händerna i axelhöjd och armbågarna pekandes rakt nedåt. En hantel (kvinnor 3 kg, 

män 5 kg) placeras i vardera handen. Vänster hantel pressas upp till full sträckning i 

armbågsleden och tillbaka ner igen till utgångspositionen (full böjning i armbågsled). 

Rörelsen upprepas med höger hantel. Antalet pressarna räknas högt och för att den ska räknas 

måste det vara full sträckning i armbågen. Testpersonen utför så många hantellyft han/hon 

orkar till en takt av 60 beats per minute. Testledaren avbryter testet om testpersonen tre 

gånger i rad tappar takten alternativt inte orkar fullfölja tre stycken s.k. axelpressar i följd.  

 

Buk- höftböj 45° mäter uthållighetsstyrkan i bukmuskulatur och höftflexorer. Testpersonen 

placerar sig sittandes på rumpan. Knälederna ska vara i 90° vinkel med fötterna i golvet. 

Armarna placeras i kors över bröstet med händerna på axlarna. Testledaren håller i 

testpersonens fötter och på given signal lutar testpersonen bålen bakåt till 90° i höftleden och 

45° gentemot underlaget. Testpersonen ska sitta i denna statiska position så länge han/hon 

orkar. Tidtagningen stoppas när testpersonen inte orkar hålla kvar positionen. 
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Sörensens test undersöker uthållighetsstyrkan framför allt i ryggmuskulaturen (m. erector 

spinae). Testpersonen ligger på mage med höftkammen i nivå med bänkkanten (höjd: 40 cm) 

med överkroppen utanför bänkkanten/avsatsen. Testledaren håller i underbenen på 

testpersonen och tidtagning startar när testpersonen är i upprätt läge vid 180°. Denna statiska 

position ska hållas så länge som möjligt.  

 

Uppresningar från stol, endast snudd är ett dynamiskt styrketest för benmuskulaturen och 

testar framför allt uthållighetsstyrkan. Testpersonen sätter sig på den främre delen av en stol 

och placerar fötterna strax innanför knäna. Armarna placeras i kors över bröstet med händerna 

på axlarna. Testpersonen ska utföra så många uppresningar han/hon orkar, maximalt 50 

stycken, på så kort tid som möjligt. För en godkänd repetition krävs full sträckning i både 

höft- och knäleder i övre position. Testpersonen ska endast snudda stolen i den nedre 

positionen. Om han/hon inte klarar av detta utan sätter sig ner avbryts testet. Antalet utförda 

repetitioner då testpersonen endast snuddar stolen och inte sätter sig ner noteras.  

 

Resning från stol, 5 stycken. Testpersonen sitter på en stol med armarna i kors över bröstet 

och händerna placerade på axlarna. Han/hon ska utföra 5 stycken resningar med full 

sträckning i både höft- och knäled och sen sätta sig på stolen igen mellan varje resning. 

Rörelsen ska utföras så snabbt som möjligt, det vill säga på så kort tid som möjligt.  

 

2.3 Träningsprogrammen 

2.3.1 Hemträningsprogrammet 

 

Hemträningsprogrammet, med utgångspunkt ifrån litteraturen, lades upp för att i största 

möjliga mån efterlikna de träningspass som den ledarledda gruppen utfört. Programmet 

tillhandahöll ett konditionspass och ett styrkepass. Konditionspassets huvuddel bestod av 

intervallträning. Vanlig promenadtakt varvat med snabb promenadtakt. Intervallerna var 4 

minuter vardera. Även detta för att efterlikna de olika delarnas längd i det ledarledda 

motionsgympapasset. Programmet avslutades med några styrkeövningar då konditionspasset 

under de ledarledda tillfällena gjorde detsamma. 
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Styrkepassets huvuddel bestod av 9 styrkeövningar med den egna kroppen som belastning. 

Muskelgrupper som tränades var säte, lår, vader, mage, bäckenbotten, bröst, rygg, axlar och 

armar. Övningarna demonstrerades med både text och bilder så att de skulle vara lätta att 

förstå och följa. Övningarna i programmet angavs ofta i två varianter, en lite tuffare och en 

med avlastning i någon form. Detta för att alla i största möjliga mån skulle klara av att utföra 

övningarna. Deltagarna uppmanades att träna ett konditionspass och ett styrkepass per vecka. 

Helst med minst 1 dygn emellan. Samtliga träningspass hade en duration på ca 60 minuter 

inkluderat nedvarvning, avslappning och stretch 

 

Innan programmet fastställdes gavs det ut till 4 piloter, som fick testa på programmet och 

komma med synpunkter. I samband med det slutliga utgivandet av träningsprogrammet fick 

deltagarna även med en träningslogg och viktiga datum för projektet. I träningsloggen 

ombads de fylla i datum då de utfört respektive pass, vecka för vecka. Se bilaga. 

 

2.3.2 Gruppträningsprogrammet 

 

Den ledarledda träningen hölls två bestämda förmiddagar i veckan på en träningsanläggning i 

Solna stad. De olika pass som erbjöds var motionsgymnastik, yoga med fokus på styrka och 

cirkelträning i stationsform med styrkeövningar. Under varje pass fanns minst 2 ledare på 

plats. Samtliga träningspass hade en duration på ca 60 minuter inkluderat nedvarvning, 

avslappning och stretch. På anläggningen fanns ingen tillgång till maskiner, därför användes 

den egna kroppen som belastning. 

 

Motionsgympapassen var upplagda i intervaller med varierat tempo. Musik passande för 

övningar och tempo valdes ut. Generellt varvades en snabbare låt med en lite lugnare. 

Intensiteten var att klassa mellan lätt till medel. Syftet med motionsgympan var att få in 

allsidig och funktionell träning. Arbetet var målinriktat på deras cirkulation och syreupptag 

med en förhoppning om att deltagarnas vardagliga situationer skulle underlättas som 

exempelvis stolsresningar, ta sig upp och ner från golv, bära kassar och gå i trappor. 

 

Yogapassen var konditionsmässigt av lätt intensitet och behandlade områden som balans, 

styrka och rörlighet på ett djupare och mer ingående plan, samtidigt som lugn och inre 

harmoni låg i fokus. Traditionella yogaövningar varvades med mestadels styrkeövningar. 
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Cirkelträningen bestod av 8 stationer där deltagarna arbetade med styrkeövningar. Under 

dessa pass arbetade deltagarna mestadels med kroppen som belastning med undantag för 

några hantlar, medicinbollar och gummiband. Syftet med detta pass var att höja intensiteten, 

utveckla och variera de tidigare utlärda styrkeövningarna. 

Uppvärmning och nedvarvning ingick i både hem och gruppträningspassen 

 

2.4 Statistikbearbetning 

 

Samtliga data lades in i programmet Windows Excel för att sedan överföras till programmet 

Statistica . Medelvärden och standardavvikelse för ålder, kön och BMI analyserades genom 

Descriptic Statistics medan det för analys av deltagarfrekvensen användes ett Mann Whitney 

U test. Dataseten med testresultat bearbetades sedan i samma program. Repeated measure 

ANOVA användes för att detektera skillnader över tid samt mellan de båda grupperna 

(inklusive Post-hoc Fisher LSD test). De variabler som analyserades var Sörensens ryggtest 

(s), Buk- höftböj 45° (s), Axelpress (antal), Uppresningar från stol endast snudd i stolsdyna 

(antal), 5 st. uppresningar från stol(s) samt medelpuls vid slutbelastning. De olika grupperna 

kodades som 1 (ledarledd gruppträning) och 2 (Hemträning). Resultaten för respektive grupp 

lades in i olika variabelkolumner för att underlätta sammanställningen. Resultaten för dessa 

redovisades sedan i tabeller och diagram. Ekblom- Bak cykelergometertest är under 

validitetsutvärdering gällande äldre över 65 år. Därför redovisas endast medelpulsvärden vid 

slutbelastning som indikation på konditionsförändringar i resultatdelen. Att använda 

pulsvärden har gjorts i andra studier som undersökt konditionsutveckling (Andersson, 

Rönquist, Oddsson, Ekblom & Nilsson 2013).  

 

Fokus i detta arbetes analyser lades på resultaten mellan förtest 2 och eftertest då dessa är att 

anse som mest tillförlitliga för en jämförelse. Även utfördes en bortfallsanalys med hjälp utav 

ett ”Mann Whitney U” test för de som inte medräknats (se 2.7 bortfallsanalys nedan). 

Skillnader mellan basvärden jämfördes även mellan medräknade deltagare för att undersöka 

gruppernas hetero/homogenitet (se nedan). Till detta användes också ett Mann Whitney U 

test. För detektering av signifikanta skillnader (markerade med *) användes nivån p<0,05. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

 

För det första kan testresultaten ha påverkats av yttre faktorer som kan vara svåra för mig som 

testledare att märka, vilket i sin tur innebär validitets- och reliabilitetshot. 

 

Pulsvärdena under cykeltestet kan exempelvis ha påverkats av kraftigt koffeinintag innan 

testet. Pulsen påverkas inte heller bara utav aktivitet utan också av mental anspänning. Att 

uppskatta en individs syreupptagningsförmåga utifrån puls innebär att mätfel kan förekomma. 

Metoden förutsätter att individens hjärtfrekvens är att klassa som normal. Annars kan 

resultatet bli över- eller underklassat. Reliabiliteten i de olika styrketesterna studerades i 

denna studie då både ett första och andra förtest med ca en veckas mellanrum utfördes. Att 

använda fria vikter i testsammanhang kräver att testpersonen har både koordination och 

teknik. Detta kan framförallt påverka resultaten hos otränade individer. (Hassmén & Hassmén 

2008, s.189f.) I denna studie användes fria vikter vid axelpresstestet vilket kan spela in på 

testresultaten. 

 

Samtidigt kan händelser utanför studien ha påverkat deltagarnas engagemang eller icke 

engagemang till att utföra träning och/eller tester. Några exempel på det kan vara att 

sjukvården ombett individen till ökad fysisk aktivitet eller att den rådande samhällsdiskursen 

haft inverkan. Själva datainsamlingen i sig kan påverka och förändra människor. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara själva träningen utan testerna i sig som motiverat deltagarna. 

Deltagarna kan även prestera utefter så kallad social önskvärdhet. De kan uppleva en press att 

ha förbättrats vid eftertestet. Alltså att det uppstår en slags förväntning hos såväl deltagare 

som testledare. Studien kan också ha attraherat vissa typer av individer, så kallat 

selektionsbias. Det kan också ha uppstått en träningseffekt utav testerna. Deltagarna kan alltså 

ha fått en slags träning i att utföra testerna och därför ha presterat bättre ju fler tester de utfört. 

Det har i studien inte heller skett någon randomisering. Resultaten skulle därför kunna bero på 

redan existerande skillnader. Studien hade även en del bortfall. Det kan därför, med hänsyn 

till ovan nämnt, vara svårare att uttala sig om faktisk kausalitet (Hassmén & Hassmén 2008 s. 

140).  
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Båda projekten har drivits mellan månaderna februari till maj. Det är möjligt att andra årstider 

hade gett andra resultat. Att exempelvis ta sig till och från en anläggning eller gå ut och 

promenera kan bli betydligt mer problematiskt för en äldre i ett vinterklimat. Den statistiska 

validiteten har varit hög såtillvida att tillräckligt med information om datan har kunnat 

analyseras, exempelvis om den vart normalfördelad eller inte, för att sedan kunna använda 

lämpligast test.  

 

För att undersöka reliabiliteten i studien gjordes test- retest av fysiologiska tester. Två förtest 

utfördes således. Detta för att minska risken för att deltagarnas resultat påverkades av ovana 

och nervositet när ett andra förtest jämförs med ett eftertest. När en testperson utför ett test två 

eller fler gånger uppstår en inlärningseffekt, testpersonen blir medveten om hur instrumenten 

fungerar och vad som mäts (Hassmén & Hassmén 2008, s. 126). En nackdel med att utföra 

flera tester kan dock vara att testpersonen minns sina tidigare resultat och medvetet försöker 

förbättra dessa. Standardiserade mätinstrument användes i studien vilket ger mindre utrymme 

för personliga tolkningar av resultaten. Detta minskar i sin tur risken för att resultaten 

påverkas av förväntningar och hypoteser (ibid. s. 130-131). Förtest och eftertest utfördes i 

samma miljö. Plats skiljde sig däremot grupperna emellan. Samma mätinstrument användes 

dock för båda grupperna. Det är möjligt att exempelvis temperatur kan ha skiljt sig mellan 

platserna och därför påverkat testresultaten. 

 

Den ledarledda gruppträningsgruppen testades utav mig och tre andra testledare. Detta kan 

innebära att eventuell peppning, instruktioner och testordning skiljt sig. Hänsyn bör även tas 

till det faktum att deltagarna i gruppträningen utförde påtagligt flera tester än den 

hemtränande gruppen. Det kan ha påverkat de testresultat jag utvärderar i denna studie. Dock 

ska det poängteras att gruppträningsdeltagarna inte utförde några ytterligare styrketester 

jämfört med vad som analyserades i denna studie samt att cykelergometertestet alltid utfördes 

som första test i ordningen för båda grupper. Hassmén och Hassmén (2008, s. 133) menar 

också att såväl testledarens som testpersonens dagsform kan påverka resultatet.   

 

De båda undersökta grupperna jämfördes avseende ålder, vikt, längd, BMI samt testresultat 

vid F2. Ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna med undantag för testet 5 st. 

stolsresningar. De båda grupperna kan därför anses vara förhållandevis homogena vilket är 

positivt ur ett jämförande perspektiv.  
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För att minska risken för eventuella inmatningsbias kontrollerades inmatad data en ytterligare 

gång. Urvalsstorleken som i denna studie är ganska litet kan också mycket väl äventyra 

reliabiliteten och generaliserbarheten av studien. 

 

Då deltagarna självanmält sig efter utsatta kriterier ha jag inte heller kunnat kontrollera om de 

haft en proper aktivitetsnivå för studien. Precis som för hemträningsdeltagarnas loggbok har 

jag var tvunget till att lita på deltagarna. Det är möjligt utifrån samtligt ovan beskrivet, att vi 

endast kan generalisera resultaten i denna studie till de individer som liknar 

undersökningsgruppen. 

 

2.6 Etiska överväganden 

 

Anmälda deltagare informerades om studiens upplägg och syfte i enighet med 

informationskravet. Då studien är beroende utav andra individers prestation är det viktigt att 

de känner sig komfortabla och medgiver samtycke till deltagande enligt samtyckeskravet. 

Detta samtycke gavs skriftligt i samband med första testtillfället. Deltagarna i studien har 

således själva fått bestämma över sin medverkan i studien. De har även blivit informerade om 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Detta utan särskild förklaring och utan 

negativa följder. Även testerna i sig utfördes med förutsättning att deltagaren kände sig 

komfortabel. Vid eventuella skador som kunde förvärras utav test slopades berört test. 

Vid deltagarnas anonymitet lades stor vikt. Samtliga data och personuppgifter som berörde 

dessa hanterades endast utav berörda forskningsledare, förvarades på säker plats och användes 

endast i forskningsändamål i enighet med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Eventuella frågor angående studien besvarades sanningsenligt. Deltagarna erhöll även 

kontaktuppgifter till forskningsledarna/ledare. Det poängterades även angående träningen att 

deltagarna skulle försöka att utföra samtliga övningar, dock helt efter egen förmåga. Enklare 

varianter på övningar angavs och fungerade inte heller dessa, exempelvis i de fall som det 

förelåg risk för skada/ obehag, ombads deltagarna att hoppa över övningen. 
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2.7 Bortfallsanalys 

 

Under studiens gång har det uppstått bortfall vilket bör uppmärksammas. Dels var det 38,4 % 

i den ledarledda gruppträningsgruppen och 30,8 % i hemträningsgruppen som inte fullföljde 

projekten. Den vanligaste orsaken som angavs i dessa fall var skada eller sjukdom. Det är 

dock möjligt att de minst motiverade eller de med sämst fysisk status också är de som avbrutit 

sin medverkan och alltså bidragit till ett externt bortfall, så kallat a priori bortfall. Samtidigt är 

det människor jag arbetat med och autonomiprincipen, det vill säga rätten att bestämma över 

sig själv och i det här fallet sin medverkan, är något jag värderat högt. Andelen bortfall i de 

båda grupperna skiljer sig med 7,6 %. Störst bortfall ses i den ledarledda 

gruppträningsgruppen, samtidigt startade fler individer i denna grupp. Då jag av 

tillförlitlighetsskäl främst valt att jämföra Förtest 2 och Eftertest faller även de som av olika 

anledningar inte kunnat utföra båda förtesterna bort. Anledningar till att ett andra förtest inte 

utförts för samtliga deltagare är sjukdom, resa och tidsbrist.  

 

Andelen som inte utförde Förtest 2 var 2 män och 1 kvinna bland de som utfört hemträning, 

samt 7 kvinnor och 1 man bland de som fått ledarledd gruppträning. Genom ett Mann 

Whitney U test detekterades eventuella skillnader i basvärden, data från Förtest 1, mellan 

dessa bortfall och medräknade fullföljare. Inga signifikanta skillnader påvisades grupperna 

emellan, det vill säga de som hoppade av gentemot de som fullföljde. Detta gällde såväl 

fystestresultat som vikt, längd, BMI och åldersfördelning. Ingen större snedvridning sågs 

därmed i bortfallet och det innebär att möjligheten finns att berört bortfall inte heller påverkat 

utfallet av studien.  

3. Resultat 

På följande sidor redovisas resultaten för de båda grupperna. Fokus har främst lagts på 

dataredovisning för Förtest 2 och Eftertest då dessa värden är att klassa som mest tillförlitliga. 

I dessa fall har endast de individer som fullföljt projektet med utfört Förtest 1, Förtest 2 och 

Eftertest inkluderats. Resultaten för de båda grupperna redovisas gemensamt för att främja 

överskådligheten över både utgångsläge och skillnader. 

     I resultatdelen förekommer följande förkortningar: F1= Förtest 1, F2= Förtest 2, E= 

Eftertest, Hgrupp= Grupp som utfört hemträning och LGgrupp= Grupp som utfört ledarledd 

gruppträning. Signifikant skillnad markeras med asterisk (*) då p<0,05. 
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3.1 Förändring av styrka och aerob kapacitet efter 8 veckors 

hemträning respektive ledarledd gruppträning. 

 

Vid analyser med repeated measure Annova framkom generellt signifikant förbättring över 

tid, det vill säga mellan F2 och E i testerna för alla deltagare sammantagna i både 

hemträningsgruppen och ledarledda träningsgruppen. Det framkom vanligtvis ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna, förutom vid enstaka test (se nedan). Ingen 

interaktionseffekt mellan grupperna sågs generellt mellan F2 och E.  
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Figur 2. Medelvärden (sekunder, inklusive 95% CI - konfidensintervall) för båda grupper vid 

Förtest 2 (F2) respektive Eftertest (E) för Sörensens ryggtest för statisk uthållighetsstyrka 

(*=p<0,05). Hgrupp: n=22, LGgrupp: n=18. 

 

En signifikant ökning från F2 till E sågs för båda grupperna. LGgrupp gjorde en 20 % ökning 

från Förtest 2 till eftertest. Gruppen hade ett medelvärde på 58 sekunder vid F2 för att sedan 
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öka til 70 sekunder vid E. Denna ökning var signifikant. Hgrupp gruppen visade även de upp 

tydliga signifikanta förbättringar vid Eftertestet, från 78 vid F2 till 103 sekunder vid E vilket 

motsvarar en förbättring med 32 %.  

 

Buk-/höftböjarstyrka 

BUK-/HÖFTBÖJARSTYRKA
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Figur 3. Medelvärden (sek, 95%CI) för båda grupper vid Förtest 2 (F2) respektive Eftertest 

(E) för buk- höftböj 45° som är ett statiskt uthållighetstest i en situp position (*=p<0,05). 

Hgrupp: n=22, LGgrupp: n=23. 

 

I det statiska buk- höftböjtestet ökade båda grupper signifikant. LGgrupp från 88 sekunder till 

107 sekunder mellan Förtest 2 och Eftertest, med en 22 % förbättring (p<0,008). Hgrupp 

gjorde i detta test en förbättring på 40 % (p<0,007), från 78 sekunder vid Förtest 2 till 109 

sekunder vid Eftertestet. 
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Axelpress 

AXELPRESS
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Figur 4. Medelvärden (antal, 95% CI) för båda grupper vid Förtest 2 respektive Eftertest för 

axelpressar. Det dynamiska uthållighetstestet utgörs av maximalt antal växelvis lyft av 

hantlar. 5 kg för män, 3 kg för kvinnor (*=p<0,05). Hemgrupp: n=22, LGgrupp: n=21.  

 

Antal axelpressar i medelantal vid F2 respektive E redovisas i diagrammet ovan. LGgrupp 

visade på förbättringar i medelantal från 21,6 vid Förtest 2 till 25,3 vid Eftertest. Detta 

innebar en ökning på 17 %. Hgrupp ökade med 4 % från 21,3 st vid F2 till 22,1 vid E. Här  

framkom signifikant förbättring mellan F2 och E i testerna för alla deltagare sammantagna i 

både hemträningsgruppen och ledarledda träningsgruppen. Det noterades ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna. Ingen interaktionseffekt mellan grupperna sågs mellan F2 och E.  
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Benstyrketestet uppresningar från stol – endast snudd 

UPPRESNINGAR FRÅN STOL - ENDAST SNUDD
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Figur 5. Medelvärden (antal, 95% CI) för båda grupper vid Förtest 2 respektive Eftertest 

snabba uppresningar från stol, endast snudd (*=p<0,05). Hgrupp: n=21, LGgrupp: n=19.  

 

I mätningen där deltagarna skulle göra uppresningar från stol och endast snudda i stolsdynan 

innan uppresning igen visade LGgruppen på en försämring med 3 % mellan Förtest 2 och 

Eftertest. Hgrupp ökade däremot antalet uppresningar med snudd med 22 %, med en 

signifikans på (p<0,001). I benstyrketestet antal uppresningar med snudd av stolsits mellan 

resningarna framkom en interaktionseffekt där hemträningsgruppen (grupp 1) förbättrades 

signifikant mellan F2 och E, men inte den ledarledda gruppen (grupp 2). 
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5 resningar från stol 

5 STOLRESNINGAR

 Hgrupp
 LGgrupp

F25stolresn E5stolresn

TID

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

S
E

K
U

N
D

E
R

Figur 6. Medelvärden (sek, 95% CI) för båda grupper vid Förtest 2 respektive Eftertest för 5 

st. stolsresningar (*=p<0,05). Hgrupp: n=24, LGgrupp: n=28. 

 

LGgrupp och Hgrupp ökade hastigheten och förbättrade därmed sina resultat i testet 5-

stolsresningar. LGgruppen gjorde sina uppresningar på 4,3 % kortare tid samtidigt som 

Hgrupp gjorde sina signifikant snabbare med 5,9 % vid Eftertestet jämfört med Förtest 2, dvs 

på kortare tid. 
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Medelpuls på slutbelastning på cykel 

MEDELPULS - SLUTBELASTNING CYKEL
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Figur 7. Medelpulsvärden (95% CI)  på slutbelastning för båda grupper vid Förtest 2 

respektive Eftertest (*=p<0,05). LGgrupp: n= 23, Hgrupp: n= 23. 

 

Figuren redovisar att medelpulsen vid slutbelastning under cykelergometertestet sjönk för 

båda grupper mellan F2 och E. Samtliga medräknade i testet cyklade på samma slutbelastning 

vid F2 som vid E. LGgruppens medelpuls förändrades från 125,7 till 124,6, det vill säga en 

förändring på 0,8 %. Hgruppens medelpuls sjönk från 125,5 vid Förtest 2 till 121,2 vid 

Eftertestet, motsvarande en signifikant förbättring/sänkning med 3,5 %. 
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3.2 Hur ser deltagarfrekvensen ut i de båda grupperna? 

 

Tabell 3. Genomsnittlig deltagarfrekvens(±SD%) för respektive träningsgrupp. 

 LGgrupp  Hgrupp 

Totalt 87,2%(±23%)  85,3%(±17%) 

Konditionspass 86,7%(±13,3%)  86,8%(±18,5%) 

Styrkepass 88,7%(±11,8%)  83,7%(±17,7%) 

    

 

 

Överlag hade de båda grupperna en likartad och hög deltagarnärvaro. Vid konditionspassen 

skiljde sig närvaron i snitt med 0,1 %. Under de styrkefokuserade träningspassen fanns en 

minimal tendens till skillnad då LGgruppen hade 5 % högre deltagande. Ingen statistisk 

signifikant skillnad sågs mellan närvaron i grupperna. 
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4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att jämföra eventuella skillnader i deltagarfrekvens, muskelstyrke- och 

konditionsutveckling mellan en grupp som utför ett hemträningsprogram gentemot en grupp 

med ledarledd träning. Båda grupperna utförde dessutom två separata förtest och ett eftertest 

av styrka och kondition. 

 

En individ som går från inaktiv/lågaktiv till att träna ytterligare två pass per vecka förbättrar 

troligen sin fysiska kapacitet. Men vilken metod till att främja den fysiska aktiviteten är att 

föredra? Forskningen verkar idag vara tvetydig i frågan. Därför ses denna studies resultat som 

mycket intressanta. Den grupp som tränade gruppträning förbättrades påtagligt i 3 av 6 tester. 

Sörensens ryggtest (+20%), Buk- höftböj 45ᵒ (+22%) och axelpressar (+17%). 

Den grupp som tränade hemträning förbättrades påtagligt i 5 av 6 tester. Sörensens ryggtest 

(+32%), Buk- höftböj 45ᵒ (+40%), Frekventa snabba uppresningar från stol endast snudd 

(+22%), tid för 5 st. uppresningar från stol (-6 %) och medelpuls vid slutbelastning i 

konditionstest på cykelergometer (4 %). Även för gruppträningsdeltagarna sågs 5 st 

stolresningar (-4 %) och på cykeltestet (1 %) förbättringar som dock ej var påtagliga. 

 

I den här studien påvisades signifikanta förbättringar av styrka samt av kondition (dock endast 

med tendens för gruppträningsdeltagarna) efter såväl 8 veckors ledarledd träning som efter 8 

veckors hemträning detta i enighet med Cyarto et al. (2008) och Ashworth et al. (2005). 

Resultaten styrker även Henriksson och Sundberg (2008, s. 17) som menar att det finns goda 

möjligheter att förändra muskulaturen.  

 

Deltagarna i hemträningsprogrammet visade, till skillnad från mycket annan forskning, 

signifikanta förbättringar avseende ovanstående i något större utsträckning än de som fått 

ledarledd gruppträning. Detta innebär att studiens forskningshypotes förstärks då skillnad ses 

grupperna emellan. Resultaten talar alltså emot den forskning som menar att gruppträning ger 

större fysiologiska effekter än hemträning. Resultaten visar i motsats till Donat & Özkan 

(2007) att hemträningen ledde till fler signifikanta styrkeökningar än gruppträningen. Även i 

arbetet av Binder och medarbetare (2002) hävdas större förbättringar i funktionella tester så 
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som 5 st. stolsresningar hos grupptränade individer än för hemtränande. Dessa resultat är i 

motsats till min studie då hemtränande, till skillnad från de grupptränande, visade på 

signifikanta förbättringar i just 5 st. stolsresningar.  

 

Vidare hävdar Binder et al. (2002) och Daskapan et al. (2005) att gruppträning leder till större 

aeroba förbättringar än hemträning. Även denna forskning motsägs då hemträningsgruppen 

visade på signifikant något större förbättring i pulssänkning under utfört konditionstest på 

cykelergometer. Helbostad, Sletvold och Moe- Nilssen (2004) hävdar i sin studie att 

gruppträning inte ger några ytterligare fysiologiska effekter jämfört med hemträning. Detta 

faktum styrks av denna studies resultat.  

 

Kostnadseffektiviteten av främjande av fysisk aktivitet är så pass hög att det bör sättas in som 

standardbehandling hos individer med förhöjd risk för sjukdom och ohälsa, framförallt för de 

äldre (Hagberg & Lindholm 2006). Resultaten i denna studie skulle kunna indikera vad som 

är värt att satsa på i framtida hälsoarbete. Hemträning med för- och eftermätningar kan ge lika 

starka och ibland även starkare fysiologiska effekter än gruppträning enligt här framtagna 

data. Besparingar skulle kunna göras om ledarledd gruppträning utbyttes mot hemträning, 

helst med initiala och uppföljande tester av t.ex. styrka och kondition. Potentiellt sett skulle 

det således kunna innebära att samhället istället för gruppträning skulle kunna satsa på 

fysiologiska mätningar som dessa. Uppföljning motiverar enligt Sazlina, Browning och Yasin 

(2013) och just vikten av att mäta kondition och styrka betonar flera forskare; dels Jurca et al. 

(2005) som hävdar att en hög muskelstyrka fungerar preventivt mot förekomst av det 

metabola syndromet, samtidigt som en god kondition ger signifikant reducerad risk för 

kranskärlsjukdom (Williams 2001) och lägre risk för kardiovaskulär och generell mortalitet 

(Lee, Blair & Jackson 1999; Blair et al. 1989).  

 

I Leijon et al.(2010) stora enkätstudie ansåg 76 % av samtliga deltagare att vården har ett stort 

ansvar för att främja fysisk aktivitet. Ett hemträningsprogram passar nog inte alla sett ur ovan 

diskuterat. Men tanken slår en, vad skulle hända om hälso- och sjukvården preventivt 

tillgängliggjorde hemträningsprogram med uppföljande fystester riktade till olika 

åldersgrupper? I samma ovan nämnda enkätstudie svarade 19 % av de äldre att de behöver 

stöd och support för att kunna utföra en förändring i sin fysiska aktivitet (Leijon et al. 2010). 

Detta medan 50 % av befolkningen över 65 år kan tänka sig att förändra sina motionsvanor på 

egen hand (Statens folkhälsoinstitut 2011b).  
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Kanske skulle träningsprogrammet inklusive tester kunna nå ut och motivera åtminstone en 

del. Under studiens gång har även andra äldre bekanta till deltagarna hört av sig och bett om 

att få ta del av hemträningsprogrammet, trots att de inte deltagit i studien. Detta visar på att 

det finns ett intresse och en vilja att träna bland äldre. Det som saknas kan vara kunskapen om 

hur. Skulle konceptet hemträning nå ut till samhällets äldre kanske vi kunde fånga upp de 

individer som faktiskt förmår att utföra träning på egen hand. Implementeringskedjan skulle 

kunna starta hos hälso- och sjukvården som besitter kunskapen. Som synes skulle, att ge ut 

förslag på övningar potentiellt kunna innebära klivet över tröskeln till ett mer fysiskt aktivt liv 

för de äldre individerna. Detta kan i sin tur bidra till ett aktivare samhälle och minskade 

samhällskostnader. 

 

Hemträning passar troligen inte alla. Men utifrån detta skulle man, för de som ännu inte anser 

sig ha tillräcklig kompetens, kunna tänka sig ett kombinerat hem- och gruppträningsprogram 

som lösning. En tids gruppträning så att deltagarna får chans att lära känna både varandra och 

övningarna för att kunna erhålla den kompetens som krävs för att sedan utföra träningen på 

egen hand. Så länge individens sociala behov bemöts på annat håll kan hemtränings-

programmet fungera lika bra om inte än bättre än gruppträningsprogrammet. Det har enligt 

flera studier påvisats en bättre långsiktig följsamhet hos individerna som tränat hemträning. 

Dessa har fortsatt träna efter interventionernas slut. (Ashworth et al. 2005; King et al. 1991; 

Opdenacker et al. 2008 & Perri et al. 1997). Ashworth et al. (2005) och Opdenacker et al. 

(2008) hävdar att gruppträning är bättre på kort sikt medan hemträning står för bättre 

följsamhet och fortsatt träning. Vid val av hälsofrämjande metod bör självklart hänsyn tas till 

följsamheten och långsiktigheten. Vi vill ju åstadkomma bestående livsstilsförändringar. 

 

Hälsa definieras som ”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (World Health Organization 2014-03-18). 

Att denna studie påvisade fler signifikanta fysiologiska förbättringar hos ett 

hemträningsprogram än ett gruppträningsprogram innebär alltså inte nödvändigtvis att 

hemträning är det mest lämpliga, vid val av hälsofrämjande metod. Hemträningen täcker inte 

in de sociala bitarna i samma utsträckning som gruppträningen (Helbostad et al. 2004), vilket 

enligt definitionen ovan är en viktig del för att uppnå hälsa.  
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Samtidigt menar Cyarto et al. (2008) att äldre individer kan vara ovilliga eller oförmögna till 

att utföra gruppträning med anledning av transportsvårigheter och låg hälsostatus. Fördelen 

med hemträning är då att den kan utföras vart som helst och när som helst, med andra ord 

försvinner transportsvårigheterna. Däremot kan en individ med låg hälsostatus också gynnas 

av ledarledd gruppträning då risken för att utföra övningen fel minskar.  

Leijon et al. (2010) kunde i sin enkätstudie visa på samband mellan högt BMI, låg hälsostatus 

och låg fysisk aktivitetsnivå och känslan av att behöva stöd för att kunna utföra en förändring 

i sin fysiska aktivitet och Jette et al. (1998) som menar att individer med bland annat hög 

rörlighet och få medicinska komplikationer också är de som i allra högst grad deltar i 

självständig hemträning. I samma studie beskrivs också att en positiv attityd, att individen 

känner kontroll över övningarna, minimal förvirring och få komplikationer är faktorer som 

visar på störst följsamhet gällande hemträningen. (ibid. 1998) Att känna sig i tillräckligt bra 

skick och att ha tillräckligt med kunskap om hur övningarna skall utföras verkar vara centralt 

i fråga om att utöva hemträning. Hemträningen är oövervakad vilket teoretiskt sett skulle 

kunna innebära att deltagare av säkerhetsskäl håller tillbaka. Detta verkar dock inte ha vart 

fallet i denna studie. Sett ur en annan synvinkel anmäler sig troligen inte heller de individer 

som saknar tillit till sin fysiska förmåga till att utföra individuell hemträning. Detta kan i sig 

kopplas till motivation via Self Determination Theory som menar på att upplevelsen av 

kompetens är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till inre motivation kopplat till 

framgångsrika resultat (Ryan & Deci 2000).  

 

I denna studie var deltagarfrekvensen i stort sett lika mellan de båda undersökta grupperna 

utan signifikanta skillnader dem emellan. Under de styrkefokuserade träningspassen fanns en 

minimal tendens till skillnad då gruppträningsdeltagarna hade 5 % högre deltagande. Detta 

trots diskussioner kring transportsvårigheter etcetera. En förutsättning för att berörda 

hälsovinster ska infinna sig är att den fysiska aktiviteten faktiskt utförs. Medan det inte fanns 

några signifikanta skillnader i stort mellan gruppernas närvaro, pekar dock den lilla ökade 

tendensen av styrketräningsnärvaro för gruppträningen i enighet med Ashworth et al. (2005) 

på att gruppträning fungerar bättre gällande deltagarfrekvens, åtminstone på kort sikt. 

Intressant men oklart är att hemträningsgruppen hade en något lägre deltagarfrekvens är 

gruppträningsgruppen under de styrkefokuserade träningspassen. Trots detta visade 

hemträningsgruppen på fler styrkeförbättringar. Man kan fråga sig om de har vågat ta i mer, 

trots att de varit oövervakade. Potentiellt kan hemträningen även ha stimulerat till ytterligare 

träning. Man kan spekulera om vad som vidare påverkar grad av förbättringar. Här kan 
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faktorer som initial nivå av fysisk kapacitet, uppfattningen av att känna sig bekväm med 

övningarna samt tillkomst av komplikationer spela roll (Jette et al. 1998). 

 

Kliniska studier visar att Fysisk aktivitet på Recept är effektivt i arbetet med att öka personers 

fysiska aktivitetsvanor och därmed minska flera riskfaktorer så som högt blodtryck, höga 

blodfetter och högt blodsocker (Kallings et al. 2009; Kallings 2009).  

 

Att bli tilldelad Fysisk aktivitet på Recept kan som nämnt i bakgrunden innebära ett enkelt 

skriftligt råd med förslag på aktiviteter, liknande ett hemträningsprogram likväl som det kan 

innebära en fullständig lösning med support från både förskrivare, eventuell ledare och 

aktivitetsarrangören (Statens Folkhälsoinstitut 2011a, s. 102). Du kan alltså antingen få hem 

ett recept med aktiviteter att utföra alternativt slussas till en motionsanläggning för 

exempelvis gruppträning där utbildad ledare finns tillgänglig. Kanske är det just på grund av 

detta som FaR blivit så framgångsrikt. Den individanpassade skriftliga ordinationen startar via 

en motionsanläggning med fullständigt stöd för de som anses behöva det medan ordinationen 

för andra exempelvis kan innebära självständiga promenader. Resultaten i denna uppsats 

poängterar den självständiga hemträningens verkan. Är syftet som föreligger med receptet, att 

arbeta antingen primär eller sekundärpreventivt mot diverse folksjukdomar grundade i fysisk 

inaktivitet skulle äldre alltså, enligt denna studie, rent fysiologiskt gynnas mer av ett 

hemträningsprogram med initiala förtester och uppföljande eftertest. Vid förskrivningen av 

FaR skulle man härmed kunna prioritera hemträningsvarianten framför 

gruppträningsvarianten, inklusive fystester av styrka och kondition. 

 

Att jämföra två olika träningsprogram varav ett går ut på att individuellt sköta sin träning 

innebär en del möjliga felkällor. Det har under studien vart omöjligt för mig att kontrollera att 

hemträningsdeltagarna utfört övningarna enligt angivna instruktioner. Detta både vad det 

gäller utförande, frekvens och intensitet. Jag har vidare inte kunnat kontrollera några utav 

gruppernas övriga fysiska aktiviteter. Det är möjligt att projekten i sig stimulerat till 

ytterligare ökningar av den fysiska aktivitetsnivån och att resultaten i grupperna inte enbart 

beror på projektet i sig. Äldre är också en skör grupp att arbeta med och det är vanligt att 

samtliga tester inte kan utföras på grund av skador eller obehag. Detta innebär i sin tur mindre 

data, något som i sin tur kan påverka resultaten. En signifikansnivå är exempelvis svårare att 

uppnå ju mindre data man har. Gruppträningsgruppen stod trots fler antal fullföljande också 

för det största interna bortfallet gällande de olika testerna. 
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Det är också viktigt att ta hänsyn till det faktum att deltagarna i studien självanmälde sig. 

Detta är positivt ur ett etiskt perspektiv men innebär också att deltagarna har en vilja och 

önskan att få delta. Deltagarna visste om vad för typ av träning de anmält sig till och är 

således troligen redan motiverade till att utföra den. Det är också möjligt att deltagarna blivit 

motiverade av att just delta i projektet och inte utav själva träningen. Enligt Ryan och Deci 

(2000) bör kompetens, autonomi och tillhörighet infinna sig för att en inre motivation skall 

skapas varav samtliga kan ha stimulerats i och med deltagande i projekten. Projekten har gått 

ut på självanmälan, så en känsla av att bestämma över sin egen medverkan och att man gjort 

ett eget val, autonomi, skulle alltså kunna anses uppnådd. Tillhörigheten kan ha infunnit sig i 

och med vetskapen att man är en del av en grupp som undersöks. Kompetensen kan ha 

gynnats i och med ledarnas stöd och att träningsprogrammen lagts upp av kunniga inom 

området.  

 

Det är också fullt möjligt att resultaten inte blivit desamma om andra typer av tester hade 

gjorts. Den grupptränande gruppen verkar exempelvis ha blivit som starkast i den övre 

extremiteten där de också gjorde bäst förbättringar. Samtidigt kan andelen män och kvinnor 

ha spelat roll i sammanhanget. I hemträningsprogrammet ingick betydligt fler män. Det är 

allmänt vedertaget att män har bättre förutsättningar för att exempelvis bygga muskelmassa. 

Samtidigt menar Olney et al. (2006) att hemträning kan fungera bättre för just män vilket 

ytterligare skulle kunna vara en anledning till resultatet. 

 

En annan faktor som kan ha haft påverkan på resultaten i studien är det faktum att deltagarna 

utfört tester. I och med detta får de ut objektiva data på sin prestation. De har vetat om att de 

ska eftertestas vilket i sig kan ha motiverat dem till ytterligare prestation. Testerna fungerar 

som en uppföljning vilket visat sig spelat stor roll i fråga om motivation till rörelse (Sazlina, 

Browning & Yasin 2013). Medvetenheten om att de deltar i en studie kan ha gett träningen en 

ytterligare mening. Jag ifrågasätter att resultaten blivit desamma utan uppföljningen, 

eftertestet. Samtidigt ska man vid tolkning av resultaten också ta hänsyn till att den 

grupptränande gruppen utförde betydligt fler tester vid testtillfällena än hemträningsgruppen 

vilket i sin tur självklart kan ha påverkat de testresultat som analyserats i denna studie. 

Träningsprogrammen har lagts upp för att i största möjliga mål sammanlikna varandra. 

Hänsyn bör däremot tas till att de som utövat hemträning kan ha fått mer styrkespecificerad 

träning. Då det i vissa delar av den ledarledda träningen, yogan, också fokuserades på 

rörlighetsövningar. 



39 

 

Det var svårare än jag trodde att få in deltagare till hemträningsprogrammet, något jag tror 

beror på att jag sökte just inaktiva till lågaktiva seniorer. Det kan vara ett resultat av den 

målpopulation jag valt alternativt att äldre faktiskt hellre tränar ledarledd gruppträning. Ett 

resultat i sig. 

  

Det är utom tvivel så att olika träningsformer passar olika individer. Hemträningen är flexibel 

både vad det gäller tid och plats medan gruppträningen kräver planering och förflyttning, ofta 

till en anläggning. En ogynnsam del av hemträningen däremot är att den sociala biten man får 

med gruppträning faller bort. Den mentala hälsan är minst lika viktig som den fysiska. De 

äldre som lever isolerade liv kan alltså gynnas mer av gruppträningen och dess sociala natur 

medan de mer upptagna och socialt tillfredsställda seniorerna kan passa bättre för hemträning. 

Avslutningsvis verkar det här ämnet ligga i en så kallad förforskningsfas då studierna som 

finns pekar åt olika håll, det finns inget vedertaget svar på frågan om vilken metod som är 

bäst. En anledning till detta kan vara just betydelsen av vilka individer som ingått i de tidigare 

studierna.  

 

Resultaten från denna studie är viktiga som ett led i att ta reda på vilja hälsofrämjande 

metoder man bör satsa på. Studien visar att självständig och kostnadseffektiv hemträning 

också är en fungerande metod för de äldre. Med det sagt poängteras att det var en bättre 

fungerade metod för just de här individerna i den här situationen. Den bästa lösningen är 

troligen att arbeta på samma sätt som det går till vid förskrivning av FaR. Svaret stavas 

individanpassning. Men kanske skulle vi kunna öka både hälsa, välmående, livslängd och 

självständighet samtidigt som vi minskar samhällets sjukvårdskostnader om något liknande 

FaR kunna delas/ tillgängliggöras även i preventivt syfte till alla äldre. De äldre är en 

riskgrupp och bör tas om hand. Kanske skulle vi kunna fånga upp i varje fall en del. 72 % av 

de äldre vill trots allt förbättra sina motionsvanor och ca 50 % av befolkningen över 65 år kan 

tänka sig att förändra dem på egen hand (Statens folkhälsoinstitut 2011a, s. 58). 

 

Med träning kan man skapa sig goda förutsättningar genom att motverka åldrandets processer 

(Thompson 1994). 

 

Den bästa träningen är trots allt den som blir av. 
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4.2 Metoddiskussion 

 

Metoden har till stor del styrts av resurser som funnits, framförallt tid. En randomisering hade 

vart önskvärd för att höja tillförlitligheten. En annan sak som skulle förbättra studien är om 

studien hade vart blindad. Med det menas att det hade vart bra om testledare vart blindade och 

alltså inte vetat om vilken individ som gjort vad för typ av träning eller om individen 

överhuvud taget utfört någon träning.  För att utvärdera den eventuella effekten av vetskapen 

att man ska testas och hur det kan ha påverkat deltagarnas motivation till motion skulle ha 

varit på sin plats med en kontrollgrupp som alltså varken fick ledarledd gruppträning eller 

hemträning. Men som däremot gjorde samma för och eftertester. Då hade man kunnat få 

indikationer på vilken roll testerna spelar i sammanhanget. 

Även graden av standardisering av både tester och träning hade kunnat höjas. Ett manus hade 

kunnat skapas för instruering av testerna samt vidare att träningsprogrammen hade kunnat 

vara identiska och ha utförts under exakt samma tid.  

Samma tesledare för samtliga deltagare hade också vart bra. Det hade också blivit en mer 

tillförlitlig studie om båda grupper gjort precis lika många tester.  

I denna studie gjorde gruppträningsdeltagarna betydligt fler tester under testtillfällena än 

hemträningsgruppen vilket innebär att påverkan på den fysiska tröttheten troligen skiljt 

mellan deltagarna. Det hade även varit en god idé att deltagarna fått någon form av 

mätinstrument, exempelvis en accelerometer. Detta för att kunna utvärdera om grupperna 

skiljt sig i övrig fysisk aktivitet. 
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4.3 Slutsats 

Studien visar att 8 veckors adekvat hemträning med tillägg av en träningslogg och 

uppföljning i form av tester leder till signifikanta förbättringar för muskelstyrka i ländrygg, 

buk, höft och ben samt pulssänkning vid submaximalt cykelergometerarbete.  Studien visar att 

8 veckor med hemträning (en timme två gånger per vecka), gentemot ledarledd gruppträning, 

gav något fler signifikanta förbättringar av varierande styrke- och konditionstester, där 

deltagandet av träningspassen var likartat mellan grupperna. Arbetet visar även att det kan 

lämpa sig bra att utföra initiala och uppföljande fysiologiska tester av muskelstyrkekapacitet 

och kondition både för de som utför hemträning och för de som genomgår ledarledda fysiska 

aktiviteter. 

 

4.4 Vidare forskning 

 

Då denna studie visar på motstridiga resultat gentemot tidigare undersökningar så krävs mer 

forskning kring ämnet. För vilka passar hem- respektive gruppträning bäst? Finns det någon 

specifik åldersgrupp eller specifikt kön som de olika programmen passar bättre för? Det hade 

varit väldigt intressant med en longitudinell studie som jämför en hemtränande grupp, en 

grupptränande grupp och en icke tränande grupp. Med regelbundna tester, för att även kunna 

evaluera effekten av testerna i sig. Framtida studier bör involvera ett större urval och se på 

flera olika aspekter, såväl långsiktiga som mentala och fysiologiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Aagaard, P., Suetta, C., Caserotti, P., Magnusson, S.P. & Kjaer, M. (2010). Role of the 

nervous system in sarcopenia and muscle atrophy with aging: strength training as a 

countermeasure. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 20(1), ss. 49-64. 

 

American College of Sports Medicine Position Stand. Exercise and physical activity for older 

adults. Medicine and Science in Sport and Exercise, 30(6), ss. 992-1008. 

Andersson, E., Rönquist, G., Oddsson, K., Ekblom, Ö. & Nilson, J. Äldre blir starkare av 

hälsoprojektet. (2013). Svensk Idrottsforskning, 22(1), ss. 25-27. 

  

Arthur, H. M., Smith, K. M., Kodis, J. & McKelvie, R. (2002). A controlled trial of hospital 

versus home- based exercise in cardiac patients. Medicine and Science in Sport and Exercise, 

34(10), ss. 1544-1550. 

 

Ashworth, N. L., Chad, K. E., Harrison, E. L., Reeder, B. A. & Marshall, S.C. (2005). Home 

versus center based physical activity programs in older adults. Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 25(1), ss. 1-43. 

 

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. (2009). Tester och mätmetoder för idrott och 

hälsa. 1. uppl. Stockholm: SISU idrottsböcker. 

 

Bellardini, H. & Tonkonogi, M. (2013). SENIOR POWER- Styrketräning för äldre. 

Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Blair, S. N., Kohl, H. W., Paffenbarger, R. S., Clark, D. G., Cooper, K.H. & Gibbons, L. W. 

(1989). Physical fitness and all-cause mortality a prospective study of healthy men and 

women. Journal of the American Medical Association, 262(17), ss.2395-2401. 

 

Binder, E. F., Schechtman, K. B., Ehsani, A. A., Steger- May, K., Brown, M., Sinacore, D. 

R., Yarasheski, K. E. & Holloszy, J. O. (2002). Effects of exercise training on frailty in 

community- dwelling older adults: results of a randomized, controlled trial. Journal of the 

American Geriatrics society, 50(12), ss. 1921-1928. 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Aagaard%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20487503
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Suetta%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20487503
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Caserotti%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20487503
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Magnusson%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20487503
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Kjaer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20487503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Binder%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schechtman%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ehsani%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steger-May%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sinacore%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sinacore%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yarasheski%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holloszy%20JO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12473001


43 

 

 

Boyd Foster- Burns, S. (1999). Sarcopenia and decreased muscle strength in the elderly 

woman: Resistance training as a safe and effective intervention. Journal of woman and aging, 

11(4), ss. 75-85. 

 

Carvalho, M. J., Marques, E. & Mota, J. (2009). Training and detraining effects on functional 

fitness after a multicomponent training in older women. Gerontology, 55(1), ss. 41-48. 

 

Cyarto E. V., Brown, W. J. & Marshall, A. L. (2006). Retention, adhearence and compliance: 

Important considerations for home- and group- based resistance training programs for older 

adults.  Journal Of Science And Medicine In Sport, 9(5), ss. 402-412. 

 

Cyarto, E.V., Brown, W.J., Marshall, A. L. & Trost, G. S. (2008). Comparison of the Effects 

of a Home- Based and Group-Based Resistance Training Program on Functional Ability in 

Older Adults. American Journal of Health Promotion, 23(1), ss. 13-17. 

 

Daskapan, A., Arikan, H., Caglar, N., Tunali, N. & Ataman, S. (2005). Comparison of 

supervised exercise training and home- based exercise training in chronic heart failure. Saudi 

Medical Journal, 26(5), ss. 842-847. 

  

Doherty, T. J. (2003). Invited review: aging and sarcopenia. Canadian Journal of applied 

physiology, 95(4), ss. 1717-1727. 

 

Doherty, T. J. (2000). Effects of short-term training on physiologic properties of human motor 

units. Canadian Journal of Applied Physiology, 25(3), ss. 194-203. 

 

Donat, H. & Özkan, A. (2007). Comparison of the effectiveness of two programmes in older 

adults at risk of falling: unsupervised home exercise and supervised group exercise. Clinical 

Rehabilitation, 21(3), ss. 273-283. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2014). Vad är fysisk aktivitet?. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/ 

[2014-03-19] 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cyarto%20EV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16911871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16911871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marshall%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16911871
http://www.folkhalsomyndigheten.se/far/inledning/vad-ar-fysisk-aktivitet/


44 

 

Hagberg, L. A. & Lindholm, L. (2006). Cost-effectiveness of healthcare- based interventions 

aimed at improving physical activity. Scandinavian Journal of Public Health, 34(6), ss.641-

653. 

 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU idrottsböcker. 

 

Helbostad, J. L., Sletvold, O. & Moe- Nilssen, R. (2004). Home training with and without 

additional group training in physically frail old people living at home: effect on health-related 

quality of life and ambulation. Clinical Rehabilitation, 18(5), ss. 498-508. 

 

Henriksson, J. & Sundberg, C. J. (2008). Allmänna effekter av fysisk aktivitet. I: Ståhle, A. 

(red.). FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 1:3. Uppl. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

 

Jette, A.M., Rooks, D., Lachman, M., Lin, T. H., Levensson, C., Heislein, D., Giorgetti, M. 

M. & Harris, B. A. (1998). Home-Based Resistance Training: Predictors of Participation and 

Adherence. The Gerontologist, 38(4), ss. 412-421. 

 

Jurca, R., Lamonte, M. J., Barlow, C. E., Kampert, J. B., Church, T.S. & Blair, S. N. (2005). 

Association of muscular strength and metabolic syndrome in men. Medicine and science in 

sport and exercise, 27(11), ss. 1849-1845. 

 

Kallings, L. (2009). Fysisk aktivitet på recept(FaR) en fungerande metod!. Svensk 

idrottsforskning, 18(4), ss. 42-45. 

  

Kallings, L.V., Sierra- Johnson, J., Fisher, R. M., De Faire, U., Stahle, A., Hemmingsson, E. 

& Hellenius, M. L. (2009). Beneficial effect of individualized physical activity on 

prescription on body composition and cardiometabolic risk factors: results from a randomized 

controlled trial. European Journal of cardiovascular prevention and rehabilitation, 16(1), ss. 

80-84. 

 



45 

 

Karapolat, H., Demir, E., Bozkaya, Y. T., Eyigor, S., Nalbantgil, S., Durmaz, B. & Zoghi, M. 

(2009). Comparison of hospital-based versus home-based exercise training in patients with 

heart failure: effects on functional capacity, quality of life, psychological symptoms, and 

hemodynamic parameters. Official journal of the German Cardiac Society, 98(10), ss. 635-

642. 

 

Kenney, W. L., Costill, D, L. & Wilmore, J. H. (2012). Physiology of sport and exercise. 5. 

[rev.] ed. Leeds: Human Kinetics. 

 

King, A. C., Haskell, W. L., Taylor, B. C., Kraemer, H. C. & DeBusk, R. F. (1991). Group- 

vs. home-based exercise training in healthy older men and women a community- based 

clinical trial. The Journal of American Medical Association, 266(11), ss. 1535-1542. 

 

Lee, C. D., Blair, S. N. & Jackson, A. S. (1999). Cardiorespiratory fitness body composition, 

and all- cause and cardiovascular disease mortality in men. American Society for clinical 

Nutrition, 69(3), ss. 373-380. 

 

Leijon, M., Stark-Ekman, D., Nilsen, P., Ekberg, K., Walter, L., Stahle, A. & Bendtsen, P. 

(2010). Is there a demand for physical activity interventions provided by the health care 

sector? Findings from a population survey. BMC Public Health, 10(34), ss. 1-8. 

 

Leveille, S. G., Wagner, E. H., Davis, C., Grothaus, L., Wallace, J., LoGerfo, M. & Kent, D. 

(1998). Preventing disability and managing chronic illness in frail older adults: a randomized 

trial of a community- based partnership with primary care. Journal of the American Griatric 

Society, 46(10), ss. 1191-1198. 

 

Lexell, J. (1993) Ageing and human muscle: Observations from Sweden. Canadian Journal 

of applied physiology, 18(1), ss. 2-18. 

 

Lexell, J., Frändin, K. & Helbostad, J. L. (2008). Äldre. I: Ståhle, A. (red.). FYSS 2008: fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 1:3. Uppl. Stockholm: Statens 

folkhälsoinstitut.  

 



46 

 

Moholdt, T., Bekken-Vold, M., Grimsmo, J., Slørdahl, S. A. & Wisløff, U. (2012). Home-

based aerobic interval training improves peak oxygen uptake equal to residential cardiac 

rehabilitation: a randomized, controlled trial. Plos One, 7(7), ss. 1-6. 

 

Muller, F. (2000). The nature and mechanisms of superoxide production by the electron 

transportchain: Its relevance to aging. Journal of the American Aging Association, 23(4), ss. 

227-253. 

 

Muphy, M., Nevill, A., Neville, C., Biddle, S. & Hardman, A. (2002). Accumulating brisk 

walking for fitness, ardiovascular risk, and psychological health. Medicine and Science in 

Sport and Exercise, 34(9), ss. 1468-1474. 

 

Olney, S. J., Nymark, J., Brouwer, B., Culham, E., Day, A., Heard, J., Henderson, M. & 

Parvataneni, K. (2006) Randomized Controlled Trial of Supervised Versus Unsupervised 

Exercise Programs for Ambulatory Stroke Survivors. Journal of the American Heart 

Association, 37(2), ss. 476-481. 

 

Opdenacker, J., Boen, F., Coorevits, N. & Delecluse, C. (2008). Effectiveness of a lifestyle 

intervention and a structured exercise intervention in older adults. Preventive medicine, 46(6), 

ss. 518-524. 

 

Perri, M. G., Martin, A. D., Leermakers, E. A., Sears, S. F. & Notelovitz, M. (1997).Effects of 

group- versus home-based exercise in the treatment of obesity. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 65(2), ss. 278-285. 

 

Porter, M., Vandervoort, A. & Lexell, J. (1995) Aging of human muscle: structure, function 

and adaptability. Scandinavian Journal of Medicine & Science In Sports, 5(3), ss. 129-142 

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and 

New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), ss. 54-67. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moholdt%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22815970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bekken%20Vold%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22815970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grimsmo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22815970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sl%C3%B8rdahl%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22815970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wisl%C3%B8ff%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22815970


47 

 

Sazlina, S. G., Browning, C. & Yasin, S. (2013). Interventions to Promote Physical Activity 

in Older People with Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review. Frontiers in Public 

Health, 1(71), ss. 1-13. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2007). Metoder för att främja fysisk aktivitet-  

En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2011a). FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet. Stockholm: Elanders. 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2011b). Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor 2011. 

Tillgänglig från: http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/.) 

 

Thompson, L. V. (1994). Effects of age and training on skeletal muscle physiology and 

performance. Physical therapy, 74(1), ss. 71-81. 

 

Tonkonogi, M., Ferström, M., Walsh, B. Ji, L. L., Rooyackers, O., Hammarqvist, F. 

Wernerman, J. & Sahlin, K. (2003). Reduced oxidative power but unchanged antioxidative 

capacity in skeletal muscle from aged humans. Plugers Arch, 446(2), ss. 261-269. 

 

Warburton, D. E., Nicol, C. W., & Bredins, S. S. (2006). Health benefits of physical acticity: 

the evidence. Canadian Medical Association Journal, 174(6), ss. 801-809. 

 

Williams, P.T. (2000). Physical activity and activity as separate heart disease risk factors: a 

meta-analysis. Medicine & science in sports & exercise, 33(5), ss. 754-761. 

 

World health organization. (1948). WHO definition of health. 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html. [2014-03-18]. 

http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Nationella-folkhalsoenkaten/
http://www.who.int/about/definition/en/print.html


 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att jämföra eventuella skillnader i 
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referenslistor till andra artiklar samt via ”related articles” i sökdatabaserna. Jag använde 

även en del material som ingått i tidigare undervisning, bland annat material från min 

handledares tidigare kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Hälsodeklaration 

 

PERSONUPPGIFTER, HÄLSODEKLARATION & TESTINFORMATION  

  

Personuppgifter  

Namn: .......................................................................  

Personnr: .................................................  

Testdatum: ..............................................  

  

Medicinering och hälsostatus  

Använder du mediciner regelbundet?  

 

ag använder följande 

mediciner:...............................................................................................  

  

 

.......................................................................................................................................................  

  

Är Du allergisk mot något?  

 

Om Ja, ange mot vad:....................................................................................................................  

  

Har du undvikit eller avbrutit träning de senaste dagarna p g a skada eller av hälsoskäl?  

 

  

Om Ja, ange orsak: 

...........................................................................................................................  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Förutsättningar för deltagande i test och hälsodeklaration  

 

Vid olycksfall som drabbar student i utbildningssituation gäller försäkring tecknad hos  

Kammarkollegiet. Vid olycksfall som drabbar testperson som tillhör idrottsförening ansluten 

till Specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet gäller försäkring i försäkringsbolaget 

Folksam.  Andra testpersoner som ej är berörda av försäkringarna ovan deltager i test på egen 

risk. Ungdom under 18 år måste ha målsmans godkännande för deltagande i test.  

Undertecknad testperson har erhållit information om test/er och deltager frivilligt i dessa och 

på egen risk med vetskap om möjligheten till avbrytande av test när som helst och utan krav 

på förklaring till detta.Undertecknad testperson uppfattar sig som fullt frisk och ser inga 

medicinska hinder för deltagande i test/er.  

  

Stockholm den   /   År 20 .........  

  

 ........................................................            ……………………………………….  

Testpersonens namnteckning                       Underskrift Testledaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Träningslogg för hemtränande deltagare 

 Träningslogg Seniorprojektet  

Namn:  

 

Vecka 

 

Utfört konditionspass 

 

Utfört styrkepass 

 

Ev. anledning 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Instruktioner: Namn ifylles, detta för att kunna koppla och jämföra resultat med 

träningsfrekvens. För varje fullgjort träningspass ifylles det datum som aktiviteten utförts i 

respektive ruta. Vid utebliven träning lämnas berörd ruta tom. I detta fall får du gärna ange 

anledning i rutan längst till höger. Detta är dock frivilligt. 


