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Abstrakt 
Introduktion Psykisk ohälsa och förtidig död kan ha samband med en inaktiv livsstil. En 

förändring till att bli fysiskt aktiv kan minska risken för ohälsa och skapa en ökad livskvalitet. 

Syfte Studiens syfte var att undersöka om en skillnad kunde ses i välmående och livskvalitet 

efter en 6 veckors träningsperiod, och om någon skillnad kunde ses mellan individuell träning 

eller träning i grupp. Metod Deltagarna bestod av 12 inaktiva vuxna män (n=4) och kvinnor 

(n=8) ålder 36 ± 12,3 år. En enkätundersökning gjordes före och efter en 6 veckors 

träningsperiod. Deltagarna delades in i en träningsgrupp på 6 personer och en grupp för 

individuell träning. Träningen bestod av ett 60 minuters cirkelträningspass 2ggr per vecka, 

samt att försökspersonerna under dessa veckor promenerade minst 30 minuter varje dag. 

Resultat En tendens till ett ökat välmående och livskvalitet sågs hos både deltagare som 

tränade i grupp de som tränade individuellt. En ökad fysisk styrka samt ett ökat maximalt 

syreupptag sågs efter 6 veckors träning. Slutsats Efter 6 veckors träning kan en signifikant 

ökning ses i välmående och livskvalitet. Goda resultat kan nås vid både individuell träning 

och träning i en grupp. Ingen skillnad kunde ses mellan de två grupperingarna.  
 

 

Nyckelord: Gruppsammanhållning, Hälsa, Motivation, Träning 
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INTRODUKTION 

Sverige har en lång tradition av folkhälsoarbete och blev 1748 först i världen med att 

genomföra obligatorisk folkbokföring där födslar, dödsfall och dödsorsaker registrerades. 

Folkbokföringen genomfördes då de styrande i Sverige ansåg att befolkningsantalet var för 

lågt och det skulle utredas vad som låg till grund för detta. Målet var sedan att arbeta för att 

människor skulle hålla sig friska och att framförallt att unga inte skulle dö i förtid. Det visade 

sig att människor som levde under fattiga förhållanden oftare mådde sämre, drabbades av 

sjukdomstillstånd och förtidig död än de mer välbärgade (Ågren, 2003). Flera hundra år 

senare råder i viss utsträckning samma förhållanden, människor som är lågutbildade och har 

en låg inkomst är ofta mindre aktiva dvs bedriver i lägre grad någon form av regelbunden 

fysisk aktivitet eller träning och drabbas oftare av sjukdomar och psykisk ohälsa än människor 

som är högutbildade och har en hög inkomst (Angerstedt, Nilson Mendel, 2006). Struktur och 

uppbyggnad i samhället tillsammans med att många arbetsområden kräver mindre fysisk 

arbetskraft motverkar fysisk aktivitet och utmynnar i mer stillasittande och inaktivitet 

(Faskunger, 2007). En inaktiv livsstil innebär att man inte uppnår de utsatta 

rekommendationer för fysisk aktivitet. Att ha en inaktiv livsstil ökar risken för sjukdomar som 

diabetes, hjärt-kärl sjukdomar, högt blodtryck, depression, psykisk ohälsa och förtidig död 

(Warburton, Nicol, Bredin, 2006). Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar 

energiomsättningen från viloomsättningen (Caspersen, Powell & Christerson, 1985). 

Rekommendationerna är att alla människor bör vara fysiskt aktiva helst 30 minuter varje dag 

för att må bättre och för att minska risken för sjukdomar. Det är ett dos-respons förhållande 

mellan mängden fysisk aktivitet och sjuklighet i hjärt- kärlsjukdomar och dödlighet, där lite är 

bättre än inget och mer är bättre än lite (Sundberg & Jansson, 1998). I en snart 20 år gammal 

studie nämner Sundberg och Jansson, (1998) att 50 % av Sveriges män i åldrarna 45-50 

motionerade mindre än 30 minuter varje dag och liknande siffror sågs bland kvinnor (Ågren, 

2003).  I Sverige idag är rekommendationerna för fysisk aktivitet framtagna av 

yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, på uppdrag av statens folkhälsoinstitut; 

”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt 

kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten” (FYSS,2008). 
 

Ett flertal studier (Katula et al., 2008 ; McGrath, O´Malley & Hendrix, 2011) har visat att en 

aktiv livsstil är förknippat med ökat välmående. Välmående är ett tillstånd som kan ha olika 

betydelse för människor och kan bero på olika sammanhang. Människor som regelbundet 

motionerar uppvisar större psykiskt välmående jämfört med individer som inte motionerar. 
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Med psykiskt välmående menas glädje, självförtroende och energi (Cider, Jonsdottir, Sterner-

Victorin, Svantesson & Wilén, 2007). 

 

Välmående kan ses som en del i det omfattande begreppet quality of life som i denna studie 

kommer att benämnas som livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet beskriver en individs 

tillfredsställelse med livet genom att mäta fysisk, kognitiv, emotionell och social hälsa 

(Shibata et al.,2007). Fysisk aktivitet och träning har en positiv inverkan på välmåendet och 

därigenom livskvaliteten, genom förbättringar i humör, ökad fysisk förmåga och emotionellt 

välmående (Katula et al. 2008). Dubnov och Berry, (2000) beskrev olika teorier som förklarar 

varför träning har en positiv inverkan på humöret och därmed ökar välmåendet efter fysisk 

aktivitet. ”Distraktionsteorin” syftar till att det är distraktionen från den vardagliga stressen 

som ger det förbättrade humöret, eller den ”termogena effekten” som menar att det är den 

ökade kroppstemperaturen efter träningen som skulle förbättra humöret. En annan teori är att 

det är frisättningen av endorfiner och hormoner som gör att ett bättre humör uppkommer efter 

träning. Endorfin är ett hormon som frisätts vid träning och kan verka som smärtlindring och 

ger en känsla av välbefinnande (Jonsdottir, Hoffmann & Thorén, 1995). 

 

Fysisk aktivitet och träning kan bedrivas under olika former och en vanlig form är träning i 

grupp. Vid träning i grupp talas det om cohesion, vilket kan i detta sammanhang uttrycks som 

gruppsammanhållning eller gemenskap och definieras som en dynamisk process som 

reflekterar en grupps förmåga att hålla ihop och tillsammans nå sina mål (Carron, Brawley, & 

Widmeyer, 1998 ). Träning i grupp har många fördelar, Gu, Solmon, Zhang, och Xiang, 

(2011) redovisar i en studie att träning i grupp ökar motivationen hos individerna och är det en 

träningsform som individerna känner att de har förmåga att utföra och lyckas med så kan det 

vara en anledning till att man deltar i en gruppaktivitet. Faktorer som motivation, gemenskap 

och förväntning är sammankopplade med gruppsammanhållning. En bra 

gruppsammanhållning kan att öka motivationen att delta i en aktivitet. Att skapa en bra 

gruppsammanhållning är positivt men grupptillhörighet i sig kan ha stor betydelse, dvs att 

känslan att få tillhöra en grupp kan skapa motivation hos individen 

(Gu, Solmon, Zhang, och Xiang, 2011). 

 

Att sätta mål kan öka motivationen att träna. Vare sig man tränar i grupp eller individuellt så 

är det viktigt att sätta realistiska mål, både långsiktiga och kortsiktiga. Målen bör vara 

mätbara och tydliga. Burke, ShapcOtt, Carron, Bradshaw, och Estabrooks, (2010) undersökte 
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styrkan av målsättning för träning i grupp. Det resultatet visade var att en grupp presterade 

bättre när de tillsammans hade satt mål, de presterade bättre genom att de hade en bättre 

närvaro på träningstillfällen, samt att de var mer motiverade. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien var att undersöka välmående och livskvalitet före och efter en 6 veckors 

träningsperiod.  

 

Frågeställningar:   

1. Hur kan 6 veckors träning påverka välmående och livskvalitet?  

2. Vilka eventuella skillnader i välmående och livskvalitet kan ses mellan att träna individuellt 

eller att träna i grupp? 
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METOD 

Urval 

Deltagarna bestod av 12 inaktiva vuxna män (n=4) och kvinnor (n=8) ålder 36 ± 12,3 år. 

Inklusionskriterier var att personerna inte var tillräckligt fysiskt aktiva för att nå upp till de 

svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet i dagsläget, som enligt statens 

folkhälsoinstitut är minst 30 minuter per dag. Exklusionskriterier var om personerna av någon 

anledning hade restriktioner för att utföra fysisk aktivitet enligt de svenska 

rekommendationerna. Deltagarna rekryterades genom frivillig anmälan. 

 

Studiedesign 

Upplägget av studien bestod av en enkätundersökning före och efter 6 veckors träning samt 

utförd träning 2 gånger per vecka. Deltagarna delades in i en grupp på 6 personer som tränade 

tillsammans med ledare, och 6 personer tränade individuellt tillsammans med ledare. 

Könsfördelningen var densamma i båda träningsgrupperna; 4 kvinnor och 2 män. Träningen 

genomfördes 2 dagar per vecka och var utformade som 60 minuters cirkelträningspass. 

Deltagarna promenerade under dessa veckor minst 30 minuter varje dag. Två olika upplägg 

användes för att skapa motivation och inspiration hos deltagarna. De två träningsuppläggen 

utformades för att vid varje träningspass aktivera så stora delar av kroppen som möjligt samt 

genom variation skapa motivation för fortsatt fysisk aktivitet (Bilaga 1).   Tester gjordes vid 2 

tillfällen, före träningsperioden samt direkt efter avslutad träningsperiod. Testerna utfördes på 

samma plats vid ungefär samma tidpunkt på dagen. Två tester, Queens College steptest och 

Push-up test, gjordes för att ge deltagarna tydliga resultat på vad träningen har gett från start 

till mål i syfte att öka motivation till att fortsätta att vara aktiva.  

 

Etiskt övervägande 

Alla försökspersoner fick fylla i ett informerat samtycke (PARQ for YOU) och fick tydliga 

instruktioner om studiens upplägg och innehåll och vad som förväntades av dem, samt att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl. Deltagarna blev informerade 

om att allt under studiens gång var konfidentiellt, samt att alla personuppgifter avkodas och 

går inte att identifiera i den slutgiltiga uppsatsen (Bilaga 4).    
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Frågeformulär och tester  

Livskvalitet 

Livskvalitet skattades genom Satisfaction With Life Scale(SLWS) (bilaga 2) samt en egen 

enkät konstruerad av enkätfrågor och handlade om vardagligt välmående (bilaga 3). SWLS är 

ett test som undersöker den globala livstillfredsställelsen med hjälp av kontextfria påståenden, 

där respondenten utgår från egna kriterier för att skatta sin livstillfredställelse. 

Skattningsskalan går från 1-7, summan av poängen värderades genom en poängskala (tabell 

1), (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). SLWS är en validerad och beprövad enkät 

som använts i andra studier (Joseph, Royse, Benitez & Pekmezi, 2013). Ryff och Singer 

(1998) skrev i en studie att en människa måste vara positiv i både sinne och kropp för att må 

bra, vilket ligger till grund för att en egen enkät utformades då SLWS enkäten är mer generell 

och denna studie behövde mer specifika frågor för att bättre kunna skatta deltagarnas 

välmående.   

 

Tabell 1. Skala av skattningspoäng för SLWS. 

31-35 Mycket nöjd 

26-30 Nöjd 

21-25 Delvis nöjd 

20 Neutral 

15-19 Något missnöjd 

10-14 Missnöjd 

5-9 Extremt missnöjd 

 

Queens College steptest och Push-up test 

Tester gjordes för att mäta deltagarnas fysiska förmåga före och efter 6 veckors träning genom 

Queens college steptest, för att beräkna syreupptagningsförmåga samt Pushup test för att mäta 

styrka i överkroppens muskulatur. 

 

Testen före träningsperioden inleddes med att deltagarna fyllde i ett informerat samtycke 

(PARQ for YOU) samt de två enkäterna, därefter satt deltagarna ned under 3 minuter som 

avslutades med att vilopuls mättes genom att palpera a. a. radialis. Efter vilan följde 3 

minuters arbete där man steg upp och ner på en stepbräda som var 41,3 cm hög, takten var 

88bmp för kvinnor och 96bmp för män (Imetronom). Efter 3 minuters arbete mättes direkt 

pulsen på samma sätt som efter vilan. Deltagarna vilade sedan 3 minuter inför det sista testet 

som var pushup testet. Testet startade i utgångsposition, vilket för kvinnor var på knä och män 
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på tå, sedan att med rak rygg gå ner och nudda hakan i mattan och sedan upp igen. I egen takt 

upprepades detta tills att deltagaren inte kunde genomföra en armhävning med godkänd 

teknik och testet avslutades. Testproceduren utfördes på samma sätt före och efter 

träningsperioden.   

 

Data-analys och statistik 
 

Samlad data bearbetades i Microsoft Exel. Medelvärde, Median och standardavvikelser samt 

ett tvåsidigt, parat Students t-test användes för att skatta värden före och efter 

träningsperioden   P värde<0,05.   
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RESULTAT 

Livskvalitet 

Resultat från de båda enkäterna visade på en tendens till en ökad upplevd livskvalitet och 

välmående hade skett hos båda grupperingarna (p<0,05) vilket kan avläsas i figur 1 och 2.  

 

Satisfaction with life scale   

Deltagarna som tränade individuellt (n=6) hade ett medelvärde på 21,67± 4,59, där medianen 

(Md) var 21 vid start. Efter träningsperioden hade medelvärdet ökat till 25,17±5,38 (figur 1), 

Md 25. Deltagarna som tränade i grupp (n=6) hade ett medelvärde på 21,33± 4,97 vid start, 

Md 20,5. Efter träningsperioden hade medelvärdet ökat till 26± 2,97 (figur 1), Md 25. Ingen 

skillnad kunde ses mellan grupperna 

 

Figur 1. Självskattning av SWLS.. 

 

 

Välmående  

Deltagarna som tränade individuellt (n=6) hade ett medelvärde på 45,83± 8,91 vid start, Md 

46,5. Efter träningsperioden hade medelvärdet ökat till 53,83± 9,68 (figur 2), Md 52,5. 

Deltagarna som tränade i grupp (n=6) hade ett medelvärde på 47,50± 4,76 före start, Md 48. 

Efter träningsperioden ökade medelvärdet till 55,83± 6,71(figur 2), Md 55. Ingen skillnad 

kunde ses mellan grupperna. 
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Figur 2. Poängsumman av självskattning av välmående. 

 

Resultaten på individnivå visar att de flesta deltagare har skattat högre, dvs att de upplever att 

de har en ökad livskvalitet och ett ökat välmående vid studiens slut jämfört med vid starten, 

detta kan ses i tabell 2 och 3. 

  

Tabell 2 . Poängsumma av självskattning av livskvalitet före och efter träningsperioden. 

Deltagare individuell träning Före Efter 
Deltagare 1 17 16 
Deltagare 2 26 30 
Deltagare 3 22 24 
Deltagare 4 17 24 
Deltagare 5 28 31 
Deltagare 6 20 26 

   
Deltagare gruppträning   

Deltagare 1 23 24 
Deltagare 2 30 31 
Deltagare 3 19 28 
Deltagare 4 16 25 
Deltagare 5 18 23 
Deltagare 6 22 25 
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Tabell 3. Poängsumma av självskattning av välmående före och efter träningsperioden.                                         

Deltagare individuell träning Före Efter 
Deltagare 1 47 58 
Deltagare 2 45 48 
Deltagare 3 47 55 
Deltagare 4 31 42 
Deltagare 5 59 70 
Deltagare 6 46 50 

   
Deltagare gruppträning   

Deltagare 1 41 49 
Deltagare 2 48 62 
Deltagare 3 55 65 
Deltagare 4 49 57 
Deltagare 5 44 49 
Deltagare 6 48 53 

 

 

Maximal syreupptagningsförmåga 

Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) ökade signifikant (p<0,05) hos båda 

grupperingarna (figur 3). Gruppen ökade från ett medelvärde på 41,88± 5,45 (ml· kg
-1

 · min
-

1
), Md 39,95, till 45,32± 7,16 (ml· kg

-1
 · min

-1
), Md 42,17. Bland deltagarna som tränade 

individuellt ökade VO2max från ett medelvärde på 40,52± 4,34 (ml· kg
-1

 · min
-1

), Md 39,21,
 

till 44,28± 5,84 (ml· kg
-1

 · min
-1

), Md 42,17. Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna. 

Figur 3. Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) före och efter träningsperioden i  ml· kg
-1

 · min
-1

. 
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Styrka  

Styrka i överkroppens muskulatur ökade hos samtliga deltagare (figur 4)(Tabell 4). Styrkan 

ökade hos gruppen (n=6) från ett medelvärde på 13,33± 7,97, Md 15 armhävningar till 26,50± 

14,73, Md 28,5 armhävningar. Deltagarna som tränade individuellt (n=6) ökade medelvärdet 

från 12,83± 8,38, Md 14,5 armhävningar till 23,17± 10,28, Md 26,5 armhävningar. Ingen 

skillnad kunde ses mellan grupperna.  

Figur 4. Antal godkänt utförda armhävningar för alla deltagare före och efter träningsperioden. 

 

Tabell 4. Antal armhävning före och efter träningsperioden. 

Deltagare individuell träning Före Efter 
Deltagare 1 20 25 
Deltagare 2 10 20 
Deltagare 3 1 4 
Deltagare 4 6 30 
Deltagare 5 19 28 
Deltagare 6 21 32 

   
Deltagare gruppträning   

Deltagare 1 7 15 
Deltagare 2 15 23 
Deltagare 3 15 40 
Deltagare 4 1 5 
Deltagare 5 22 42 
Deltagare 6 20 34 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om en skillnad kunde ses i välmående och livskvalitet 

efter en 6 veckors träningsperiod och om det var någon skillnad mellan individuell träning 

eller träning i grupp. Huvudfynden från studien var att både deltagare i grupp och de som 

tränade individuellt hade efter 6 veckors träning en ökad självskattad upplevelse av 

livskvalitet, vilket visar att de under denna korta period ökat sitt välmående. Enligt Joseph, 

Royse, Benitez & Pekmezi, (2013); Katula et al., (2008); Ströhle, (2008) har fysisk aktivitet 

och träning en positiv inverkan på välmående och livskvalitet vilket även denna studie visar. 

Ett flertal deltagare uttryckte att de var nöjda med att ha tagit steget att komma igång och ett 

flertal uttryckte att de var motiverade att fortsätta på egen hand. I den egna skattningen av 

välmående och livskvalitet kunde ingen skillnad ses mellan de som tränade i grupp och de 

som tränade individuellt. En skillnad som uppmärksammats är att de som tränade i grupp var 

de som verbalt uttryckte mest motivation att fortsätta träningen på egen hand efter studien. De 

som tränade individuellt skattade före träningsperioden på en nivå i självskattningen av 

SLWS, som enligt Diener, Emmons, Larsen, & Griffin (1985) befinner sig i kategorin ”Delvis 

nöjd”. Efter träningsperioden men med ett högre medelvärde ligger de fortfarande inom 

ramen för ”Delvis nöjd”. De som tränade i grupp höjde sitt medelvärde från kategorin ”Delvis 

nöjd” till kategorin ”Nöjd”. 

 

Att gruppaktiviteter och träning i grupp har en positiv inverkan på livskvalitet, välmående och 

fysisk förmåga har beskrivits av Nabkasorn et al., (2005) i en studie om fysisk aktivitets 

påverkan på depression. Resultaten från studien visade på att gruppbaserade träningsprogram 

som ökar den fysiska aktiviteten och sociala relationer ökade inte bara den fysiska förmågan 

utan påverkar även depressionstillstånd och känslan av ökat välmående. Liknande resultat ses 

i denna studie där ökad fysisk aktivitet och träning bidragit till ett ökat välmående och en 

ökad livskvalitet.  

 

Skillnad i fysisk förmåga kunde ses efter 6 veckors träning. Med stöd av Paoli et.al, (2013) 

;Chtara, et.al, (2008) ; Bell, Syrotuik, Martin, Burnham och Quinney, (2008) användes ett 

cirkelträningsprogram för att utveckla både styrka och maximal syreupptagningsförmåga. 

McGrath, O´Malley & Hendrix (2011) visade i en studie att träning som bedrivs på en hög 

intensitet istället för en lågintensiv träning, får en större ökning i den hälsorelaterade 

livskvaliteten. Med stöd från McGrath, O´Malley  och Hendrix (2011) genomfördes träningen 
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med en hög intensitet.  Resultaten av detta var att både de som tränade i grupp och de som 

tränade individuellt ökade sin styrka samt erhöll ett högre VO2max. Ett flertal av deltagarna 

uttryckte verbalt under träningen att de kände sig starkare i kroppen och att de upplevde att de 

hade en ökad ork. De som tränade i grupp var de som verbalt uttryckte de största kroppsliga 

skillnaderna från start till träningsperiodens slut. Resultaten från denna studie visar att redan 

under de 6 första veckorna kan man öka sitt syreupptag och styrka. Oostrom et al., (2012) 

menar att om denna nya livsstil vidmakthålls har man samma möjlighet till en god livskvalitet 

och fysiska funktioner som en person som alltid varit fysiskt aktiv. 

  

Metoddiskussion  

Problem som stötts på under studien var att 2 dagar innan träningsperioden skulle inledas fick 

två deltagare akuta diskbråck och kunde därför inte delta, detta löstes med att två nya 

deltagare fick med kort varsel ansluta sig till studien. Under träningsperiodens gång blev 

några småförkylda men de som var med och tränade tillsammans i gruppen såg ändå till att 

vara på plats alla gånger för att motivera de andra i gruppen. Studiens fördelar är att 

möjligheter till att tillämpa resultaten är goda. Studiens nackdelar är att deltagarantalet är lågt, 

detta för att det inte var möjligt med fler deltagare utan fler ledare. 

 

Vilka som valdes ut till att träna i gruppen kan ha haft en påverkan på 

gruppsammanhållningen då den personliga inställningen kunde ha påverkat de andra 

medlemmarna i gruppen. Detta kan vara positivt om inställningen är att det är roligt att vara 

där och träna vilket då kan smitta av sig på andra deltagare i gruppen. Negativt kan det vara 

om det är en eller flera personer som inte alls tycker att det är roligt eller givande, då kan det 

lätt försämra stämningen och påverka motivationen hos resterande deltagare.   

 

En felkälla kan vara att VO2max estimerades genom en ekvation som är baserad på puls. Flera 

faktorer som kostintag, sömn, aktivitet innan test kan ha påverkat pulsen och därmed påverkat 

värdena. En annan faktor som kan ha påverkat pulsen under test är om deltagaren under 

träningsperioden har minskat sin kroppsvikt, med en lättare kropp behövs mindre kraft för att 

utföra arbetet och detta kan då utföras med en lägre puls. 

 

Tidigare studier hur fysisk aktivitet och träning påverkar välmående och livskvalitet har visat 

att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och välmående och livskvalitet. Andra 

studier har undersökt hur gemenskap och tillhörighet under träning har påverkat sambandet 
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mellan träning och välmående och livskvalitet. Fler studier som undersöker både individuell 

träning och gruppträning är av intresse för att kunna värdera vad som fungerar bäst för att 

uppnå ökat välmående och ökad livskvalitet. 

 

Slutsats 

Efter 6 veckors träning kan en tendens till ökad livskvalitet och välmående ses. Goda resultat 

kan nås vid både individuell samt gruppträning. Ingen skillnad kunde ses mellan att träna 

individuellt eller i grupp.  
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Bilaga 1 

Träningsupplägg 
 

6 veckor á 2 ggr/ vecka 

 

Vecka 1-3 
Dag 1. 
5 min cykel 
MAQ rörelseserie x 5 

Cirkelträning 6 stationer  30 s arbete 30 s vila 3 varv med 2 min vila mellan varven 
• burpees 
• step up på låda med vikter 

• rygghäv 
• höftlyft med boll mellan knän 
• studsa medicinboll 
• plankan 

Nedvarvning med långsamma benböj med djup andning 
Stretch av stora muskelgrupper 

 

Dag 2. 
Cirkelträning på konditionsmaskiner, 2 varv efterföljande varandra 

3 min cykel 
3 min crosstrainer 

3 min gång på band, lutning 10 
3 min rodd 

 

Vecka 4-6 

Dag 1. 
10 min cykel 

cirkelträning i form av 6 stationer 40 s arbete 20 s vila, 3 varv med 1 min vila mellan varven. 
• benböj mot pilatesboll 
• ribstolssitups 

• rygghäv på boll 
• armhävning 

• hamstringscurl på pilatesboll 
• rodd med gummiband   
Rodd med skivstång 10x 2 
Frivändning med skivstång 10x2 
Marklyft 10x2 

goodmorning 10 x 2 
Stretch av stora muskelgrupper 

 

Dag 2. 
Cirkelträning med konditionsmaskiner, 2 varv direkt efterföljande varandra 
4 min cykel 
4 min crosstrainer 
4 min gång på band, lutning 10 
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4 min rodd 

2 min kettlebellsving 
 

Bilaga 2 

Satisfaction With Life Scale 

Nedan finns påståenden som du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje 

påstående markerar du till vilken grad du håller med om eller inte håller med om det genom 

att ringa in numret på skalan 1 – 7. Var öppen och ärlig i dina svar. 

7- Instämmer fullständigt 

6- Instämmer 

5- Instämmer till viss del 

4-  varken eller (neutral) 

3- Instämmer inte till viss del 

2- Instämmer inte 

1- Instämmer inte alls 

 

 

Instämmer inte alls      Instämmer fullständigt 

1. Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal.                             1       2       3       4       5       6       7 

2. Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta.                      1       2       3       4       5       6       7 

3. Jag är nöjd med mitt liv.                                                  1       2       3       4       5       6       7 

4. Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i livet 1       2       3       4       5       6       7 

5.Om jag kunde leva livet igen skulle jag                           1       2       3       4       5       6       7 

inte förändra någonting. 
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Bilaga 3 

 

Välmående 

Nedan finns påståenden som du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje 

påstående markerar du till vilken grad du håller med om eller inte håller med om det genom 

att ringa in numret på skalan 1 – 7. Var öppen och ärlig i dina svar. 

7- Instämmer fullständigt 

6- Instämmer 

5- Instämmer till viss del 

4-  varken eller (neutral) 

3- Instämmer inte till viss del 

2- Instämmer inte 

1- Instämmer inte alls 

Instämmer inte alls      Instämmer fullständigt 

1. Jag känner mig utvilad när jag vaknar.                              1       2       3       4       5       6    7 

2. Jag är nöjd med hur jag är.                                                1       2       3       4       5       6       7 

3. Jag skrattar ofta.                                                                1       2       3       4       5       6       7 

4. Jag är lycklig.                                                                    1       2       3       4       5       6       7 

5. Jag känner mig pigg och alert.                                         1       2       3       4       5       6       7 

6.Det är lätt för mig att koppla av.                                       1       2       3       4       5       6       7 

7. Jag känner att jag klarar av vardagliga saker                   1       2       3       4       5       6       7 

såsom städning, jobb osv 

8. Jag lätt att  koncentrera mig                                              1       2       3       4       5       6       7 

9. Jag har kontroll över mitt liv                                            1      2       3       4       5       6       7 

10. Jag känner mig sällan kraftlös                                       1       2       3       4       5       6       7 

 



22 
 

 
 

Bilaga 4  

Informationsbrev 

 

Som sista års student på det idrottsvetenskapliga programmet på mittuniversitetet söker jag nu 

12 stycken personer som i dagsläget inte är involverade i något träningsprogram eller redan 

har en aktiv livsstil. Inklusionskraven är att man inte för närvarande ingår i ett 

träningsprogram eller rör sig mer än 30 minuter varje dag, det är också viktigt att man inte är 

fysiskt begränsad eller av någon anledning ska avstå fysisk aktivitet.  

Vi kommer att träna tillsammans under 6 veckor med 2 pass per vecka. Träningen kommer att 

vara på vårt idrottsvetenskapliga gym som ligger på campus i Östersund.  

Träningen anpassas självklart efter vilka olika kapaciteter som finns. Träningen kommer 

huvudsakligen att bestå konditionstränings samt styrka för vardagen.  

Syftet med studien är att se om 6 veckor är tillräckligt med tid för att påverka vårt upplevda 

välmående och även hur stor fysisk förändring vi kan se på 6 veckors träning.  

Träningsperioden kommer att starta i början av Januari och innan det ska en intervju och ett 

testtillfälle läggas in.  

Studien är konfidentiell och personuppgifter avkodas och går inte att identifiera i den 

slutgiltiga uppsatsen.  

 

Marlene Omberg 

Student på det idrottsvetenskapliga programmet  

Mittuniversitetet Östersund 

 


