Frisk rörelse - ett multidimensionellt perspektiv
För att kunna utföra en normal frisk rörelse under belastning, behöver alla strukturer som påverkar
rörelsen eller skapar förutsättningar för rörelsen vara friska och fungera i balans. Med balans syftar jag
här på att alla involverade strukturer har sina givna uppgifter i en rörelse eller ett rörelsemönster, där de
behöver klara att möta dom olika krav som ställs. De färdigheter man främst brukar peka på som
avgörande är framförallt muskelstyrka, en stabiliserande funktion, en balanserad koordinerad och
avvägd rörelse samt att den mobilitet och flexibilitet finns som krävs för rörelsen. Om strukturerna möter
dessa krav, så finns de anatomiska förutsättningarna för en frisk rörelse.
Vid träning så hamnar ofta allt fokus på de muskler som huvudsakligen skapar en rörelse. Man funderar
inte så mycket på vilka sekundära muskler eller strukturer som hjälper till att skapa förutsättningar för en
frisk rörelse. Eftersom kroppen fungerar som en sammanlänkad enhet, är det väldigt sällan något
fungerar opåverkat isolerat och helt oberoende av andra strukturer/enheter. Trots detta faktum, är det på
detta sätt de flesta människor ser på rörelseapparaten - isolerade rörelser och oberoende av kroppen i
övrigt.
Det är lätt att förstå att flera muskler tillsammans skapar rörelser (t.ex. att gå eller springa), men att
förstå att rörelsen påverkas av de anatomiska förutsättningar i andra strukturer än de som huvudsakligen
skapar rörelsen, är inte lika självklart.

Ett multidimensionellt perspektiv
När man som kinesiolog eller personlig skall hjälpa sin patient/klient med ett träningsprogram är det
många aspekter och perspektiv som behöver täckas in. Förutsatt att den person du skall hjälpa är redo
och mottaglig för träning, så behöver du individuellt anpassa typen av träning och valet av övningar så
att några väsentliga områden uppfylls. Detta skapar grunden så att dom bästa förutsättningarna finns för
en utvecklade och självdrivande träning.
Träningen skall möta målsättningarna, den måste vara intressant och den behöver vara på rätt
individuell nivå. Den mentala stimulansen är ofta ett perspektiv som ofta nedgraderas eller glöms bort,
vilket är ett fundamentalt felsteg. Den mentala stimulansen behöver inte alls vara förknippat med dom
fysiologiska eller anatomiska perspektiven - vilka ofta i övervägande del är orsakerna till att klient har
sökt din hjälp. Med detta syftar jag på att träningen behöver stimulera en eller flera faktorer som t.ex. att
den upplevs meningsfull, logisk, utmanande, tuff, lagom, rolig, lekfull, mfl.
Ytterligare en fundamental förutsättning för en bra träningsplan och positiva resultat är patientens/
klientens förmåga till återhämtning. Inom detta ryms t.ex. kosthållningen, vardagsstressen och
nattsömnen, om det finns näringsbrister som behöver kompletteras, gamla vanor att bryta och nya vanor
att implementeras? Hur väl näringen är anpassad till personens status och träningen, är otroligt viktigt
och i många avseenden helt avgörande både i ett kortare och längre perspektiv.
Som Kinesiolog får du även lära dig om olika flöden i kroppen, som kan påverka och till och med låsa
kroppens förmågor och funktioner. Vi har energiflödet, de vaskulära och lymfatiska systemet med alla
sina punkter, kunskaper om vilka organ som förknippas med alla olika punkter och muskler, hur
näringingsupptaget påverkas i samband med olika blockeringar av dessa flöden. Du kommer lära dig
mer specifikt om näring och kost, hur mycket det betyder och påverkar kroppen på alla plan.
Det viktigaste i allt detta är att förstå och kunna påverka sambanden som råder. Förstå helheten och
kunna se personen i alla nödvändiga perspektiv - det multidimensinella perspektivet:
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Perspektivfokus kommer dock under den här delkursen att vara mot rörelseapparaten och det anatomiska.

OPTIMAL FUNKTION - STRUKTURELL BALANS
När man tränar bör man sträva efter att ha muskulär och strukturell balans för att fungera optimalt. För
att klienten skall uppnå detta behöver man som terapeut/tränare kunna se kroppen i ett
multidimensionellt perspektiv. Huvudsakligen är det de ovan nämnda mentala aspekten och förmågan till
återhämtning samt insikt i vad syftet med med träningen är? Man behöver ha god kunskap och
sambandstänk om musklernas- och ledernas anatomi och funktion med en förståelse över vad de
anatomiska förutsättningarna.
Det vi strävar efter är optimal funktion genom strukturell balans.

MÅLSÄTTNING - SYFTE

Det är viktigt att lyssna in vad klienten själv har för syfte/syften med träningen. Förstår du syftet så
kommer det resultera i att klienten känner sig motiverad till träningen, oavsett om det är på gymmet, ute
eller hemma. Syftet behöver vara tydligt för att man skall kunna hjälpa på bästa sätt, dvs är det
odefinierat behöver man tillsammans komma fram till någon/några målsättningar och delmål; t.ex. bättre
tävlingsresultat, starkare vardagsrörelser, förebygga besvär, få bort smärta, bli smidigare? Som terapeut
kan patientens målsättning ofta ”endast” vara att bli smärtfri/må bra och då behöver man förstå och
kunna utgå från frisk rörelse.

MUSKLERNAS FUNKTION

En rörelse är ju sammansatt av aktivitet från flera muskler, vilka du självklart måste ha en god kunskap
om. Funktionen i de enskilda musklerna och hur de samordnar sig i muskelgrupper avgör vilka som är
smarta att rikta in sig på (rörelser/fixeringar, dynamiska/statiska, agonister/antagonister) när du skapar
klientens träningsprogram. Vidare behöver du ta stor hänsyn till dom rörlighetskrav som är en
grundförutsättning för s k fullt rörelseomfång ("Full Range of Motion”).

LEDERNAS FUNKTION

Utgångspunkten för leder är desamma som för musklernas funktion. Till detta tillkommer hänsyn till
ledernas funktion med ligament, rörelseaxlar och deras rörlighetskrav för fullt rörelseomfång. Normalt
och friskt tillstånd skiljer sig stort från när smärtimpulser av någon anledning är aktiva. Ålder och gamla
skador är faktorer som man behöver ha med i bedömningen ledrörlighet, i större utsträckning jämfört mot
muskulatur. Mekaniska begränsningar är svårare att påverka och förändra och kan ge en falsk
uppfattning att muskulatur är svag pga avsaknad av rörelse/funktion (därav vikten av passiva
rörelsetester).

DE ANATOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA

När du som tränare eller terapeut vet vad som är en frisk rörelse, blir det lättare att skapa rätt träning. En
led kan vara fullt frisk men bete sig onormalt för att musklerna inte är i balans – likväl som att leden själv
kan ha ett problem där för hög aktivering av muskulatur skulle förvärra ett problem.
För att skapa ett anpassat och säkert träningsprogram, räcker det inte med att vi kan den teoretiska
grundläggande funktionella anatomin och förstår vikten av balans/samspel mellan involverade strukturer
- vi behöver även se de individuella anatomiska förutsättningarna och genom dessa skapa säkert
träningsprogram.

DYNAMISK RÖRELSE

Med dynamisk rörelse syftar jag på aktiv rörelsefunktion av en muskel eller muskelgrupp, den riktning
och kraft som skapas av muskelkontraktion. Något som är dynamiskt är föränderligt. Själva rörelsen som
de samordnade musklerna skapar förändrar både position och riktningen av den kroppsdel som rörelsen
skapar.

STATISK FIXERING

En statiskt fixering eller position är motsatsen till det dynamiska. Något som arbetar statiskt ska vara
stilla/stillastående och ofta fungera som jämvikt mot rörelse. Statisk fixering skapas av
muskelkontraktioner i motsatt arbetande muskulatur - och ofta i kombination av kroppspositionsstabiliserande muskler - i syfte att motverka rörelse för att istället skapa stabilitet. (jämför gärna sporten

dragkamp – ju starkare den ena sidan drar, ju mer ska den andra hålla emot för att båda lagen ska stå
kvar på sina ben)

STABILA BASER

En dynamisk rörelse fungerar optimalt när den har en stabil bas (”grund”) att utgå ifrån, där
rörelseenergin blir mer koordinerad och balanserad i avsedd riktning. Kroppen skapar stabila baser
genom statiska kontraktioner i vissa strukturer (t.ex. bålen) för att andra strukturer ska kunna fungera
bättre i dynamiska rörelser (t.ex. armar och ben). Detta samband är i princip genomgående för alla
rörelser i rörelseapparaten och är förutsättningen för nivå av effekt och resultat. Kroppens stabila baser
är de interna stabila baserna, medans de externa stabila baserna är det kroppen stöder sig emot; t.ex.
det man står eller ligger på, hänger i eller hoppar ifrån.

DE TIO ALLMÄNNA FYSISKA FÄRDIGHETERNA

När man ska planera ett träningsprogram till en klient, så utgår man som tidigare nämt från det
multidimensionella perspektivet. Man ska ge träningsråd som främjar den balanserade helheten och
man bör sträva efter att skapa jämnvikt mellan de tio fysiska färdigheterna. Vad ”jämnvikt” innebär är
individuellt beroende på mål och syfte.
Generellt sett så brukar konsekvensen av för stora skillnader mellan ”de tio
fysiska färdigheterna” bli just fysisk obalans. Denna obalans behöver direkt
inte orsaka skador eller problem, men ger försämrad kapacitet. Om
obalansen dock ligger inom de förutsättningar och krav man har för sin
fysiskamålsättning med träningen eller t.ex. sitt arbete, så kommer det förr
eller senare att skapa hinder i form av försämrade resultat, skador,
överbelastningar och vidare obalanser.
Antingen primärt eller sekundärt.

Att tillgodose alla fysiska färdigheter lika mycket i ett träningsprogram
är inte möjligt. Man kommer behöva fokusera på att träna olika
färdigheter i olika perioder. Detta skall styras av patientens/Klientens målsättningar och utifrån
de besvär som ev. upplevs. Däremot så kan en viss grundnivå av de basala färdigheterna vara
bra att integrera i och med att de kommer generera så många positivia resultat. De
grundläggande färdigheterna är Styrka, Flexibilitet, Kardiovaskulär uthållighet och Balans.

TRÄNA FÖR EN BALANSERAD HELHET

Om man som Kinesiolog/Personlig Tränare utgår från det multidimensionella perspektivet på
rörelseappraten, så säkrar man upp och tillgodoser att de friska rörelserna förblir friska och muskulär
balans tränas. För att ha en fortsatt kontinuerlig progressiv utveckling, är det viktigt att alla strukturer
som skapar dessa förutsättningar tränas i en balanserad proportion, för att undvika att obalanser uppstår
eller att befintliga obalanser blir större.
Upplever sig klienten frisk och utan rörelseinskränkningar som skapar besvär eller smärta, så har han/
hon sällan insikt i behovet av att träna kroppen som en balanserad helhet. Svaga länkar behöver
identifieras och tillgodoses innan de orsakar besvär eller skador. Detta är en av de största och viktigaste
aspekterna och arbetsuppgifterna en Personlig Tränare har och något som bör eftersträvas av alla
terapeuter som ordinerar eller instruerar träning.
Det betyder förenklat att när en patient/klient ska få ett träningsråd eller ett träningsprogram, så behöver
man tänka på helheten inför varje given övning. Träningsprogrammet ska täcka in alla berörda strukturer
på ett smart sätt, utan att innehålla för många övningar, för många restriktioner och instruktioner.
Programmet ska täcka in givna fokusrörelser, men även tillgodose att de motsatta rörelserna får rätt
proportion av träning, så man skapar förutsättningar för en balanserad fysik. Man behöver hela tiden
tänka ett steg längre för att täcka in helheten.

INDIVIDUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
Varje enskild person har sina individuella förutsättningar, vilket kan innefatta ev anatomiska avvikelser
eller obalanser. Ofta är man höger- eller vänsterdominant, vilket skapar obalanser i styrka, stabilitet och
rörelse. Likaså påverkas t.ex. klientens rörelsemönster, ensidiga rörelser, styrkekrav, m.m. av flertalet
faktorer; genetik, miljö, vardagslivet, arbetslivet... Man kan även ha tränat enformiga rörelser (sport
specifik, t.ex. tennis, golf, kasta kula) eller ha gamla skador, som orsakar eller tvingar fram speciella
rörelser eller förutsättningar för rörelser.
SAMBANDEN - KÄNDA OCH OKÄNDA FÖRUTSÄTTNINGAR
Som tränare/terapeut ska man alltid ha en grundlig konsultation. Där ska det framkomma allt som
klienten har varit med om, som är av relevans för träningen. Det bör bl.a. inkludera målsättningar och
syfte med träningen, förhoppningar och förväntningar - både på träningen och dess resultat, men även
de som ligger på dig som tränare/terapeut? Alla tankar och frågor är bäst att diskutera innan ett
ömsesidig arbete och satsning startas från båda parter.
I praktiken innebär detta dock att man som tränare/terapeut endast har kunskap om en del av
grundstrukturen – den ”kända” delen. Den ”kända” delen är vad som upplevs och kan förmedlas av
klienten. Den är dock alltid påverkad av eller får många av sina förutsättningar från den ”okända” delen;
dvs det som klienten inte vet om eller upplever.
Den ”okända” delen är oftare mer intressant för mig som tränare att ta hänsyn till. Då kan jag förstå
underliggande styrkor eller svagheter som påverkar funktionen. Det är de okända delarna som måste
integreras i träningen för att kunna optimera och hålla kvar de friska rörelserna. För att kunna identifiera
och hitta de okända delarna kan man utföra olika typer av tester som utmanar både dynamisk rörelse
och statisk fixering (passiva och aktiva funktionstester), balans och koordination, styrka och uthållighet,
mfl.
Som Personlig Tränare kan man även välja ut olika typer av övningar och rörelser som ger bra med
information och visar vad som händer med kroppen under utförandet och i vissa fall efteråt. Fysisk
träning innebär ju alltid att man aktivt gör något, oavsett om det innefattar rörelse eller ej. Antingen väljer
man aktivt att (försöka) skapa rörelse eller så väljer man aktivt att skapa statisk stabilitet i fixerat läge.
Man frågar hur rörelserna upplevs under och efter utförandet, om något oväntat eller "fel" inträffar så
frågar man först vad som upplevdes vara svårt och orsaka/påverka resultatet av rörelsen, därefter kan
man kort beskriva vad man själv tror med utgångspunkt från informationen man fått samt kunskaper man
har. Om möjligt testa justera påverkbara förutsättningar (kroppspositioner, aktiveringar, riktningar, m.fl.)
för att se om rörelsen förbättrades?
När man utgår från det multidimensionella perspektivet så bör man tänka ett ”steg längre”. Man behöver
vara övertydlig med att förmedla hur respektive rörelse/övning skall utföras med rätt teknik, form, rörelse
tempo och anspänning i kroppen i kombination med huvudsyftet.
Det betyder att om vill vi hjälpa vår klient med att återfå full rörelse (tex att lyfta armen framför sig) så
finns det flera steg på vägen dit. Träningen kan ses som en påbyggnadskurs för involverade muskler –
steg "A" behöver klaras innan man kan börja med steg "B", allting bygger på varandra och skapar
plattformar för en stark, stabil och trygg utveckling.
Fungerar en rörelse inte optimalt så ska man kontrollera att alla strukturer, som har aktiva krav på sig för
att möjliggöra den friska rörelsen, fungerar som de ska. Ofta så kan man behöva bryta ner rörelsen i
flera mindre isolerade rörelser, struktur för struktur, om det är svårt att hitta var den svaga länken sitter.
Det gäller att försöka se och hitta sambanden i en rörelsekedja eller mer komplexa rörelsemönster.

Vi ska nu titta närmare på frisk rörelse i axelleden (Articulation Humeri) och fokusera på tre rörelser samt
en muskel för respektive rörelse. Förhållandena som beskrivs och själva modellen för frisk rörelse är ett
perspektiv som kan appliceras på alla rörelser och muskler i rörelseapparaten, i större eller mindre
utsträckning.

