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Abstrakt  

Introduktion: En reduktion av muskelmassa är en stor fysiologisk förändring till följd av 

åldrandet som kan medföra funktionsnedsättningar, inaktivitet och osjälvständighet. Det kan 

motverkas genom styrketräning. Vi har i klinik upplevt att äldre personer känt sig osäkra och 

oerfarna vid utförande av styrketräning. Vi ville med denna studie undersöka om den kliniska 

erfarenheten stämde överrens med äldre personers inställning och erfarenhet till styrketräning 

på gym. Syfte: Syftet med studien är att undersöka äldre personers inställning och erfarenhet 

av styrketräning på gym. Metod: En kvantitativ enkätstudie genomfördes på personer över 60 

år hos pensionärsföreningar i Luleå. Enkäten utvecklades självständigt av författarna till stu-

dien.  210 enkäter delades ut. Författarna undersökte samband inom gruppfördelningarna kön, 

ålder och utbildning. Resultat: 115 personer svarade på enkäten. Resultatet visade att äldre 

personer är positiva till styrketräning. 22 % uppgav att de aktivt styrketränar på gym. För sitt 

välmående prioriterar äldre personer att promenera. Äldre personer vill helst styrketräna med 

en ledare eller i en grupp.  Konklusion: Det finns en grund, utifrån äldres positiva inställning 

till styrketräning, för sjukgymnaster att motivera äldre personer till att utöva styrketräning. 

  

Nyckelord: Erfarenhet, inställning, sjukgymnastik, styrketräning, äldre personer.  
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Introduktion 
Vid verksamhetsförlagd utbildning i sjukgymnastisk klinik upplevde vi att äldre personer 

kände sig osäkra och oerfarna vid utförande av styrketräning. Vi fick även intrycket att äldre 

helst föredrog att promenera. Denna studie vill ta reda på om erfarenheter från klinik över-

ensstämmer med en större grupp äldre personer, gällande deras inställning och erfarenhet 

till styrketräning på gym. I rapporten avser ”äldre personer” människor över 60 år och in-

ställning syftar till en människas attityd eller uppfattning av ett objekt. ”Gym” begreppet in-

nefattar styrketräningslokaler.   

En reduktion av muskelmassa är en stor fysiologisk förändring till följd av åldrandet (Viidiik, 

2002; Ekwall, 2010; Rydwik, 2012). Vid 80-90 års ålder uppges muskelmassan vara cirka 

hälften så stor som vid 30 års ålder (Norberg, Lundman & Santamäki Fischer, 2012). Sarko-

peni är ett begrepp som används för att beskriva förlust av muskelmassa och muskelstyrka 

(Rydwik, 2012). Det kan uppstå av en normal åldrandeprocess eller på grund av sjukdom, 

som gör att muskelmassan minskar mer än vad som förväntas utifrån personens kön och ålder. 

Sarkopeni kan även uppkomma till följd av inaktivitet (Rydwik, 2012; Bauer & Sieber, 2008), 

men det kan också leda till inaktivitet eftersom tillståndet medför gångsvårigheter och nedsatt 

kroppsfunktion i form av minskad uthållighet och rörlighet (Rydwik, 2012; Morley, 

Baumgartner, Roubenoff, Mayer & Nair, 2001; Cruz-Jentoft et al, 2010). Sarkopeni är kopp-

lat till frailty. Begreppet frailty innebär att en person är bräcklig eller skör (Rydwik, 2012) och 

kan orsaka långsam gånghastighet, ofrivillig viktnedgång, ökad trötthet, nedsatt muskelstyrka 

och fysisk inaktivitet. Frailty kan således medföra risk för fall, funktionsnedsättning och 

osjälvständighet (Fried et al, 2001).  

Enligt statistiska centralbyrån (2012) har Sveriges befolkning över 65 år ökat med nästan 200 

000 de senaste tio åren. Det förutspås en fortsatt ökning nästa decennium med ytterligare 300 

000. Antal personer i åldrarna 80-99 år har ökat de senaste 50 åren, år 2011 var antalet i denna 

åldersgrupp nästan en halv miljon. Fram till år 2060 förutspås en fördubbling av personer i 

ålderspannet (Statistiska centralbyrån, 2012). Förekomsten av frailty kommer att öka i sam-

band med att den äldre populationen blir allt större (Sundell, 2011). 

Fysisk aktivitet och styrketräning har goda effekter för att motverka frailty och sarkopeni 

(Sundell, 2010; Landi et al, 2010). Fysisk aktivitet beskrivs som all sorts rörelse som ger en 

ökad energiomsättning. Förutom att det har god effekt mot frailty, så minskar det även risker-
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na för hjärt- kärl sjukdomar, typ 2 diabetes, sjukdomar i rörelseorgan samt psykisk ohälsa 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012a; Sundell, 2011). Styrketräning beskrivs som motståndsträ-

ning av muskler, genom att lyfta eller hålla emot en vikt (Chodzko-Zajko et al, 2009). Styrke-

träning är en fysisk aktivitet som kan medföra goda hälsofördelar, så som ökad muskelmassa, 

ökad bentäthet, förbättrad insulinkänslighet och sänkt blodtryck (Sundell, 2010). Tränings-

formen kan även förbättra proteinomsättningen, balansen, rörligheten och koordinationen 

(Thomeé, Augustsson, Wernbom, Augustsson & Karlsson, 2008). För bästa effekt av styrke-

träning bör den vara tung och explosiv samt innehålla funktionella moment (Thomeé et al, 

2008). Äldre personer har en ökad risk för fall och bör snabbt kunna aktivera sina muskler för 

att undvika skada. Minskningen av explosiv styrka har därför större funktionell betydelse för 

äldre, än minskningen i muskelmassa. Av den orsaken bör styrketräningen för äldre innehålla 

explosiva inslag (Rydwik, 2012). Det innebär måttligt tung belastning på cirka åtta till tio 

repetitioner, med så snabb hastighet som möjligt i den koncentriska fasen av rörelsen, cirka 

två till tre gånger i veckan (Thomeé et al, 2008).  

Tidigare studier har gjorts om äldre personers erfarenheter och motiv men inte om inställning 

till styrketräning. Mäkila, Hirvensalo & Parkatti (2010) undersökte hinder och motiv till fy-

sisk aktivitet. De som deltog i studien uppgav att de främsta hindren var dålig hälsa, bristande 

intresse och att det var för tidskrävande. Det fanns även deltagare i studien som sa sig vara för 

gamla för att vara fysiskt aktiva. Motiven till fysisk aktivitet uppgavs vara god hälsa, social 

interaktion med andra samt känslan av välbehag efter träning (Mäkila et al, 2010). I en under-

sökning av Riksidrottsförbundet (2010) framkom att 60- 70 åringar i första hand väljer att 

promenera medan styrketräning kom på sjunde plats av 28 aktiviteter. I en intervjustudie av 

Rydeskog, Frändin, och Hansson Scherman (2005) undersöktes äldres erfarenheter av styrke-

träning efter att de utövat träningsformen i sex månader. De kom fram till att äldre tyckte 

styrketräning var ett sätt för dem att komma hemifrån och få vara sociala, men att det också 

var nytt och obekant. Styrketräning upplevdes kunna lindra smärta, förebygga fysisk försäm-

ring och förbättra förmågan att klara av vardagliga aktiviteter. Majoriteten av de som deltog i 

studien var positiva till styrketräning och de tyckte även att deras självkänsla förbättrades. 

Intervjustudiens resultat var tänkt att kunna användas vid hälsopromotivt arbete om styrketrä-

ning och äldre (Rydeskog et al, 2005). 

Förlusten av muskelmassa är större hos män än hos kvinnor. Det beror på att män under åld-

randet får en kraftigare reducering av muskelvolym, eftersom de från unga år har en större 
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muskelmassa jämfört med kvinnor (Bauer & Sieber, 2008). Att vara fysiskt aktiv i sin ung-

dom har visat sig medföra en fortsatt aktiv livsstil livet igenom (Rydwik, 2012). Styrketrä-

ningens förmåga att kunna förbygga muskelsvaghet uppges vara en viktig faktor som bidrar 

till ett friskare och mer oberoende åldrande (Geirsdottir et al, 2012; Thomeé et al, 2008). 

Bland personer, 65 år och äldre, finns det idag fler kvinnor än män, det är något som håller på 

att ändras. I framtiden beräknas fler män än kvinnor i detta ålderspann (Statistiska centralby-

rån, 2012). En stigande ålder medför minskade motionsvanor, särskilt bland männen (Riksid-

rottsförbundet, 2003). Det finns ett samband mellan inaktivitet och dödlighet (Rydwik, 2012). 

Hos personer mellan 65-79 år är dödligheten högst hos de som inte har gått gymnasium och 

lägre bland dem som har eftergymnasial utbildning (Socialstyrelsen, 2012). Det har visat sig 

att de som är högutbildade är mer intresserade av styrketräning på gym än de lågutbildade 

(Engström, 2010). Styrketräning har länge förekommit i skolgymnastiken men fram till 1950- 

talet var det främst riktat till pojkar. Flickorna fick ägna sig åt estetik, mjukhet samt smidighet 

genom gymnastik, dans och rytmik (Lindroth, 2011).  

Rydwik (2012) skriver att sjukgymnaster behövs för att arbeta hälsopromotivt med äldre per-

soner. I ett större samhällsperspektiv erfordras sjukgymnaster för att sprida information, sam-

verka med olika verksamheter och erbjuda ett brett utbud av träningsmöjligheter för att äldre 

människor ska få behålla en aktiv livsstil (Rydwik, 2012). Det är välkänt att styrketräning kan 

öka muskelstyrka hos äldre personer (Morley et al, 2001; Hunter, McCarty & Bamman, 

2004), och medföra goda hälsoeffekter (Sundell, 2011). Utifrån denna kunskap, vill vi göra en 

studie på äldre personers inställning och erfarenheter av styrketräning på gym för att se om 

våra upplevelser från klinisk praxis stämmer. Förhoppningen med vår studie är att få kunskap 

om äldres inställning och erfarenheter av styrketräning, för att kunna tillämpa det i sjukgym-

nastiskt arbete med äldre personer.  
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Syfte 
Syftet med studien är att undersöka äldre personers inställning och erfarenhet av styrketräning 

på gym.  

Frågeställningar 

− Finns det samband inom grupperna kön, ålder och utbildning för ett idag, aktivt utö-

vande kopplat till tidigare erfarenhet av styrketräning? 

− Finns det samband inom grupperna kön, ålder och utbildning gällande äldre personers 

inställning till styrketräning? 

− Vilken aktivitet föredrar äldre att utöva för att må bra? 

− Hur vill äldre personer styrketräna?  

Metod 

Informanter 
En kvantitativ enkätstudie genomfördes för att undersöka äldre personers inställning och erfa-

renhet av styrketräning på gym. Vi kontaktade de lokala pensionärsföreningar “Pensionärer-

nas riksorganisation” (PRO), “Sveriges pensionärers riksförbund” (SPRF) och “Sveriges 

pensionärsförbund” (SPF) i Luleå. Föreningarna valdes ut på grund av deras höga medlems-

antal och rekryterades genom telefonkontakt med ordförande i respektive förening (pension-

ärernas riksorganisation, 2012; Sveriges pensionärers riksförbund, 2012; Sveriges pensionärs-

förbund, 2012). Studiedeltagarna representerade populationen “äldre personer i Luleå” och 

var ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier för deltagande i studien var att ha uppnått en 

ålder över 60 år. 100 enkätsvar eftersöktes.  

Enkät 
Enkäten bestod av frågor om inställning till styrketräning på gym, utifrån kön, ålder, utbild-

ning och tidigare erfarenhet av styrketräning (bilaga 1). Enkätfrågorna utvecklade vi själv-

ständigt då det inte fanns några tidigare enkäter i ämnet. En pilotstudie utfördes på tre testper-

soner som överensstämde med studiens inklusionskriterier, men inte ingick i populationen. 

Därefter genomfördes korrigeringar av frågornas utformning och enkäten återtestades på 

samma personer, vilket resulterade i en bra respons. Enkätens layout utformades i enkätsy-

stemet EvaSys.   
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Procedur  

Enkäterna delades ut vid tre pensionärsföreningsträffar under oktober 2012. På respektive 

möte genomfördes en överskådlig räkning av hur många personer som befann sig i lokalen.  

Utifrån det lämnades ett relevant antal enkäter på ett separat bord. Totalt delades 210 enkäter 

ut på de tre platserna. Innan deltagarna fick hämta sin enkät presenterades studien av pension-

ärsföreningens ordförande. Vi gav därefter en muntlig information utifrån informationsbrevet 

(se bilaga 2) och lämnade sedan lokalen. Deltagandet i studien var frivilligt och de som valde 

att delta uppmanades att själva hämta sin enkät. Efter ifyllnad av enkäten skulle den läggas 

tillbaka i det gemensamma svarskuvertet. Respektive pensionärsförenings ordförande fick 

ansvara för att skicka svarskuvertet till oss. När vi hade mottagit svarskuverten scannades de 

in i enkätsystemet EvaSys, där data sammanställdes. Därefter analyserade vi data genom att 

åldersmedianen togs ut för att dela in deltagarna i en äldre och en yngre grupp, även under-

grupper med kön och utbildning skapades. Efter det sammanställdes resultatet med procent-

sats i tabellform, som skulle uppvisa cirka tio procents skillnad för att en jämförelse mellan 

undergrupperna skulle kunna göras.  

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var anonymt, vilket innebar att hantering av data höll hög sekretess så 

att inte informanternas identitet kom till känna. Detta togs i beaktning när vi lämnade enkäten 

i lokalen. Vi medverkade varken vid ifyllande - eller vid insamling av enkäten. Detta gjordes 

för att undvika att vår närvaro påverkade svarsfrekvensen och svaren. Dock träffade vi med-

lemmarna i föreningarna och förklarade syftet med enkäten. Möjligheten eller risken, fanns då 

att personerna blev påverkade till att delta. Eftersom deltagandet var frivilligt, det poängtera-

des i informationsbrevet och på plats, bedömdes risken som liten. Vid utformningen av enkä-

ten var det viktigt att tänka på formuleringen av frågorna så att det inte försökspersonerna 

skulle ta illa upp, vilket kunde vara en psykologisk risk. Vi anser inte att enkätstudien kom att 

innebära några ekonomiska, fysiska eller sociala risker för deltagaren (Carter, Lubinsky & 

Domholdt, 2011). Dock finns det risker med vårt val av enkätfrågor som syftar till en persons 

inställning. Det kan förekomma en vilja att ”svara rätt”. Den risken har vi försökt minimera 

genom muntlig och skriftlig information (se bilaga 2) samt genom att låta enkäten vara ano-

nym och innehålla kryssfrågor. Nyttan med studien var att den kan öka förståelse och kunskap 

om äldre personers inställning till styrketräning. Studiens nytta bedömdes överväga riskerna.  
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Resultat 

Resultat av det totala urvalet 
Åldersspannet hos deltagarna i studien var mellan 60- 100 år. Totalt delades 210 enkäter ut 

och 115 personer deltog i studien, vilket gav en uppskattad svarsfrekvens på 55 %. Tabell 1 

ger information om att av de 99 personer som uppgav sitt kön var 32 % män. En åldersupp-

delning utfördes för att kunna jämföra subjekten mellan varandra. Den första gruppen kallades 

för ”yngre-äldre” och bestod av personer mellan 60-75 år (n=48). Den andra gruppen var per-

soner mellan 76-100 år och kallades för ”äldre -äldre” (n=55). Större delen av gruppen hade 

gymnasieutbildning eller högre. Vid jämförelse mellan utbildningsnivåer räknades gymnasie-

utbildning och högskola/universitetsutbildning samman till en grupp.   

 

Tabell 1. Bakgrundsdata  

Ålder, median (n=103) 

Kvinnligt kön (n=99) 

Andel med grund- eller folkskoleutbildning (n=102) 

Andel med gymnasieutbildning eller liknande (n=102) 

Andel med högskola eller universitetsutbildning (n=102) 

72 år 

68 % 

29 % 

44 % 

26 % 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 visar att cirka en tredjedel har styrketränat på gym efter tjugofem års ålder.  Det fö-

rekom en lägre erfarenhet av styrketräning från skolålder och före tjugofem års ålder. I dags-

läget styrketränar drygt en femtedel av deltagarna på gym.  

 

Tabell 2.  Erfarenheter av styrketräning  

Andel som brukar styrketräna på gym (n=107) 

Andel som styrketränade på gym före 25 års ålder (n=95) 

Andel som styrketränade på gym efter 25 års ålder (n= 88) 

Andel som fick lära sig om styrketräning i skolan (n=100) 

22 % 

14 % 

31 %  

6 % 
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Tabell 3 visar att promenader var den populäraste aktiviteten. Styrketräning kom på femte 

plats. Resultatet visade även att ”yngre -äldre” föredrog promenader och stavgång i högre 

grad (70 %) än ”äldre- äldre” (53 %).  Bland ”Yngre -äldre” valde tio procent styrketräning 

jämfört med gruppen ”äldre -äldre” där fem procent valde träningsformen. I skillnader mel-

lan män och kvinnor visade det sig att kvinnor var mer benägna att ha en större spridning på 

val av aktiviteter (sju), jämfört med männen (fem), där dans och stavgång inte förekom. Gäl-

lande utbildningsnivåer kunde inga skillnader utläsas.  

 

Tabell 3. Hela gruppens resultat av de populäraste aktiviteterna, som äldre i första hand, 

valde att utöva för att de skulle må bra (n=88)  

 

Promenad 

Gympa 

 

43 % 

14 % 

 

Cykling 

Stavgång 

14 % 

13 % 

 

Styrketräning 

Simning 

Dans 

Längdskidåkning  

Golf 

Jogging 

8 % 

5 % 

3 % 

1 % 

0 % 

0 % 

 

 

 

 

Resultaten i Tabell 4 (se sida 8) redogör för att hela gruppen överlag var positiva till styrke-

träning. De skattade att det passade deras åldersgrupp, ökade deras välmående, gjorde dem 

starka och kunde öka deras självständighet. På frågan om att styrketräning skulle vara farligt 

för äldre personer angav mer än hälften att så inte var fallet.  En tredjedel uppgav ”ingen upp-

fattning” vid påståendet om att styrketräning skulle kunna förvärra smärttillstånd. Angående 

vad äldre personer ansåg att de kunde om styrketräningens utförande och effekter sågs en 

jämn spridning av svarsalternativen och inget specifikt mönster kunde utläsas.  
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Tabell 4. Hela gruppens resultat av inställningsfrågor (fråga 2.2 – 2. 9, se bilaga 2) 

 

 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer i 

större grad 

Instämmer 

helt 

Ingen upp-

fattning 

Styrketräning på gym 

passar bara för yngre 

(n= 88)  45 % 7 % 14 % 18 % 15 % 

Styrketräning leder 

till ökat välmående 

(n= 94) 6 % 5 % 25 % 53 % 11 % 

Styrketräning är farlig 

för äldre (n= 89) 54 % 22 % 6 % 1 % 17 % 

Styrketräning gör mig 

stark (n= 85) 6 % 11 % 31 % 33 % 19 % 

Om jag har smärta 

kan styrketräning för-

värra mitt tillstånd (n= 

72) 22 % 24 % 7 % 13 % 33 % 

Styrketräning gör att 

jag kan klara mig 

själv längre (n= 85) 5 % 13 % 19 % 43 % 20 % 

Jag har god kunskap 

om hur styrketräning 

ska utföras (n= 80) 20 % 26 % 17 % 13 % 24 % 

Jag har god kunskap 

om styrketräningens 

effekter (n= 82) 19 % 19 % 25 % 14 % 23 % 
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Resultat av könsskillnader 
Vid jämförelser mellan män och kvinnor i tabell 5 förekom ingen skillnad i om de brukar 

styrketräna på gym. Fler män än kvinnor hade styrketränat på gym före 25 års ålder.  

 

 

Av tabell 6 (se sida 10) kunde utläsas att männen och kvinnorna var positiva till styrketräning 

på gym. Vid skillnader mellan könen visade resultatet att männen i något större utsträckning 

än kvinnorna uppgav att styrketräning bara passade för yngre personer och att det i mindre 

grad kunde leda till ökat välmående. Män uppger även i högre grad än kvinnorna att styrke-

träning var farligt, tretton procent valde alternativen ”instämmer i större grad” och ”instäm-

mer helt” jämfört med kvinnornas totala tre procent på samma svarsalternativ. Männen ansåg 

i lägre grad jämfört med kvinnorna att styrketräning kunde påverka deras självständighet. 

Större andel kvinnor än män uppgav att smärta kunde förvärras av styrketräning. Kvinnor 

ansåg sig ha lägre kunskaper om styrketräningens utförande och dess effekter. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.  Män (n=32) och kvinnors (n=67) erfarenheter av styrketräning) 

Männens resultat står till vänster om skiljetecknet och kvinnors resultat står till höger 

 

Andel som brukar styrketräna på gym (n=31/ n=64) 

Andel som styrketränade före 25 års ålder (n=26/ n=60) 

Andel som styrketränade efter 25 års ålder (n= 24/ n=57) 

Andel som fick lära sig om styrketräning i skolan  

(n=26/ n=61) 

 

23 % / 23 % 

27 % / 10 % 

33 % / 32 % 

8 %  /   7 % 
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Tabell 6. Resultat av inställning till styrketräning på gym (fråga, 2.2- 2.9, se bilaga 2)  

Män (n=32) och Kvinnor (n=67)  

Männens resultat står till vänster om skiljetecknet och kvinnors resultat står till höger 

 

 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer i 

större grad 

Instämmer 

helt 

Ingen upp-

fattning 

Styrketräning på gym 

passar bara för yngre 

(n= 28/ n=62) 43 % / 50 % 4 % / 6 % 21 % / 8 % 25 % / 15% 7 % / 21 % 

Styrketräning leder 

till ökat välmående 

(n= 29/ n=63) 10 % / 3 % 7 % / 5 % 28 % / 22 %  45 % / 60% 10 % / 10%  

Styrketräning är far-

lig för äldre (n= 29 

/n=62) 48 % / 61 % 24% / 18 % 10 % / 3 % 3 % / 0% 14 % / 18% 

Styrketräning gör mig 

stark (n= 31/ n=59) 3 % / 3 % 13 % /10 % 42 % / 27 % 32 % / 42%  10 % / 22% 

Om jag har smärta 

kan styrketräning 

förvärra mitt tillstånd 

(n= 32 / n=63) 19 % / 25 % 34 % / 17% 6 % / 8 % 9 % / 14 % 31 % / 35% 

Styrketräning gör att 

jag kan klara mig 

själv längre (n= 32 / 

n=61) 16 % / 7 % 16 % / 10% 0 % / 20 % 50 % / 44% 19 % / 20% 

Jag har god kunskap 

om hur styrketräning 

ska utföras (n= 29/ 

n=62) 10 % / 26 % 34 % / 23% 24 % / 16 % 21 % / 11% 10 % / 29% 

Jag har god kunskap 

om styrketräningens 

effekter (n= 31/ 

n=61) 19 % / 21 % 10 % /18 % 39 % / 20 % 19 % / 13%  13 % / 28% 
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Resultat av åldersskillnader  
Tabell 7 visar att större andel i gruppen ”äldre- äldre” har styrketränat på gym före 25 års ål-

der. Ingen i gruppen ”yngre-äldre” hade fått lära sig om styrketräning i skolan. Det var ingen 

skillnad mellan grupperna om de brukade styrketränat på gym.  

Tabell 7. ”Yngre –äldre”(n=48) och ”äldre-äldres” (n=55) erfarenheter av styrketräning. 

”Yngre-äldres” resultat står till vänster om skiljetecknet och ”äldre-äldres” resultat står till 

höger 

 

Andel som brukar styrketräna på gym (n=47 / n=51) 

Andel som styrketränade före 25 års ålder (n=42 / n=45) 

Andel som styrketränade efter 25 års ålder (n= 41 / n=41) 

Andel som fick lära sig om styrketräning i skolan  

(n=43/ n=48 ) 

 

23 % / 22 % 

5 % / 18 % 

27 % / 32 % 

 0 % / 10 % 

 

Tabell 8 (se sida 11) visar att hälften av gruppen ”yngre –äldre” ansåg att styrketräning på 

gym passar deras ålder och skattar till större del, jämfört med gruppen ”äldre –äldre”, att styr-

keträning leder till ett ökat välmående. Vid påståendet om att styrketräning kunde vara farligt 

för äldre uppgav gruppen yngre-äldre” alternativet ”instämmer inte” till 70 procent jämfört 

med gruppen ”äldre- äldres” 43 procent. Gällande påståendet om att styrketräning kunde för-

värra smärttillstånd så visar resultatet att en tredjedel av gruppen ”yngre –äldre” uppgav ”in-

stämmer inte” medan gruppen ”äldre-äldre” till 15 procent uppgav samma svarsalternativ. 

Vidare skattade ”yngre- äldre” sig ha lägre kunskap om styrketräningens effekter och utfö-

rande jämfört med gruppen ”äldre-äldre”.  
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Tabell 8. Resultat av inställning till styrketräning på gym (fråga, 2.2-2.9, se bilaga 2)  

”yngre –äldre” (n=48) och ”äldre-äldre” (n=55).  

”Yngre-äldres” resultat står till vänster om skiljetecknet och ”äldre-äldres” resultat står till 

höger 

 

 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer i 

större grad 

Instämmer 

helt 

Ingen upp-

fattning 

Styrketräning på gym 

passar bara för yngre 

(n= 46/ n=46) 50 % / 37% 11 % / 2 % 11 % / 15% 22 % / 20 % 7 % / 26 % 

Styrketräning leder 

till ökat välmående 

(n= 47 / n= 49) 4 % / 4 % 2 % / 8 % 23 % / 29 % 60 % / 49 % 11 % / 10% 

Styrketräning är farlig 

för äldre (n= 46/ 

n=49) 70 % / 43% 15 % / 29% 7 % / 2 % 0 % / 2 % 9 % / 24 % 

Styrketräning gör mig 

stark (n= 44 / n=50) 5 % / 6 % 7 % / 16 % 36 % / 28 % 34 % / 32 % 18 % / 18% 

Om jag har smärta 

kan styrketräning för-

värra mitt tillstånd (n= 

46 / n= 52) 33 % / 15% 20 % / 27% 9 % / 8 % 11 % / 15 % 28 % / 35% 

Styrketräning gör att 

jag kan klara mig 

själv längre (n= 46 / 

n =50 ) 7 % / 4 % 13 % / 14% 13 % / 22 % 48 % / 42 % 20 % / 18% 

Jag har god kunskap 

om hur styrketräning 

ska utföras (n= 44 / 

n=50) 20 % / 22% 34 % / 18% 16 % / 22 % 9 % / 18 % 20 % / 22% 

Jag har god kunskap 

om styrketräningens 

effekter (n=43 /n= 52) 21 % / 17% 28 % / 10% 23 % / 31 % 9 % / 19 % 19 % / 23% 
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Resultat av utbildningsskillnader 
Resultatet av tabell 9 visar att de med högre utbildning brukar styrketräna mer än de med 

lägre utbildning. Det finns ingen skillnad mellan grupperna angående ifall de styrketränat före 

25 års ålder. Jämförelser mellan låg- och högutbildade visade inte någon skillnad i om de 

styrketränade på gym. Personer med en högre utbildning styrketränade i högre grad än de med 

lägre utbildning.  

 

Tabell 9. Folk- och grundskoleutbildning (n=30), samt gymnasieutbildning eller högre 

(n=72) erfarenheter av styrketräning.  

Folk- och grundskoleutbildnings resultat står till vänster om skiljetecknet och gymnasieut-

bildning eller högre står till höger 

 

Andel som brukar styrketräna på gym (n=29 / n=69) 

Andel som styrketränade före 25 års ålder (n=27/ n=60) 

Andel som styrketränade efter 25 års ålder (n= 25 / n=58) 

Andel som fick lära sig om styrketräning i skolan  

(n=29 / n=66) 

 

7 % /  28 % 

11 % / 13 % 

16 % / 36 % 

 7 % / 5 % 

 

Tabell 10 (se sida 14) visade att personer med gymnasieutbildning eller mer, i högre grad än 

gruppen med lägre utbildning, skattade att styrketräning passade deras åldergrupp och ökade 

deras välmående. Högutbildade ansåg sig ha större kunskap jämfört med de med lägre utbild-

ning, om styrketräningens effekter och utförande. Personer med lägre utbildning besvarade 

frågorna i större utsträckning med ”ingen uppfattning”.   

 

 

 

 

 

 



 

 14 

Tabell 10. Resultat av inställning till styrketräning på gym (fråga, 2.2- 2.9, se bilaga 1) 

folkskole- eller grundskoleutbildning (n=30) och gymnasieutbildning eller högre (n=72) 

Folk- och grundskoleutbildnings resultat står till vänster om skiljetecknet och gymnasieut-

bildning eller högre står till höger 

 

 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

i låg grad 

Instämmer i 

större grad 

Instämmer 

helt 

Ingen upp-

fattning 

Styrketräning på gym 

passar bara för yngre 

(n= 25 / n= 69) 32% / 46 % 4 % / 7 % 12 % / 17 % 28% / 16% 24 % /13 % 

Styrketräning leder till 

ökat välmående (n= 27 

/ n = 69) 7 % / 3 % 11 % / 3% 15 % / 30 % 52 % /55 % 15 % / 9 % 

Styrketräning är farlig 

för äldre (n= 27 / n= 

69) 52% / 57 % 19 % / 23%  7 % / 4 % 0 % /  1% 22 % / 14% 

Styrketräning gör mig 

stark (n= 28 / n=67) 4 % / 3 %  14 % / 9 % 21 % / 37 % 39 % / 31% 21 % / 19% 

Om jag har smärta kan 

styrketräning förvärra 

mitt tillstånd (n= 28 /n 

=69) 11% / 29 % 25 % / 25% 7 % / 9 % 11% / 10 % 46 % / 28 % 

Styrketräning gör att 

jag kan klara mig själv 

längre (n= 29 /n =67) 7 % / 3 % 10 % / 10% 17 % / 19 % 41% / 49 % 24 % / 18 % 

Jag har god kunskap 

om hur styrketräning 

ska utföras (n= 28 / n= 

69) 36% / 14 % 18 % / 28% 14 % / 17 % 0 % / 19 % 32 % / 22 % 

Jag har god kunskap 

om styrketräningens 

effekter (n=28/n=68) 39% / 12 % 11 % / 21% 18 % / 29 % 7 % / 14 % 25 % / 23 % 
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Tabell 11 redovisar att äldre personer främst vill träna med en ledare och/eller i en grupp. Ett 

lägre antal vill inte styrketräna.  

 

Tabell 11. Resultat av fråga 2.10 ”hur skulle du vilja styrketräna?” 

En sammanställnig av hela gruppens resultat (n=115) (se bilaga 2) 

 

Helt ensam (n= 16) 

 

 

14 % 

 

Tillsammans med en ledare (n= 34) 

 

I en grupp (n= 29) 

 

Med en vän (n= 17) 

 

Jag vill inte styrketräna (n= 19) 

 

30 % 

 

25 % 

 

15 % 

 

16 % 
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Sammanfattning av resultatet 
- Äldre personer hade en positiv inställning till styrketräning.  

- Vid enkätens ifyllande brukade 22 % styrketräna på gym.  

- Större andel män och personer över 76 år hade styrketränat på gym före 25 års ålder.  

- Den aktivitet som äldre prioriterade att utöva för sitt välmående var promenader.  

- Personer mellan 60-75 år var något mera positiva till styrketräning jämfört med personer 

som var 76 år och äldre. 

- Det gick inte att se något specifikt mönster om vad den totala gruppen tyckte sig kunna om 

styrketräningens utförande och effekter. På gruppnivå kunde utläsas att ”yngre -äldre” och 

kvinnor uppskattade sig ha en lägre kunskap om styrketräning.  

- Båda könen var positiva till styrketräning men vid jämförelser mellan män och kvinnor vi-

sade resultatet att män hade de en något mer negativ syn på styrketräning. 

- Kvinnor ansåg i större utsträckning än män att styrketräning kunde förvärra deras smärttill-

stånd.  

- Män tyckte i högre grad att styrketräning kunde vara farligt jämfört med kvinnor.  

- Personer med gymnasieutbildning eller högre styrketränade mer än de med lägre utbildning 

och hade en mer positiv inställning till styrketräning. 

- Äldre personer ville helst styrketräna tillsammans med en ledare eller i en grupp.  
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Metoddiskussion 
Utifrån ett kronologiskt åldrande sätts gränsen för att tillhöra gruppen “äldre” ofta vid 65 år 

(Ekwall, 2010). Det finns även organisationer som anser att personer räknas som “äldre” efter 

60 års ålder (World Health Organization, 2012). I Sverige kan pension tas ut från och med 61 

års ålder (pensionsmyndigheten, 2012). Dessa kriterier låg till grund för att vi valde 60 år som 

minimum ålder för att få inkluderas i vår studie. Vi hade inget exklusionskriterium, vi borde 

ha haft som kriterium att man endast fick svara på enkäten en gång. Det finns en risk att en 

person kan ha varit medlem i flera pensionärsföreningar och då svarat på enkäten vid flera 

tillfällen.  

 

Studien är en kvantitativ undersökning med enkätfrågor om äldre personers inställning och 

erfarenhet till styrketräning på gym. Inga tidigare studier på ämnet hade hittats innan enkäter-

na delades ut. Det medförde att vi utvecklade frågorna själva. Nackdelen med att själva ut-

forma enkäten var att vi inte hade någon tidigare erfarenhet av det. Fördelen med att själva 

utforma enkäten var att vi kunde ställa frågor som var relevanta för vårt syfte. När resultatet 

hade sammanställts hittades en intervjustudie som syftade till att undersöka äldres erfarenhet-

er av styrketräning (Rydeskog et al, 2005). Många av studiens kategorier hade vi kunnat in-

spireras av för att få till en mer omfattande enkät, som hade kunnat kompletteras med frågor 

om anledningen till varför äldre inte vill styrketräna. Vi anser dock att våra enkätfrågor har 

varit relevanta i förhållande till vårt syfte.  

 

För att vår enkät skulle vara valid valde vi att göra en pilotstudie som testades och korrigera-

des två gånger. Vi genomförde inte något reliabilitetstest av vår enkät. Vi kan därför endast 

spekulera i enkätens reliabilitet. Enligt Trost (2012) så kan ordvändningar och negationer i 

frågor leda till missuppfattningar. I vår enkät förekom frågor och påståenden som kan ha med-

fört att deltagarna haft svårt att veta vad vi menat och därav tolkat frågan på ett annat sätt än 

vad vi hade för avsikt. Det gör att vi misstänker att vår enkät har en låg reliabilitet.  

  

Enkätsystemet EvaSys användes för utformande och bearbetande av enkäterna. För att för-

enkla bearbetningsprocessen för enkätsystemet valde vi att deltagarna fick kryssa i sin ålder 

utifrån förutbestämda ålderspann (se bilaga 1). Detta medför att vi inte får en exakt deltagar-

ålder men vi tror inte att det påverkar resultatet. Vi hade kunnat analysera deltagarnas ålder 

för hand men då vi efterfrågade 100 enkätsvar så kändes vår valda metod som minst tidskrä-



 

 18 

vande. Deltagarna delades in i undergrupper efter ålder, kön och utbildningsnivå för att vi 

ville jämföra skillnader inom grupperna. För att enkelt kunna genomföra jämförelser delades 

varje undergrupp in i två grupper. Utbildningsnivåer delades in i två grupper för att jämföra 

högre utbildning med lägre utbildning. Anledningen till att gymnasieutbildning och högskole-

utbildning bildade en grupp, var för att de inte ingår i skolplikten och är frivilliga (skolverket, 

2012).  

 

Valet att göra en enkätstudie gjordes för att enkäter är väl lämpade att användas vid attityd 

och åsiktsfrågor samt för att kunna nå en stor grupp personer samtidigt och underlätta bear-

betning av data (Ejvegård, 2009). Ejlertsson (2005) skriver att enkäter är kostnads- och tidsef-

fektiva samt innehåller standardiserade frågor och information. Vi har upplevt att vår enkät 

till viss del har bemött ovanstående beskrivningar. Utformningen av studiens enkätfrågor kan 

diskuteras då de bestod av kryssalternativ på en skala från “instämmer inte- instämmer i låg 

grad- instämmer i större grad - instämmer helt- ingen uppfattning”(se bilaga 1). Enligt Ej-

vegård (2009) bör attitydskalor bestå av udda antal steg, vilket vår skala gör. Det mittersta 

värdet på skalan tenderas vara det alternativ som främst väljs på grund av en osäkerhet hos 

informanterna (Ejvegård, 2009). Svarsalternativet “ingen uppfattning” placerades därför vid 

sidan om alternativen “instämmer inte till instämmer helt” för att få respondenterna att ta 

ställning.  

 

Enligt Trost (2012) är en bra svarsfrekvens mellan 50- 75 %.  Vår studie har en uppskattad 

svarsfrekvens på 55 %, för att vi kan ha räknat fel när vi gjorde den överskådliga räkningen av 

antalet personer i lokalen.  Av den anledningen lämnades ett överskott på cirka fem enkäter 

per lokal. Detta medför att vi bara kan ha en uppskattad svarsfrekvens. Den relativt höga upp-

skattade svarsfrekvensen tyder på att vi efterfrågat rätt målgrupp som varit positiva till att 

delta i studien. Anledningen till resterande bortfall kan ha berott på att ämnet inte intresserade 

informanterna. En annan anledning skulle kunna bero på åldersrelaterade sjukdomar, som 

exempelvis kan påverka minnet, koncentrationen och uppmärksamheten (Dehlin & Rundgren, 

2007). Alla dessa funktioner är relevanta för att kunna fylla i enkäten och det skulle kunna 

vara en anledning till bortfall.  

 

Utifrån hela gruppens resultat varierade svarsfrekvensen på frågorna mellan 93 % - 63 %. De 

frågor som hade högst svarsfrekvens var “brukar du styrketräna på gym?” med svarsalternativ 

ja eller nej och frågan “hur skulle du vilja styrketräna?”. Den förstnämnda frågan hade bara 
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två svarsalternativ och vi tror att den därför var lätt att svara på. Den andra frågan har ställts 

på ett konkret sätt och det kan vara orsaken till den höga svarsfrekvensen.  

Lägst svarsfrekvensen hade frågan “Om jag har smärta kan styrketräning förvärra mitt till-

stånd” (se bilaga 1). Enligt Ejvegård (2009) kan ett stort bortfall på en fråga orsakas av att den 

är otydligt formulerad. Vi tror att frågan kan ha varit svår att förstå. Frågans formulering kan 

tolkas som att erfarenhet behövs för att kunna ta ställning, vilket inte var vårt syfte. En om-

formulering av frågan till “Jag tror att styrketräning kan förvärra mitt eventuella smärttill-

stånd” hade kunnat resultera i en högre svarsfrekvens. Under pilotstudien uppgav inte testper-

sonerna att frågan var svår att tolka. På frågorna “Jag anser mig ha god kunskap om hur styr-

keträning ska utföras” och “ Jag anser mig ha god kunskap om styrketräningens effekter på 

kroppen”, var svarsfördelningen för hela gruppen väldigt jämn och inget specifikt mönster 

kunde utläsas. Det kan bero på att vi inte utformat frågorna tillräckligt tydligt. Vi valde att 

inte använda oss av öppna frågor, eftersom vi ville få informanterna att ta ställning, för att 

underlätta sammanställningen av enkäten. Vi hade kunnat kombinera våra svarsalternativ med 

öppna frågor för att informanterna skulle ha fått möjlighet att kommentera frågorna. Det hade 

kunnat medföra en förklaring till det interna bortfallet samt fördjupat vårt resultat. På frågan 

“Välj den aktivitet som du tycker är viktigast för att du ska må bra” som skulle ha besvaras 

med ett alternativ, förekom ett bortfall på 27 svar. Det kan ha berott på att några ändå, valt att 

besvara frågan med flera svar, vilket då redovisades som ett bortfall. Det hade kunnat vara 

bättre att haft en öppen fråga så att informanterna själva fick gradera fler aktivteter.  

 

Vid utdelningen av enkäterna presenterade vi vår studie enligt informationsbrevet, (se bilaga 

2) för att standardisera processen så att alla deltagare fick samma information. Det vi inte 

kunde påverka var respektive ordförandes olika sätt att förespråka vår närvaro, både innan vi 

kom till mötet och direkt efter att vi lämnat enkäterna. Det kan ha medfört att det förekommit 

skillnader i påverkan till att delta mellan pensionärsföreningarna, eftersom deltagandet var 

frivilligt tror vi inte att denna yttre påverkan har haft så stor betydelse. Studien syftade inte till 

att undersöka skillnader mellan pensionärsföreningarna, vilket gjorde att enkäterna skickades 

till oss anonymt.  

 

Gällande de risker vi tidigare nämnt i metoddelen ”etiska överväganden” så tror inte vi att 

viljan att ”svara rätt” har varit så stor att det kan ha påverkat vårt resultat. Vi tror även att vi 

har varit tydliga med att det var deltagarens åsikt vi var ute efter. Däremot finns risken att 

deltagarna kan ha missuppfattat vad vi menar med “styrketräning” och “inställning” vid ifyl-
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lande av enkäten. För att förtydliga valde vi att tillägga “gym” i beskrivningen. Det kan ha 

underlättat informationen men kan också ha missuppfattats och kopplats till träningspass i 

grupp likt aerobics, vilket vi inte syftade till. Öppna frågor hade kunnat användas för att för-

tydliga enkäten. Om vi hade stannat kvar under tiden deltagarna fyllde i enkäterna kunde vi 

nog fått ett mindre internbortfall. Ett alternativ hade varit att genomföra en intervjustudie 

istället för att undvika missuppfattningar eller definitionsfel. Vi anser dock att en enkätstudie 

har varit bra för vår studie, eftersom vi har fått med en större del av populationen jämfört med 

om vi hade valt att göra en intervjustudie.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka äldre personers inställning och erfarenhet av styrke-

träning på gym. Resultatet tyder på att äldre personer har en positiv inställning till styrketrä-

ning på flera aspekter. De instämmer i hög grad att styrketräning leder till ökat välmående och 

självständighet. Dessa två faktorer tycker vi borde vara motivation till att utöva styrketräning. 

Äldres positiva inställning till styrketräning verkar inte kunna kopplas till att de faktiskt styr-

ketränar. Rydeskog et al, (2005) beskriver att äldre personers erfarenheter av styrketräning 

upplevs som positiva, vilket stödjer vårt resultat. Vår studie åskådliggör att äldre personer har 

låg erfarenhet av träningsformen både från sin skolgång och genom livet. Den låga erfaren-

heten kanske är anledningen till den relativt låga andel som styrketränar i dagsläget.  

 

För att äldre människor ska börja styrketräna måste de få erfarenhet av träningsformen, 

kanske genom informationsträffar och gratis “prova på träning” i gym. Rydeskog et al (2005) 

skriver att gym behöver tillgänglig göras för äldre personer och Dionigi (2007) menar att det 

är viktigt att äldre personer introduceras till styrketräning i gymmet med stöd från tränings-

kunnig personal. Därmed har sjukgymnaster en viktig roll att närvara i gymmiljöer och intro-

ducera äldre för träningsformen. Det kan vara så att äldre behöver motiveras till att styrke-

träna trots deras positiva inställning. Sjukgymnaster kan skapa sociala evenemang där fysisk 

aktivitet och styrketräning blir ett sätt för äldre att prova på styrketräning, motiveras och få 

umgås med andra människor. För att nå personer som inte vill träna i sociala sammanhang 

skulle alternativ träning kunna ske via internet i patientens hemmiljö. Sjukgymnaster skulle 

även kunna styrketräna med patienten, i ett hälsopromotivt syfte, i dennes hem. Det finns då 

möjlighet för sjukgymnasten till att motivera personen och bidra till en social interaktion. Vid 

frågor om kunskap och styrketräning har det varit en allt för stor spridning på resultaten för att 

några slutsatser ska kunna konstateras för hela gruppen, dock förekommer vissa skillnader i 

några av undergrupperna. Vi anser därför att sjukgymnasten bör ge individanpassad informat-

ion om styrketräningens effekter och utförande till äldre personer.  

 

På frågan om vilken aktivitet äldre väljer för att må bra, valde majoriteten av informanterna 

promenader. Detta resultat är rimligt eftersom endast en aktivitet fick väljas. Vårt resultat 

stämmer överrens med riksidrottsförbundets (2010) resultat. Vi tror att äldre väljer att prome-

nera för att det är lättillgängligt och socialt. Rydwik (2012) skriver att all fysisk aktivitet är 

bra och medför många positiva och sociala hälsoeffekter. Att vara fysiskt aktiv kan medföra 
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att funktionsförmågan kan vidhållas genom hela livet. För att kunna behålla en bra gångfunkt-

ion krävs en god muskelstyrka (Rydwik, 2012) som kan uppnås via styrketräning och bidra 

till ett mer oberoende åldrande (Geirsdottir et al., 2012; Thomeé et al., 2008; Sundell, 2011; 

Morley et al, 2011). Ur ett hälsopromotivt perspektiv tycker vi att sjukgymnaster bör infor-

mera om sambandet mellan muskelstyrka och gångfunktion, för att öka förståelsen och på så 

vis kunna öka utövandet av styrketräning hos befolkningen. Sjukgymnastens roll är därmed 

viktig för att äldre ska kunna fortsätta vara aktiva i sin vardag. I Sverige beräknas kostnaden 

för ohälsa till minst 55 miljarder kronor varje år. Dessa siffror står bland annat fysisk inaktivi-

tet för (Folkhälsoinstitutet, 2012b). Vår profession bör fokusera på att få äldre att börja utöva 

styrketräning både på individnivå och riksnivå för att minska vårdkostnader i samhället och 

förebygga negativa effekter av åldrandet. 

 

Äldre personers inställning och erfarenhet av styrketräning skiljer sig i förhållande till kön, 

ålder och utbildning. Resultatet visar att män och kvinnor är positiva till styrketräning på gym 

men vid jämförelser mellan könen är männen något mer negativt inställda till styrketräning. 

Det kan utläsas på frågor om styrketräning passar deras åldersgrupp och om det skulle kunna 

öka deras självständighet och välmående. Män anser i högre grad än kvinnor att styrketräning 

kan vara farligt. Resultatet finner vi förvånande eftersom män borde ha större erfarenhet av 

styrketräning då det tidigare förekom inom skolidrotten för deras del (Lindroth, 2011). En 

anledning till att männen är mer negativa till styrketräning skulle kunna bero på att det even-

tuellt finns mer män i studien som har nått en hög ålder.  Resultatet visar att gruppen “äldre-

äldre” är litet mera negativt inställda till styrketräning jämfört med gruppen “yngre-äldre”. 

Riksidrottsförbundets (2003) skriver att motionsvanorna minskar mer ju äldre en person blir, 

dock ses tendenser att männens motion minskar mest. Det kan vara orsaken till att männen i 

vår studie ansåg att i något högre grad än kvinnorna att styrketräning kunde vara farligt. Vårt 

resultat tyder på att sjukgymnaster bör fokusera på att förbättra männens inställning och utö-

vande av styrketräning, med tanke på att förlusten av muskelmassa är större hos männen 

(Bauer & Sieber, 2008). Denna könsgrupp kommer även öka mest i åldrarna 65 år och uppåt, 

därför tycker vi att sjukgymnaster i mötet med äldre män kan ha detta i åtanke. Därmed är det 

inte sagt att sjukgymnaster ska bortse från äldre kvinnor.  

 

Tsutsumi, Don, Zaichkowsky och Delizonna (1997) samt Rydskog et al, (2005) skriver att 

fysisk aktivitet kan öka självförtroende. Kvinnorna i vår studie upplever sig har lägre kunskap 

om styrketräningens effekter och utförande, dock är det ingen skillnad mellan män och kvin-
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nor när det kommer till att utöva styrketräning. Fler kvinnor än män har också inställningen 

att styrketräning kan förvärra deras smärttillstånd. Det kan bero på att de faktiskt har lägre 

kunskaper om styrketräningens effekter och utförande eller så har de upplevt att så är fallet. 

Gruppen “yngre-äldre” har även de skattat sig ha lägre kunskap om styrketräningens utfö-

rande och effekter än den äldre gruppen (76- 100 år). Det kan bero på att den äldre gruppen i 

högre utsträckning har styrketränat före 25 års ålder och därmed har mer erfarenhet än den 

yngre gruppen. En möjlig orsak är att det förekommer mer kvinnor i den yngre gruppen. 

Kvinnor utövade inte styrketräning under skolidrotten fram till 1950-talet, vilket kan vara 

anledningen till att kvinnor har en mindre erfarenhet av träningsformen före 25 års ålder 

(Lindroth, 2011). 

Engström (2010) skriver att högutbildade är mer intresserade av styrketräning på gym jämfört 

med lågutbildade, vilket kan kopplas till vår studie. Resultatet visar att personer med högre 

utbildning har en mer positiv inställning till styrketräning jämfört med lågutbildade. Det kan 

vara anledningen till att de i högre utsträckning utövar styrketräning och eventuellt har en 

bättre hälsa. Gruppen med högre utbildning anser även sig ha större kunskap om styrketrä-

ningens utförande och effekter jämfört med personer med lägre utbildning. Inställningsfrå-

gorna (se bilaga 1) besvaras med svarsalternativet “ingen uppfattning” i högre utsträckning 

hos de med lägre utbildning. Förklaringen till att högutbildade utövar träningsformen mer än 

lågutbildade skulle kunna bero på att de kanske har en större tilltro till sin egen förmåga, ef-

tersom de har klarat av en utbildning. Kostenius och Lindqvist (2006) skriver att tilltron till 

sin egen förmåga är kopplad till att ha en hög motivation. Grupperna har lika erfarenhet när vi 

undersökt skillnaden i erfarenhet av styrketräning före 25 års ålder. Det går alltså inte att se 

något samband av tidigare erfarenhet och utförande av styrketräning mellan utbildningsnivå-

erna. Vi tror att anledningen till att personer inte utövar styrketräning trots tidigare erfarenhet 

beror på att den tidigare upplevelsen har varit negativ. Högutbildades upplevelse av att de har 

en god kunskap om styrketräning kan ligga till grund för att de utövar träningsformen. Social-

styrelsens (2012) skriver att dödligheten bland personer mellan 65- 79 år är högst hos de som 

inte har gått gymnasium. Vi anser att styrketräningens positiva hälsoeffekter kan bidra till ett 

mer hälsosamt åldrande och sekundärt minska risken för en för tidig död. 

Vårt resultat av hur äldre vill styrketräna visar att cirka en tredjedel vill träna tillsammans med 

en ledare och ungefär en fjärdedel vill träna i grupp. Anledningen till detta kan vara låg tilltro 

till sin förmåga om kunskap och utförande. Vi tror att träna med en ledare kan innebära trygg-
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het och att träna i grupp kan medföra sociala fördelar, som och att umgås med andra männi-

skor. Rydeskog et al, (2005) skriver att styrketräning medför ett socialt engagemang och kan 

motverka isolering.  

 

16 procent uppgav att de inte ville styrketräna. Vi tror att det skulle kunna bero på liknande 

anledningar som Mäkilä et al, (2010) uppger i sin studie: dålig hälsa, att de ansåg sig vara för 

gamla eller hade ett bristande intresse. Andelen som inte vill styrketräna tycker vi är relativt 

låg.  Det är förståeligt att inte alla människor vill utöva styrketräning, men sjukgymnaster kan 

ändå genom information försöka motivera äldre till att träna. Sjukgymnastens roll blir därför 

viktig i ett hälsopromotivt perspektiv genom att nå ut till den äldre befolkningen om hälsoför-

delarna med styrketräning. Vi anser att det är betydelsefullt att informera människor om styr-

keträning redan i yngre år och i arbetsför ålder. Det lika viktigt att motivera personer som 

redan utövar styrketräning till att fortsätta träna, som att motivera personer till att börja styrke-

träna. För att äldre personer ska fortsätta styrketräna föreslår Winett, Williams och Davy 

(2009) att stöd från familj behövs och att styrketräning ska vara lättillgängligt. De beskriver 

också vikten av att personer ska ha egen kunskap om träningens principer för att själva kunna 

korrigera sin träning. Vi anser att Winett et al (2009) studie stödjer vår tanke om sjukgymnas-

tens betydelse för att göra styrketräning mer tillgängligt för äldre. Sjukgymnaster bör stötta 

äldre genom att närvara i gymmet och genom att ge dem kunskap om träning, för att skapa 

motivation. Då den äldre populationen ökar, tror vi att en ökad kunskap om styrketräning hos 

befolkningen kan bidra till ett friskare åldrande. Det är viktigt att förklara att det aldrig är för-

sent att börja träna och att det inte finns en övre åldersgräns (Rydwik, 2012).  
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Konklusion 
Syftet med denna studie var att undersöka äldre personers inställning och erfarenhet av styrke-

träning på gym. Vår studie har kommit fram till att äldre är positiva till styrketräning på gym, 

drygt en femtedel utövar träningsformen men har en låg erfarenhet av det. Skillnader mellan 

kön, ålder och utbildning visade att en större andel män och personer över 75 år hade styrket-

ränat före 25 års ålder. Dessa grupper och personer med lägre utbildning hade en mer negativ 

syn på träningsformen. Promenader var den aktivitet som äldre föredrog att utöva för att må 

bra och de ville styrketräna tillsammans med en ledare eller i grupp. Studiens resultat ger un-

derlag för att sjukgymnaster att underlätta och motivera äldre personer till styrketräning, i 

hälsopromotivt och rehabiliterande arbete. För att göra det bör styrketräning göras mer till-

gängligt för äldre människor. Exempelvis kan informationsträffar om styrketräningen utfö-

rande och effekter arrangeras på sjukgymnastkliniker eller gym.  

Vår studie grundade sig i att vi ville undersöka om vår upplevelse från verksamhetsförlagd 

utbildning, att äldre personer hade en negativ inställning till styrketräning, stämde överrens 

med en större population. Resultatet bekräftade inte vår upplevelse men, det ger en grund, 

utifrån äldres positiva inställning till styrketräning för sjukgymnaster att motivera äldre perso-

ner till att utöva styrketräning. För framtida forskning på detta område hade det varit intres-

sant att göra intervjuer med äldre personer för att få en fördjupad insikt i ämnet.  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 
Vi heter Johanna Lindahl och Frida Carlson. Vi är sjukgymnastsstudenter från Luleå tekniska 
universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vi vill undersöka äldre personers 
inställning till styrketräning på gym. Sjukgymnastik innehåller ofta styrketräning som en del i 
rehabilitering och behandling.  
 
Styrketräning innebär träning av kroppens muskler med ett motstånd. Antingen med egen 
kroppsvikt, en hantel, en träningsmaskin eller t.ex. ett gummiband på gym och i hemmet. 
  
Idén till vårt arbete uppkom under vår kliniska utbildning då upplevde vi att äldre personer 
hade olika inställning och erfarenhet av styrketräning. Syftet med vår studie är att ta reda på 
vad äldre personer har för inställning till styrketräning på gym. Vår förhoppning är att denna 
undersökning ska kunna ge sjukgymnaster en ökad kunskap om äldres inställning till 
styrketräning. För att komma i kontakt med så många personer över 60 år som möjligt, valde 
vi att kontakta pensionärsföreningar i Norrbotten. 
  
Kriteriet för att fylla i enkäten är att du ska vara 60 år eller äldre. 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Vilket innebär att du själv väljer om du vill svara på 
enkäten eller inte. Du ska inte uppge ditt namn. 
  
Enkäten består främst av påståenden och vi vill få dig att ta ställning. Svara så ärligt du kan. 
Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i. Lämna din enkät i svarskuvertet som undertecknade 
lämnat i rummet. Svarskuvertet kommer att skickas till oss per post. 
  
Vi kommer ha tillgång till enkäterna och föra in dem i ett datasystem där data kommer 
analyseras. Därefter kommer pappersenkäterna kasseras. Enkätsvaren kommer endast att 
granskas av oss samt vår handledare Lars Nyberg, Professor i sjukgymnastik. Resultatet av 
enkäten kommer att redovisas på ett sådant sätt så att ingen person ska kunna identifieras.   
  
Vårt examensarbete presenteras på Luleå Tekniska Universitets hemsida i januari 2013. Se 
länk: (http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html). 
  
Vid frågor vänligen kontakta oss eller vår handledare: 
 
Frida Carlson                                                          Johanna Lindahl 
Kårhusvägen 6:325                                      Prästgårdsgatan 20 
977 54 Luleå                                                         941 31 Piteå 
0705-705 105                                                          070-287 69 39 
fricar-0@student.ltu.se                                       johlib-9@student.ltu.se 
  
Lars Nyberg 
Professor i Sjukgymnastik 
lars.nyberg@ltu.se 
0920 -49 10 00!

 


