
Abstrakt 

Antalet personer över 65 år har ökat och kommer att fortsätta öka i Sverige. Ett av WHO:s mål i 
Hälsa 21 är att äldre har rätt till ett hälsosamt åldrande, därav är äldre en målgrupp som det bör satsas 
mer på ur ett hälsoperspektiv. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av regelbunden 
träning samt betydelsen av den, hos äldre personer 65-80 år. Denna förståelse kan vara till hjälp när 
inaktiva äldre ska lockas till träning. Datainsamlingsmetoden i denna studie var semistrukturerade 
intervjuer, deltagarna var två män och två kvinnor med medelåldern 72 år, som tränar regelbundet på 
en träningsanläggning i Sundsvall. Intervjuerna analyserades med hjälp av systematisk 
textkondensering. I resultatet framkom att en av de viktigaste faktorerna till att äldre fortsätter att 
träna, är den sociala gemenskapen som uppstår på träningsanläggningen. Intervjudeltagarna antog av 
egen erfarenhet att det är svårt att locka jämngamla till att börja träna. Den övergripande slutsatsen 
var att deltagarna upplever sin träning som något positivt och att de mår bra utav det, såväl fysiskt 
som psykiskt.  

 

Nyckelord: Regelbunden träning, Upplevelse, Äldre.  
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1 Bakgrund 

Att åldras är en del av livet, sjukdomar och ärftlighet är några av de faktorer som påverkar hur 

människan åldras (FYSS, 2008:194). Världshälsoorganisationen [WHO] har satt upp flera 

policys i Hälsa 21, där ett av målen är att åldras med hälsa. ”Till år 2020 skall människor över 

65 år ha fortsatta möjligheter att kunna njuta av en god hälsa och delta aktivt i samhällslivet” 

(Världshälsoorganisationen, 1998: Bilaga 34). 

För att förebygga och minska åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar, är fysisk 

aktivitet och träning betydelsefulla livsstilsfaktorer (FYSS, 2008:194). Enligt Statiska 

Centralbyrån [SCB] var antalet personer över 65 år i Sverige år 2010, 1 735 000. Denna siffra 

kommer ständigt öka och år 2020 beräknas antalet personer över 65 år vara 2 074 000. År 

2040 kommer samma åldergrupp bestå av 2 506 000 personer (SCB, 2009). Då den äldre 

befolkningen ökar är det en angelägenhet, att skapa förutsättningar för dessa att finna ett 

betydelsefullt tillvägagångssätt för att upprätthålla en god hälsa.  

I propositionen för regeringens folkhälsopolitik från 2007, skriver regeringen att äldre är en 

särskild angelägen målgrupp. När det kommer till hälsofrämjande folkhälsoarbete för denna 

målgrupp, ger de insatserna en positiv effekt och är kostnadseffektiva (Proposition 

2007/08:110). Statens folkhälsoinstitut [FHI] skrev år 2003 en rapport som argumenterade för 

folkhälsoarbete för äldre samt metoder för hur detta kan genomföras. När människan blir 

gammal är det inte längre lika viktigt att sjukdom förebyggs, det är det friska som ska stärkas 

(Thille & Hamerslag, 2003:11). 

1.1 Hälsofrämjande arbete 

För att reda ut begreppet hälsofrämjande bör ordet hälsa definieras, WHO:s svenska 

översättning från 1946 lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp” (Janlert, 2000). Utifrån 

WHO och Ottawa Charter konferensen 1986 är definitionen av hälsofrämjande.”Health 

promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their 

health”. (WHO, 2011).  Hälsofrämjande arbete har ett salutogent synsätt, där fokus ligger på 

positiv hälsa och det som främjar individens upplevda hälsa. Med denna utgångspunkt finns 

möjligheten att studera hur samhällets resurser kan utvecklas, för att främja människans hälsa 

i form av en bra livskvalitet, god fysisk funktion samt välmående (Andersson & Ejlertsson, 

2009:24–26).  
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1.2 Äldre och fysisk aktivitet 

FHI skrev år 2008 en rapport angående uppdraget ”Äldres hälsa”, där framgår det att äldre 

män 65-74 år är mer fysiskt aktiva jämfört med hela befolkningen, vilket enligt FHI är 

positivt. Andelen som är fysiskt aktiva i jämförelse med hela befolkningen minskar, dock vid 

åldern 75-84 år och då framförallt hos kvinnor (FHI, 2008:13). I en annan FHI- rapport från år 

2009 ” Det är aldrig för sent”, beskrivs fyra goda argument varför det ska satsas på äldres 

hälsa samt varför fysisk aktivitet är viktigt för äldre. Fysisk aktivitet hos äldre ökar inte bara 

livskvaliteten och välbefinnandet, utan även en viktig reservkapacitet byggs upp som är till 

hjälp vid vardagsaktiviteter samt att sjukdomar förebyggs. Även en känsla av självständighet 

hos äldre byggs effektivt upp av fysisk aktivitet (Nilsson, Nilsson, Räftegård-Färggren & 

Åkeson 2009:18).   

I USA har forskare utfört en studie (Chiang, Seman, Belza & Tsai, 2008) på en grupp äldre 

med invandrarbakgrund, där medelåldern var 76 år. Dessa deltar i ”EnhanceFitness” [EF] som 

är evidensbaserad gruppgymnastik för äldre. Syftet med studien är att bland annat ta reda på 

vad de äldre personerna vill ha och behöver för att fortsätta träna. I studiens resultat framgår 

det att de flesta av deltagarna uppskattar med att träna är den sociala gemenskapen samt att 

skapa nya kontakter. Några av deltagarna säger också att de vill hålla sig hälsosamma och 

friska, för att ta hand om sin familj och träffa sina barnbarn.  

I FYSS (2008:195) poängteras det att hälsovinsterna med att fysisk aktivitet är överlag lika 

stora för äldre som för övriga åldersgrupper. I den förstnämnda rapporten från FHI (2008:63) 

angående uppdraget ”Äldres Hälsa”, beskrivs metoder som är användbara för att få äldre mer 

fysiskt aktiva. En av metoderna är att legitimerad hälso- och sjukvårds personal förskriver 

fysisk aktivitet på recept [FaR], som ett komplement till läkemedel.   

1.3 Upplevelsen av träning 

Idag finns det relativt få studier om äldres upplevelse av träning och hur den är betydelsefull 

för dem, men i en brittisk studie (Stathi, McKenna & Fox, 2003) har forskare studerat äldre 

personer 63-79 år och deras upplevelse av ”Exercise referral schemes” [ERS]. Vilket är den 

Brittiska motsvarigheten till Sveriges FaR. I studiens resultat framkommer det att deltagarna 

är mycket positiva till denna form av behandling, speciellt till de resultat som träningen ger 

dem. När deltagarna beskriver upplevelsen av träningen framgår det till exempel, att de 

upplever en bättre självkänsla och ett större välbefinnande.  I den tidigare nämnda studien 



 
 

3 
 

(Chiang, Seman, Belza & Tsai, 2008) från USA angående EF visar det sig också att en av de 

största anledningarna till att de stannar kvar och tränar är instruktören, som deltagarna menar 

gör träningen motiverande och rolig. 

I en studie (Fox, Stathi, McKenna & Davis, 2007) genomför forskare både 

enkätundersökningar och intervjuer för att undersöka äldres fysiska aktivitet, mentala 

välmående samt livskvalitet. Detta utifrån ett projekt som heter ”Better Ageing Project” i 

Storbritannien. Deltagarna i studien är äldre kvinnor och män, 70 år eller äldre. I intervjuerna 

framgår som det även nämnts tidigare att instruktörerna har stor betydelse, de upplevs som 

snälla, välkomnande och tar fram det bästa hos deltagarna. Utifrån enkätundersökningen 

finner forskarna ett samband mellan högre nivå av fysisk aktivitet och upplevelsen av positiv 

livskvalitet samt upplevd hälsa. Undersökningens resultat visar även att livskvaliteten hos de 

mest stillasittande är lägre samt att den upplevda hälsan och kroppsfunktionen också är 

svagare. 

1.4 Betydelsen av träning 

Med ökande ålder påverkas balans och muskelstyrka som är viktiga resurser för att utföra 

enkla vardagliga aktiviteter, till exempel att gå i trappor och resa sig upp från en stol 

(Spirduso, Francis & MacRae, 2005:108).  Deltagarna i den tidigare nämnda studien (Chiang, 

Seman, Belza & Tsai, 2008) från USA angående EF, beskriver även de positiva 

hälsokonsekvenserna av att träna. Till exempel har ett antal av dem gått ner i vikt, fått bättre 

balans, mer muskelstyrka, samt att de inte känner sig sjuka lika ofta längre. De sover också 

bättre, har fått bättre minne och framförallt fått en känsla av välbefinnande sedan de började 

med EF.  

Deltagarna från studien (Stathi, McKenna & Fox, 2003)  angående ERS beskriver också att de 

har fått bättre sömn och känner sig yngre. De känner sig även starkare, de kan hantera sina 

sjukdomsbesvär bättre samt att de bibehåller sin rörlighet. En positiv bieffekt av träningen är 

även att de träffar nya människor, för att utöka sitt sociala nätverk. Författarna skriver i sin 

slutsats att ERS bidrar till flertalet goda effekter som stärker välbefinnandet och ger ett 

lyckligt åldrande.  

Deltagarna i studien (Fox, Stathi, McKenna & Davis, 2007) från ”Better Ageing Project” talar 

i intervjuerna om betydelsen av den sociala gemenskapen som uppstår vid träningen. 

Deltagarna upplever att det är en härlig känsla att träffa de andra motionärerna och den sociala 
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atmosfären omnämns som en viktig del av träningen. Deltagare beskriver även en upplevelse 

av sämre mående vid inaktivitet. Samtidigt beskriver så gott som alla deltagare en känsla av 

förbättring av den fysiska förmågan, som ökad styrka och möjligheten att utföra dagliga 

sysslor. 

1.5 Problemformulering 

De tidigare omnämnda studierna visar att äldre som tränar regelbundet mår bättre än inaktiva 

äldre, såväl fysiskt som psykiskt. Utifrån dessa observationer är det viktigt att få en förståelse 

för vad det är som får äldre att träna. Vad de äldre upplever i samband med träningen samt 

vad de tycker är betydelsefullt med den. Genom att få denna förståelse finns möjligheter till 

att upprätta metoder och eventuellt genomföra interventioner, som möjliggör för inaktiva 

äldre att öka sin fysiska aktivitet. I sammanfattning visar de tidigare studierna att det är viktigt 

för äldre att träna, inte bara för hälsan och i sjukdomsförebyggande syfte, utan även för deras 

välbefinnande. Denna studie har genomförts för att fylla de kunskapsluckor som finns kring 

upplevelsen och betydelsen av träning, hos äldres personer som motionerar regelbundet.     

1.6 Syfte 

Syfet med denna studie var att undersöka upplevelsen av träning hos äldre personer 65-80 år, 

som motionerar regelbundet.   

Frågeställningar  

• Vad är det som får att äldre fortsätta träna? 

• Hur upplever de äldre sin träning? 

• Vad upplever de äldre som betydelsefullt med sin träning? 

• Vad tror de äldre kan få jämngamla att börja träna? 

2 Metod 

2.1 Studiedesign  

Då det var själva upplevelsen av de äldres träning som har studerats och analyserats, var en 

kvalitativ metod att fördra. Denna metod bygger på fenomenologi och hermeneutik, 

fenomenologi beskrivs som människors personliga upplevelser och erfarenheter i en viss 

kontext, ett fenomen, detta behandlas som giltig kunskap. Hermeneutik är tolkningen av vad 
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människan säger, författaren har ansvaret att tolka och sammanfatta människans erfarenheter 

på ett lojalt sätt. I en kvalitativ metod utgår författaren inte ifrån någon befintlig teori, som 

omfattar det fenomen som ska undersökas. En kvalitativ metod är därav teorigenerande, det 

vill säga att författaren skapar en teori utifrån de fenomen som framkommer i studien. Syftet 

med denna kvalitativa metod var att fånga upp det deltagarna själva upplevde i den situation 

som studien syftar till att undersöka. Denna studie har en induktiv ansats, då analysen av 

materialet skett objektivt (Malterud, 2009:29,48–50; Bryman, 2002:34; Lundman, Hällgren-

Granheim, 2008:160). 

2.2 Urval 

Deltagarna, även kallade respondenter, till studien rekryterades av denna studies författare via 

en träningsanläggning i Sundsvall, där hon själv är aktiv och arbetar ideellt. Detta var ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002:114).  På träningsanläggningen tillfrågades äldre om de 

var intresserade av att delta i studien och ställa upp på att bli intervjuade.  De som valde att 

vara med eller visade intresse för att delta, fick ett informationsbrev (Bilaga, 1). Brevet 

innehöll relevant information om studien, att det de berättar är konfidentiellt, vad intervjuerna 

skulle användas till samt kontaktinformation till studiens författare som skulle intervjua dem. 

Avgränsningarna var således äldre män och kvinnor mellan 65-80 år, som regelbundet 

motionerar. När personerna rekryterades, efterfrågades personer som tränat regelbundet hela 

livet, samt de som börjat tränat regelbundet senare i livet. Detta gav studien fyra deltagare, två 

män och två kvinnor med medelåldern 72 år. Tre av deltagarna har tränat regelbundet hela 

livet och en person började träna regelbundet som pensionär. Två av dessa tillfrågades 

personligen av författaren på träningsanläggningen. En av dem kontaktade författaren efter att 

ha tagit emot ett informationsbrev efter ett seniorpass, dennes respektive deltog även i en 

intervju, efter att ha blivit tillfrågad av författaren då denne passade in i studiens urval.   

2.3 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som valts är semistrukturerade interjuver. Innan intervjuerna ägde 

rum har det skapats en intervjuguide (Bilaga 2) med fem grupper av frågeteman, som 

förmodas svara på studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2002:73). Intervjuerna ägde 

rum där deltagaren önskade, två intervjuades i hemmamiljö och två på träningsanläggningen, 

där det fanns ett avskilt rum att tillgå. Innan intervjun startade fick deltagaren även muntlig 

information angående konfidentiellitet, att denne fick avbryta intervjun när helst den ville 

samt vad intervjun skulle användas till. Samtliga deltagare gick med på att intervjuerna 
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spelades in. Författaren använde sig av teoretisk mättnad för att avgöra när intervjuerna skulle 

avslutas, detta gav intervjuer på 20- 35 minuter (Bryman, 2002:292).   

Med semistrukturerade intervjuer gavs deltagarna en större möjlighet att ge vidare svar. Det 

fanns möjlighet till att hoppa mellan de olika temana, beroende på vad deltagaren berättade 

om. De semistrukturerade intervjuerna gav också chansen till att ge följdfrågor som inte 

ingick i intervjuguiden, då detta kunde leda fram till relevanta svar utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2002:301). Efter att intervjuerna genomförts har studiens författare 

transkriberat dessa, varje enskild intervju har översatts till löpande text, vilket gav ett 

omfattande material (Malterud, 2009:80).    

2.4 Analysmetod 

För att analysera det insamlade datamaterialet, användes den kvalitativa analysmetoden 

systematisk textkondensering som är en typ av innehållsanalys (Malterud, 2009:99). Malterud 

(2009:100–110) beskriver en rekommendation från Giorgi, som beskriver hur analysen av 

textmaterialet ska genomföras i fyra olika steg. Dessa rekommendationer har följts i analysen 

av materialet i denna studie. Här följer Giorgis faser samt hur de applicerats i denna analys:    

1. Helhetsintryck, 2. Meningsbärande enheter, 3. Kondensera, 4. Sammanfattning.  

1. I denna fas var det viktigt att lägga eventuell förförståelse åt sidan, för att vara öppen för 

möjliga intryck som kunde framkomma i materialet. I denna fas skulle det inte systematiseras, 

när allt textmaterial hade lästs igenom sammanfattades de första intrycken av textmaterialet.  

2. I denna fas organiserades materialet noggrannare. Det relevanta sorterades bort från det 

irrelevanta. Text som innehöll kunskap om studiens frågeställningar plockades ut. Detta kallas 

för meningsbärande enheter. När meningsbärande enheter systematiseras kallas det kodning. I 

detta steg av analysen var det även lämpligt att börja fundera över om de olika koderna 

representerar några former av fenomen som liknade varandra. I detta skede fanns även 

begreppet hälsofrämjande med som referensram, att utgå ifrån, som hjälp för att sålla bort de 

teman som inte var i relevans med studiens syfte och frågeställningar. När delar av texter tas 

ur sitt sammanhang och sedan läses tillsammans med likartade texter, kallas det 

dekontextualisering. Det är samtidigt viktigt att ha information om vilken respondent texten 

kommit ifrån.  

3. I denna fas har en kondensering av de meningsbärande enheterna skett och en enkel 

sammanfattning av de meningsbärande enheterna har genomförts. Dessa placerades sedan i 
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olika koder. Materialet delades därefter in i subgrupper, som blir nästa analysenhet. Varje 

subgrupp kondenserades genom att skapa konstgjorda korta citat av innehållet, som en 

sammanfattning och återberättelse av subgruppen. Här fick de enskilda meningsbärande 

enheterna en generell och mer konkret innebörd. 

4. I sista fasen av analysen har allt material sammanfattas som återberättelser, som kan vara 

till grund för att skapa nya begrepp eller beskrivningar. Här har bitarna satts ihop igen och det 

kallas rekontextualisering. Kunskaperna som hämtats från varje enskild kodgrupp och 

subgrupp har här sammanfattas. Kodgrupperna har fått varsin innehållsbeskrivning som talar 

om vad materialet berättar sett utifrån studiens frågeställningar. Även de kondenserade 

meningsenheterna har sammanfattats, därifrån har det även hämtas citat som ger en så bra bild 

som möjligt av det som beskrivs i textmaterialet.  

För att genomför detta praktiskt har en tabell skapas med meningsbärandeenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, subgrupp och grupp. Se exempel i tabell 1. 

På första raden i denna tabell har utifrån studiens frågeställningar adekvata citat från de 

transkriberade intervjuerna plockats ut. I rad två kondenserades dessa meningsbärande enheter 

till en enklare meningar om vad citatet säger. I rad tre har dessa meningar fått en kod, som 

med enstaka ord förklara meningens innehåll, flera meningar kan infalla under samma kod. 

Rad tre innehåller subgrupper som inkluderar flertalet koder. Fjärde och sista raden delar in 

meningarna i grupper, som relaterats till studiens frågeställningar samt grupper som utmärkt 

sig under analysens gång (Lundman, Hällgren-Granheim, 2008: 166-167). 
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 Tabell 1. Utdrag ur analystabell 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subgrupp Grupp  

Blivit pensionärer och 
det blev inte så mycket 
då var det någon som 
sa det här med 
”träningsanläggningen” 
och vi åkte dit, vi åkte 
dit först en gång och 
bara tittade på dem, 
och det såg ju roligt ut 
så sen har vi blivit där.  

Inte så mycket att 
göra,  roligt, blev 
kvar.  

Inget att 
göra som 
pensionär 

Varför jag 
började träna 

Varför äldre tränar 

Då tyckte jag att det 
var väldigt roligt att 
träffa folk också 
samtidigt, och höra lite 
musik. Jag gillar musik 
och  gillar att dansa har 
jag också gjort.  

Träffa folk, musik 
och dans roligt. 

Roligt.   

Jag har börjat gå på 
gym, annars är det ju 
gympa och de är 
roligare, men jag 
märker att jag mår bra 
av att gå på gym. 

Gympa är roligare 
men mår bra av 
gym. 

Bra för 
mig 

Därför 
fortsätter jag 

 

 

2.5 Etiska aspekter 

De etiska principer som det tagits hänsyn till i denna studie har varit, att tydligt informera om 

vad studiens syfte är och vad intervjuerna ska användas till. Att deltagarna berättar är 

konfidentiellt samt att det var frivilligt att delta. Materialet har endast behandlats av studiens 

författare och efter avslutad analys har samtligt material raderats, detta enligt Brymans 

(2002:440–441) konfidentialitetskrav, informationskrav, samtyckeskrav och nyttnjandekrav. 

3 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån analystabellens grupper som svarar på studiens frågeställningar, 

även relevanta delar analystabellens subgrupper presenteras.   
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3.1 Varför äldre tränar 

Varför de äldre tränar, förklarades genom hur det kom sig att de började träna och varför de 

fortsatte, att träna.  

3.1.1 Varför började de träna? 

En av förklarningarna till varför äldre tränar, var för att det inte finns så mycket att göra som 

pensionär. En av deltagarna berättade att han blev tipsad om träningsanläggningen han tränar 

på, när han nyss blivigt pensionär. Han testade och tyckte att det var roligt och har fortsatt att 

träna där sedan dess. 

3.1.2 Varför fortsätter de träna? 

Samtliga respondenter sa, att de tror att det är bra för dem själva att träna och det är därför de 

fortsätter träna. Att bli sittandes är en rädsla, som är en bidragande faktor till att deltagarna i 

denna studie fortsatte träna. De upplevde att de mår bra av att träna och att de förmodligen 

inte skulle må lika bra som de gör, om de blev tvungna att sluta träna. Att få ont i leder, bli 

stel, förlora rörligheten samt att bli överviktig är några av de besvär som de trodde att de 

skulle få om de slutade träna.  En man fortsätter träna för att få kroppen att känna sig lika ung 

som han känner sig mentalt.  

Respondent 1: ”Så därför tränar jag för att kroppen ska vara lika ung som min hjärna”.  

Att träffa folk var även en av anledningarna till varför respondenterna tränar regelbundet, då 

de vill fortsätta träffa de människor de lärt känna på träningsanläggningen. Då de inte träffar 

så många andra sen de blev pensionärer: 

Respondent 3: ”Jag inbillar mig ju att man mår bättre och sen den sociala biten är ju ganska 

viktig också, man träffar ju inte många som pensionär”. 

3.2 Upplevelsen av träning 

Upplevelsen beskrevs av de äldre utifrån känslan vid själva träningstillfället samt det 

upplevda måendet efter träningspasset.   

3.2.1 Känslan i kroppen vid träning 

I beskrivelsen av själva upplevelsen av träningen, beskriver några av deltagarna att de får en 

”kick” av att träna. ”Kicken” upplevs dock inte lika kraftfull, som på yngre dar.  En kvinna 
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beskrev hur hon får känslan av helg, genom att gå och träna ett pass på fredag eftermiddag. En 

av männen beskrev hur det är att gå på ett seniorpass: 

Respondent 3: ”Det är ju en härlig upplevelse det är det ju, att hoppa med där att känna det 

att jag är inte sämre än nån annan, vi är lika gamla”. 

Även om de inte orkar allt så är det roligt ändå. En av kvinnorna beskrev känslan efter ett 

pass. 

 Respondent 4: ”Ja, man är inte så vacker precis, men man tycker man känner sig vacker 

inombords, ja det är väldigt roligt tycker jag, jag hoppas att jag kan fortsätta länge”. 

3.2.2 Hur de upplever sitt mående av träning  

”Kicken” fick respondenterna att må bra, känna sig fräscha, pigga, mjuk i kroppen och glada. 

Själva upplevelsen på gympapasset beskrevs som positiv, att man mår bra där. En av 

kvinnorna hade även blivit ordinerad motion, utöver sin vanliga träning och tyckte att hon mår 

bra av det.    

3.3 Betydelsen av träning 

Det som de äldre beskrev som betydelsefullt för dem var effekten av själva träningen, så som 

fysisk- och psykisk effekt samt att den sociala gemenskapen var mycket betydelsefull. 

3.3.1 Fysisk betydelse av träning 

En upplevelse av bättre balans, kondition och koordination framkom i intervjuerna. Träningen 

gör nytta och de märker när de inte varit där. En av männen berättade att han blir stel när han 

inte har tränat. Samma man har märkt att han har lättare att undvika att halka på isen, när han 

är ute och går under vinterhalvåret. En av kvinnorna berättade om hur hon uppfattade sin 

fysiska förmåga innan hon började träna regelbundet.  

Respondent 2: ”Jag trodde att jag hade jättebra balans, jag trodde att jag hade jättebra 

koordination. Men jag var som en vingskjuten kråka”. 

3.3.2 Psykisk betydelse av träning 

Det mentala av att träna är även en viktig del, de tror att de inte skulle må bra av att inte träna. 

Att känna att kroppen är stark, beskrivs även det som viktigt för att må bra mentalt. En 

deltagare beskrev den mentala betydelsen av sin träning. 
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Respondent 1: ”När kroppen inte mår bra, då mår inte jag bra, jag blir deprimerad helt 

enkelt”.  

3.3.3 Social gemenskap 

Det som var framträdande i denna studie är betydelsen av social samvaro. Träningen är något 

de ser fram emot och är ett sätt för dem att träffa folk. De ha roligt tillsammans med de andra 

motionärerna som de småpratar lite med. Detta är något som inte sker naturligt som 

pensionär, då de inte har något jobbat gå till. Äldre måste själva ta sig ut för att träffa folk och 

ha en social gemenskap. Även om de inte känner de andra som tränar samtidigt, vid namn, så 

pratar de med varandra ändå. En av de intervjuande kvinnorna säger. 

Respondent 2: ”När jag kom hem, fundera jag på om det var själva gympan eller den sociala 

samvaron som var nyttigast”. 

De trodde även att de flesta äldre faktiskt tränar för att träffa folk.  När de får frågan om vad 

de skulle sakna om det blev tvungna att sluta träna, svarade samtliga att de skulle sakna det 

sociala. Träningen ger så mycket mer än träningen i sig. 

Respondent 4 ”Men jag tycker att det ger väldigt mycket, att träffa folk, och musik, bada 

bastu, det är liksom mer socialt”. 

3.4 Om andra äldre och deras träning 

Respondenterna diskuterade kring sina egna erfarenheter om varför inaktiva äldre inte tränar 

och hur jämgamla reagerade på deras träning. 

3.4.1 Antaganden om varför andra äldre inte tränar 

Intervjudeltagarna tror att de som är äldre och inte tränar, skulle börja träna frivilligt naturligt 

vid 65-70 års ålder, då det är en lång startstrecka för att börja träna regelbundet. 

Respondenterna beskrev även hur de tror hur äldre tänker om att träna. De tror att de måste se 

ut på ett speciellt sätt ha och ha fina gympakläder. De som inte tränar, är rädda och blyga 

inför att träna, de tror att de skulle känna sig löjliga, att de inte vågar helt enkelt. En av 

kvinnorna uttryckte sig så här. 

Respondent 4: ”Man måste liksom våga, våga fast man är äldre”.  
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Andra orsaker som nämndes är att andra äldre inte tror att man kan träna som äldre, eller att 

de inte skulle passa in på en träningsanläggning.  

3.4.2 Vad andra säger angående deras träning 

Deltagarna beskrev hur jämnåriga beskriver dem som tokiga och konstiga, eftersom de tränar 

på äldre dar. De jämngamla skulle aldrig själva drömma om att gå och träna.  

Respondent 1: ”Många i min generation som inte tränar, dom tycker ju att jag är mer eller 

mindre tokig som håller på med det här”. 

4  Diskussion 

4.1 Metoddiskussion  

Malterud (2001) beskriver i sin artikel några kvalitetskriterier två av dem är reflexitivitet och 

överförbarhet, dessa har författaren utgått ifrån vid denna kvalitativa studie. Reflexitivitet går 

ut på att författaren tar hänsyn till och reflekterar över sin egen bakgrund samt yrkesroll, när 

material samlas in och analyseras. Även om forskare generellt menar att de utvecklar 

hypoteser och inte testar befintliga eller egna, bör det inte förnekas att forskaren har en 

förutfattad mening eller en förförståelse för ämnet de studerar. Överförbarhet eller extern 

validitet, är ett kriterier för hur väl resultatet kan appliceras till andra kontexter. Skulle en 

replikation av denna studie ske på en annan ort eller träningsanläggning och ge ett liknade 

resultat, då anses resultatet vara sant och generellt.  

Antalet deltagare var ett aktivt val utifrån den tidsram som var utsatt att utföra studien inom.  

Fyra deltagare är dock ett lågt antal personer, när det gäller studiens externa validitet. Det går 

alltså inte att dra slutsatsen att resultatet är en generell sanning och är gällande för samtliga 

regelbundet aktiva äldre (Malterud, 2001). Personerna som ingick i studien var äldre som 

tränade relativt ofta, minst tre gånger i veckan, vilket inte gav den spridning i urvalet som 

önskats. Studiens avgränsning var att deltagaren skulle träna minst en gång i veckan, 

förståelsen av betydelsen och upplevelsen, anses likväl blivit tillfredställt. En hypotes om 

varför det blev detta urval är, att de som tränar sällan inte känner att de har något 

betydelsefullt att berätta om sin träning.  

Något som det bör tas ställning till när det gäller resultatet är hur sanningsenliga deltagarna 

har varit. Har de svarat utifrån sig själva och sin verklighet eller utifrån vad de tror att 

författaren till studien vill att de ska svara, då denna är aktiv på samma träningsanläggning. 
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Informationsbrevet mottogs väl av deltagarna och de upplevs ha förstått innebörden av 

informationen, som bestod av information om studiens syfte, deras konfidentiellitet samt att 

det var helt frivilligt för dem att delta. Detta för att följa Brymans (2002: 440–441) etiska 

principer, som även klargjordes muntligt innan intervjun påbörjades för att försäkra sig om 

att, deltagarna var medvetna om dessa. Längden på intervjuerna uppskattades, då brevet 

skrevs, pågå i mellan 30-60 minuter, men pågick inte mer än i 20-35 minuter. Om detta 

påverkat resultatet av intervjuerna, anses vara minst troligt, då en teoretisk mättnad upplevdes 

efter cirka 20 minuter, ingen ny eller relevant information framkom som kunde svara på 

studiens frågeställningar (Bryman, 2002:292). Författarens brist på erfarenhet kan även den ha 

påverkat intervjuernas längd, då hon inte varit medveten om lämpliga följdfrågor. Bristen av 

erfarenhet anses dock inte ha påverkat deltagarna, då författaren upplevde samtliga 

intervjusituationer som avspända för både henne och respondenterna.  

Respondenterna kändes sig nöjda med vad de förmedlat och författaren tyckte sig ha fått med 

en tillfredställande mängd information. De frågor och begrepp som använts vid utformning av 

intervjuguiden är inte vedertagna från tidigare adekvata studier inom ämnet. För att utforma 

intervjuguiden har författaren utgått från studiens syfte och frågeställningar, samt frågor runt 

de teman som betraktades som relevanta för att locka fram betydelsefulla svarsformulering. 

Likväl anses de valda frågorna varit lämpliga i denna studie då det varit upplevelsen och 

betydelsen av ämnet som behandlats.  

Fördelarna med studiens datainsamlingsmetod var att den gav mycket material att analysera 

samt att det fanns möjlighet att utveckla intervjuerna samtidigt som intervjun genomfördes. 

Samtliga temafrågor i intervjuguiden användes vid alla intervjuer, ingen specifik fråga lades 

heller till. Då frågorna var tillräckligt vida för att besvara frågeställningarna, samtidigt var 

respondenterna duktiga på att ge omfattande och långa svar. För att få ut ytterligare relevant 

information av deltagarna har följdfrågor använts vi några tillfällen, även omformuleringar av 

frågorna har förekommit för att göra dem ännu mer förståliga för deltagarna. Vilket har lett 

till relevanta resultat för studiens frågeställningar, vilket argumenterar för att metodvalet varit 

adekvat i denna studie. 

Analysen gav mycket material, vilket i denna studie även kan ses som en nackdel, då det 

fanns relativt kort tid till att analysera materialet. Systematisk textkondensering är en metod 

som tar relativt lång tid, när alla faser systematiskt ska analyseras. Trots detta är det 

omfattande materialet en av motiveringarna till varför denna metod valts, då ett stort material 
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ger en ökad tillförlitlighet förutsatt, att det innehåller relevant information. Ett annat alternativ 

hade varit till exempel enkäter för att få ett större antal respondenter. För att få de vida svar 

som önskats i studien och som frågeformulering kräver är enkäter för smala i sina 

svarsalternativ.  

En annan motivering till varför denna analysmetod valdes är att den anses passande då den är 

praktiskt enkel att genomföra då, det fanns klara och tydliga faser som stöd, vilket även gör 

studien replikerbar. Detta för att det inte fanns någon tidigare erfarenhet av att analysera 

intervjuer eller liknande. När intervjuerna analyserats har författaren utgått ifrån att deltagarna 

har svarat utifrån sig själva, då de inte har något att vinna på att till exempel överdriva sina 

träningsvanor. 

4.2 Resultatdiskussion 

Författarens förförståelse för ämnet kan dock ha påverkat resultatet, då deltagarna till exempel 

beskrivit en upplevelse som för forskaren upplevt som självklar och vedertaget. En djupare 

beskrivning av upplevelsen från deltagren, kunde eventuellt ha gett studien ett annat 

perspektiv på en specifik upplevelse, vilket påverkar studiens reflexitivitet då det finns risk att 

författaren inte har varit helt objektiv (Malterud, 2001). Att brist på objektivitet hos 

författaren har påverkat resultatet upplevs av författaren som liten, då hon hade vikten av 

objektvitet i åtanke under intervjutillfällena.  

4.2.1 Vad är det som får att äldre fortsätta träna? 

I denna studie beskrev deltagarna liknande upplevelser som deltagarna i en de tidigare 

nämnda studierna (Stathi, McKenna & Fox, 2003). Betydelsen av att bibehålla sin rörlighet 

och det positiva med att komma ut och träffa människor, är några av de faktorer som får de 

äldre att fortsätta träna. 

En av kvinnorna i denna studie berättade att hon utöver sin ordinarie träning även blivit 

ordinerad motion (FaR), som behandling och hon upplever att hon mår bättre av det. FHI 

(2008:63) beskriver FaR som en av metoderna för att öka fysisk aktivitet bland äldre. I denna 

studie går det ej att svara på om det är en metod att få fler äldre att träna, då deltagarna tränat 

regelbundet en längre tid och ingen av dem börjat träna genom FaR. 

Chiang, Seman, Belza, & Tsai, (2008) skriver i sin studie hur de äldre upplever positiva 

hälsoeffekter av träningen, i denna studie beskriver deltagarna, att de inte känner sig lika stela, 
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får bättre balans, kondition och koordination. Precis som i Fox, Stathi, McKenna & Davis 

studie från 2007 där deltagare beskriver, att de inte mår bra om de inte får röra på sig, 

beskriver personer i denna studie hur de inte skulle må bra fysisk eller psykiskt om de inte får 

träna. Dessa likheter mellan de granskade studierna och denna studie bekräftar hur 

upplevelsen av träning samt hur betydelsefull den är för regelbundet aktiva äldre.  

4.2.2 Hur upplever de äldre sin träning? 

I intervjuerna beskrev några av deltagarna en form av ”kick” som uppstår vid träning. 

Träningen och ”kicken” får dem att känna sig fräscha, pigga och glada. En kvinna beskrev 

även att hon kände sig vacker inombords efter ett pass. Detta kan kopplas ihop med 

välbefinnande och självkänsla. Dessa upplevelser bekräftas av deltagarna i den Brittiska 

studien (Stathi, McKenna & Fox, 2003) om ERS, som även de upplever en bättre självkänsla 

och välbefinnande av träningen. En av männen i denna studie beskrev även att han tycker det 

var en härlig upplevelse att gå på seniorpass, eftersom han upplevde att alla på passet är på 

samma fysiska nivå. Detta kopplas i denna studie ihop med att det kan vara av vikt, att som 

äldre uppleva sig vara på samma fysiska nivå som de andra på till exempel ett gympa pass.  

4.2.3 Vad upplever de äldre som betydelsefullt med sin träning? 

Det mest framträdande resultatet i denna studie var betydelsen av sociala samvaron. Det är 

viktigt för de äldre att komma ut och träffa andra människor, då de som pensionärer inte 

träffar andra på samma naturliga sätt som när de arbetade. Det framkom även att 

respondenterna i denna studie tränar för att hålla sig friska och upplevelsen av en god hälsa. 

Även forskarna i studierna (Stathi, McKenna & Fox, 2003; Chiang, Seman, Belza & Tsai, 

2008) angående ERS och EF, fann att den sociala gemenskapen och att skapa nya kontakter är 

en uppskattande och positiv bieffekt av tränigen. En av kvinnorna som intervjuades hade själv 

frågat sig om det var träningen eller det sociala som gjorde mest nytta. Det tyder på att de 

äldre som tränar regelbundet själva är medvetna om att de behöver den sociala samvaron för 

att må bra. Det deltagarna i denna studie också beskriver som betydelsefullt är en ökad balans, 

kondition och koordination. Även att känna att kroppen är stark är viktigt mentalt, detta är 

faktorer som även deltagarna i Stathi, McKenna & Foxs studie från 2003 benämner som 

betydelsefulla.  
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4.2.4 Vad tror de äldre kan få jämngamla att börja träna? 

En viss skepsis mot att få inaktiva att träna uppstod vid intervjuerna, deltagarna hade svårt att 

tro att äldre som inte tränat innan, spontant skulle börja träna på äldre dar. Samtliga deltagare 

berättar om hur de själva försökt få iväg sina jämnåriga släktingar och vänner att träna, utan 

resultat. De lyfter även fram det faktum, att äldre som inte tränar har förutfattade meningar 

om träning och hur de ska se ut när de tränar. Enligt denna studies deltagare, hävdar andra om 

de måste vara vackra har rätt kläder och skor. Genom att vara tydlig med att detta inte är 

något krav, skulle fler inaktiva kunna lockas till träning.  

Samtliga som intervjuades i denna studie beskriver vikten av social gemenskap. Några av de 

intervjuade berättar om ett ökat socialt nätverk tackvare träningen, detta är något som även tas 

upp i Stathi, McKenna & Foxs (2003) studie. Detta är en faktor som går att lägga fokus på när 

fler äldre ska lockas till träning, istället för det positiva fysiskt med själva träningen, vilket i 

denna studie visats sig vara mer sekundärt. 

4.3 Vidare forskning och egna reflektioner 

Enligt denna studie är den sociala gemenskapen och uppbyggandet av sociala nätverk, det 

som är mest lockande när det kommer till äldres träning. Detta och övriga resultat i denna 

studie kan skapa de förutsättningar inom det folkhälsovetenskapliga området, som krävs för 

att skapa interventioner eller kampanjer för att locka fler äldre till träning. Den redan 

befintliga kunskapen inom detta område, har i och med denna studie inte utökats i så stor 

grad, den har däremot bekräftats. En intressant uppföljningsstudie att genomföra, är att 

undersöka och jämföra äldres sociala nätverk mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva. Samt 

att undersöka orsakerna och motiveringarna till varför många äldre är fysiskt inaktiva. Utifrån 

det resultatet går det då att hämta mer kunskap om hur äldre kan lockas till fysisk aktivitet och 

träning. Att inte lägga fokus på kläder och skor vid träning är även det en viktig aspekt, när 

metoder som syftar till att få äldre att träna skapas. Då det i denna studies resultat indikerats 

att inaktiva äldre tror att detta är en viktig del av att träna. Förslag på enklare aktiviteter för 

äldre är till exempelvis stadsvandringar och längre tipspromenader, då dessa aktiviteter ger 

möjlighet till social gemenskap och inga speciella kläder krävs.  
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5  Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av träning hos äldre personer 65- 80 år 

som motionerar regelbundet. 

• Äldre upplever sin träning som någonting positivt både fysiskt och psykiskt. 

• De tränar för att de tycker att det är roligt och nyttigt för dem, samtidigt som den 

sociala gemenskapen lockar dem till att gå och träna.  

• Det som de ser som betydelsefullt med sin träning är till stor del den sociala 

gemenskapen, samtidigt som de upplever att de håller sig friska och pigga tackvare 

träningen.  

• Aktiva äldre tror dock att det är svårt att få inaktiva äldre att börja träna, att det inte 

känns naturligt att börja träna av egen vilja vid denna ålder. Samtidigt tror de att om 

andra äldre bara testar och ger det lite tid skulle de tycka om det.  
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                                                                                   Bilaga 1 

 

Hej!      

Du som just nu läser detta brev, har blivit tillfrågad om, och funderar på att delta i en intervju! 

Här kommer lite mer information om den eventuella intervjun. 

Jag som ska genomföra intervjun heter My Persson och studerar sista terminen vid 

Mittuniversitetet. Programmet jag läser heter Projektledarutbildning inriktning 

folkhälsovetenskap och nu ska jag skriva mitt examensarbete i form av en C-uppsats.   

Min uppsats/studie har som syfte att fånga upp regelbundet motionerande 65-80 åringars 

upplevelse av träning, samt vad som gör träningen betydelsefull för dem.  

Intervjun beräknas pågå i 30-60 minuter, och jag skulle uppskatta om jag fick lov att spela in 

den, för att sedan ha möjlighet att skriva ut intervjun. Textmaterialet kommer sedan 

analyseras av mig, när materialet är färdig hanterat kommer samtligt material raderas. Du som 

deltar kommer vara helt anonym, i den utskrivna versionen kommer inte ditt namn eller andra 

uppgifter som kan kopplas samman med dig finnas med. Du kan även välja att avbryta 

intervjun när du vill. Intervjun kommer ske någon gång mellan vecka 15 till och med vecka 

17, på en plats vi bestämmer tillsammans.  

Om du fortfarande är intresserad av att delta, eller har fler frågor om intervjun, kontakta gärna 

mig så snart som möjligt på: 

Telefon: XXXX eller 

e-post: xxxxxxxx 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

My Persson    Handledare: Linda Näsström 

    Universitetsadjunkt  

    Tel:XXX  

  



 
 

 
 

  Bilaga 2   

Intervjuguide   

 

Kan du beskriva din träning? 

Vad tränar du för något och hur ungefär hur ofta? 

Hur länge har du tränat regelbundet?  

Hur kom det sig att du började träna? 

Anser du att du är fysisk aktiv även när du inte tränar här, med promenader och 
trädgårdsarbetet, mm?  

Hur upplever du din träning idag, i jämförelse med när du var ung? 
 

Vad betyder din träning för dig?  

På vilket sätt upplever du att träningen är betydelsefull? / Vad ger det dig? 

Vad är det som får dig att fortsätta träna? 

Kan du se några nackdelar med att träna?  

Är det något du skulle sakna om du slutade träna?   

Har du något specifikt träningsminne som du skulle vilja berätta om?   

Vad tror du det är som får äldre att börja/fortsätta träna? 

Vad skulle du säga till någon jämngammal som inte tränar för att få honom/henne att fundera 
på att börja träna? 

 


