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Sammanfattning 
 

Syfte 

Syftet med studien var att hos äldre undersöka en rad olika fysiologiska parametrar före och 

efter en 8-veckors styrketräningsperiod med relativt tung styrketräning vid tre tillfällen per 

vecka för att ta reda på om denna metod fungerar hälsofrämjande. Frågeställningarna i arbetet 

gällde inverkan av relativt tung styrketräning på diverse styrketester samt på ett 

glukostoleranstest.  

Metod 

20 testpersoner (TP), i åldern 66 – 79, slumpades in i en träningsgrupp (n = 11) och en 

kontrollgrupp (n = 9). Av dessa var 11 kvinnor och 9 män. Vid urvalet togs hänsyn till ett par 

medicinska tillstånd, däribland fick ingen TP ha uttalad diabetes typ-2, men även fysisk 

aktivitetsnivå som ej fick vara alltför högt samt möjlighet att delta. Båda grupper utförde 

förtest vid två tillfällen samt ett eftertest som alla innefattade olika styrketester av 

uthållighetskaraktär för rygg-, buk-, ben-, arm- och skuldermuskulatur samt några korta 

funktionella styrketest. Därutöver genomfördes ett oralt glukostoleranstest (OGTT) vid ett 

förtest och ett eftertest. Träningsgruppen fick genomgå en ledarledd styrketräningsperiod på 8 

veckor med en intensitet på 80 procent av 1 RM, dosering 3 set á 12 repetitioner samt 

frekvens 3 gånger i veckan, följt av eftertest. Samtliga test och träning skedde i Gymnastik- 

och idrottshögskolans lokaler.  

Resultat 
Samtliga styrketester av uthållighetskaraktär samt ett kort funktionellt styrketest (Fem 

uppresningar från stol) visade på signifikanta förbättringar för Träningsgruppen efter att 

träningsperioden avslutats. Vid OGTT sågs en positiv trend, även om den inte var signifikant, 

för Träningsgruppen. För Kontrollgruppen sågs försämringar i samtliga test förutom vid två 

enskilda testparametrar som ej var signifikanta. 

Slutsatser 

Relativt tung styrketräning för äldre ger påtagliga styrkeökningar samt visar en positiv trend 

när det kommer till förbättringar av kroppens förmåga att ta hand om blodglukos. I arbetet 

jämförs här framtagna resultat med de från tidigare studier som ett klargörande till att denna 

metod fungerar hälsofrämjande. För samhället i stort samt för den enskilda individens hälsa 

finns här många fördelar med att lyfta fram vikten av styrketräning som en fungerande metod 

för att stärka det redan friska. 
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Siffror från amerikanska Centers for Disease Control and Prevention visar att 2007 var 

diabetes den sjunde största dödsorsaken i USA samt den största orsaken till nya fall av 

njursvikt, benamputeringar och blindhet (Schellenberg et al. 2013, s. 543). Förstadiet till 

sjukdomen diabetes typ-2 har sammankopplats till ökad risk för kardiovaskulär sjukdom 

(Ford et al. 2010; Mottillo et al. 2010). I absoluta siffror stod hjärt- och kärlsjukdomar för mer 

än 65 procent av alla dödsfall hos diabetespatienter i USA år 2009 (American Heart 

Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee 2009). Nuvarande 

riktlinjer, även dessa i USA, föreslår livsstilsändringar när det kommer till förebyggande och 

hanterande av typ-2 diabetes (American Diabetes Association 2013). 

 

Det är inte bara i USA som problemet med diabetes är stort. I Sverige lever cirka 300000 

personer med diabetes typ-2, vilket är cirka 3-4 procent av den svenska befolkningen. 

Dessutom finns det ett mörkertal då människor lever med sjukdomen utan att i många fall 

veta om det. (Diabetesförbundet 2013-10-28) Med tanke på att gränsen för att en sjukdom ska 

klassas som folksjukdom ligger vid 1 procent (Socialstyrelsen 2005, s. 29; Bjärås & Kanström 

2009, s. 49), bör denna situation bemötas med respekt. Här anser vi att det idag finns 

knapphändig information och en brist från samhället angående vilka råd som ges kring träning 

och diabetes. Landstinget i Dalarna rekommenderar till exempel på sin webbplats raska 

promenader eller cykling, alltså endast bristfälliga råd kring konditionsträning (Tonkonogi & 

Bellardini 2013, s. 11 f.). I en skrivelse benämnd Typ 2-diabetes – vad du kan göra och vad 

vården bör göra. Rekommendationer ur nationella riktlinjer står det visserligen att motion 

och goda levnadsvanor är viktigt, och ibland tillräckligt, för att hantera sin diabetes 

(Socialstyrelsen 2010, s. 6 ff.). Här nämns vidare att ”Muskelarbete ökar också effekten av 

insulinet som kroppen producerar, vilket sänker blodsockret”. Föregående är också det enda 

som skrivs angående hälsovinster av fysisk aktivitet trots att omfattande forskning visat på 

detta när det kommer till diabetes och andra sjukdomar (se 1.3 Forskningsläge). Däremot när 

det kommer till läkemedel och råd i övrigt ges det mycket mer detaljerade redogörelser i den 

nämnda sammanställningen från Socialstyrelsen. 

 

Extra viktigt blir arbetet med att hitta metoder, i form av träning, för att stärka människors 

redan befintliga hälsa i enlighet med det salutogena perspektivet tillsammans med det 

patogena tänkandet om att förebygga eller ta sig ur ett sjukdomstillstånd (Antonovsky 2005, s. 
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28). Om hälsan stärks bland de som redan klassas som friska kan många individer undvika 

framtida sjukdomstillstånd. I dessa sammanhang kan det vara av vikt att lyfta fram diverse 

ekonomiska konsekvenser för samhället. En rapport från USA har kommit fram till att de 

medicinska kostnaderna ökar i takt med åldrandet och personer utan fysiska förhinder som är 

fysiskt inaktiva kostar mer än de som är fysiskt aktiva (Jones et al. 2005, s. 6). Attityder till 

styrketräning hos äldre (65+) verkar positiv då en undersökning av Bellardini et al. (2012) 

visar att 34 procent svarade att de utövar regelbunden styrketräning. När dessutom 92 procent, 

i samma undersökning, betonar att styrketräning har ganska mycket eller mycket positiva 

effekter på deras livskvalité finns här en stor utvecklingspotential. Fortsättningsvis, med tanke 

på de samhällsekonomiska vinsterna och en ökande äldre befolkningsandel, bör sjukvården 

och idrottsrörelsen satsa på att få ut information om hur man styrketränar och angående 

träning i allmänhet, särskilt till äldre. (Tonkonogi & Bellardini 2013, s. 12) Detta eftersom 

inaktiva personer, ur hälsoaspekter, tjänar mer på att öka sin fysiska aktivitetsnivå än de som 

redan är aktiva (Statens folkhälsoinstitut 2008, s. 40) blir det viktigt för hälsovetare att hitta 

metoder som ökar den fysiska aktivitetsnivån och ger personer ett brett utbud av aktiviteter 

som främjar hälsan. Vilket förhoppningsvis leder till att fler blir och förblir fysiskt aktiva och 

i längden friskare. Med detta som bakgrund avser denna uppsats fördjupa sig i hur relativ tung 

styrketräning som metod fungerar hälsofrämjande. 

 

1.1.1 Relevans för lärarprofessionen 
I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola står det att 

"undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" och att man ska "i 

undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och för undervisningen 

relevant pedagogisk och annan forskning". Dessutom är det skolans ansvar att förbereda 

elever inför arbetslivet genom att se till att de har möjligheter att ta till sig för detta ändamål 

relevanta kunskaper. (Skolverket 2011a, s. 5 ff.) Fortsättningsvis säger examensmålen för 

Vård- och Omsorgsprogrammet att eleverna genom utbildningen ska tillägna sig kunskaper 

kring hälsa och ohälsa för att i en framtida yrkesroll kunna arbeta med att hjälpa människor i 

deras väg mot en bättre hälsa (Skolverket 2011a, s. 39). Vård- och Omsorgsprogrammet är en 

möjlig framtida arbetsplats för studenter som läser folkhälsa vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH), då nämnda program innefattar kurser som Hälsopedagogik samt 

Friskvård och hälsa. Det centrala innehållet inom kurserna Hälsopedagogik samt Friskvård 

och hälsa syftar till att eleverna ska inhämta kunskap om framförallt livsstilens betydelse för 

hälsan. I dessa sammanhang kan lyftas fram mer ingående kunskaper kring hur folksjukdomar 
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och livsstil relaterar till hälsan; hur folkhälsoarbeten och hälsofrämjande program kan 

utformas och användas på individ-, grupp- och samhällsnivå; hur sekundärpreventivt 

hälsoarbete kan påverka folkhälsosjukdomar; vad som menas med ett salutogent synsätt; samt 

hur fysisk aktivitet påverkar allt detta. (Skolverket 2011b, s. 8 ff.) 

 

Studenter vid GIH får en gedigen utbildning inom ovanstående ämnen och förväntas, när de 

arbetar som lärare, kunna bidra till elevernas inhämtning av kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt. Utbildningsplanen för Lärarprogrammet säger att utbildningen ska ha en 

vetenskaplig skolning med tyngd på forskningsmetodik och att studenterna ska komma i 

kontakt med de olika forskningsområdena på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan 2010, s. 

4 ff.). Vidare tas här upp att utbildningen ska leda till att studenten får den "kunskap i ämnen 

eller ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbildningen avser". Där står även att 

det är viktigt för studenterna att kunna ta till sig andras forskningsresultat och använda sig av 

egna erfarenheter kring hur fysisk aktivitet och livsstilsval påverkar hälsan. Vidare nämns att 

studenterna ska få kunskap och förståelse "om relevanta metoder inom verksamheten samt 

insikt om aktuella forskningsfrågor". De som studerar folkhälsa, med inriktning fysisk 

aktivitet vid GIH ska göras redo för att arbeta med hälsa, både salutogent och patogent. 

Utbildningen ska även innehålla en "fördjupning gällande kunskaper i folkhälsoarbete". Vad 

som är viktigt att poängtera är att utbildningen ska förbereda studenterna på att arbeta både 

inom skolans värld och inom näringslivets. (Gymnastik- och idrottshögskolan 2010, s. 4 ff.) 

Detta innebär att framtida arbetsuppgifter då mycket väl kan innefatta insatser och projekt i 

stil med det vi avser undersöka i denna studie. 

 

Vidare är ämnet idrott och hälsa av stor betydelse då vi även blir examinerade lärare inom det 

området. I ämnesplanen för idrott och hälsa står det bland annat att "undervisningen ska leda 

till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens 

betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet" och att undervisningen 

också ska bidra till att eleverna får en medvetenhet och ett intresse kring hälsofrågor 

(Skolverket 2011c, s. 1). Det centrala innehållet för kurserna Idrott och hälsa 1 och 2 syftar 

till att eleverna ska inhämta kunskap kring områden som berör hur den fysiska aktiviteten och 

livsstilen påverkar den kroppsliga förmågan samt hälsan, vilka effekter olika träningsmetoder 

har på kroppen, fysiska och psykiska effekter av fysisk aktivitet samt tankar kring vad som 

kan vara ett hälsofrämjande arbetssätt. (Skolverket 2011c, s. 3 ff.) 
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Med detta som bakgrund borde kunskaper inom folkhälsoarbete anses ha stor relevans för den 

kommande yrkesprofessionen och då närmare bestämt i form av metoden styrketräning och 

hur den påverkar hälsa. Inte bara för att bidra till en teoretisk kunskapsvidgning inom 

professionen men också för att på ett praktiskt sätt få erfarenhet inom denna hälsofrämjande 

metod. Detta leder förhoppningsvis i sin tur till att vi i vår kommande yrkesroll, med stor 

säkerhet och god pedagogisk förmåga, kan förmedla dessa kunskaper och erfarenheter till 

elever. För att knyta an till gymnasiets läroplan borde detta utbildningsinnehåll kunna leda till 

att skoleleverna ges möjlighet att tillägna sig dessa viktiga kunskaper. Härmed ämnas försöka 

uppfylla målen, enligt Skolverkets direktiv, att kunskaper erhålls som ska kunna leda till att 

eleverna kan arbeta inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten (Skolverket 2011c, 

s. 40). 

 

Slutligen fann forskare, vid en jämförelse mellan yngre och äldre normalviktiga samt mellan 

yngre och äldre överviktiga, liknande värden oberoende av ålder när det gäller 

insulinkänslighet. Detta i sin tur tyder på att övervikt och fysisk inaktivitet är viktigare 

parametrar att beakta än ålder i sig, när det kommer till insulinkänslighet. (Ryan 2010, s. 7). 

Detta är ytterligare ett exempel som ger stöd till att studien är relevant för vår profession, trots 

att deltagarna är äldre. 

 

1.2 Bakgrund 
För att kroppen ska få energi och fungera behöver vi mat som via system i kroppen 

omvandlas till bland annat blodsocker som i sin tur tas upp i blodet. Detta blodsocker används 

sedan som bränsle i cellerna för att vi människor ska kunna skapa energi för att fungera. För 

att blodsockret ska kunna ta sig in i cellerna behövs ett hormon kallat insulin. När 

blodsockerhalten blir tillräckligt hög känner bukspottskörteln av detta och skickar signaler så 

att insulin frisätts. Insulinet fungerar som en slags nyckel för att cellen ska släppa in 

blodsockret. Insulinet fäster vid receptor hos cellen och kanaler öppnas i cellmembranet vilket 

gör att blodsockret kan ta sig in i cellen. Väl inne i cellen sker processer som omvandlar 

näringsämnena till ATP där energin lagras. (LifeScan 2013-10-22) 

 

Diabetes typ-2 är en sjukdom som oftast bryter ut i vuxen ålder och innebär först att cellernas 

insulinkänslighet reduceras, det vill säga insulinresistens uppstår (1177 Vårdguiden 2013-10-

22). Insulinresistens är alltså när cellen kräver mer insulin för att släppa in samma mängd 

glukos i cellerna. Detta gör att blodsockerhalten i blodet stannar på en hög nivå och kroppen 
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börjar, i ett tidigt skede av sjukdomen, producera mer insulin för att ta reda på denna mängd 

blodsocker. I längden klarar däremot inte kroppen av att producera den insulinmängd som 

krävs och blodsockerhalten stiger allt mer. I ett sent skede av sjukdomsförloppet produceras 

alltså för lite insulin. Om blodsockerhalten stannar på en hög nivå under en längre tid riskerar 

kroppen ta skada. Det kan bland annat leda till hjärt- och kärlsjukdomar, stroke eller skador 

på ögon och njurar. Även förändringar i olika nervfunktioner kan uppstå, vilket bland 

annat kan påverka den sexuella funktionen och känseln i fötterna. (1177 Vårdguiden 2013-10-

22) 

 

Förhöjda blodsockervärden, även kallat nedsatt glukostolerans, är ett förstadium till diabetes 

typ-2 (Tabák et al. 2012). Dessutom ligger personer med nedsatt glukostolerans och/eller de 

med försämrade glukosvärde efter fasta i högriskzonen för att utveckla diabetes typ-2 

(American Diabetes Association 2012). Det är just glukostoleransen som ämnades undersökas 

i examensarbetet. Således var det av intresse att studera förändringar av blodsockerhalten hos 

deltagarna före och efter en styrketräningsperiod, se givna beskrivningar i metodavsnittet 

Oralt glukostoleranstest (OGTT).  

 
1.2.1 Begreppsdefinitioner 
För att underlätta förståelsen för läsaren definieras här några begrepp och termer som används 

i studien. 

 

1 RM – även kallat repetitionsmaximum, är den belastning som en person maximalt klarar av 

att lyfta en, men inte två gånger. 

 

Med begreppet ”relativ tung styrketräning” avser vi en intensitet på 80 procent av 1 RM samt 

doseringen 12 repetitioner under 3 set. 

 

1.3 Forskningsläge 
1.3.1 Äldre och fysisk aktivitet 
Forskningen visar att traditionellt sjunker vanligtvis både mängd och intensitet av fysisk 

aktivitet i takt med åldrandet. Hur mycket olika individer har varit fysisk aktiva tidigare i livet 

påverkar inte detta genomgående faktum. (Shepard 1997, s. 59) Det är också känt att med 

ökad ålder sker hälsoförluster till exempel genom försämrad syreupptagningsförmåga 

(Wilmore et al. 2008, s. 415), minskad bentäthet (Shepard 1997, s. 79), minskad rörlighet 
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(Spirduso et al. 2005, s. 78) samt försämrad balans (Woxnerud 2001, s. 30) som inte endast 

beror på åldrandet, utan till stora delar även på just avsaknaden av tillräcklig fysisk aktivitet 

(Jones et al. 2005, s. 6). Jones et al. (2005) påvisar även att äldre som är fysiskt aktiva lättare 

klarar av sina vardagssysslor och minskar risken att drabbas av hjärtsjukdom, diabetes och 

cancer.  

 

1.3.2 Effekter av styrketräning  
Forskare har visat att styrketräning som utförs under ett par månader kan ge 20-30 procent 

ökning av muskelstyrkan beroende på vilken typ och upplägg av träning som bedrivs samt hur 

tränade individerna är från början (Pollock & Evans 1999). Det är dessutom känt att 

neuromuskulära anpassningar bidrar till ökad styrkekapacitet vid styrketräning särskilt till en 

början (Moritani & deVries 1980). Mer specifikt visar studier till exempel att 

ryggträningsprogram har en positiv effekt vid långvariga ospecifika ryggbesvär (Manniche et 

al. 1988) samt att god muskelstorlek och styrka i bål-, höft- och benmuskulatur har ett positivt 

samband med nivå av bentäthet i samma region (Zimmerman et al. 1990). Vidare har det 

visats ett samband mellan låg muskelstyrka och ökad risk för förtida död (Katzmarzyk & 

Craig 2002). 

 

Äldre som styrketränar behöver avsevärt mindre medicinsk vård än personer i samma ålder 

som inte styrketränar (Cawthon et al. 2009). Det är till och med så att de som styrketränar 

cirka 30 minuter per vecka reducerar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med 23 procent, 

till skillnad från de 18 procent som 30 minuters promenad varje dag ger (Tanasescu et al. 

2002). Äldre personer kan minska risken för att drabbas av metabola syndromet med cirka 20 

procent genom att styrketräna under en period på 16 veckor (Atlantis et al. 2009). I en 

metaanalysstudie visade det sig att styrketräning sänker det övre blodtrycket med i genomsnitt 

6,0 mmHg och det nedre blodtrycket med 4,7 mmHg, dock med individuell variation på 

grund av genetiska förutsättningar (Cornelissen & Fagard 2005). Utöver att sänka blodtrycket 

i vila kan styrketräning sänka blodtrycket under konditionsträning hos äldre individer (Lovell 

et al. 2009). Vidare har forskare visat, efter en kontrollgrupps-studie med 16 veckors tung 

styrketräning, att upplevd smärta hos patienter med reumatoid artrit påtagligt sjönk (Flint-

Wagner et al. 2009) samt att styrketräning är en trygg och säker träningsform för 

fibromyalgipatienter (Valkeinen et al. 2005). Gällande styrketräning och benskörhet finns 

följande rekommendationer: träna dynamiskt, med hög belastning och under hög hastighet 

(Borer 2005). Vidare togs här upp att man ska utföra övningarna under korta, intensiva 
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perioder och vara noggrann med att vila däremellan samt utsätta kroppen för rörelser som den 

inte är van vid. Forskare visade, i en studie på äldre, att tung styrketräning minskade 

personernas upplevda grad av depression med 50 procent medan det i samma studie 

resulterade i en minskning med 29 procent efter lågintensiv styrketräning (Singh et al. 2005). 

Vidare har studier visat att det finns koppling mellan muskelstyrka och risk för att utveckla 

demenssjukdomar. Låg muskelstyrka verkar öka denna risk, och forskarna betonar att det inte 

hjälper att man är frisk i övrigt eller är fysiskt aktiv, det gäller att öka sin muskelstyrka för att 

minska risken. (Boyle et al. 2009) 

 

Vid 20-25 års ålder anses kroppen vanligtvis ha nått sin topp när det kommer till 

muskelstyrkan och muskelmassan (Lexell et al. 1988). Studier har visat att friska personer vid 

70 års ålder har en muskelmassa som är 25-35 procent lägre än hos 25 åringar (Young et al. 

1985; Klitgaard et al. 1990). Angående träningseffekter för äldre har det visats att 90-åriga 

individer som bodde på sjukhem och tränade under åtta veckor tung styrketräning fick en 

dubblering av sin muskelstyrka (107 procent av 1 RM) vilket även resulterade i en förbättring 

av deras dagliga funktionsförmåga (Fiatarone et al. 1990). Dessutom finns det fynd som visar 

att äldre män i 70-års ålder, som regelbundet bedrev styrketräning, fick resultat jämförbara 

med yngre otränade män i 30-års ålder när det kommer till tvärsnittsarea, maximal 

muskelstyrka och explosiv muskelstyrka i quadriceps och armbågsböjarmuskulaturen 

(Klitgaard et al. 1990). Dessa fynd visar att regelbunden styrketräning kan minska och/eller 

motverka åldersrelaterade muskelförändringar. 

 

Äldre personer (80+) kan genomföra träning på en hög belastningsnivå det vill säga cirka 75-

80 procent av 1RM (Caserotti et al. 2008). Indikationer pekar på att det är tung styrketräning 

som ger bäst resultat när det gäller styrkeutveckling hos äldre (Suetta et al. 2007). I och med 

de begränsningar man med ökande ålder vanligtvis får i det vardagliga livet med försämrad 

muskelfunktion är det viktigt, om inte nödvändigt, att regelbundet styrketräna för att bibehålla 

en god hälsa. Med hjälp av två månaders styrketräning kan äldre åter bygga upp den funktion 

de tappat under en tidsperiod på cirka 20 år. (Hunter et al. 2000) Även de riktigt gamla, 

mellan 90-100 år, kan få styrkeökningar och muskeltillväxt genom att styrketräna (Kryger & 

Andersen 2007). Äldre personer har även visats kunna gå snabbare och lättare resa sig från 

sittande ju större styrkan är i benens muskler (Brown et al. 1995). Dessutom har personer med 

dålig benstyrka större fallrisk (Wolfson et al. 1995). 
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1.3.3 Träning och blodglukosnivåer 
Övervikt och fysisk inaktivitet är två parametrar som ökar risken för bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes typ-2 och även vissa typer av cancer. Det har också bevisats att 

träning har positiva förändringar på både kroppssammansättning och insulinkänslighet. Både 

aerob träning och styrketräning visar på förbättringar av glukostoleransen. (Ryan 2010)  

 

I en genomgång av flera olika studier fann man ett måttligt starkt bevis för att deltagande i en 

intervention med omfattande livsstilsförändringar leder till reducerad risk att få diabetes typ-

2, för personer med redan förhöjd risk för denna sjukdom (Schellenberg et al. 2013, s. 548 f.). 

Samma reviewstudie kom även fram till att det inte uteslutande går att säga att omfattande 

livsstilsförändringar (som inkluderar tränings-, kost- och minst en annan förändring) är bättre 

än endast kost- eller träningsinterventioner i sig. Dessutom har det visats att yngre 

åldersgrupper kan få en förbättrad blodsockerkontroll genom fysisk träning (Boule et al. 

2001).  

 

Typ 2-diabetiker, som inte var beroende av insulin, deltog i en studie där syftet var att se hur 

olika typer av träning påverkade glukostoleransen. Bland metoder som styrketräning, 

konditionsträning och en kombination av dessa två fick kombinationen bäst resultat. (Sigal et 

al. 2007) En annan studie undersökte hur aerob träning påverkade fem icke insulinberoende 

personer med nedsatt glukostolerans (Trovati et al. 1984, s. 418 f.). Dessa personer fick under 

sex veckor träna en timme om dagen, sju dagar i veckan på en cykelergometer. Det visade sig 

att träningen gav fördelar både för den aeroba kapaciteten men också på blodsockernivåerna i 

blodplasman. Författarna till studien diskuterar därför kring att aerob träning kan fungera som 

en del av den dagliga hanteringen av tillståndet. 

 

Vidare har visats att styrketräning för äldre (61 ± 1 år) leder till förbättringar av 

glukostolerans när träningen genomförs på en intensitet av ungefär 80 procent av 

repetitionsmaximum (Iglay et al. 2007). Även Ryan et al. (2001) kom fram till att 

styrketräning som bedrivits med 21 äldre personer (65-74 år) gav positiva resultat på 

insulinkänsligheten. Dessutom fann de att personer med högre insulinresistens fick större 

fördelar av denna typ av styrketräning än de med lägre. Ibañez et al. (2005) lyckades i sin 

studie få insulinkänsligheten att öka med 46 procent och glukosvärdet efter fasta att sjunka 

med cirka 7 procent hos äldre män (66,6 ± 3,1 år) som hade diabetes typ-2. Detta efter en 16-

veckorsperiod med träning två gånger per vecka på en intensitet av 50 – 80 procent av 1 RM. 
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Forskningen pekar entydigt på att träning för äldre och yngre ger styrkeökningar som i sin tur 

leder till mängder av hälsovinster. Dessutom förbättrar konditionsträning och styrketräning 

insulinkänsligheten samt glukostoleransen hos personer med diabetes typ-2 eller i förstadiet 

till diabetes typ-2. Vi ämnar i denna studie därför att undersöka huruvida friska äldre personer 

kan uppnå liknande styrkeökningar samt förbättrad glukostolerans. Detta för att kunna dra 

slutsatser kring huruvida relativ tung styrketräning kan stärka äldre personer hälsa, det vill 

säga göra dem ännu friskare.  

 

1.4 Vidare teoretiska utgångspunkter 
Förutom i arbetet beskrivna positiva effekter av god kondition och styrka på hälsan är andra 

teoretiska utgångspunkter olika infallsvinklar kring begreppen salutogenes och patogenes, 

bland annat med utgångspunkt ifrån Antonovskys tankar. Det vill säga tankar kring vilka 

faktorer som får en individ att gå mot hälsa samt vilka faktorer som förebygger och botar ett 

sjukdomstillstånd (Antonovsky 2005, s. 31). Det finns olika sätta att se på sjuka kontra friska 

individer eller hälsa kontra ohälsa menar Antonovsky. Dels finns ett dikotomt synsätt där 

personer antingen är friska eller sjuka, där man arbetar förebyggande för att de friska ska hålla 

sig friska eller försöker bota en sjukdom där sjukdomen är i fokus. Det alternativa synsättet 

är, enligt vad Antonovsky anser är bättre, att man ska se hälsa som ett kontinuum. Alla har så 

länge man lever mer eller mindre hälsa och ur det salutogena perspektivet bör man hela tiden 

sträva efter att en person ska förflytta sig mot den polen med hög hälsa oavsett var på 

kontinuumet individen befinner sig. (Antonovsky 2005, s. 28) Det salutogena tänkandet 

innebär alltså att du som praktiker fokuserar på individen och hur du kan få denne att röra sig 

mot en bättre hälsa. Detta görs inte alltid på samma sätt från individ till individ och kan därför 

behöva anpassas. I patogent tänkande är det däremot sjukdomen som ligger i fokus. Här 

pratas det inte längre om en individ och vad denne behöver, för att uppleva bättre hälsa, utan 

om en patient och vad som behövs för att bota sjukdomen. Man blir en expert på symptom 

och diagnoser för att kunna behandla ett specifikt sjukdomstillstånd och individen, sett ur ett 

helhetsperspektiv, hamnar i andra hand. (Antonovsky 2005, s. 25-41) 

 

En utgångspunkt är därför att hitta en metod som skulle kunna fungera i det salutogena 

tänkandet. Kan relativt tung styrketräning få individer att röra sig mot den friskare polen på 

kontinuumet? För att vi ska kunna veta detta krävs däremot ett sätt att mäta resultaten, det vill 

säga något som bevisat huruvida relativt tung styrketräning kan verka i denna riktning. 

Mätningar av en persons glukostolerans sker regelbundet inom sjukvården som vanligtvis 
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domineras av ett mer patogent förhållningssätt. Nås positiva resultat i denna studie, vid 

mätningar av glukostoleransen samt vid styrketesterna, kan slutsatsen dras att relativt tung 

styrketräning kan användas som en salutogen metod för att få individer att röra sig mot den 

friskare polen på kontinuumet. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka hur relativt tung styrketräning påverkar fysiologiska 

parametrar, hos äldre (66 – 79 år), före och efter en 8-veckors styrketräningsperiod med tre 

tillfällen per vecka. Detta för att se hur relativ tung styrketräning som metod fungerar i ett 

hälsofrämjande syfte. 

Frågeställningar var: 

- Ger relativt tung styrketräning förbättringar inom diverse styrketester? 

- Hur påverkas glukostoleranstestet av relativt tung styrketräning? 

 

2 Metod 
Undersökningarna är experimentella i utformandet med en kontrollgrupp knuten för att ge en 

stärkt bild av resultaten. Deltagarna genomgick i början och i slutet av studien en rad tester 

för att se hur de påverkades av 8 veckors relativt tung styrketräning som endast utfördes av 

Träningsgruppen. Tränings- och Kontrollgruppen ombads att fortsätta med sina vardagliga 

aktiviteter det vill säga att inga nya fysiska aktiviteter skulle påbörjas under studiens gång. 

Tanken var dessutom att alla deltagare i denna studie inte skulle vara högaktiva eller ha någon 

allvarlig sjukdom. 

 

2.1 Urval  
20 testpersoner (TP) deltog fullt ut i studien av de 22 som initialt tillfrågades. 1 TP ansågs inte 

ha tränat tillräckligt många tillfällen för att kunna påvisa ett samband mellan träning och 

resultat vid eftertest, medan den sista TP ej ville genomföra eftertest. Av dessa 20 personer 

var 11 kvinnor och 9 män där alla befann sig inom åldersspannet 66 till 79 år. Ingen av 

deltagarna fick ha uttalad diabetes typ-2 utan befann sig inom spannet för normala eller 

förhöjda blodsockernivåer, det vill säga klassades som friska eller inom förstadiet till diabetes 

typ-2. Data för ålder, vikt, längd samt BMI för i) alla deltagarna tillsammans ses i tabell 1, ii) 

Träningsgruppen i tabell 2, samt iii) Kontrollgruppen i tabell 3. Deltagarna fördelades 

slumpvis mellan en tränings- och kontrollgrupp. Någon enstaka persons placering fick 

avgöras på grund av planerad resa under aktuella tidsperioder. Ledarledd styrketräning under 
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8 veckor erbjöds Träningsgruppen initialt på terminen och för Kontrollgruppen under 

efterföljande 8 veckor. För att kvalificera sig för studien fick de ej ha haft uttalade hjärtkärl- 

eller ledbesvär. Deras blodtryck skulle ligga på en ungefärlig normal nivå med eller utan 

mediciner. Intresset för att delta i ett träningsprojekt skulle finnas. En strävan var att de inte 

hade deltagit i GIH:s terminsvisa hälsoprojekt, med ledarledd träning, mer än en gång 

tidigare. Vilket var fallet för det stora flertalet av deltagarna. 

 
Tabell 1: TP-data samtliga deltagare. Föreliggande tabell visar testpersondata (TP-data) för samtliga 

deltagare. För ålder, längd vikt och BMI redovisas medelvärde ± standardavvikelse samt min-maxvärden. 

 

I Träningsgruppen ingick 11 av de 20 deltagarna. Anledningen till att fler sattes i 

Träningsgruppen var att i början till viss del försöka gardera sig emot eventuella avhopp 

under perioden. Av dessa 11 deltagare var 6 kvinnor och 5 män, där alla befanns sig inom 

åldersspannet 67 till 77 år. För mer ingående data kring deltagarna som en grupp se tabell 2. 

 
Tabell 2: TP-data Träningsgrupp. Föreliggande tabell visar testpersondata (TP-data) för Träningsgruppen. För 

ålder, längd, vikt och BMI redovisas medelvärde ± standardavvikelse samt min-maxvärden. 
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Kontrollgruppen bestod av 9 personer varav 5 var kvinnor och 4 var män. Åldersspannet hos 

dessa deltagare var 66 till 79 år. För mer ingående data kring deltagarna som en grupp se 

tabell 3. 
 

Tabell 3: TP-data Kontrollgrupp. Föreliggande tabell visar testpersondata (TP-data) för Kontrollgruppen. För 

ålder, längd vikt och BMI redovisas medelvärde ± standardavvikelse samt min-maxvärden. 

 

 
2.2 Metodval 
Valet av en experimentell studiemetod föll sig naturligt i och med att syftet var att undersöka 

hur relativt tung ledarledd styrketräning påverkade ett antal i förväg valda tester. Detta hade 

varit svårt att på ett vetenskapligt sätt kontrollera under andra former. I till exempel 

observation-, enkät- eller intervjuform hade det funnits möjliga felkällor och omständigheter 

som gjort det svårt att fastställa kausala samband och korrelationer mellan träningen och de 

uppmätta skillnaderna. Tränade deltagarna verkligen på den nivån de angav? Försökte de 

försköna bilden av sin träning och så vidare. Visserligen hade en redan befintlig träningsgrupp 

kunnat observeras men det hade inneburit ett omfattande arbete med att lokalisera en sådan 

grupp. Vidare hade det också varit svårt att ha inflytande över hur denna grupp skulle lägga 

upp sin träning samt kontrollera vilka fysiska aktiviteter de utförde på sin fritid. Genom att 

från start ha organiserat träningen och allt däromkring har det möjliggjorts att i större grad 

kunna dra slutsatser kring om det var interventionen i sig som gav resultaten och inte något 

annat. 

 

2.3 För- och eftertester 
Nedan beskrivna tester har deltagarna i både Träningsgruppen och Kontrollgruppen 

genomgått före och efter träningsperioden, med skillnaden att Träningsgruppen genomförde 

den instruktörsledda träningen däremellan. Med undantag för Oralt glukostoleranstest 

(OGTT) har samtliga tester av varje individ utförts (utöver ett eftertest) vid två olika förtester, 

med cirka en veckas mellanrum. I resultatdelen presenteras förändring mellan andra förtestet 
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och eftertestet för styrketesterna. För de sju nedan nämnda styrketesterna finns testutförandet 

inklusive resultat åskådliggjort från tidigare hälsoprojekt med äldre vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH) (Andersson et al. 2013). Samtliga styrketester genomfördes i 

Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) på GIH medan OGTT genomfördes i 

Åstrandslaboratoriet, även det på GIH.  

 

2.3.1 Uppresningar från stol 
Uppresningar från stol, mätte uthållighetsstyrkan i benen och skedde genom att TP satt på en 

stol med sitthöjden 44 centimeter som var inskjuten mot en vägg. Personen skulle sedan 

utföra uppresningar under tidtagning till helt extenderad position i höftleden och sedan 

tillbaka för att snudda stolen med sätet i sittande position. Om personen inte klarade av att 

endast snudda stolen och istället satte sig ned antecknades det totala antalet uppresningar fram 

till dess att personen satte sig. Testet fortsatte tills dess att TP inte orkade utföra fler 

uppresningar eller tills en övre gräns av 50 uppresningar uppnåddes. När något av detta 

inträffade stoppades tidtagningen. Testledare antecknade maximalt antal uppresningar, 

uppresningar som endast snuddade stolen samt tiden för maximalt antal uppresningar. Utifrån 

dessa data beräknades sedan hastigheten i antal uppresningar/sekund. 

 
2.3.2 Sörensens – statiskt ryggtest 
Sörensens – statiskt ryggtest, syftade till att mäta uthållighetsstyrka i ländrygg. TP låg på en 

avlång plint, som hade samma höjd vid för- och eftertest, med ansiktet nedåt, 

höftbenskammen vid kanten på ena kortsidan och överkroppen hängande ut över samma kant. 

Benen stabiliserades vid anklarna av testledaren. TP placerade därefter armarna korsade över 

bröstet och med överkroppen i vågrät position. När denna position intagits startades 

tidtagning som avslutades när TP inte längre kunde hålla kvar överkroppen i detta horisontala 

läge. 

 

2.3.3 Statisk höftböjningssit-up 45° 
Statisk höftböjningssit-up 45°, mätte uthållighetsstyrka i bål- och höftböjarmuskulatur. Detta 

skedde med benen böjda, 90°-vinkel i knäled, stöd för fötter samt korsade armar över bröstet 

och huvudet i neutral position i ryggradens förlängning. Tidtagning startade då testpersonen 

satt i en 45°-vinkel i ett statiskt läge, och avslutades när testpersonen avvek från den angivna 

bålvinkeln mer än tre sekunder utan korrigeringar eller till dess att TP gav upp. Vinkeln 

uppmättes mellan underlag och överkropp med hjälp av en planka fäst i en 45°-vinkel. 
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2.3.4 Hantelpress 
Hantelpress, mätte uthållighetsstyrkan i arm- och skuldermuskulatur. Ståendes, med en hantel 

(3 kilogram för kvinnor eller 5 kilogram för män) i båda händerna, utgick rörelsen från 

axelhöjd, med armbågen riktad nedåt. TP förde sedan hanteln rakt uppåt till sträckt arm för att 

därefter återgå till utgångsläget, varpå TP upprepade förfarandet med andra handen. Rörelsen 

utfördes i en takt med en metronom inställd på 60 slag per minut, det vill säga under en 

sekund skedde både resning och sänkning av vikten, tills utmattning eller taktfel uppstod. 

Antal fullgoda sträckningar med båda händerna registrerades och således innebar två som 

resultat två sträckningar per arm.  

 

2.3.5 TUG - Timed up and go 
TUG - Timed up and go, är ett funktionellt styrketest där utövaren startade sittandes på en stol 

med sitthöjden 44 centimeter. Därefter reste och förflyttade TP sig på snabbast möjliga sätt 3 

meter framåt, vände runt en given punkt och satte sig sedan åter på stolen. Tiden startade när 

deltagarens rörelse att resa sig upp initierades och stoppas när deltagaren satte sig ner och 

vidrörde stolsryggen. 

 
2.3.6 Maximal gånghastighet 
Maximal gånghastighet, mättes på en centralt placerade utstakad sträcka på 6 meter inom ett 

totalt gångavstånd på 10 meter. Detta gjorde TP på snabbast möjliga sätt utan att springa och 

resultatet mättes i sekunder. Tidtagning startades när TP passerade startmarkeringen för 

sträckan på 6 meter och stannades vid passering av markering för 6 meter. TP instruerades att 

gå med maximal hastighet över 10 meter för att korrigera för eventuell lägre hastighet på 

grund av start och stoppsträcka. 

 

2.3.7 Fem uppresningar från stol 
Fem uppresningar från stol, skedde genom att TP satt på en 44 centimeter hög stol med 

armarna korsade över bröstet. Härifrån skulle TP, på kortast möjliga tid, resa sig fem gånger 

till full extension i knäleden och därefter sätta sig ned så att sätet och båda överbenen har 

kontakt med hela stolen, även stolsryggen. 
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2.3.8 Glukostoleranstest (OGTT) 
Deltagarna kom på fastande mage, över natten, till Åstrandslaboratoriet. Väl där användes en 

venkateter för att ta upprepade blodprover ur. Blodprover togs innan (-15 och 0 minuter) samt 

15, 30, 60, 90 och 120 minuter efter det att en 75 gram glukoslösning druckits. Fem minuter 

erhölls för att dricka upp glukoslösningen och klockan startade när den hade druckits upp. En 

jämförelse gjordes för resultaten mellan förtestet och eftertestet gällande de insamlade 

blodglukosvärdena. OGTT genomfördes av seniora forskare med tidigare erfarenhet av att ta 

blodprov, detta då uppsatsens författare varken besatt kompetens eller hade tid till att närvara 

på grund av åtagande med andra tester. 

 

2.4 Träningsprogram 
Det använda styrketräningsprogrammet togs fram baserat på en rad olika studiers 

metodbeskrivning (Iglay et al. 2007; Izquierdo et al. 2001; Ryan et al. 2010) samt efter 

samråd med den doktorand vars studie detta träningsprojekt är en del av. 

 

Alla övningar skedde i styrketräningslokalen på GIH och endast med maskiner där musklerna 

utförde ett dynamiskt arbete. Anledningen till att styrketräningsmaskiner användes, istället för 

andra metoder, såsom fria vikter eller kroppen som motstånd, var på grund av att det krävde 

mindre teknikinlärning och fokus kunde läggas på själva byggandet av muskelstyrka. 

Användandet av maskiner underlättade även fastställandet av belastningen deltagarna tränade 

på samt att det blev lätt att säkerställa vilken muskel som tränades. (Thomeé et al 2008, s. 80, 

204) Instruktioner gavs att utföra den koncentriska fasen med så hög hastighet som möjligt 

samt måttligt långsam tid (6-8 sekunder) under den excentriska fasen, detta för att denna typ 

av styrketräning har visat ha den bästa effekten på en ökad muskeltillväxt (Thomeé et al 2008, 

s. 78 & 286). Dagliga aktiviteter för äldre kräver både god muskelstyrka och effekt som 

innebär förmåga att kunna utveckla hög kraft med hög hastighet. Således finns det fördelar 

med att kombinera tung styrketräning med explosiv träning genom att betona ett utförande av 

hög hastighet i övningarna. Detta har visat sig vara en bra metod för att motverka 

åldersrelaterad minskning av muskelmassa, maximal styrka och muskeleffekt. (Izquierdo et 

al. 2001, s. 665) De åtta övningar som användes syftade till att träna hela kroppen med fokus 

på stora muskelgrupper och då framförallt benen. Samtliga övningar finns bifogade i bilaga 2. 

 

Deltagarna ombads vila en minut mellan varje set och cirka två till tre minuter mellan varje 

övning. Det var inte nödvändigt för deltagarna att följa den ordningen som övningarna 
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presenteras i, dock var strävan att alltid börja och avsluta med benövningar, se övning 1, 7, 8 

visade i bilaga 2. Råden som gavs var därför att i största möjliga mån utföra övningarna enligt 

den presenterade ordningsföljden. Anledningen till detta var att inte få styrkeövningar direkt 

efter varandra där samma muskler tränades. Intensiteten avsågs vara 80 procent av 1 RM och 

doseringen 12 repetitioner, 3 set, 3 pass/vecka. Rekommendationerna som anges i FYSS 2008 

ger ytterligare styrka åt valet av träningsprogram i studien: ”Styrketräning, 2–3 dagar/vecka, 

8–12 RM (75 procent av 1 RM), minst 1 set med 8–10 övningar" (Statens Folkhälsoinstitut 

2008, s. 44). 

 

När deltagarna klarade 12 repetitioner i sitt tredje set höjdes vikten till nästa träningstillfälle 

med cirka 5 procent. Undantag gjordes om träningsledarna ansåg att deltagaren i fråga hade 

haft bristfällig teknik varpå belastningen bibehölls på samma nivå tills tekniken förbättrats 

och detta kontrollerats av ledarna. Ledarna kontrollerade att övningarna utfördes på ett 

skonsamt sätt för att minimera skador, samt att musklerna fick arbeta i hela sitt rörelseomfång 

och inte bara inom vissa smärre vinklar där individerna är som starkast (Thomeé et al 2008, s. 

88-89). 

 

Under den första veckan utfördes 1 RM-test vid minst två tillfällen och nya 1 RM-test 

utfördes även efter två veckor. När dessa test skedde var det av stor vikt att deltagarna fick 

återhämta sig mellan varje utfört lyft och då användes cirka två till tre minuter som riktmärke. 

Anledningen till den långa återhämtningstiden är för att kroppen vid denna typ av aktivering 

använder sig av ett energiförråd som heter kreatinfosfat (Thomeé et al 2008, s. 34). Detta 

förråd förbrukas väldigt snabbt och behöver tid på sig att återbildas innan nästa försök sätts 

igång (Jenkins 2005, s. 185). I början av varje träningspass utfördes uppvärmning under 5-15 

minuter på måttlig intensitet och i form av motionscykel, rodd, löpband eller crosstrainer. 

Efter träningspassen gavs deltagarna möjlighet att delta i instruktörsledd stretching. 

 

2.5 Statistik 
Statistiska skillnader mellan förtestet, andra förtestet för samtliga styrketester, och eftertestet 

beräknades med t-test. Signifikansnivå sattes till  p < 0,05. 

 

2.6 Reliabilitet och Validitet 
Studien utfördes i samarbete med en doktorand och flera seniora forskare samt en 

biomedicinsk analytiker. Vi studenter har inom tidigare utbildningsmoment i stor omfattning 
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utfört olika fysiologiska tester samt ledarledd träning för äldre. Härmed vill vi lyfta fram våra 

påtagliga erfarenheter som test- och träningsledare för den undersökta kategorin av deltagare. 

I studien eftersträvades att samtliga mätningar gjordes av samma personer och vid samma tid 

på dygnet i samma lokal vid för- och eftertest. De utvalda fysiologiska och funktionella 

testerna syftade till att mäta det som var av relevans för studien och togs fram för just det 

syftet. Ett sätt att förbättra tillförlitligheten i mätningarna var att vi använde oss av ett andra 

förtest som jämfördes med eftertestet. Härmed exkluderas eventuella förbättringseffekter via 

tillvänjning mellan ett första och andra förtest. Denna tillvänjning har visats förekomma bland 

äldre för vissa av testerna av uthållighetsstyrka, men inte för de kortare funktionella testerna 

(Andersson et al. 2013). Dessutom eftersträvades deltagare med liknande aktivitetsnivå för att 

skillnader i resultat inte skulle bero på olikheter i de två olika grupperna. Med olikheter menas 

till exempel erfarenhetsgrad av fysisk aktivitet, tidigare aktivitetsnivå och så vidare. 

 

2.7 Etiska överväganden 
Det stora etiska dilemmat rörande denna studie är huruvida det är etiskt försvarbart att be 

personer att inte utöka sin fysiska aktivitetsgrad, utöver den som redan utövas, då fysisk 

aktivitet har visats vara viktig för hälsan (Statens folkhälsoinstitut 2008). För att lösa detta 

erbjöds Kontrollgruppen träning efter det att studien avslutats. Studiens tillvägagångssätt har 

dessutom blivit godkänd av en etisk kommitté. 

 

3. Resultat 
3.1 Styrketester 
Här presenteras resultaten för frågeställningen ”Ger relativt tung styrketräning förbättringar 

inom diverse styrketester?”. Resultaten, generellt uttryckt i antal som förbättrade sig, 

medelförbättringen och den procentuella förändringen, mellan det andra förtestet och 

eftertestet presenteras nedan för varje test. Samtlig data återfinns i bilaga 3. Använd 

signifikansnivå är p < 0,05. Presenterade mätvärden har avrundats till högst två decimaler. 
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3.1.1  Uppresningar från stol 
Tabell 4: Uppresningar från stol. För de olika parametrarna som mättes i detta test redovisas, för andra 

förtestet och eftertest, medelvärden samt förändring i procent under testperioden, för Tränings- respektive 

Kontrollgruppen.  

Uppresningar	  från	  stol	  

	  

Träningsgrupp	   Kontrollgrupp	  

	  

Förtest	   Eftertest	   Förändring	   Förtest	   Eftertest	   Förändring	  

Max	  uppresningar	  (antal)	   39,09	   43,82	   12,09	  %	   32,78	   30,33	   -‐7,46	  %	  

Tid	  vid	  max	  uppresningar	  (s)	   70,98	   65,13	   -‐8,25	  %	   56,48	   54,48	   -‐3,54	  %	  

Hastighet	  (antal/s)	   0,59	   0,69	   16,85	  %	   0,55	   0,53	   -‐4,74	  %	  

 

I detta uthållighetstest av benmuskelstyrka sågs för testparametern Max uppresningar inom 

Träningsgruppen ett förbättrat resultat för 5 av de totalt 11 testpersonerna (TP). De övriga 6 

hade vid förtestet uppnått det maximala resultatet på 50 uppresningar. Medelvärdet för hela 

gruppen förbättrades med 4,73 uppresningar, det vill säga en procentuell förbättring på 12,09 

procent. 6 av 11 TP uppnådde en förbättring av Tid vid max uppresningar. Gruppens 

medelvärde för total tid sänktes med 5,85 sekunder och den procentuella förbättringen var 

8,25 procent. Hastighet vid uppresningarna förbättrade 8 av 11 TP. Medelförbättringen var 

0,1 antal/sekund, vilket motsvarar en total procentuell förbättring på 16,85 procent. Max 

uppresningar samt Hastighet gav signifikanta förbättringar, detta var ej fallet med Tid vid 

max uppresningar. I Kontrollgruppen sågs försämringar av medelvärdet hos både Max 

uppresningar och Hastighet medan en förbättring av medelvärdet, det vill säga en sänkning 

av tiden, uppnåddes för Tid vid max uppresningar. Dessa förändringar var ej signifikanta. 

 

3.1.2 Bålstyrketester 
Tabell 5: Bålstyrketester. Testdata för de statiska testerna Sörensens - ryggtest och Höftböjningssit-up 45°. För 

andra förtestet och eftertest redovisas medelvärdet samt förändringen i procent däremellan (inom respektive 

grupp).  

Bålstyrketester	  

	  	   Träningsgrupp	   Kontrollgrupp	  

	  	   Förtest	   Eftertest	   Förändring	   Förtest	   Eftertest	   Förändring	  

Sörensens	  –	  statiskt	  ryggtest	  (s)	   62,81	   102,83	   63,72	  %	   80,8	   77,79	   -‐3,73	  %	  

Statisk	  höftböjningssit-‐up	  45°	  (s)	   75,5	   126,56	   67,64	  %	   54,51	   53,94	   -‐1,04	  %	  
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För Träningsgruppen redovisade 7 av 10 TP ett förbättrat resultat vid Sörensens – statiskt 

ryggtest, där uthållighetsstyrka i rygg- och höftsträckarmuskulaturen testades. 

Medelförbättringen var 40,02 sekunder, det vill säga en procentuell förbättring på 63,72 

procent. I detta test fanns ett internt bortfall på 1 TP. Vid testet Statisk höftböjningssit-up 45°, 

uthållighetstest för buk- och höftböjarmuskulatur, uppnådde 8 av 8 TP en förbättring. 

Medelförbättringen var en ökning av tiden på 51,07 sekunder, med en procentuell förbättring 

på 67,64 procent. Här var det interna bortfallet 3 TP. Båda tester visade på signifikanta 

förändringar. Hos Kontrollgruppen försämrades de uppmätta medelvärdena i båda testerna. 

Dessa förändringar var ej signifikanta. 

 

3.1.3 Hantelpress 
 

Figur. 1 Hantelpress. Förändring av medelvärdet mellan andra förtestet och eftertest vid Hantelpress (inom 

respektive grupp). 

 

Inom Träningsgruppen visade 7 av 11 TP på förbättringar vid Hantelpress, som mätte 

uthållighetsstyrka i arm- och skuldermuskulatur. Medelförbättringen var 8,5 sträckningar, det 

vill säga en procentuell förbättring på 39,96 procent, vilket var en signifikant förändring. För 

Kontrollgruppen skedde en försämring av medelvärdet, som ej var signifikant. Det fanns även 

ett internt bortfall på 2 TP i Kontrollgruppen. 

 

3.1.4 Korta funktionella styrketester 
För Träningsgruppen redovisade 9 av 11 TP ett förbättrat resultat vid TUG - Timed up and go. 

Medelförbättringen var en sänkning av tiden med 0,29 sekunder, det vill säga en procentuell 
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förbättring på 4,73 procent. Hos Kontrollgruppen uppmättes en försämring av medelvärdet. 

Varken hos Tränings- eller Kontrollgruppen var förändringarna signifikanta. 

 

10 av 11 TP uppnådde en förbättring av tiden vid Fem uppresningar från stol hos 

Träningsgruppen. Medelförbättringen var en sänkning av tiden på 1,27 sekunder, en 

procentuell förbättring på 12,84 procent, som var signifikant. För Kontrollgruppen sågs en 

försämring av medelvärdet, som ej var signifikant. 

 

Vid Maximal gånghastighet förbättrade sig 5 av 11 TP i Träningsgruppen. Medelförbättringen 

var en sänkning av tiden med 0,06 sekunder, vilket resulterade i en procentuell förbättring på 

2,45 procent. Även hos Kontrollgruppen sågs ett förbättrat medelvärde. Varken hos Tränings- 

eller Kontrollgruppen var förändringarna signifikanta. 

 
3.2 Oralt glukostoleranstest (OGTT) 
I detta stycke presenteras resultaten för frågeställningen ”Hur påverkas glukostoleranstestet av 

relativt tung styrketräning?”. Resultaten, generellt uttryckt i antal som förbättrade sig, 

medelförbättringen och den procentuella förändringen, mellan förtest och eftertest presenteras 

nedan. Samtlig data återfinns i bilaga 4. Använd signifikansnivå är p < 0,05. Presenterade 

mätvärden har avrundats till högst två decimaler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 2 OGTT för Träningsgrupp. Förändring av medelvärdet (mmol/l) vid testparametrarna 0, 15, 30, 60, 90 

och 120 min mellan förtest och eftertest, efter korrigering för basalt blodglukosvärde direkt innan 

sockerlösningen intogs. 
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Vid test av glukoshalten i blodet sågs inom Träningsgruppen ett förbättrat resultat för 7 av 

totalt 11 TP för testparametern 15 min, det vill säga ett lägre värde vid efter- jämfört med 

förtestet. Medelvärdet för hela gruppen som tränade sänktes med 0,39 mmol/l, det vill säga en 

procentuell förbättring på 22,94 procent. 6 av 11 TP uppnådde en förbättring av medelvärdet 

vid 30 min. Gruppens medelvärde sänktes med 0,7 mmol/l och den procentuella förbättringen 

var 24,04 procent. Efter 60 min hade 7 av 11 TP förbättrats sig. Medelförbättringen var här 

1,16 mmol/l vilket motsvarar en total procentuell förbättring på 31,28 procent. 7 av 11 TP ett 

förbättrat resultat vid 90 min. Medelförbättringen var 1,38 mmol/l, det vill säga en procentuell 

förbättring på 50,64 procent. Vid 120 min sågs en förbättring av medelvärdet på 1,3 mmol/l, 

vilket är en procentuell förbättring på 75,47 procent. 8 av 11 TP förbättrade sitt resultat till 

eftertestet. Ingen av mätningarna gav signifikanta förbättringar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 3 OGTT för Kontrollgrupp. Förändring av medelvärdet (mmol/l) vid testparametrarna 0, 15, 30, 60, 90 

och 120 min mellan förtest och eftertest, efter korrigering för basalt blodglukosvärde direkt innan 

sockerlösningen intogs. 

 

I Kontrollgruppen sågs försämringar av alla medelvärden, förutom efter 60 min. Samtliga 

förändringar var ej signifikanta, förutom vid 15 min som visade på en signifikant försämring 

av medelvärdet. Det fanns även ett internt bortfall vid mätningen 30 min. 
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4. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur relativt tung styrketräning påverkar fysiologiska 

parametrar, hos äldre (66 – 79 år), före och efter en 8-veckors styrketräningsperiod med tre 

tillfällen per vecka. Detta för att se hur relativ tung styrketräning som metod fungerar i ett 

hälsofrämjande syfte. Resultaten för Träningsgruppen jämfördes med en Kontrollgrupp som 

under perioden ombads att inte delta i någon ledarledd träning. Vi har i största möjliga mån 

försökt minimera diverse störningsmoment under träningen och testerna för att inte påverka 

tränings- och testinsatsen hos deltagarna. 

 

En sak som bör nämnas innan en djupare diskussion inleds är huruvida deltagarnas motivation 

att genomföra träningen inom de angivna ramarna påverkade studiens resultat. Vid 

genomgång av träningstillfällena har en diskussion förts kring att deltagarna, trots att de fick 

instruktioner och övervakades av tre träningsledare, gjorde färre repetitioner eller tränade på 

en lägre intensitet än vad som avsågs. Detta tror vi kan ha skett på grund av omedvetet slarv 

från deltagarna, som till exempel genom att missa i räkningen av repetitioner etcetera, 

och/eller för att de inte var tillräckligt motiverade för att genomföra den ansträngande 

träningen. Skulle detta vara fallet finns det en risk att resultaten påverkats negativt. Detta tar 

inte bort något från de faktiska resultat som uppnåtts utan ger endast en indikation på att ännu 

större förbättringar skulle kunnat ses. 

 

4.1 Styrketester 
Samtliga styrketester i form av undersökning av uthållighetsstyrkan i rygg-, buk-, ben-, arm- 

och skuldermuskulatur visade på signifikanta förbättringar för Träningsgruppen. Detta var 

även fallet vid det korta funktionella styrketestet Fem uppresningar från stol. För 

Kontrollgruppen sågs inga signifikanta förbättringar i någon av dessa styrketester. 

Ökningarna är jämförbara och i vissa fall bättre än de styrkeökningar som påvisats av Pollock 

& Evans (1999). Vi fick även resultat som likt Fiatarone et al. (1990) visade på förbättring av 

muskelstyrka. Detta anser vi ger ytterligare evidens för att relativt tung styrketräning är en 

metod som ger ökningar i styrketester. 

 

Uppresningar från stol är ett test som syftar till att visa på förändringar av benstyrka 

uthållighetsmässigt. Här framkom för den mest relevanta jämförbara parametern förändring 

av medelhastigheten mellan för- och eftertest en signifikant förbättring med 16,85 procent. 

Gällande de övriga två testparametrarna, max uppresningar respektive tid vid max 
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uppresningar, vill vi endast förtydliga några observationer. Trots positiva resultat funderar vi 

på huruvida detta är ett test som på ett rättvist sätt beskriver den ökning som TP har gjort i 

benstyrka. I och med att det finns en gräns för max uppresningar (n = 50) finns det, i vårt fall, 

sex testpersoner (TP) som ej kunde förbättra sina resultat i max uppresningar. Detta gör att 

medelförbättringen utan denna gräns hade kunnat vara bättre. Dessutom ger parametern tid 

vid max uppresningar en orättvis bild av deltagarnas förbättring av benstyrka. Anledningen 

till detta är att de i Träningsgruppen som gjorde fler antal uppresningar vid eftertest även 

ökade sin tid. Samtidigt som TP i Kontrollgruppen som gjorde färre antal uppresningar vid 

eftertest även sänkte sin tid. Detta betyder att en försämring av benstyrka kan leda till en 

förbättring av parametern tid vid max uppresningar, så som testet är uppbyggt. Vilket också är 

fallet om vi på individnivå granskar resultaten. För att kunna dra slutsatser från denna del av 

testet behöver TP på förtest och eftertest utföra lika många uppresningar. Man kan spekulera 

om i fall att ett annorlunda utformat test för att mäta benstyrka hade gett större förbättringar. 

Vid analys av samtliga parametrar tillsammans visade ändå testet, i sin nuvarande form, på en 

förbättring av benstyrka. Detta genom att max antal uppresningar har ökat samtidigt som tiden 

har sänkts och hastigheten förbättrats. Här kan nämnas att i ett samtidigt löpande 

examensarbete av Andrée Nienkerk kommer resultat, som för tillfället pekar på förbättringar, 

kring momentan maximal styrka statiskt, koncentrisk och excentriskt för samma 

träningsgrupp att publiceras.   

 

Bålstyrketesterna och Hantelpress är test som visade på stora procentuella signifikanta 

förbättringar, mellan 39,96 - 67,64 procent, för Träningsgruppen. Ökningen var 63,72 procent 

vid Sörensens - statiskt ryggtest, 67,64 procent vid Statisk höftböjningssit-up 45° samt 39,96 

procent vid hantelpress. Detta tycker vi är glädjande då dessa muskelgrupper har tränats 

kontinuerligt. Däremot tror vi att denna skillnad inte enbart kan förklaras genom 

muskeltillväxt till följd av träningen. Detta då det i styrketräningssammanhang är känt att 

neuromuskulära förändringar starkt bidrar till ökad styrkekapacitet (Moritani & deVries 

1980). Vi tror även att den relativt tunga styrketräningen som Träningsgruppen bedrivit kan 

ha lett till en ökad förmåga att ta ut sig. Det vill säga att deltagarna i större utsträckning fått 

insikt om att de klarar av mer än vad de trott tidigare och därmed lyckas prestera bättre vid 

test av den maximala förmågan. De interna bortfallen i dessa test, se resultatdelen, berodde 

uteslutande på skador som förhindrade TP att delta. 
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Korta funktionella styrketester visade bara på ett signifikant resultat, närmare bestämt vid 

Fem uppresningar från stol. Anledningen till detta kan, enligt oss, vara för att alla dessa tester 

är snabba i sitt utförande. Det vill säga att alla mätvärden är låga. Här spelar testledarens 

insats stor roll genom att en sen reaktion vid tidtagning kan vara skillnaden på en försämring 

eller förbättring av testresultatet. Vilket i sin tur leder till att signifikansnivån för hela gruppen 

påverkas. Belägg för detta kan finnas i att det test som genomgående hade lägst värdesiffror 

också var det test med lägst signifikans. Medan det test med högst värdesiffror också var det 

enda testet som visade på signifikanta förbättringar. För att få mer tillförlitliga resultat anser 

vi att en noggrannare form av mätning skulle behövt användas. Däremot kan fortfarande 

tendenser mellan Träningsgruppen och Kontrollgruppen utläsas i de tester som ej var 

signifikanta och här sågs större förbättringar för Träningsgruppen. Sammanfattningsvis kan vi 

med dessa förbättringar som grund tillsammans med förbättringarna i Uppresningar från stol 

se likheter med vad Brown et al. (1995) visar gällande äldre personers förmåga att lättare resa 

sig upp samt gå snabbare till följd av ökad muskelstyrka i benen. Trots möjligheten till att inte 

helt korrekt registrera tid vid dessa tester på grund av deras snabba utförande, framkom som 

nämnts ändå en signifikant förbättring vid tid för Fem uppresningar från stol för 

Träningsgruppen men inte för Kontrollgruppen. Utöver detta kan en möjlig förklaring till att 

ingen signifikant förbättring på de två övriga testerna sågs vara att detta material av äldre är 

en relativt frisk population. Således varierar vilka typer av styrketester som är lämpliga att 

genomföra för olika kategorier av äldre individer, beroende på deras hälsotillstånd, vid 

undersökningar ute på fältet. 

 
4.2 Oralt glukostoleranstest (OGTT) 
Samtliga parametrar inom OGTT för Träningsgruppen visade på förbättringar. Dessa 

förbättringar var ej signifikanta, men i jämförelse med Kontrollgruppen går det att se tydliga 

tendenser som skulle kunna vara en indikation på att relativt tung styrketräning är en metod 

som fungerar när det kommer till att förbättra glukostoleransen. Denna studie visar således på 

likartade mönster med resultat från tidigare forskning (Ryan 2010; Iglay et al. 2007) när det 

kommer till hur styrketräning generellt påverkar kroppens förmåga att ta hand om glukos i 

blodet. 

 

En av anledningarna till att resultaten inte blev signifikanta inom detta test trots de 

procentuellt stora förbättringarna var enligt oss antalet TP. När detta är lågt, som fallet var i 

denna studie, blir det extra känsligt i uträkningarna om en eller två personer inte följer resten 
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av gruppens trend. Exempelvis blir resultaten genast signifikanta i studien om en persons 

försämring tas bort ur uträkningen. Finns en större grupp att tillgå blir resultaten inte lika 

beroende av att en eller två personer eventuellt visar på försämringar. Dessa personers 

trendbrott skulle kunna bero på brist av motivering att ta ut sig till fullo som tidigare har 

diskuterats. Noggrannheten i mätningarna kan även tänkas spela roll. Här kan spekuleras om 

eventuell påverkan av tidpunkten när mätningarna utfördes givit negativa skillnader i resultat. 

Det vill säga om tiden på morgonen/förmiddagen skiljde sig någon eller några timmar mellan 

för- och eftertest, som var fallet för några av TP, kan inverkat. Tidpunkterna för de olika 

mättillfällena 0, 15, 30, 60, 90 och 120 var mycket exakta.  

 

4.3 Styrketräning i ett hälsofrämjande perspektiv 
Fler påtagliga signifikanta förbättringar visades i denna studie för Träningsgruppen, till 

skillnad från Kontrollgruppen, i styrketesterna och i ett kort funktionellt styrketest. Samt en 

påtaglig tendens, dock ej signifikant, till förbättrade blodglukosvärden vid 

glukostoleranstestet. God muskelstyrka har samband med minskad förekomst av en rad 

sjukdomar (se nedan).  Med detta som grund anser vi att relativt tung styrketräning för äldre 

är en lämplig metod för att arbeta hälsofrämjande i ett salutogent perspektiv. Enligt vår 

uppfattning går det att dra slutsatser kring att denna metod fungerar i ett salutogent syfte i 

likhet med Antonovskys tankar (2005, s. 28). Det vill säga att friska personer kan bli ännu 

friskare av att bedriva relativt tung styrketräning. En majoritet av deltagarna i 

Träningsgruppen visade på en förbättring av kroppens förmåga att ta hand om blodsockret, 

samtidigt som det för Kontrollgruppen generellt noterades försämringar, efter 8-

veckorsperioden. Detta gör att man kan lyfta fram hälsovärdet både när det kommer till friska 

individer men också för individer med förstadiet till diabetes typ-2. Resultat, likt det vi visat 

på, blir därför viktig kunskap att sprida till allmänheten, tillsammans med olika 

rekommendationer kring hur styrketräning kan användas för att ge hälsofördelar. Särskilt då 

det visats att till exempel landstinget ger bristfälliga rekommendationer kring detta 

(Tonkonogi & Bellardini 2013, s. 11 f.) och då vi anser att Socialstyrelsens (2010, s. 6 ff.) 

rekommendationer är otillräckliga. Vår förhoppning är att denna vetenskapligt underbyggda 

metod når ut till allmänheten och ökar det utbud som finns idag när det kommer till 

hälsofrämjande aktiviteter. Med ökad spridning av evidensbaserade teoretiska och praktiska 

kunskaper är förhoppningen att det i förlängningen leder till att fler blir och förblir fysiskt 

aktiva och på så sätt tillskansar sig de medföljande hälsofördelarna. Men för att fler ska bli 

och förbli fysisk aktiva måste först kunskapen och informationen finnas där för allmänheten 
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att ta del av. Misslyckas samhället och vi som hälsovetare att sprida denna kunskap vidare 

spelar det ingen roll hur många metoder forskningen tagit fram eller vilka positiva effekter 

dessa kan leda till. 

 

Den förbättring, i form av styrkeökningar, som studien lett till kan ses som positiv. Mängder 

av forskning har visat på klara hälsofördelar som följd av ökad muskelstyrka. Vi tror, hoppas 

och har till viss del hört av deltagarna att de anser att deras vardag blivit lättare att hantera. 

Detta styrks av studier som visar på att styrkeökningar leder till bättre funktionell förmåga i 

vardagen (Fiatarone et al. 1990), mindre upplevd smärta i leder (Flint-Wagner et al. 2009) och 

rygg (Manniche et al. 1988) samt minskad fallrisk (Wolfson et al. 1995). Styrketräning har 

även visat sig ha positiva effekter på patogena tillstånd såsom minskad risk för att drabbas av 

hjärt-kärlsjukdom (Tanasescu et al. 2002), metabola syndromet (Atlantis et al. 2009), 

demenssjukdomar (Boyle et al. 2009) samt depression (Singh et al. 2005). Detta får oss att 

vara hoppfull i tankarna om att denna studies träningsform förhoppningsvis har lett till andra, 

rent salutogena, hälsofrämjande effekter utöver förbättringar av glukostoleransen, även fast 

detta inte varit något som undersökts här. Skulle fler parametrar ha undersökts tror vi att 

relativ tung styrketräning som metod hade visat på fler rent salutogena förbättringar. Vilket i 

sin tur lett till att stärka denna metods hälsofrämjande egenskaper. 

 

Ytterligare en dimension till varför våra resultat bör beaktas är det faktum att studier visat att 

äldre personer som styrketränar, kontra de som inte styrketränar behöver mindre vård och 

därmed kostar mindre pengar (Cawthon et al. 2009). När det dessutom visats att äldre har en 

positiv inställning till styrketräning (Bellardini et al. 2012) gör detta att vi anser att det finns 

en samhällsvinst i att få fler, och då speciellt äldre, personer att bedriva relativt tung 

styrketräning. Med regelbunden styrketräning kan personer röra sig närmare den friskare 

poolen på kontinuumet (Antonovsky 2005, s. 28). Kan detta uppnås genom styrketräning 

betyder det att vissa samhällsresurser skulle kunna omfördelas från de patogena till de 

salutogena praktikerna. En sådan praktiker kan mycket väl vara en nyutexaminerad lärare i 

idrott och hälsa, som läst inriktning folkhälsa vid GIH. Kunskaper som erhållits i denna studie 

anser vi går helt i linje med vad Skolverket (1 2011; 2 2011; 3 2011) säger att undervisningen 

ska baseras på samt innehålla. Dessutom har studien enligt oss bidragit till att, i enlighet med 

utbildningsplanen vid Gymnastik- och idrottshögskolan (2010, s. 4 ff.), ge oss relevanta 

färdigheter för vår kommande yrkesprofession. Dessa färdigheter finns specificerade i avsnitt 

1.1.1 Relevans för lärarprofessionen. Vi kommer att kunna förmedla dessa erhållna kunskaper 
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till framtida elever samt använda färdigheterna för att på bästa sätt hjälpa de i sin inhämtning 

av relevanta kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. 

 

4.4 Vidare forskning 
Man kan spekulera om eventuella ytterligare förbättringar hos Träningsgruppen hade kommit 

fram om kosten hade kontrollerats. Kanske hade effekterna av interventionen då kunnat ökas. 

Samtidigt skulle det i så fall blivit svårare att dra slutsatser kring enbart styrketräningens 

effekt på styrketesterna och/eller OGTT. En tänkbar studiedesign hade kunnat innefatta fyra 

grupper, en som tränar med oförändrat kostintag, en som inte tränar med styrt kostintag, en 

som tränar med styrt kostintag samt en kontrollgrupp som varken tränar eller ändrar sin kost. 

Detta för att till fullo reda ut påverkan av kontrollerat kostintag på resultaten. Med tanke på 

omfattningen av en sådan studie var det i vårt fall inte möjligt att genomföra.  

 

Exempel på ytterligare forskning framöver inom detta område skulle kunna vara liknande 

undersökningar men med större urvalsgrupper. Vidare skulle det kunna utföras studier med 

olika design gällande träning/kost/kontroller. En annan infallsvinkel är att undersöka olika 

typer av styrketräning (explosiv/isoschemisk/tung/uthållighet) och dess effekter, inklusive 

kombinationsstudier. Ytterligare studier som vore intressant att göra är kartläggning av olika 

grupper där det finns skillnader på individernas aktivitetsnivå och blodglukosnivåer; till 

exempel aktiva kontra inaktiva, personer med blodglukos motsvarande diabetes kontra helt 

friska individer etcetera. Om en liknande studie ska utföras bör deltagarna stegras i 

träningsintensitet för att minimera skador samt fler 1 RM-test bör göras vid baseline för att ta 

hänsyn till invänjningseffekter med mera. 

 

4.5 Slutsatser 
Resultaten i studien har visat att relativt tung styrketräning för äldre ger signifikanta 

styrkeökningar i rygg-, buk-, ben-, arm- och skuldermuskulatur samt visar en positiv trend 

(dock ej signifikant) när det kommer till förbättringar av kroppens förmåga att ta hand om 

blodglukos. I arbetet lyfts olika förklaringar fram till att denna träningsmetod är 

hälsofrämjande inom det salutogena perspektivet. De fakta som sammanställts i arbetet är av 

vikt för samhället samt för oss i vår kommande yrkesroll och det är vår förhoppning att denna 

kunskap sprids vidare.  
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Bilaga 1 
Litteratursökning.  

Syfte och frågeställningar: 
Syftet med studien var att undersöka hur relativt tung styrketräning påverkar fysiologiska 

parametrar, hos äldre (66 – 79 år), före och efter en 8-veckors styrketräningsperiod med tre 

tillfällen per vecka. Detta för att se hur relativ tung styrketräning som metod fungerar i ett 

hälsofrämjande syfte. 

Frågeställningar var: 

- Ger relativt tung styrketräning förbättringar inom diverse styrketester? 

- Hur påverkas glukostoleranstestet av relativt tung styrketräning? 

 

Vilka sökord har du använt? 
1 RM creatine phosphate, creatine phosphate replenish, type-2 diabetes, glukostolerans, 

diabetes typ-2, glucose tolerance, Blood glucose training, Blood glucose,  

 

Var har du sökt? 
Google, Google schoolar, PubMed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: type-2 diabetes 

Google: 1 RM creatine phosphate 

Google: creatine phosphate replenish 

Google: diabetes typ-2 

Google Schoolar: Blood glucose training 

PubMed: Glucose tolerance 

PubMed: Blood glucose 

 

Kommentarer 
Merparten av litteraturen har funnits via handledare Eva Andersson och Per Frank. Vi har 

dessutom hittat en rad intressanta källor via Styrketräning - för idrott, motion och 

rehabilitering (Thomée et al. 2008). Dessutom kom vi i kontakt med Michail Tonkonogi på 

Forskarfredagen anordnad av GIH och CIF vilket gjorde att många källor hittades via hans 

forskning kring styrketräning generellt samt för äldre.  



 

Bilaga 2 
Träningsövningar 
 

- Benpress 

Tränar större delen av benen det vill säga hamstring, quadriceps, vader och sätet. 

Sittandes pressar du ett motstånd från dig.  

 

 

- Mage 

Tränar främst raka bukmuskulaturen och höftböjaren. Sittandes drar du ett motstånd 

mot benen. 

 

 

 

 



 

- Bröstpress 

Tränar främst bröstmuskulaturen men också triceps. Liggandes trycker du ett 

motstånd från överkroppen uppåt till raka armar. 

 

 

- Rygg 

Tränar främst nedre ryggmuskulaturen, men också sätet. Sittandes drar du ett 

motstånd, med ryggen rak, bakåt till liggande läge. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Axelpress 

Tränar främst musklerna i axeln, men också triceps. Sittandes lyfter du ett motstånd 

från axlarna uppåt över huvudet. 

 

 

- Rodd 
Tränar främst övre delen av ryggen, men också biceps. Sittandes drar du ett 

motstånd från raka armar mot naveln. 

 

 

 

 

 



 

- Benspark 

Tränar quadriceps. Sittandes sparkar du ett motstånd med benen från böjt läge till 

rakt läge. 

 

 

- Knäböj 

Tränar främst hamstrings, men även vaderna. Liggandes på mage med raka ben för 

du ett motstånd mot sätet. 

 



 

Bilaga 3 
Styrketester 



 

Bilaga 4 
Oralt glukostoleranstest (OGTT) 
 

 


