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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur äldre personer förhåller sig till 

styrketräning med särskilt fokus på deras motivationsfaktorer och vad som påverkar deras 

upplevelse av kompetens, autonomi och tillhörighet. Detta har studerats inom ramen för self 

determination theory (SDT) och utifrån följande frågeställningar: (1) Vad motiverar äldre till 

att styrketräna? (2) Av vilka anledningar började seniorerna med just styrketräning? (3) Vilka 

faktorer påverkar seniorernas upplevelse av kompetens, autonomi och tillhörighet vid 

styrketräning?  

 

Metod 

Med ett kvalitativt tillvägagångssätt utfördes sex intervjuer med seniorer över 70 år som är 

aktiva inom styrketräning. På centret där samtliga deltagare tränar idag genomfördes 

halvstrukturerade intervjuer utifrån en utarbetad intervjuguide. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades med ett tolkande tillvägagångssätt. Genom ett induktivt 

synsätt framkom meningsbärande enheter och teman som sedan kategoriserades in efter 

likheter för att gradvis bygga en hierarki.  

 

Resultat 

Resultaten visar att seniorerna motiveras till att styrketräna av att upprätthålla fysiken och 

undvika försämring samt hälsovinster. Alla tre behoven var av stor betydelse för 

motivationen. Kompetens och tillhörighet hade framträdande roller samtidigt som autonomi 

beskrevs som en självklarhet. En viktig del i behovstillfredsställelsen var det senior-anpassade 

centret, både personal, redskap och centrets klientel var källor till upplevd kompetens. Centret 

bidrog även till en hög känsla av tillhörighet då det sociala utbytet var en viktig del i 

motivationen för många. Att alla hade fysiska begränsningar genererade samhörighet och 

skapade en prestigelös miljö på centret.  

 

Slutsats 

Framförallt var kompetens och tillhörighet viktiga komponenter för seniorernas motivation till 

styrketräning. För att tillfredsställa dessa behov var centrets utformning avgörande, vad gäller 

både instruktörer, utrustning samt klientelet som vistas där. Förhoppningsvis kan resultatet 

användas som underlag vid skapandet av arenor och mötesplatser som attraherar äldre.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den äldre populationen i världen ökar exceptionellt och människor över 60 år beräknas öka 

från dagens 900 miljoner till 2 miljarder till år 2050 (World Health Organization 2015). Även 

i Sverige ses samma trend och medellivslängden har ökat stadigt sedan mitten av 1800-talet. 

Prognosen visar att hälften av de som föds i Sverige idag kommer att bli över 100 år gamla. 

(Hemström 2012) Hela världens befolkning blir alltså både äldre och fler. Detta medför en 

stor utmaning för samhället och det ställer högre krav på att vi håller oss friska längre. Ett 

hälsosamt åldrande kan förbättra livskvalitén avsevärt och minska belastningen på samhället. 

Social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor är fyra grundstenar i 

det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring äldres hälsa. Med en stigande 

ålder kommer en rad förändringar och oavsett hur åldrandet upplevs är det samhällets ansvar 

att ge varje individ de bästa förutsättningarna för att kunna åldras med god hälsa. (Räftegård 

Färggren & Nilsson 2010) Att främja den fysiska aktiviteten och framförallt styrketräning är 

en stor utmaning och större kunskap behövs för att kunna motivera seniorer.  

1.2 Vad händer när vi åldras?  

Vid åldrande förändras kroppens fysiologiska funktion och sammansättning (Bellardini & 

Tonkonogi 2013, s. 18). Dessa förändringar påverkar flera strukturer i kroppen. 

Muskelmassan minskar succesivt från 25 års ålder, då de flesta har sin topp, och från 60 års 

ålder ökar förlusten med en tilltagande hastighet. Även själva muskelkvalitén försämras pga. 

en minskning av kontraktil vävnad. Muskelns förmåga att utveckla kraft minskar på så sätt 

med stigande ålder, vilket påverkar förmågan att t.ex. gå i trappor, resa sig från en stol och 

bära matkassar. Försvagningen innebär alltså att individens dagliga liv och självständighet 

begränsas. (Thomeé et al. 2008, s. 281) Svårigheter att röra sig ökar också risken för social 

isolering, ensamhet och depression (Lund 2015). Ju äldre man blir desto större är även risken 

att man förlorar närstående familj och vänner vilket begränsar den sociala samvaron och 

ytterligare ökar risken för social isolering. 

 

Samtidigt som muskelkvalitén försämras, sker också en minskning av benmassa vilket ökar 

risken för osteoporos och frakturer vid fall (Lexell, Frändin & Helbostad 2008, s. 194). Ett 

konkret exempel på en konsekvens som kommer till följd av åldrande är att risken för 
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fallolyckor ökar. Denna typ av olyckor är den vanligaste orsaken till skada hos personer över 

60 år och risken ökar med stigande ålder. Inom åldersgruppen 60+ drabbas en av tre minst en 

gång per år av fallolyckor, och efter 80 års ålder drabbas varannan. (Gustafson, Jarnlo & 

Nordell 2006) Rädslan för att falla kan i sig leda till inaktivitet vilket resulterar i nedsatt 

fysisk förmåga och försämrad livskvalitet (Scheffer et al. 2008). Konsekvensen av att falla 

kan vara förödande för den drabbade individen och kan i värsta fall leda till bortgång. 

(Gustafson, Jarnlo & Nordell 2006) Detta medför enorma kostnader för samhället och 

uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor per år i Sverige. Det ligger därför i både individen 

och samhällets intresse att förhindra fallolyckor. (SBU 2014)  

1.3 Det är aldrig för sent! 

Genom att röra på sig och vara fysiskt aktiv är det möjligt att bromsa de negativa fysiologiska 

förändringarna som sker vid åldrande (Bellardini & Tonkonogi 2013, ss. 9-18). Träning kan 

både förebygga och reducera följderna som kommer med den stigande åldern. Äldre kan 

fortfarande sent i livet förbättra såväl kondition, uthållighet, balans och styrka. (Lexell, 

Frändin & Helbostad 2008, s. 194) Styrka definieras som ”förmågan att med hjälp av 

muskelkontraktion motstå eller övervinna yttre kraft.” (Bellardini, Henriksson, & Tonkonogi 

2009, s 11). Styrketräning syftar till att öka den muskulära styrkan. Detta sker genom att 

musklerna belastas av t.ex. den egna kroppsvikten, skivstänger eller styrketräningsmaskiner. 

Styrketräning kan utföras i olika former, vanligast är dynamisk men även statisk träning 

förekommer. För att öka i styrka krävs regelbundenhet, dock räcker endast ett träningstillfälle 

per vecka för att bibehålla muskelstyrka. (Emanuelsson)  

 

Styrketräning har visat sig vara särskilt effektivt bland äldre för att fördröja åldrandets 

negativa konsekvenser. (Bellardini & Tonkonogi 2013, ss. 9-18) Seniorer har stor potential att 

öka i muskelstyrka. I en studie fick 86-88 åriga män och kvinnor träna högintensiv 

styrketräning under åtta veckor. Resultatet visade på en ökning med 174 % i styrka av 1 RM i 

benspark. (Fiatarone et al. 1990) Även om muskelstyrkan sjunker med stigande ålder kan 

styrkan hos en vältränad 80-åring motsvara en otränad 30-åring (Wilmore & Costill 2004). 

Fördelarna med en ökad muskelstyrka är multipla och förbättrar äldres möjlighet att klara sig 

själva i vardagen (Liu & Latham 2009). Träningen gör det även möjligt att förebygga 

fallhändelser och forskning poängterar vikten av att aktiviteten innehåller två specifika 

komponenter; balansträning och styrketräning för de nedre extremiteterna (Sherrington et al. 
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2008). Exempel på testresultat som förbättrats med hjälp av progressiv styrketräning är en 

ökad gånghastighet och snabbare resningar från stol (Liu & Latham 2009), vilka båda kan 

vara av stor betydelse för det dagliga livet hos äldre.  

 
Åldrande är även associerat med nedgångar i ett flertal kognitiva förmågor som bl.a. 

episodiskt minne, uppmärksamhet och bearbetningshastighet (Bherer, Erickson & Liu-

Ambrose 2013). Fysisk aktivitet ökar blodflödet i hjärnan vilket bidrar till att bevara hjärnans 

struktur och funktion (Chapman et al. 2013). Detta begränsar den åldersrelaterade kognitiva 

försämringen och de neurodegenerativa sjukdomarna (Colombe & Kramer 2003). Med just 

styrketräning går det även att minska risken att drabbas av demens och psykiatriska 

sjukdomar som äldre (Bolandzadeh et al. 2015). Träning skapar också möjligheter till social 

samvaro och genom att gruppinsatser görs med denna specifika målgrupp kan social isolering 

och ensamhet minska bland äldre (Cattan et al. 2005). 

 
Trots de väl kända hälsofördelarna med att vara aktiv som äldre är träning för denna målgrupp 

fortfarande en relativt outnyttjad resurs. Som det ser ut idag minskar dessutom graden av 

fysisk aktivitet med stigande ålder (Bergman Stamblewski 2008, s. 6). Många äldre har låga 

förväntningar på sitt åldrande och har minskat hopp inför framtiden. De upplever därför att 

åldern begränsar deras möjlighet till en livsstilsförändring. Dessutom finns idag en acceptans 

och normalisering av att ohälsa är något som kommer med åldern. (Bardach, Schoenberg & 

Howell 2015) Samhällets negativa syn på åldrande behöver motverkas och insatser krävs för 

att hjälpa äldre att utveckla visioner om att ett hälsosamt åldrande möjligt. För att lyckas med 

detta behövs mer kunskap kring hur äldre kan motiveras till att vara fysiskt aktiva, till 

exempel genom att styrketräna.   

1.4 Motivation, vad är det? 

Motivation kan ses som drivkraften bakom det man gör. Det finns alltid en eller flera orsaker 

som styr vårt beteende. Det innefattar allt från instinkter, reflexer, drifter och noga 

genomtänkta syften och avsikter. Allt handlande som sker avsiktligt antas vara kopplat till 

någon form av motiv som kan vara både medvetet eller omedvetet för individen. Motivet styr 

vårt beteende i en bestämd riktning och kan ha olika styrka, intensitet och varaktighet. 

(Aronsson et al. 2012, s. 199) Intensiteten syftar till hur motiverad någon är medan riktningen 

handlar om vad som driver en person till handling (Ryan & Deci 2000a). Ett beteende kan ha 

flera olika motiv och den samlade effekten som leder till ett visst beteende i en speciell 
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situation kallas motivation (Aronsson et al. 2012, s. 199). I kontrast till detta finns 

amotivation som är ett tillstånd där människor saknar vilja att agera, därmed helt saknar 

motivation. Amotivation kan uppkomma när människor inte har kontroll eller ser effekt på 

sina önskade resultat. (Deci & Ryan 2000, s. 237) 

 

Vad som motiverar människor varierar alltså stort, både över tid, i olika situationer och 

mellan individer (Aronsson et al. 2012, s. 199). Motivationens riktning kan delas in i inre och 

yttre motivation. Den inre motivationen bygger på att själva aktiviteten görs för dess egen 

skull, att den i sig känns meningsfull eller rolig. Yttre motivation är allt som inte har med 

själva aktiviteten att göra. Den beskrivs utifrån en skala som går från att aktiviteten görs med 

ovilja till att vara mer och mer självvald och då görs med ett personligt engagemang. Det kan 

vara att aktiviteten leder till något eftersträvansvärt och att själva aktiviteten i sig inte är det 

primära. (Ryan & Deci 2000a) 

 
Figur 1. Spektrum av yttre och inre motivation (Ryan & Deci 2000, s.61). 
 

När människor har ett målinriktat beteende som är självvalt eller självbestämt, snarare än styrt 

och kontrollerat av omgivningen, korrelerar det med en mer positiv känsla vid utförandet 

(Deci & Ryan 2000, s. 243). Ju mindre självbestämda motiven är för aktiviteten, desto större 

är risken för avhopp på längre sikt (Pelletier et al. 2001; Stephan, Boiché & Le Scanff 2010). 

Den inre motivationen anses vara mest självbestämd och är därför eftersträvansvärd eftersom 

den både ökar välbefinnandet och prestationen (Hagger & Chatzisarantis 2005). Spektrumet 

av yttre motivation är dock brett och vissa former av yttre motivation anses vara mer 

självvalda än andra. Om aktiviteten leder till ett mål som i sig känns betydelsefullt kan även 

den yttre motivationen ha en känsla av fri vilja och upplevas självvald. (Ryan & Deci 2000a, 
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s. 55) Yttre faktorer som att träna för att undvika ohälsa kan därför kännas mindre självvalt än 

att träna för att träffa vänner och barnbarn. Med en inre motivation ökar sannolikheten till att 

styrketräning utförs mer frekvent än om motivationen styrs av yttre faktorer (Bess & Turbow 

2010). 

 

Motiv till att vara fysisk aktiv varierar beroende på ålder och över tid. Ett exempel på det gavs 

i en retrospektiv studie bland medelålders kvinnor där motiven tydligt skilde sig mellan olika 

livsskeden. Trenden som sågs i studien var att fysisk aktivitet styrdes av mer självvalda motiv 

som barn upp till tonåren. Därefter blev motiven mindre självbestämda genom vuxen ålder för 

att sedan återigen bli mer självvalda som äldre. (Guérin et al. 2012) 

1.5 Äldres motivation till träning  

Befintlig forskning visar att äldre motiveras av både yttre och inre motiv till att vara fysiskt 

aktiva. De verkar dock som att motiven till att träna i större utsträckning grundar sig på yttre 

skäl, snarare än att aktiviteten i sig är rolig eller ger njutning (inre motivation; Lee 2004; Kolt, 

Driver & Giles 2004). Majoriteten drivs av att upprätthålla hälsa samt att minska hälsorisker 

(Kolt, Driver & Giles 2004). Hälsoproblem kan vara en anledning till att motivationen inför 

en livsstilsförändring ökar bland äldre. Drivkraften till att förbättra t.ex. kosten eller öka den 

fysiska aktiviteten kan vara för att undvika försämring eller att kunna minska medicinering. 

Även de positiva hälsofördelarna som kommer i samband med en livsstilsförändring kan vara 

en motivationsfaktor för äldre. Den förbättrade hälsan gör det möjligt för dem att kunna leka 

med barnbarnen, delta i sociala sammanhang, träffa vänner eller resa och därför ökar 

motivationen. (Bardach, Schoenberg & Howell 2015) Alla dessa angivna orsaker är exempel 

på yttre motivation (Ryan & Deci 2000a). Andra motiv till att äldre väljer att delta i aktiviteter 

på fritiden är att dessa ger glädje och njutning i livet samt möjlighet till sociala kontakter 

(Zhao & Chen 2013). Njutning och glädje är ett exempel på inre motivation då känslan har 

med själva aktiviteten att göra (Ryan & Deci 2000a). 

 

Tidigare erfarenhet av att en ansträngning inte gett förväntat resultat kan leda till att man som 

äldre känner sig mindre motiverad till att genomföra en livsstilsförändring senare i livet. 

Många äldre tenderar också att ha låga förväntningar på sig själva och framtiden vilket 

begränsar deras möjligheter till att se fördelarna med att förändra levnadsvanor. (Bardach, 

Schoenberg & Howell 2015) Dock har det framkommit att seniorer som idag är aktiva inser 
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vikten av att vara fysisk aktiva för att hålla sig friska längre och ta hand om sin kropp och själ 

inför framtiden. Med träning ökade chanserna till att upprätthålla fysisk självständighet så 

länge som möjligt. Många äldre är medvetna om sina begränsningar och upplever att det är av 

stor vikt att träningen anpassas efter deras kapacitet och ålder för att de ska kunna fortsätta 

vara fysiskt aktiva. (Ferrand et al. 2012) 

 

Den forskning som finns idag kring äldre och styrketräning är begränsad och underlaget är 

tunt. Det som finns fokuserar på fysisk aktivitet i allmänhet och inte specifikt på 

styrketräning. Ännu färre är de studier som studerat detta ur ett SDT-perspektiv och särskilt i 

Sverige är ämnet relativt outforskat. 

1.6 De tre grundläggande psykologiska behoven  

Det finns ett flertal teoretiska modeller som försöker förstå motivation och hur motivation 

uppkommer. (Aronsson et al. 2012, s. 199) En av dessa växte fram ur studier kring 

förhållandet mellan inre och yttre motivation och heter Self Determination Theory (SDT; 

Ryan & Deci 2000a). Denna teori kommer ligga som teoretisk grund för den här studien då 

den har hög grad av evidens för att den är användbar för att förstå tränings- och 

hälsobeteenden (Standage & Ryan 2012, ss. 233-269). 

 

För att människor ska uppnå en hög inre motivation behöver de uppleva en tillfredställelse av 

de tre grundläggande mänskliga behoven autonomi, kompetens och tillhörighet, vilket är 

grunden i SDT (Ryan & Deci 2000a). Autonomi handlar om att man själv är källan till sitt 

beteende och agerar utifrån egna värden och intressen (Ryan & Deci 2002, s. 7-8). Känslan av 

hög autonomi kan vid styrketräning innebära att den är självvald och man gör den för sin egen 

skull. Kompetens syftar till att känna sig effektiv i interaktionen med sin sociala omgivning 

samt att uppleva att det finns möjligheter att utöva och uttrycka sin kompetens (ibid). 

Upplevelsen av kompetens kan handla om den egna förmågan att hantera utmaning som 

styrketräning kan innebära. Det kan vara allt från utrustning, övningar eller att bara ta sig till 

gymmet. Tillhörighet innebär att ha en känsla av samhörighet med andra individer och att 

känna gemenskap i en grupp (ibid). Det kan vara att känna sig som en i gänget på centret där 

man tränar. Exempel på när äldre som styrketränar kan uppleva dessa tre behov som 

tillfredsställda skulle kunna vara att aktiviteten känns självvald, att träningen är anpassad 

utifrån realistiska mål samt att den ger möjlighet till ett socialt sammanhang.  
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Det finns starka samband mellan inre motivation och en tillfredsställelse i behoven autonomi 

och kompetens (Ryan & Deci 2000b). Hög grad av autonomi och kompetens har bland annat 

visast sig predicera engagemang och genuint intresse. Låga nivåer är däremot förknippade 

med tätare rapportering om symptom på fysisk ohälsa. (Reinboth & Duda 2004) För äldre kan 

hög autonomi kopplas till att de uppfattar träningen som en del av deras liv och är fritt vald. 

Att uppleva tilltro till sin egen förmåga och känna att man klarar en övning är exempel på när 

äldre upplever hög kompetens. (Ferrand et al 2012) 

 

För det tredje behovet tillhörighet finns det i dagsläget inte lika tydliga samband inom idrotts- 

och prestationsforskning. Många som tränar gör det på egen hand och upplever ändå inre 

motivation, vilket tyder på att social samhörighet inte är nödvändigt för inre motivation. 

Behovet tillhörighet verkar ändå spela en stor roll. (Ryan & Deci 2000b) Situationer där 

ledaren ignorerar sina efterföljare visar på en låg nivå av inre motivation bland efterföljarna. 

(Anderson, Manoogian & Reznick 1976). Tillgodoses behovet tillhörighet påvisas istället 

höga nivåer av tillfredställelse i exempelvis arbetet och i relationer (Hofer & Busch 2011).  

1.7 Behovsstödjande miljöer  

Forskning visar att ledaren har en nyckelroll för att bygga upp stödjande miljöer kring de tre 

grundläggande behoven. Med exempelvis verbal feedback kan instruktören påverka 

motivationen och den upplevda kompetensen hos individen. Med positiv feedback och 

uppmuntran är det möjligt att öka känslan av kompetens och den inre motivationen, medan 

negativ feedback istället kan göra det motsatta. (Vallerand & Reid 1984; Guérin et al. 2012) 

Genom att ledaren har ett autonomi-stödjande beteende, en tydlig struktur och ett stort 

engagemang kan hen påverka idrottsutövarens upplevelse av autonomi, känsla av kompetens 

och tillhörighet. Dessutom kan ledaren påverka gruppsammanhållningen positivt. (Mageau & 

Vallerand 2003; Caperchione, Mummery & Duncan 2011) En behovsstödjande miljö och en 

hög grad av självbestämmande har visat sig öka den inre motivationen till träning (Jõesaar, 

Hein, & Hagger 2012). Just SDT-baserade interventioner har lett till att deltagarna upplevt en 

ökning av engagemang, tillhörighet och kompetens.  Dessutom visade sig närvaron vara 

högre i denna grupp jämfört med kontrollgruppen. (Edmunds, Ntoumains & Duda 2008) Som 

ledare och instruktör finns det alltså ett flertal verktyg som kan användas för att stärka och 

motivera deltagare till att vara fysisk aktiva. Det saknas dock forskning kring vilka faktorer 

som stimulerar just äldre till att träna. Genom att utforska vilka tillvägagångssätt som 
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påverkar äldres upplevelse av kompetens, autonomi och tillhörighet vid styrketräning är det 

möjligt att anpassa och skapa behovsstödjande miljöer. 

1.8 Sammanfattning av forskningsläget  

Sammantaget indikerar existerande forskning inom ämnet att äldre motiveras till att vara 

fysiskt aktiva främst av yttre faktorer så som en förbättrad hälsa eller förhindra sjukdom. Just 

styrketräning har visat sig vara särskilt effektivt bland äldre för att fördröja åldrandets 

negativa konsekvenser, men hur äldre förhåller sig till denna typ av träning är idag ett relativt 

outforskat område. Ännu färre är de studier som har undersökt detta utifrån ett SDT-

perspektiv och de tre grundläggande behoven: autonomi, kompetens och tillhörighet. Genom 

att studera vilka faktorer som motiverar äldre, som idag är aktiva inom styrketräning, kan en 

ökad förståelse inom detta område erhållas. Med ett kvalitativt förhållningssätt går det att få 

en fördjupad kunskap kring äldres upplevelser och känslor kring ämnet styrketräning. En 

större förståelse gör att motivationsinriktat arbete kan utformas samt att arenor och 

mötesplatser kan anpassas till denna specifika målgrupp. På så sätt är det möjligt att främja 

fysisk aktivitet som i sin tur ökar levnadsstandarden och förhindrar uppkomsten av 

åldersrelaterade sjukdomar. Genom att fler äldre får upp intresset för styrketräning ökar 

chanserna till att fler får en förbättrad livskvalité senare i livet samtidigt som belastningen på 

samhället kommer att minska.  

1.9 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att utforska området hur seniorer förhåller sig till styrketräning, med 

särskilt fokus på deras motivationsfaktorer och inom ramen för self determination theory.  

 

1. Vad motiverar seniorer till att styrketräna? 

2. Av vilka anledningar började seniorerna med just styrketräning?  

3. Vilka faktorer påverkar seniorers upplevelse av kompetens, autonomi och tillhörighet 

vid styrketräning? 

2 Metod 
Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med äldre personer som idag är aktiva inom 

styrketräning. Den kvalitativa inriktning valdes eftersom den ger en möjlighet till fördjupad 

kunskap inom ämnet, då deltagarna ger rikligt med information (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 105). Genom att använda sig av intervju som metod går det att få en inblick i 
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respondenternas värld och förstå det hela ur deras synvinkel (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

17). Det är också möjligt att få reda på saker som inte direkt kan observeras eller kan 

åskådliggöras genom självskattad data. Då känslor, tankar och intentioner var det som är av 

intresse i den här studien ställdes öppna, djupgående frågor för att få inblick i detta. (Patton 

2002, ss. 340-341) 

2.1 Deltagarrekrytering  

2.1.1 Urval och rekrytering 

Respondenterna rekryterades från ett senior-anpassat träningscenter utanför Stockholm city. 

Kriterierna för att få delta i studien var att de skulle vara minst 70 år gamla, höra, förstå 

svenska, styrketräna regelbundet och att deras träning påbörjats först i pensionsåldern. 

Styrketräning i den här studien avser träning där musklerna belastas med kroppsvikt, 

maskiner eller redskap för att öka den muskulära styrkan (Emanuelsson). Regelbundenhet 

åsyftar att styrketräna minst en gång i veckan då det är vad som krävs för att bibehålla 

muskelstyrkan (ibid). Vidare fanns inga kriterier gällande kring huruvida deltagarna tränade i 

grupp eller enskilt. Kriteriet att de inte styrketränat innan pensionsåldern var centralt då 

studien intresserar sig för vad som får äldre att börja med styrketräning senare i livet. För att 

få en så informationsrik och djup data som möjligt valdes aktivt ett center som var anpassat 

till den målgruppen som var av intresse, d.v.s. aktiva seniorer över 70 år (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 108). Urvalet pågick under tre dagar då författarna till studien befann sig på 

centret. Alla seniorer som besökte centret tiden då författarna närvarade fick en förfrågan och 

om de uppfyllde kriterierna gavs de möjlighet att delta i studien. Totalt tillfrågades 21 

personer varav sex uppfyllde alla kriterierna och tackade ja. De deltagare som tackade ja fick 

ett informationsbrev med tillhörande samtyckesblankett där studiens syfte och de 

forskningsetiska kraven tydliggjordes (Hassmén & Hassmén 2008, s. 391; se bilaga 2 och 3). 

Även kontaktuppgifter utbyttes på plats. De kontaktades därefter via telefon för bokning av 

tid för intervju.  

2.1.2 Deltagare  

I studien deltog totalt sex personer, tre kvinnor och tre män som var mellan 70 – 94 år gamla.  

Medelåldern bland respondenterna var 78 år och alla tränade på samma center. Samtliga 

deltagare började med styrketräning efter pensionsåldern och är idag aktiva minst en gång i 

veckan. Hur länge styrketräningen pågått varierade mellan fyra månader upp till 14 år. Tre av 
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sex tränade på egen hand medan övriga deltog i organiserad gruppträning. Förutom 

styrketräning var promenader och vattengympa förekommande fysiska aktiviteter. 

Respondenterna benämns i texten som R1-R6 utifrån den ordning som intervjuerna skedde.  

2.2 Tillvägagångssätt  

2.2.1 Intervjuguide  

En intervjuguide utarbetades (se bilaga 4) utifrån studiens syfte och frågeställningar. Med 

hjälp av en genomarbetad intervjuguide garanteras det att samma grundstruktur används vid 

alla intervjutillfällen. Intervjuguiden bestod av ämnesområden där intervjuaren hade möjlighet 

att utforska varje ämne genom att ställa specifika frågor och därigenom använda tiden på 

bästa sätt. Intervjuaren hade även möjlighet att utveckla konversationen med spontana 

följdfrågor. (Patton 2002, s. 343) Intervjun var av halvstrukturerad typ med bestämda 

frågeområden i en bestämd följd. För att få inblick i respondentens känslor och tankar kring 

ämnet var majoriteten av frågorna öppna (Patton 2002, ss. 340-341). Följdfrågor gav 

möjlighet till förtydliganden och en ännu klarare bild av respondentens upplevelse (Hassmén 

& Hassmén 2008, s. 254).  

 

Intervjuguiden kategoriserades in i fem områden: (1) Bakgrund och motivation till 

styrketräning. Här inleddes intervjun med mer generella frågor kring träningen som t.ex. 

”Berätta lite mer om dig själv och din träning?” för att sedan övergå till frågor kring vad som 

motiverade dem till att styrketräna: ”Berätta om din motivation för styrketräningen?”. 

Därefter blev frågorna mer specificerade inom varje begrepp; (2) Den upplevda kompetensen 

vid styrketräning, exempelvis ”Vad är viktigt för att du ska uppleva kompetens när du 

styrketränar?”. (3) Känslan av autonomi vid styrketräning, exempelvis ”Hur påverkas din 

motivation till styrketräning av din känsla av autonomi?” (4) Känslan av tillhörighet vid 

styrketräning exempelvis ”Berätta om tillfällen då du känner hög tillhörighet när du 

styrketränar?” och (5) Övriga källor till motivation och frågor gällande upplevelsen av själva 

intervjun. Inför varje nytt begrepp; kompetens, autonomi och tillhörighet, fick respondenten 

en kortare förklaring för att försäkra sig om att hen förstått innebörden och bättre kunna ge 

svar med hög tillförlitlighet. Intervjuguidens struktur utgick ifrån ett brett perspektiv som 

sedan smalnades av. Detta tillvägagångssätt anses vara motiverande då den ger respondenten 

möjlighet att prata mer fritt i början för att sedan bli mer konkret i sina svar (Patel & 

Davidson 2011, s. 78). Intervjuguiden avslutades med frågor som gav respondenten möjlighet 
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att tillägga sådant som inte framkommit i frågorna under samtalet samt att kommentera 

utförandet av intervjun eller själva ämnet (Patel & Davidson 2011, s. 77).  

2.2.2 Pilotintervju  

Båda författarna genomförde en pilotintervju på centret där den utarbetade intervjuguiden 

testades. Detta gjordes för att upptäcka eventuella brister och missuppfattningar kring 

frågorna. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 259) Personerna som deltog i pilotintervjuerna var 

representativa men kvalade dock inte in till alla studiens kriterier för att få delta i själva 

datainsamlingen (Patel & Davidsson 2011, s. 86). Pilotintervjuerna spelades in och författarna 

tog del av varandras ljudfiler för att kunna standardisera och hitta brister i förfarandet. 

Därefter gjordes mindre korrigeringar gällande intervjuteknik, struktur och frågor för att 

intervjun skulle fungera så bra som möjligt under själva datainsamlingen (ibid). Justeringarna 

gällde framförallt omstrukturering och förtydligande av existerande frågor. Detta var viktigt 

då intervjuaren bär ansvaret för att frågorna som ställs är tydliga och att respondenten har 

uppfattat frågan rätt. Otydliga frågor kan få respondenten att känna sig obekväm, förvirrad 

och motvillig. (Patton 2002, s. 361) 

2.2.3 Intervjuförfarande 

Deltagarna kontaktades via telefon för att bestämma tid och datum för intervju. Alla intervjuer 

genomfördes på centret där de själva tränade. Detta för att underlätta för respondenterna då 

intervjun kunde ske i samband med deras planerade vistelse där samt att det är en plats där de 

känner sig bekväma (Hassmén & Hassmén 2008, ss. 363-364). Alla intervjuer utfördes i 

samma rum på centret för att standardisera förfarandet. Författarna utförde tre intervjuer var. 

Innan intervjun påbörjades samlades de påskrivna samtyckeskravsblanketten in, där 

deltagarna skriftligen intygade att de var medvetna om sina rättigheter och tagit del av 

informationsbrevet. De blev även på plats muntligen informerade om de forskningsetiska 

kraven samt studiens syfte (Hassmén & Hassmén 2008, s. 391).  

 

Under samtalet var det av stor vikt att intervjuaren hjälpte respondenten att bygga upp ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang kring ämnet. Språkbruk och kroppsspråk 

anpassades till den specifika målgruppen för att skapa en relation. Författarna är väl insatta i 

ämnet styrketräning vilket gav dem möjlighet att agera medskapare i samtalet. (Patel & 

Davidson 2011, ss. 82-83) 
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Med respondenternas godkännande spelades hela intervjuerna in med hjälp av applikationen 

Röstmemon i Iphone 5s. Detta för att svaren skulle registreras så exakt som möjligt och inget 

material gå förlorat (Patel & Davidson 2011, s. 87). Även kortare anteckningar fördes under 

samtalet för att lättare komma ihåg vad respondenten sagt samt för att notera betydande 

känslouttryck. Intervjuaren ställde frågor enligt intervjuguiden samt följdfrågor vid behov. 

När respondenten uppgav att en fråga var oklar gavs ett förtydligande eller förklaring av 

intervjuaren. Detta skedde vid ett par tillfällen under varje samtal. Totalt pågick intervjuerna 

mellan 25-50 minuter.  

2.2.4 Transkribering, bearbetning och analys 

Transkribering är den första delen i den kvalitativa analysprocessen (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 112). Tillvägagångssättet kan se olika ut men i denna studie var intervjuare och den 

som transkriberade samma person för att minska risken för feltolkningar och missförstånd 

som skulle kunna påverka undersökningsresultatet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 261). 

Ljudfilerna från intervjuerna transkriberades med på förhand bestämda direktioner mellan 

författarna, då ingen generell form för utskrift finns. Detta gjordes för att försäkra sig om att 

samma förfaringssätt användes och för att göra det lättare att jämföra intervjuerna språkligt. 

Exempel på standardiserade direktiv vid transkriberingen var att pauser och tvekanden 

noterats med tre punkter samt att gester, skratt och suckar skrevs inom parentes. Ofta 

förekommande upprepningar som ”mm” eller liknande av intervjuaren noterades inte. (Kvale 

& Brinkmann 2014, ss. 221-222) Transkriptionerna renskrevs med hjälp av Office Word och 

var mellan 6-11 A4-sidor per intervju med radavstånd 1,5. Den totala mängden uppgick till 54 

sidor. Efter att transkriberingen sammanställts raderades ljudfilerna. 

 

När transkriberingen var klar kontaktades respondenterna via telefon för att ge dem möjlighet 

att ta del av en sammanställd version av deras respektive intervju, så kallad ”member 

checkning”. Detta för att de skulle få en chans att utveckla och förtydliga sina utsagor samt 

för att säkerställa att tolkningarna som gjorts skett på rätt grunder (Patel & Davidson 2011, s. 

108). Fyra av sex deltagare valde att ta emot sammanställningen men ingen valde att göra 

någon förändring eller några tillägg.   

 

Den andra delen i den kvalitativa analysprocessen innefattar bearbetning av data. Allt material 

lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för att skapa en förståelse och en 

helhetsbild. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 111) Därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys 
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(Hassmén & Hassmén 2008, s 115) där ambitionen var att framförallt utgå från ett induktivt 

synsätt. Detta för att tillåta deltagarna att komma till tals gällande vad som var meningsfullt 

och framträdande utan att för snabba slutsatser drogs. På så sätt motverkades selektiv 

perception och risken för felaktig tolkning. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 298) Under 

analysens gång är det dock inte ovanligt att ett alltmer deduktivt förhållningssätt appliceras 

och att de båda synsätten kombineras. Med ett induktivt närmande var första steget att hitta 

meningsfulla delar i varje respondents intervju var för sig innan de kategoriserades. För att 

organisera materialet plockades intressanta fynd ut och bildade meningsbärande enheter som 

sedan kodades. På så sätt blev datan mer lätthanterlig. Därefter gjordes jämförelser mellan 

intervjuerna för att hitta teman bland de meningsbärande enheterna och se vilka mönster de 

bildade. Dessa grupperades sedan in i kategorier vilka återspeglar intervjuernas innehåll. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 113-114) Denna metod användes för att försäkra att de 

upptäckta mönstren var förankrade i specifika fall och i deras sammanhang (Patton 2002, s. 

56-57) Exempel på teman som framkom vid den induktiva analysen var underkategorier som 

homogena grupper, strategier för att öka kompetensen och smärta. Etiketterna kompetens, 

autonomi och tillhörighet var något som applicerades mer deduktivt. De meningsbärande 

enheterna som kategoriserades in under dessa rubriker framkom dock induktivt.     

 

Den tredje delen handlar om att föra samman materialet till helheter. Genom att söka efter 

teman är det möjligt att utläsa både det gemensamma och den naturliga variationen bland 

deltagarna men även se vilka mönster de bildar. I det sista steget arbetades de olika delarna 

och temana ihop för att skapa en meningsfull helhet. Dessa grupperades i teman och 

underteman efter likheter för att på så sätt gradvis bygga en hierarki. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 114-115)  

2.3 Pålitlighet och etiska hänsynstaganden  

Till skillnad från kvantitativa mätmetoder, där insamlad data ofta är kortfattad och 

systematisk, är kvalitativa fynd längre, mer detaljerade och har en större variation (Patton 

2002, s. 20). Analysen blir därför svårare och studiens pålitlighet beror istället till stor del på 

författarnas skicklighet att ständigt kontrollera, ifrågasätta och tolka resultaten. Under 

skapandet av intervjuguiden har därför ambitionen varit att formulera adekvata frågor utifrån 

studiens ämne och syfte. Ledande frågor har i största mån undvikits då de oavsiktligt kan 

inverka på respondentens svar. Genom att förtydliga frågor som respondenten inte uppfattat 
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under intervjuförfarandet ökar tillförlitligheten i deras redogörelser. Då intervjuguiden inte 

berörde ett känsligt ämne är risken låg att respondenterna undanhållit eller omedvetet 

mörklagt information under intervjuförfarandet vilket ökar pålitligheten. (Kvale & Brinkmann 

2014, ss. 295-298) För att säkerställa att tolkningarna av intervjuerna gjorts på rätta grunder 

fick respondenterna själva ta del av en sammanställning av sin egen intervju och gavs på så 

sätt möjlighet till att utveckla eller förtydliga sina utsagor (Patel & Davidson 2011, s. 108). 

Under analysprocessen tog båda författarna del av allt material och analyserade var för sig. I 

slutskedet av analysprocessen tog författarna till studien även in ytterligare en forskare för att 

försäkra sig om att logiken i de gjorda tolkningarna var hållbara (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

298). Med hjälp av denna metod, dvs. analytikertriangulering, jämfördes olika tolkning av 

materialet för att öka resultatets trovärdighet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 157). 

 

Deltagarna informerades om studiens syfte och hade möjlighet att själva bestämma över sin 

medverkan. De gav också informerat samtycke. Alla uppgifter som erhållits har behandlats 

konfidentiellt och bara använts till forskningsändamål. Ljudfilerna raderades därför efter 

transkriberingen. På så sätt har studien tagit hänsyn till de fyra övergripande etikreglerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Patel & 

Davidson 2011, s. 63) 

3 Resultat  
Analysen av materialet resulterade i två övergripande delar: typer av motivation och källor till 

motivation där SDT-behoven autonomi, kompetens och tillhörighet ingår. Med tre figurer ges 

en övergripande bild. Figur 2 presenteras i anslutning till den första delen och Figur 3 och 

Figur 4 redovisas i den andra huvuddelen. Första delen av resultatet behandlar deltagarnas 

motivation till styrketräning och övriga aspekter som influerar denna samt vilka anledningar 

som ledde till att träningen påbörjades. Andra delen berör faktorer som påverkar deltagarnas 

känsla av autonomi, kompetens och tillhörighet vid styrketräning.   

3.1 Motivation till styrketräning 

Alla deltagare upplevde sig vara mer eller mindre motiverade till att styrketräna. De angav 

faktorer som främst var kopplade till yttre motivation. Detta grundade sig i respondenternas 

uttalanden om att det inte var själva aktiviteten i sig som var det primära utan vad aktiviteten 

genererade. (Ryan & Deci 2000a) Resultatet visade på två centrala huvudteman som 
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motiverade seniorerna till att styrketräna. Dessa var: för att upprätthålla hälsan och undvika 

försämring eller smärta, samt för att få de positiva hälsofördelarna som kommer till följd av 

styrketräning. Även möjligheten till social kontakt hade en betydande roll i alla intervjuer och 

en stor del av respondenternas uttalanden berörde vikten av att vistas i en social miljö som en 

källa till motivation. Dessa resultat redovisas närmare under rubriken ”Tillhörighet” nedan. 

R3 sammanfattar studiens resultat med att belysa de komponenter som i olika grad påverkar 

samtliga respondenters motivation;  

 

”Jag tycker att det är bra att ha de här avbrotten och den här rutinen när man är pensionär. 

Det är viktigt för min kropp men också att jag har något aktivt att göra som är lite socialt, att 

träffa andra i samma ålder och prata om både det ena och det andra” 

 

 

 
 

Studiens	induktiva	analysriktning.	

Figur 2. Hierarkisk kategorisering av motivation.  
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3.1.1 Yttre motivation  

3.1.1.1 Upprätthålla fysiken  

Samtliga respondenter uttryckte att de hade en önskan om att upprätthålla sin fysiska 

kapacitet och hålla hälsan vid liv och att det var något som var en betydande del i deras 

motivation. Deras ambitioner var inte relaterade till att ”få en platt mage” eller ”bli en ny 

människa” utan handlade istället om att bibehålla de funktioner som de har idag. Det kunde 

handla om att med hjälp av styrketräning hålla smärtan borta eller träna för att inte få en 

försämring. Styrketräningen var ett måste för R1 när hen har ont i ryggen; ”För det släpper 

efter en timma jag kört här. Då känns allt mycket bättre. Då är jag verkligen motiverad till att 

gå hit”. R6 uppgav att det finns en rädsla för att bli sämre i benen vilket motiverade till 

styrketräning och R3 poängterade att det är värken som är drivkraften.  

 

Just smärta var den mest framträdande orsaken till att deltagarna började med styrketräning. 

Det var uppkomst av smärta som fick dem att kontakta en sjukgymnast som i sin tur 

rekommenderade dem att börja med styrketräning. Detta gällde fyra av de sex respondenterna. 

Deras förhoppning var då att minska smärtan och förbättra fysiken. Respondenternas svar 

liknande varandras och R1 berättade hur det gick till när hen började styrketräna; ”Det 

handlar ju om att jag hade så himla ont i ryggen, sökte upp en sjukgymnast. Hamnade här på 

det här stället... Och hon motiverade mig till att börja träna”. Några av respondenterna 

uppgav också att de troligtvis inte skulle träna lika hårt om smärtan inte uppstått. R6 

förklarade sin situation; ”Hade jag inte fått det (problem med axlarna) så hade jag kanske 

inte tränat så seriöst”. De övriga två respondenterna blev båda engagerade i styrketräningen 

via personer utifrån. Den ene deltagaren blev meddragen av sin respektive och den andra fick 

en inbjudan av en initiativtagare till en träningsgrupp för äldre.  

 

Flera av respondenterna betonade att de tydligt upplevde negativa konsekvenser när 

styrketräningen uteblev. Exempel på det var att smärtan kom tillbaka och att de fick ont igen. 

Andra upplevde att de kände sig stela och spända i kroppen. R4 målade upp en tydlig bild av 

situationen; ”På sommaren när det inte är någonting, då känner man sig som en gammal 

lagårdsdörr som knarrar. Så jag vet ju hur-dant det blir, jag går ju hit med glädje”.  
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3.1.1.2 Känslan efteråt 

Flera av deltagarna la stor vikt vid känslan efter ett träningspass då den upplevdes som väldigt 

behaglig och motiverade dem till att ta sig iväg till träningspassen. R4 beskrev det som en 

skön trötthet och att hen känner sig glad och lycklig efteråt. R1 förklarade sina känslor efter 

ett träningspass; ”Det är en jätteskön känsla när man kommer hem, då lagar man ju lunch 

och sen kan man ta det lugnt”. Hälften av respondenterna uttryckte tydligt att de inte njuter av 

själva passet och att de känner en lättnad när det är över. R6 var en utav dem; ”Det är ju inte 

någonting som jag njuter av sådär fruktansvärt mycket utan det är liksom något som ska 

stökas undan. Det är ju inte träningen i sig som är roligt utan det är ju känslan efteråt”. R2 

jämförde cirkelträningen på centret med andra träningsaktiviteter; ”Det är inte bara skönt att 

det är över utan att det är gjort, och att det är bra för mig. Men själva proceduren är ju inte 

lika rolig som att spela tennis eller jogga”.  

3.1.1.3 Hälsovinster 

Alla respondenter utom en talade mycket om de positiva hälsovinsterna som kommer till följd 

av styrketräningen och att det var en viktig del i motivationen. Att de kände sig starkare, 

rörligare och mjukare i kroppen samt att balansen förbättrades var återkommande exempel på 

fysiska effekter som deltagarna upplevde. Några kände sig även piggare i vardagen och 

upplevde en ökad ork. R2 berättade att hen känner sig dubbelt så pigg om morgnarna sedan 

hen började styrketräna och R1 förklarade; ”Rent fysiskt så orkar jag ju mer, jag orkar mina 

promenader på ett bättre sätt i ett högre tempo”. Flera av deltagarna nämnde även psykiska 

effekter av styrketräningen som t.ex. att de känner att de blir gladare, känner sig yngre och 

fräschare. Styrketräningen har även en positiv påverkan på deltagarnas självförtroende. R4 

resonerade kring detta; ”Det är ju ett förhållande i hjärnan där man får förtroende för sig 

själv. Man vågar göra saker som man annars inte brukar… att få den säkerheten, man 

återvinner den kraft man tidigare haft”. Flera av deltagarna poängterade även vikten av att 

röra på sig och var väl införstådda i de positiva effekterna av att vara fysiskt aktiv.  

3.1.2 Inre motivation  

Endast en deltagare beskrev att aktiviteten i sig ger glädje och lyckokänsla. En annan uppgav 

att när träningen går bra så känns aktiviteten rolig. Båda dessa uttalanden tyder på inre 

motivation (Ryan & Deci 2000a). Men när de båda pratade om sin träning framkom det att det 

främst var den sociala aspekten som framkallade dessa känslor. Denna slutsats stärks av R4’s 
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uttalande; ”Men på ett sätt så lockar det inte mig fullt så mycket och bara gå dit ensam och 

träna med maskinerna, utan jag tycker faktiskt att det är ganska trevligt och få träffa alla dom 

här människorna”.  

3.1.3 Övriga motivationsfaktorer  

Förutom de större övergripande faktorerna som motiverade deltagarna till att styrketräna 

framkom det även ett flertal andra aspekter som både ökade och minskade deras motivation. 

Dessa diskuterades i en mindre skala men behöver för den skull inte vara mindre betydande 

för den enskilde individen. De faktorer som deltagarna uppgav ökade motivationen var att ha 

förebilder, musik och strukturella omständigheter. Det som istället påverkade motivationen 

negativt var stress, trötthet och väder.   

3.1.3.1 Faktorer som ökar motivationen  

Några av deltagarna uppgav att de motiverades till styrketräning av att se personer som är 

äldre än de själva vara aktiva. Dessa ger enligt respondenterna inspiration och inger hopp om 

ett hälsosamt åldrande. Musik och ljudböcker var också något som kunde motivera och 

inspirera till träning. Enligt R4 upplevs träningen roligare med musik; ”Det hjälper väldigt 

mycket med att man har musik till. Då blir det mindre tråkigt”. De strukturella faktorerna 

innefattar bastu samt att ha nära till anläggningen eller att det är lätt att ta sig dit.  

3.1.3.2 Faktorer som minskar motivationen  

Vissa deltagare angav att vid tillfällen när de var stressade eller hade ont om tid kände de sig 

mindre motiverade till att träna och valde vissa gånger att avstå. Även trötthet framkom som 

en orsak till att motivationen minskade. Väderförhållanden var en faktor som påverkade 

deltagarna på flera sätt. Vid vackert väder upplevde R3 sig mindre inspirerad att gå inomhus 

och träna. R6 gav exempel på två situationer då hen kände sig mindre motiverad till att ta sig 

till träningen; ”Om det är dåligt väder vill man inte ge sig iväg eller om man har väldigt 

stressigt och mycket att göra”. Två andra deltagare resonerade kring problematiken under 

vintern som kan orsaka halt väglag och is på bilrutorna. Detta gör att de upplever att det blir 

besvärligt att ta sig till anläggningen vilket minskar motivationen.   
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3.2 Källor till motivation – SDT-behoven  

3.2.1 Kompetens 

Resultatet visar att alla respondenter upplevde sig mer eller mindre kompetenta vad gäller att 

hantera utmaningen som styrketräning kan innebära. Exempel som framkom var att de kände 

att de klarar de flesta övningarna, kan hantera redskapen och vet vad de ska göra för att bli 

trötta. Detta bekräftades av R6; ” Jag känner mig kompetent att göra det mesta här… fullt 

kompetent att använda alla verktyg som finns här”. Flera av deltagarna uppgav att de från 

början var lite frågande inför redskapen och själva miljön men att de med tiden har utvecklat 

en känsla av kompetens. R2 kände till en början en viss skepsis och tveksamhet; ”Det är en 

miljö där man har kommit överens med verktygen efter första gångerna, de ser inte lika 

egendomliga ut som man tyckte först”. R1 menade att ju mer man tränar desto lättare går det 

och har själv upplevt att kompetensen ”byggts upp undan för undan” och gav ett konkret 

exempel; ”Om vi tar sjukgymnastikprogrammet som är en del av mina övningar. I början 

hade jag ju papperet framför mig men nu kör jag det utantill. Så man har ju lärt sig”. Den 

självklara kompetens som deltagarna beskriver idag verkar alltså inte funnits där från början 

för alla deltagare.  
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Studiens	induktiva	analysriktning.	

Figur 3. Hierarkisk kategorisering av upplevd kompetens.  

3.2.1.1 Anpassat center 

Många av respondenterna förtydligade att deras känsla av kompetens förstärkts i samband 

med att de började träna på det senior-anpassade centret då de fick instruktioner gällande 

apparaterna. Även träningslokalens utformning och träningsredskap gav respondent R5 en 

ökad tilltro till sin förmåga i början av sin träning;  

”Det var den första positiva känslan jag fick när jag kom hit; ’men oj, det är ju bara att sätta 

igång’. De ställer in sig efter kroppen och är bekväma, så det var roligt att trots att jag hade 

dåliga kunskaper så kände jag att man behärskar det man gör”. 

En annan respondent upplevde att de anställda på centret har en stor förståelse för att vissa 

övningar tar längre tid på grund av begränsningar i deras fysiska förmåga. R3 resonerade 

kring instruktörernas roll för att påverka kompetensen; ”Det känns att instruktörerna har lite 

acceptans här med att det går lite segt och de hjälper oss och piskar inte bara på. Vi får ta 
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det i vår egen takt”. R4 lyfte fram vikten av att instruktörerna är kunniga och inger trygghet 

för att de som deltagare ska känna sig säkra och våga utmana sig själva. Smärta och 

svårigheter med balansen var exempel på hälsotillstånd som gavs då instruktörens roll är extra 

påtaglig för att påverka kompetensen.   

3.2.1.2 Bekräftelse  

Resultaten tyder på att bekräftelse var en av faktorerna som påverkade vissa av deltagarnas 

känsla av kompetens. Bekräftelsen skedde framförallt i verbal form från instruktörer och 

sjukgymnaster men också i form av att vara en förebild för andra. Genom positiva 

förstärkningar och teknikkorrigering bekräftade instruktörerna och sjukgymnasterna 

deltagarnas utförande. Exempel på när detta skett var när en deltagare fick uppmuntran av 

instruktören som sagt ”vad bra du gjorde det där” eller som R2 berättade; ”När ledaren sa 

’nej ingen böjd rygg’, eller tvärtom. Eller ’djupare ner’, eller vad det nu när’. Det är jättebra, 

då vet man liksom vilken riktlinje man ska försöka röra sig i”. R3 förtydligade vikten av att 

delta i gruppträning och ha en instruktör som närvarar. Tränar hen själv är inte hen lika 

strukturerad och fuskar. R5 funderar på att delta i organiserad gruppträning då hen i dagsläget 

saknar någon som bekräftar; ”Det kanske är roligt att bli peppad av varandra men framförallt 

bra att det är en ledare. Då får man automatiskt rättelse och tips på hur man ska göra”. 

 

R4, som är den äldsta av respondenterna, berättade att hen får en del uppmärksamhet och har 

börjat inse det unika i sin situation. R4 ser sig själv som en inspiratör och hoppas vara en 

förebild för andra yngre seniorer som tvivlar på sin kompetens på grund av sin ålder. Hen 

hoppas att andra människor resonerar; ”Kan de gamla stötarna, då borde ju också vi kunna”. 

Även övriga respondenter uppgav att de får bekräftelse och uppmuntran från sin omgivning. 

Det kunde vara att barn, barnbarn eller respektive uttryckt sig positivt över att de är aktiva 

inom styrketräning eller att de märker en klar förbättring inom olika områden. Detta 

bekräftades av R2; ”Min respektive tycker det är jättebra för hen märker att jag får bättre 

muskelstyrka och ork överhuvudtaget”.  

3.2.1.3. Strategier 

Det framkom flera olika strategier som respondenterna använde sig av för att höja sin känsla 

av kompetens. Dessa var val av övning, be om hjälp, gruppträning, träna med sällskap och 

genom att sänka kraven. Den mest förekommande strategin bland respondenterna var att de 

aktivt väljer övningar som de kan hantera och där de upplever en känsla av trygghet och 
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säkerhet. Genom att välja bort övningar som inte känns relevanta eller bekväma för deras 

egen fysiska kapacitet ökar deras känsla av kompetens. Ett annat sätt var att anpassa 

övningarnas svårighetsgrad efter den fysiska förmågan. R5 som har problem med skador i 

både höft och knä berättade; ”Jag väljer själv det jag vill och vad jag tror är bra för min 

kropp”. Även de som deltog i gruppträning upplevde att de har möjlighet att anpassa och 

styra intensiteten på de tilldelade övningarna i stationsträningen. Utifrån dagsformen kan de 

på så sätt välja att ta det lätta eller det svåra. Även att delta i organiserad gruppträning var en 

av strategierna som några av deltagarna använde sig av för att stärka kompetensen och känna 

att utmaningen är hanterbar. Både instruktörer och övriga deltagare upplevdes som stöd.  

 

Ytterligare en strategi som vissa deltagarna använde sig av var att be om hjälp för att få mer 

förståelse för t.ex. en övning eller ett träningsredskap och på så sätt öka sin känsla av 

kompetens. De vände sig både till de anställda på centret och till sjukgymnaster. R5 berättade 

om ett tillfälle; ”Då bara frågade jag någon ute i receptionen. Måste säga att de är otroligt 

hjälpsamma och trevliga här. Instruktören gick ifrån direkt och visade hur jag skulle göra. 

Då tänkte jag ’det verkade ju inte så svårt’”. Att sänka kraven och inte se situationen som så 

allvarlig var en av strategierna som några av deltagarna använde sig av. Den accepterande och 

prestigelösa miljön som flera av respondenterna upplevde på centret hjälpte dem att sänka 

kraven på sig själva och hantera utmaningen som fysiska begränsningar kan innebära. De 

kände även att pressen minskar och att det är okej att inte kunna göra allt. R6 förtydligade 

denna strategi som används av hen och hens vänner; ” Vi har hjälpt varandra genom att ta 

det hela som ett litet skämt”. Just det faktum att träna tillsammans med någon man känner var 

ytterligare ett tillvägagångssätt i sig för att stärka kompetensen och öka tryggheten i 

träningssammanhang. Detta tas upp mera ingående under rubriken ”tillhörighet” nedan.   

3.2.1.4 Faktorer som minskar känslan av kompetens 

Det framkom även aspekter som sänkte deltagarnas känsla av kompetens: smärta, trötthet och 

balanssvårigheter. Mer än hälften av deltagarna uppgav att när de kände smärta påverkades 

deras träning och känslan av kompetens. För vissa orsakade smärtan en stor osäkerhet medan 

andra upplevde det som en begränsning och valde då att avbryta träningen. R5 blir lite rädd 

när smärtan kommer; ”Om man får ont undrar man om man verkligen gör rätt, om det 

verkligen ska vara såhär och hur mycket ont det får göra och så”. Medan R6 berättade; 

”Däremot har jag ju smärta i ett ben för närvarande och det är klart att då känner jag att jag 

gärna vill avbryta… det blir olidligt om jag fortsätter”. Främst en respondent talade om 
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trötthet som påverkade balansen. Just balanssvårigheter var en faktor som begränsade hens 

känsla av kompetens. ”Den största svårigheten kan jag säga för oss alla är balansen. För 

min del varierar den mycket med hur trött jag är” berättade R4 som är den äldsta av 

respondenterna.  

3.2.2 Autonomi  

3.2.2.1 En självklarhet 

Respondenternas upplevelse av autonomi framkom som en viktig aspekt för att de skulle 

känna sig motiverade till att utföra styrketräningen. Som respons på frågan om upplevd 

autonomi ställde sig flera av deltagarna dock frågande då de ansåg att detta var en 

självklarhet. R4 förtydligade; ”Det finns väl inget annat än att det är min egen autonomi. Jag 

bestämmer ju själv vad jag gör... det är av egen fri vilja och efter vad jag tycker känns bra för 

mig”. För vissa deltagare var autonomin en avgörande faktor om träningen överhuvudtaget 

skulle utföras. R1 menade att; ”Jag skulle inte träna om jag inte fick välja själv” och R3 

uttryckte att; ”Den är självvald… om jag inte vill så går jag inte helt enkelt”.  

3.2.2.2 Valmöjligheter 

Respondenterna upplevde att de har stora möjligheter att påverka sin träning själva och 

poängterade vikten av att göra övningar som passar deras egna mål och fysik. Att själva 

kunna välja övning, ordningsföljd och intensitet var faktorer som gjorde att deltagarna 

upplevde autonomi. R5 uttryckte vikten av att själv få välja utifrån hens skador i höft och knä. 

Även de deltagare som gick i organiserad gruppträning upplevde att de har en hög känsla av 

autonomi och att övningarnas svårighetsgrad var anpassningsbara. R2 menade att; ”Min 

uppfattning är att varje grej som man gör, varje övning, kan göras bättre och tuffare, att jag 

kan göra som jag vill”. En anledning till att R5 och R6 inte deltog i organiserad gruppträning 

var för att de själva vill styra över sin egen tid och inte vara bundna till en speciell veckodag 

eller klockslag. Att kunna lägga fokus på det som känns viktigt för deras egen kropp var en 

annan orsak till att de deltagare som inte deltog i gruppträning valde att inte göra det. R5’s 

möjlighet att kunna välja själv minskar om hen skulle delta i gruppträning; ”Jag har inte tänkt 

börja i någon cirkelträning. Då är det ju andra som bestämmer vad man ska göra… så vill 

inte jag träna. Ibland vill man dröja kvar extra mycket vid någon övning om den känns bra”.  
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Studiens	induktiva	analysriktning.	

Figur 4. Hierarkisk kategorisering av autonomi och tillhörighet. 

3.2.2.3 Förändring över tid    

Som situationen ser ut idag framkom det från alla respondenter att hög autonomi finns och var 

betydande för deras motivation. Vissa av deltagarna uppgav dock att det inte alltid varit så, 

och framförallt inte när de började styrketräna. Flera av deltagarna menade att det fanns en 

viss skepsis inför styrketräning i början och att de heller inte varit intresserade eller inställda 

på att träna. Efter en tid på centret har samtliga deltagare fått en annan bild av träningen och 

upplever den inte på samma sätt som de gjorde i början. R5 upplevde en viss mån av tvång 

över det hela i början och tyckte då att träningen var ”förskräckligt tråkig”. R2 blev engagerad 

i styrketräningen genom att hens respektive insisterade på att hen skulle börja. R2 medgav 

också att första besöket var mycket för ”hens skull” men tillade; ”det har ju blivit så att jag 

numera gör det för mig”. Idag ser flera av deltagarna styrketräningen som en självklar del av 

tillvaron och att det blivit till en rutin.  
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3.2.3 Tillhörighet 

Alla deltagare uppgav att de känner en samhörighet inom anläggningen där de tränar och ett 

flertal faktorer som påverkar deras känsla av tillhörighet framkom. Dessa var centrets 

utformning, de anställda, känslan av att vara jämlik med de övriga på centret samt att träna i 

sällskap. Att det var viktigt att känna tillhörighet blev tydligt då flera av respondenterna 

jämförde nuvarande center med tidigare upplevelser av andra träningsanläggningar.  

 

Relationen till övriga deltagare på centret hade en mycket betydande roll för deltagarnas 

upplevelse av tillhörighet. Bara själva möjligheten till ett socialt utbyte och att få träffa 

människor var något som lyftes fram vid intervjuerna. En respondent förtydligade betydelsen 

då hen själv är pensionär men har en respektive som fortfarande arbetar. Träningstillfällena är 

ett sätt för hen att få social kontakt. R4 betonade att ålderdomen i många fall kan leda till 

social isolering; ”Ja framförallt när man blir äldre, så dör ju människor av så fort. Det är inte 

lätt att vinna nya vänner när man blir äldre. Alla låser sig inom sig själva och det är det man 

måste bryta”.  För vissa var det sociala och upplevelsen av tillhörighet så pass viktig att det 

inte lockade att träna på egen hand eller hemma. Andra deltagare menade att de har sitt 

sociala liv på andra ställen men att de ändå tycker att det är trevligt att kunna hälsa och utbyta 

några ord med andra medlemmar på centret. R4 förklarade; ”Trots att jag då har ett stort 

kontaktnät, är det ändå roligt att träffa människor man sett förut. Man blir igenkänd av alla”.  

3.2.3.1 Träningscentret  

Oavsett om träningen skedde på egen hand, med sällskap eller i grupp upplevde samtliga 

deltagare en känsla av tillhörighet till centret och till de som vistas där. Ord som förekom då 

deltagarna talade om sitt nuvarande center var trygghet, igenkänning och välkomnande. R6 

uppgav att hen alltid känner sig trygg; ”Det spelar ingen roll alltså vilken tid jag kommer 

eller om jag är ensam eller om jag har sällskap”. Respondent R5 sammanfattade sin känsla 

av tillhörighet på centret med; ”Jag känner samhörighet med själva stället men jag har inte 

valt någon grupp”. En faktor som nämndes under intervjuerna som upplevdes öka känslan av 

tillhörighet var att centret är litet och har få pass vilket gjorde att de lättare lärde känna 

varandra. Även de anställda verkade utifrån respondenternas uttalanden kunna bidra till deras 

upplevelse av tillhörighet. R6 berättade om en tidigare anställd på centret; ”Hen hade en 

förunderlig förmåga att få alla att känna sig hemma här… hen var helt sagolik, hen kunde 

alla vid förnamn”. 
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Vid ett flertal tillfällen under intervjuerna uttalade sig deltagarna kritiskt om tidigare 

träningscenter där deras upplevelse av tillhörighet varit låg. R5 beskrev; ”Om man jämför 

med ett vanligt, ett annat gym, där man har gått tidigare, jag tyckte det var så jobbigt med 

musiken och jag står inte ut med alla människor. Det är liksom väldigt trångt och mycket 

folk”. En återkommande faktor som hade stor betydelse för deras känsla av tillhörighet var att 

gruppen människor där de tränade är homogen.  

3.2.3.2 Homogena grupper 

Vid första anblicken framstod åldern som den viktigaste aspekten för att deltagarna skulle 

uppleva gruppen som homogen. Då centret är senior-anpassat består klientelet också av 

många pensionärer och detta var något som deltagarna upplevde som positivt. R6 menade; 

”För alla pensionärer är det nog skönt att se andra pensionärer omkring sig”. Med en 

djupare förståelse av respondenternas uttalanden blev det dock tydligt att det egentligen inte 

var åldern i sig som var det primära. Det handlade snarare om känslan av att omge sig med 

personer som har samma problem och krämpor, samma mål med träningen och liknande hopp 

om en förbättring som de själva. Detta var något som alla deltagare upplevde på det senior-

anpassade centret där de tränar idag. Det finns alltså en gemensam känsla av att alla som 

tränar på det nämnda centret har sjukdomar och fysiska begränsningar. Som R1 beskrev; ”För 

man hör ju väldigt mycket sånt snack, alla snackar lite sjukdomar och bekymmer och varför 

de är här. Det är nästan lite så att det är typiskt för det här centret. Det är mycket rehab 

här”. Detta menade respondenterna skapade en accepterande och prestigelös miljö. De 

upplevde att det fanns en förståelse för att inte kunna göra allt och att det är okej. Denna 

acceptans skapar även en avslappnad miljö där det inte sker någon konkurrens eller tävlan 

mot varandra. R6, som till en början var skeptisk till träningsmiljön, berättade om centret; 

”Det är en väldigt mänsklig och varm atmosfär här trots allt, för det är ingen som sätter sig 

på sina höga hästar eller som utmanar någon annan, utan alla är väldigt vänliga här”.  

 

Det framkom även att respondenterna hade gemensamma mål som liknade varandra. Det 

handlade främst om att vårda det man har, till skillnad från den kroppsfixering som idag enligt 

några av respondenterna finns på andra träningsanläggningar. Just det att känna att man har 

mycket gemensamt med övriga aktiva på centret var avgörande för att de överhuvudtaget 

skulle träna. Detta förtydligades av R3; ”Jag skulle aldrig gå i en sån här grupp med en 

massa ungdomar. Det kanske är grejen här, att vi är jämlika”. Även inom detta område drog 

deltagarna paralleller mellan tidigare träningserfarenheter och nuvarande träningssituation. R5 
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beskrev sin upplevelse av andra träningscenter; ”För där delar man inte samma intressen. 

Många är ju unga och hårdtränar och står i spegeln och tittar på sig själva. Man har en 

känsla av att de är där varje dag. Där har jag ju noll samhörighet”.  

3.2.3.3 Träna tillsammans  

Resultatet visar att för de flesta respondenter ökade känslan av tillhörighet när de tränade 

tillsammans med någon. Detta kunde ske i organiserad gruppträning eller att de kom dit i 

sällskap med någon. R2 höll sig till en början nära sin respektive under cirkelträningen då det 

ingav en känsla av trygghet. Genom att återkomma vid samma tidpunkter eller frekvent delta 

på samma träningspass har respondenternas känsla av tillhörighet ökat då de lärt känna andra 

deltagare på centret. R1 tränar på egen hand men ser sig numera som en i gänget och 

förklarade; ”Nu har man kommit in i gänget här. Alla hejar och är trevliga och skojar lite”. 

R4 berättade att de brukar sitta tillsammans efter gruppträningen och dricka kaffe, vilket har 

stärkt känslan av tillhörighet i hens träningsgrupp.  

3.2.3.4 Faktorer som minskar känslan av tillhörighet 

Resultatet visar att det främst fanns två faktorer som minskade känslan av tillhörighet: träna 

vid en annan tidpunkt än vanligt och olika prestationsnivåer. De deltagare som tränade vid 

regelbundna tider, med eller utan grupp, upplevde en minskad känsla av tillhörighet när de var 

där på andra tider. Alla deltagare uppgav att de känner en minskad känsla av tillhörighet när 

prestationsnivåerna bland medlemmarna skiljer sig för mycket.  

4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur äldre personer förhåller sig till 

styrketräning med särskilt fokus på deras motivationsfaktorer och vad som påverkar deras 

upplevelse av kompetens, autonomi och tillhörighet. Detta har studerats inom ramen för self 

determination theory (SDT; Ryan & Deci 2000a). Med ett kvalitativt tillvägagångssätt 

genomfördes sex intervjuer med seniorer över 70 år som idag är aktiva inom styrketräning. 

Både inre och yttre motivationsfaktorer framkom men de yttre var i allra högsta grad de mest 

framträdande. De två starkaste drivkrafterna var att upprätthålla fysiken och undvika 

försämring samt hälsovinster. Båda dessa kan kategoriseras som identifierad reglering som är 

en typ av yttre motivation som representerar högt självbestämmande (Ryan & Deci 2000a). 

Aktiviteten leder till något fördelaktigt som gynnar deltagare, exempelvis att smärtan 

försvinner. Deltagarnas uttryck gällande känslan under och efter ett träningspass stärker 
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antagandet att de främst motiveras av yttre faktorer och att de inte tycker aktiviteten i sig är 

rolig (ibid). Flera av respondenterna talar om styrketräningen som en självklar del av deras liv 

vilket tyder på inslag av integrerad reglering (ibid). Resultaten visade att SDT (ibid) föreföll 

vara en användbar teori för att förstå motivationen till styrketräning för denna grupp då alla 

tre behoven var mycket betydande för motivationen. Kompetens och tillhörighet hade 

framträdande roller samtidigt som autonomi beskrevs som en självklarhet och var avgörande 

för deltagandet. En viktig del i behovstillfredsställelsen var det senior-anpassade centret där 

både personal och redskap var källor till upplevd kompetens. Centret i sin helhet bidrog även 

till en hög känsla av tillhörighet då det sociala utbytet var en viktig del i motivationen för 

många. Något som genererade samhörighet och trygghet var att alla hade sina krämpor och 

fysiska begräsningar vilket också skapade en prestigelös miljö. De menade att det inte fanns 

någon konkurrens medlemmarna emellan och att alla hade liknande mål med träningen, dvs. 

att vårda det man har.  

4.1 De främsta motiven till att styrketräna 

Resultat i denna studie visade på att de främsta motiven till att deltagarna styrketränade var 

för att upprätthålla den fysiska kapaciteten och för att undvika försämring samt hälsovinsterna 

som kom till en följd av styrketräningen. Detta går i linje med tidigare forskning som 

indikerar att majoriteten av äldre som är fysiskt aktiva motiveras av att minska hälsorisker och 

förbättra hälsan (Bardach, Schoenberg & Howell 2015; Kolt, Driver & Giles 2004; Lee 2004). 

Det finns även forskning som visar att äldre deltar i aktiviteter för att de skänker glädje och 

njutning och att detta motiverar dem (Zhao & Chen 2013). Flera av deltagarna i denna studie 

menade dock att de inte njuter under själva passet utan av mer av känslan efteråt. Vissa 

uppgav till och med att de kände en lättnad när passet var över. I studien av Zhao och Chen 

(2013) studerades bakomliggande motivationsfaktorer till att delta i aktiviteter på fritiden och 

promenader, Tai Chi och Qi gong var exempel på fysiska aktiviteter som var vanligt 

förekommande. Dessa aktiviteter är till skillnad från styrketräning mindre fysiskt krävande 

och kan kanske därför upplevas som mer njutbara. De faktorer som främst motiverade 

deltagarna till att styrketräna i denna studie var istället yttre, snarare än att aktiviteten i sig 

kändes rolig och njutbar.  

 

Endast två respondenter uttryckte sig positivt gällande själva aktiviteten, vilket talar för inre 

motivation (Ryan & Deci 2000a). Den inre motivationen är många gånger eftersträvansvärd 
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då den anses vara mest självbestämd och har visat sig spela stor roll för både välbefinnandet, 

prestationen och hur träningen upprätthålls över tid (Bess & Turbow 2010; Hagger & 

Chatzisarantis 2005). Vid en djupare analys blev det tydligt att även de två respondenter med 

motiv för inre motivation också motiverades av yttre faktorer. Spektrumet av yttre motivation 

är brett och om målet i sig känns betydelsefullt kan även den yttre motivationen ha en känsla 

av fri vilja och upplevas självvald (Ryan & Deci 2000a, s. 55). Detta överensstämmer med 

denna studies resultat då deltagarnas bakomliggande faktorer till styrketräning är inom 

ramarna för den identifierade regleringen. Det är tydligt att styrketräningen utfördes för att 

utfallet kändes värdefullt och givande och att deltagarna hade en hög grad av 

självbestämmande. I forskning har det diskuterats huruvida yttre motivation alltid måste 

generera negativa konsekvenser. Weman Josefsson (2016, ss. 78-79) lyfter i sin avhandling 

fram att den inre motivationen kanske inte alltid är den främsta drivkraften i 

träningssammanhang, utan att det kan vara en fördel att även drivas av yttre motiv för att 

upprätthålla regelbunden träning. Då styrketräning genererar många positiva effekter och kan 

användas som ett sätt att förbättra såväl fysisk status och prestation kanske styrketräning är en 

aktivitet där utfallet är av större betydelse än aktiviteten i sig. Kanske är det så att vissa 

aktiviteter helt enkelt inte är, eller kommer att bli roliga, och då kanske en självbestämd yttre 

motivation kan vara tillräcklig. Ett center och instruktörer bör ändå alltid sträva efter att 

tillfredsställa de grundläggande behoven och fortsätta utveckla strategier som ökar chanserna 

till upplevd inre motivation.    

4.1.1 Fysiska begränsningar och hälsovinster 

Flera av respondenterna betonade att de upplevde en tydlig försämring när styrketräningen 

uteblev. Det kunde vara att smärta återkom eller att kroppen kändes stel. R4’s liknelse av en 

knarrande ladugårdsdörr vid träningsuppehåll var talande och stärkte flertalet uttalanden om 

de negativa konsekvenserna. Det är möjligt att dessa konsekvenser blir mer påtagliga i 

stigande ålder och kan också förklara varför många av deltagarna upplever så stora 

hälsovinster med att träna. Vinster som att känna sig gladare, piggare, starkare och rörligare 

var något alla utom en deltagare pratade mycket om. Denne hade inte varit aktiv inom 

styrketräning speciellt länge och detta skulle kunna vara en anledning till de positiva 

effekterna ännu inte uppmärksammats. 

 

Smärta var dels en drivkraft till att träna, vilket kan relateras till identifierad reglering, men 

också en faktor som skapade osäkerhet som påverkade känslan av kompetens och i vissa fall 
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begränsade träningsmängden. Med denna insikt är det av stor vikt att personal på 

träningsanläggningar besitter kunskap om åldersrelaterade sjukdomar för att kunna stötta och 

hitta alternativ som passar enskilda individers fysiska begräsningar. Detta kan vara avgörande 

för huruvida klienter i denna målgrupp upplever kompetens och därmed motivation, som i sin 

tur påverkar upprätthållandet av träningen. I fyra av sex fall var smärta också orsaken till att 

deltagarna började med styrketräning. Uppkomsten av smärtan gjorde att de vände sig till en 

sjukgymnast som i sin tur motiverade dem att komma igång med träningen. Detta tydliggör 

att sjukgymnaster och anställda inom hälso- och sjukvård har en betydande roll för att 

introducera styrketräning för fler äldre. Det är dock oroväckande att det är först vid 

uppkomsten av smärta som de kommer i kontakt med styrketräning. Önskvärt vore att fler 

lockas till att träna i ett tidigare skede, det skulle då vara möjligt att förebygga och skjuta på 

uppkomsten av smärta (Bellardini & Tonkonogi 2013, ss. 9-18; Lexell, Frändin & Helbostad 

2008, s. 194). Det är sannolikt att de som har en hög grad av smärta också är de som upplever 

störst effekt av styrketräningen då smärtan minskar eller försvinner helt. Deltagarna har antytt 

att de kanske aldrig hade börjat träna eller tränat så seriöst om de inte hade haft ont. Det är 

alltså troligt att deras (yttre) motivation inte är stark nog för att upprätthålla träningen om de 

varit smärtfria, dvs. att träna i förebyggande syfte kanske kräver inre motivation i högre grad. 

4.1.2 Förebilder och inspiratörer 

Enligt Bardach, Schoenberg och Howell (2015) tenderar många äldre att ha låga 

förväntningar på sig själva och inför framtiden. Dessutom finns risken att som äldre tvivla på 

sin kompetens på grund av sin ålder (ibid). Flera av deltagarna i denna studie medgav att de 

innan träningens start varit tveksamma och skeptiska inför rollen som styrketränande senior. 

Dock visar både denna studie och tidigare forskning att äldre är väl medvetna om fördelarna 

med att vara fysiskt aktiv (Ferrand et al. 2012). Dessvärre talade flera deltagare i denna studie 

om att de tidigare haft mindre bra upplevelser av andra träningsanläggningar. Stora lokaler, 

mycket folk, hög musik och yngre som tar plats var exempel på faktorer som många uttalade 

sig negativt om. Det är idag inte ovanligt att den allmänna gymkedjan marknadsför sig till en 

yngre målgrupp, där syftet främst handlar om prestation och viktminskning. Utifrån 

uttalanden i denna studie, så väl som tidigare forskning, attraheras inte denna målgrupp av 

den typen av koncept (Bardach, Schoenberg & Howell 2015). Detta kan innebära att även om 

vilja och kunskap finns kanske det i många fall saknas tilltalande och inspirerande arenor för 

den äldre målgruppen. Med förebilder och inspiratörer i form av aktiva äldre är det möjligt att 
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ge en positiv syn på åldrande och på så sätt motverka samhällets negativa stereotyper av 

ålderdom. Att vara aktiv som äldre är alltså inte bara gynnsamt för den enskilde individen 

utan kan även inspirera fler och skapa ringar på vattnet. Ju fler äldre som upptäcker fördelarna 

med styrketräning och att detta möjliggör ett hälsosamt åldrande, desto mindre blir 

belastningen på samhället vilket alla vinner på. 

4.2 Vikten av att tillfredsställa grundläggande behov 

Resultatet i denna studie visar att träningen på det senior-anpassade centret fyller mer än bara 

en fysisk funktion för respondenterna. Ett träningscenter kan tydligen med en genomtänkt 

utformning stärka medlemmarnas kompetens och autonomi med hjälp av kunniga instruktörer 

och anpassade redskap. Det kan även bli en plats för social kontakt vilket kan påverka känslan 

av tillhörighet positivt. 

4.2.1 Tillhörighet - social kontakt & homogenitet 

I denna studie har tillhörighet haft en betydande roll för deltagarnas motivation till skillnad 

från tidigare forskning där detta samband inte varit lika tydligt (Ryan & Deci 2000b). I den 

litteratur som finns idag är det främst autonomi och kompetens som är de behov som har 

störst påverkan på motivationen (Reinboth & Duda 2004). Det starka behovet av tillhörighet 

skulle kunna hänga ihop med att vid åldrande och pension så sker en mängd livsavgörande 

förändringar, som kan öka risken för social isolering. Den sociala kontakten påverkas både av 

att det inte längre finns ett arbete att gå till samt att människor i ens närhet går bort. Behovet 

av gemenskap kvarstår dock, vilket tydligt påvisas av respondenternas uttalanden. 

Träningsanläggningar kan fylla en viktig social funktion och bör därför utformas med en 

tillhörande mötesplats som ger möjlighet till socialt kontakt. Det sociala behovet är dock 

individuellt och skiljer sig. Som R6 förklarar har hen sitt sociala liv på andra ställen men 

uppskattar ändå gemenskapen som finns på det senior-anpassade centret.  

 

Många deltagare poängterade att känslan av tillhörighet grundade sig mycket på att klientelet 

som tränade på centret var homogent. Detta hänger delvis ihop med ålder men byggde främst 

på liknande prestationsnivåer och fysiska begränsningar bland medlemmarna. Den faktiska 

åldersgränsen på centret (13 år) skiljer sig egentligen inte från andra träningsanläggningar i 

Sverige, men tydligen lockar centrets utformning en mindre prestationsinriktad målgrupp. 

Den homogena gruppen verkar vara en nyckel till ökad tillhörighet för äldre och skapar 

samhörighet men påverkar också känslan av kompetens pga. den prestigelösa och 
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accepterande miljön. Om klientelet på centret skulle förändras och för stora skillnader i 

prestationsnivåerna skulle uppstå, kan alltså både tillhörighet och kompetens minska. Det är 

möjligt att motivationen skulle kunna påverkas i så pass hög grad att träningen då skulle 

utebli. 

4.2.2 Kompetens - utrustning, instruktörer & strategier 

I tidigare studier har det framkommit att äldre upplever att det är av stor vikt att träningen 

anpassas efter deras kapacitet och ålder (Ferrand et al. 2012) vilket stärks av respondenternas 

uttalanden i den här studien. Deltagarna var mycket positiva till det senior-anpassade centrets 

utformning och det blev tydligt att både utrustning och de anställda bidrog till deras upplevda 

kompetens.  

 

En stor del av den utrustning som finns på det senior-anpassade centret idag kräver varken 

specifika inställningar eller större förkunskaper, till skillnad från många andra standard 

maskiner. Det går alltså att anpassa redskap och träningsmaskinerna utifrån målgruppen för 

att kompetensen ska stärkas. Detta tros bidra mycket till deltagarnas känsla av kompetens då 

de snabbt kan komma igång med träningen och minskar upplevelsen av osäkerhet gällande 

vikter och inställningar. Dessa maskiner skulle kunna vara ett sätt att få seniorer som tidigare 

inte varit aktiva inom styrketräning att känna tilltro till sin egen förmåga redan från start.  

 

Precis som tidigare forskning visat så har instruktörer och ledare en viktig roll i arbetet kring 

en behovsstödjande miljö (Vallerand & Reid 1984;Guérin et al. 2012). Alla deltagare uppgav 

att de vid start hade fått instruktioner gällande hur de skulle hantera redskapen i gymmet. 

Flera hade även fått hjälp och råd av en sjukgymnast. Detta är två exempel på hur det som 

ledare går att stärka deltagarnas kompetens och är troligtvis en anledning till att deltagarna i 

denna studie upplever sig kunna hantera styrketräningens utmaningar. Genom att alltid låta 

medlemmar vid träningsstart få en introduktion tillsammans med en instruktör, ökar chansen 

att personen i fråga i tidigt skede känner sig mer trygg och bekväm i gymmiljö. Att 

instruktörerna har acceptans och förståelse för deltagarnas fysiska begräsningar samt att de 

besitter kunskap kring de åldersrelaterade sjukdomarna är också viktiga delar i utformningen. 

Kunskapen har visat sig vara värdefull då de t.ex. under cirkelträning kunnat erbjuda 

deltagarna alternativa övningar eller olika svårighetsgrader. Utöver att valmöjligheten stärker 

känslan av kompetens, så påverkar den också känslan av autonomi. 
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Förutom att instruktörerna bidrog till att öka kompetensen skapade deltagarna själva strategier 

för att känna sig kompetenta. Det handlade främst om att själva välja övningar som var 

anpassade efter den egna fysiska förmågan men också att aktivt välja bort övningar som inte 

kändes bra eller bekväma. Dessutom verkade den prestigelösa miljön göra det möjligt för dem 

att sänka kraven på sig själva. Deltagarna har alltså hittat verktyg och gör aktiva val för att 

komma förbi sina begränsningar i deras fysiska förmåga. Med dessa strategier kan de träna 

och fortsätta känna sig kompetenta utan att nedslås av potentiella hinder. Att inte kunna göra 

allt och att välja bort övningar är troligtvis inte lika accepterat på andra ”vanliga” 

träningsanläggningar där miljön enligt deltagarna är mer dömande och prestationsinriktad.  

4.2.3 Autonomi - i grupp och på egen hand 

Alla deltagare upplevde hög autonomi oavsett om de tränade i grupp eller på egen hand. Att 

gå på organiserad gruppträning innebär att det är en instruktör som bestämmer övningar och 

upplägg. Trots detta menade respondenterna att träningen kändes självbestämd. En 

bidragande anledning till detta tros vara just att de själva hade möjlighet att anpassa 

övningens svårighetsgrad, dvs. ”ta det lätta eller svåra”. Instruktörsledda aktiviteter kan även 

hjälpa individer att ta sig dit de vill och att uppnå sina mål, vilket stärker känslan av 

autonomi. Detta kan vara svårt vid självstyrda aktiviteter då det krävs en hög kompetens för 

att utvecklas. Gruppträningen genererade också bekräftelse både från övriga deltagare och 

instruktörer. Bekräftelse i form av verbal feedback är något som påverkar kompetensen och 

stärker den inre motivationen (Vallerand & Reid 1984; Guérin et al. 2012). Genom att peppa 

varandra i cirkeln stärktes också känslan av tillhörighet och var en betydande del i det sociala 

utbytet. De som valde att inte delta i organiserad form ansåg att gruppträningen begränsade 

deras känsla av autonomi då de inte ville vara bundna till en speciell veckodag eller ett 

speciellt klockslag. En annan orsak som lyftes fram var att de ville fokusera på övningar som 

kändes bra för just dem. Denna känsla skulle dock kunna grunda sig i osäkerhet och att de 

väljer att undvika vissa situationer och övningar där de känner sig mindre kompetenta. Detta 

är ytterligare en situation som visar på vikten av kunskap hos anställda som arbetar på ett 

senior-anpassat center. En idé för att fånga upp eventuella tveksamheter som uppstår under 

träningens gång skulle kunna vara att erbjuda uppföljning efter en viss tidsperiod.  

 

Både de som fått övningar av sjukgymnast och de som tränade för att få bort smärta menade 

trots detta att träningen var självvald. Detta är intressant då dessa faktorer enligt Ryan & Deci 

(2000a) kan generera en lägre känsla av självbestämmande, som i sin tur medför högre risk 
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för avhopp på längre sikt jämfört med mer självbestämda former (Pelletier et al. 2001; 

Stephan, Boiché & Le Scanff 2010). Den här situationen skulle dock kunna vara ett undantag 

då de tydligt upplevda fysiska förbättringarna är så pass värdefulla att de smärtan till trots, 

känner att träningen är självvald och att avhopp inte är aktuellt. Detta stärks ytterligare av att 

deltagarna uppgett att de har en hög grad autonomi och något annat vore otänkbart. Att just 

autonomin ansågs vara en självklarhet för deltagarna är ett intressant fynd då även tidigare 

forskning pekar mot att motiven som äldre blir mer autonoma efter att ha varit mindre 

autonoma i vuxen ålder (Guérin et al. 2012). 

4.3 Styrkor & svagheter och framtida forskning 

Likt alla kvalitativa intervjustudier bygger resultatet i denna studie på relationen och utbytet 

mellan intervjuare och respondent. För att ge datainsamlingen de bästa förutsättningarna och 

för att undvika missuppfattningar kring frågorna genomfördes två pilotintervjuer. Författarna 

tog även del av varandras ljudfiler. Dessa utföranden kan ses som en styrka. För att skapa 

gynnsamma förhållanden valdes en plats för intervjun som respondenterna var bekanta med. 

Därför utfördes alla sex intervjuerna på det senior-anpassade centret där deltagarna tränade. 

Platsen var dock offentlig vilket innebar att andra personer kunde passera. Både detta och det 

faktum att det avskilda rummet där intervjun genomfördes var beläget i en träningslokal, 

medförde ibland störande ljud. Detta kan ha påverkat respondenternas förmåga att höra och 

uppfatta frågorna och på så sätt också påverkat svaren. Vid sådana tillfällen upprepades dock 

frågan och vid behov ställdes följdfrågor för ytterligare förtydliganden.  

 

Vid skapande av intervjuguide anpassades språket efter den äldre målgruppen men vid 

intervjutillfället blev det ändå tydligt att författarna och respondenterna kom från olika 

generationer. Detta kan ha påverkat respondenternas tolkning av frågorna och på så sätt också 

deras svar. Även om förtydligande gavs vid oklarheter upplevdes en osäkerhet huru-vida 

respondenterna uppfattat frågan korrekt. Detta gällde främst frågorna som berörde de tre 

grundläggande behoven. Det går aldrig att säkerställa att deltagarna fullt ut förstått frågan 

korrekt men det faktum att svaren i mångt och mycket överensstämmer med teorin tyder att 

respondenterna ändå förstått innebörden av begreppen. Dock krävdes fler förtydliganden 

kring behovet autonomi vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till i framtida forskning. Vid 

utformandet av frågor till eventuell intervjuguide eller enkät kan begreppet autonomi behöva 

en mer ingående förklaring för att minska risken för missuppfattningar.  
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För att skapa ett mer naturligt samtal och en tryggare miljö för respondenten valde författarna 

att enskilt intervjua respektive deltagare. Hade båda författarna närvarat vid alla intervjuer 

hade risken för feltolkningar i intervjusituationen eventuellt kunnat reduceras. Bådas närvaro 

hade inneburit att en av intervjuarna hade kunnat agera mer passivt och haft en mer 

iakttagande roll för att uppmärksamma skiftningar och underliggande meningar. Författarna 

var båda insatta i ämnet styrketräning vilket gav ett djup i samtalet samt öppnade upp för 

dialog. Men författarnas bakgrund som Hälsopedagogsstudenter från Gymnastik- och 

idrottshögskolan kan även ha påverkat respondenterna och fått dem att vilja framställa sig 

själva i goda dager. Det finns alltid en risk för socialt accepterade svar. Intervjun i sig gav 

respondenten möjlighet till reflektion och eftertanke under samtalets gång.  

 

Kvalitativa studiers analys innehåller alltid en tolkning. Det kan ses som en svaghet men 

författarna har genom olika metoder försökt minimera risken för feltolkning och på så sätt 

ökat pålitligheten. Alla respondenter erbjöds ta del av en sammanställd version av respektive 

intervju för att få möjligheten att utveckla och förtydliga eventuella misstolkningar (Patel & 

Davidson 2011, s. 108). Under själva analysdelen rådgjorde, kommunicerade och ifrågasatte 

författarna varandra. Dessutom användes triangulering i form av att ytterligare en forskare tog 

del av och kritiskt granskade analysdelen, för att försäkra sig om att tolkningarna gjorts på 

rimliga grunder. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 298) 

 

Alla deltagare i denna studie rekryterades från ett och samma center som dessutom var senior-

anpassat. De som deltog var aktiva idag och tränade regelbundet. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till den positiva inställningen till centret och träningen som är framträdande i denna 

studie. Dessa personer är inte representativa för alla Sveriges seniorer. Deras uppfattning om 

vad som utgör ett ”bra” center för äldre behöver alltså inte gälla alla seniorer. Det finns dock 

en tyngd i att alla respondenternas svar var likstämmiga och resultatet bör därför tas i 

beaktning. Det vore på så sätt av intresse för framtida forskning att studera en större grupp 

aktiva seniorer från olika träningsanläggningar och med varierande träningsbakgrund. I denna 

studie togs inte respondenternas tidigare träningserfarenheter i beaktning men deras bakgrund 

kan mycket väl ha bidragit till att de började styrketräna och det är möjligt att det finns 

gemensamma nämnare. Därför är även detta ett relevant forskningsområde. Det är av stor vikt 

att få en djupare förståelse för vad som orsakar avhopp och gör att seniorer väljer att inte 

fortsätta träna. Smärta var något som det talades mycket om bland respondenterna och som 
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visade sig vara en faktor som kunde påverka kompetensen. Genom vidare forskning kan 

upplevda begränsningar och svårigheter studeras närmare och på så sätt öka kunskapen om 

hur en behovsstödjande miljö kan byggas upp kring äldre som styrketränar. En viktig del i 

detta arbete är instruktörer och anställda på anläggningar där seniorer tränar. Det vore därför 

intressant att studera hur personalen idag arbetar för att motivera äldre till att styrketräna 

utifrån ett SDT - perspektiv. I studien framkom det att deltagarnas grundläggande behov var 

tillfredsställda i hög grad, ändå var motivationen inte av inre karaktär. Det vore därför aktuellt 

att studera om äldre upplever vissa träningsformer som roliga och i så fall vilka, och vad som 

skiljer dessa från styrketräning.   

4.4 Slutsats  

Denna studie sökte en djupare förståelse för hur äldre motiveras till att utföra styrketräning. 

De främsta drivkrafterna visade sig vara yttre faktorer såsom att upprätthålla hälsan och 

undvika försämring. Alla tre grundläggande behoven spelade stor roll för deltagarnas 

motivation men framförallt var kompetens och tillhörighet viktiga komponenter. För att 

tillfredsställa dessa behov var centrets utformning avgörande, vad gäller både instruktörer, 

utrustning samt klientelet som vistades där. Med liknande prestationsnivåer och 

begränsningar i fysisk kapacitet skapades en homogen grupp på centret som kom att spela en 

stor roll för både känslan av kompetens och tillhörighet. Self determination theory visade sig 

vara en användbar teori då den förtydligar och gör att motivationen bland aktiva äldre blir mer 

överskådlig. För instruktörer och ledare som vill öka behovstillfredsställelsen för denna 

målgrupp framstår det därför som viktigt att vara medveten om vilka faktorer som har 

betydelse och hur dessa stärks.  

 

Med tanke på alla positiva fysiska och psykiska effekter med styrketräning är det av intresse 

att fler äldre börjar med styrketräning och gärna i ett tidigare skede i livet. Styrketräning kan 

också fylla en social funktion och minska risken för social isolering. Även om vilja och 

kunskap finns verkar det idag finnas få träningsanläggningar som lockar den äldre 

målgruppen. Förhoppningsvis kan resultatet i denna studie användas som inspiration och 

underlag vid skapandet av arenor och mötesplatser som attraherar äldre. Centrets utformning 

har visat sig ha en betydande roll och fokus bör därför ligga på att hålla nere lokalens storlek 

och medlemsantal, anställa kunnig personal, erbjuda enklare träningsredskap och maskiner 

samt tillhandahålla ytor för social samvaro. 
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Med styrketräning förbättras inte bara levnadsstandarden för den enskilde individen utan 

träningen kan i sin tur inspirera fler och skapa ringar på vattnet. I takt med att fler äldre 

aktiveras förändras också den stereotypa bilden av åldrande som finns idag och risken för 

åldersrelaterade sjukdomar minskar. Ett hälsosamt åldrande minskar belastningen på 

samhället och det borde därför vara allas intresse att skapa arenor som bjuder in seniorer, 

stärker deras tilltro och förbättrar livskvalitén. Att som äldre upptäcka och motiveras till 

styrketräning innebär att fler får möjlighet att leva ett långt, friskt och aktivt liv. Det är aldrig 

för sent! 

 



 

38 

 

Käll- och litteraturförteckning 
Anderson, R., Manoogian, S. T., & Reznick, J. S. (1976). The undermining and enhancing of 

intrinsic motivation in preschool children. Journal oJ Personalitv and Social Psychology, 34, 

ss. 915-922. 

 

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbiörn, I. (2012). 

Arbets-och Organisationspsykologi – individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & 

kultur.  

 

Bardach, S. H., Schoenberg, N. E. & Howell, B. M. (2015). What motivates older adults to 

improve diet and exercise patterns? Journal community health, 41(1), ss. 22-9. 

 

Bellardini, H. & Tonkonogi, M. (2013). Senior power – styrketräning för äldre. Stockholm: 

SISU idrottsböcker. 

 

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. (2009). Tester och mätmetoder: för idrott 

och hälsa. Stockholm: SISU idrottsböcker. 

 

Bergman Stamblewski, A. (2008). Äldres miljöer för fysisk aktivitet- samhällsplanering för 

ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

 

Bess, K. & Turbow, D. J. (2010). Motivation of Fitness Center Participants Toward 

Resistance Training. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(9), ss. 2483-2490. 

 

Bherer, L., Erickson K. I, Liu-Ambrose, T. (2013). A review of the effects of physical activity 

and exercise on cognitive and brain functions in older adults. Journal of Aging Research, 

2013, ss. 1-8. 

 

Bolandzadeh, N., Tam, R., Handy, T. C., Nagamatsu, L. S., Hsu, C. L., Davis, J. C., Dao, E., 

Beattie, B. L. & Liu-Ambrose, T. (2015). Resistance training and white matter lesion 

progression in older women: Exploratory analysis of a 12-month randomized controlled trial. 

Journal of the American Geriatrics Society, 63(10), ss. 2052-2060. 



 

39 

 

 

Caperchione, C., Mummery, W. K. & Duncan, M. (2011). Investigating the relationship 

between leader behaviours and group cohesion within women’s walking groups. Journal of 

Science and Medicine in Sport, 14, ss. 325–330. 

 

Cattan, M., White, M., Bond, J. & Learmouth, A. (2005). Preventing social isolation and 

loneliness among older people: a systematic review of health promotion interventions. Ageing 

and Society, 25, ss. 41-67. 

 

Chapman, S. B., Aslan S., Spence, J. S., Defina, L. F., Keebler, M. W., Didehbani, N. & Lu, 

H. (2013). Shorter term aerobic exercise improves brain, cognition, and cardiovascular fitness 

in aging. Front Aging Neurosci, 5(75).   

 

Colombe, S & Kramer, A. F. (2003). Fitness effects on the cognitive function of older adults. 

Psycological science, 14(2), ss. 125-130.  

 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: 

Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), ss. 227–

268.  

 

Edmunds, J., Ntoumains, N. & Duda, J. L. (2008) Testing a self-determination theory-based 

teaching style intervention in the exercise domain. European Journal of Social Psychology. 

38, ss. 375-388. 

 

Emanuelsson, S. Styrketräning. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/träning/styrketräning [2016-02-15] 

 

Ferrand, C., Nasarre, S., Hautier, C. & Bonnefoy, M. (2012). Aging and Well-Being in 

French Older Adults Regularly Practicing Physical Activity: A Self-Determination 

Perspective. Journal of Aging and Physical Activity, 20, ss. 215-230. 

 



 

40 

 

Fiatarone, M. A., Marks, E. C., Ryan, N. D., Meredith, C. N., Lipsitz, L. A. & Evans, W. J. 

(1990). High-intensity strength training in nonagenarians. Effects on skeletal muscle. 

The Journal of the American Medical Association, 263(22), ss. 3029-3034. 

 

Guérin, E., Fortier, M., O´sullivan, T. & Neilson, C. (2012) Physical Activity Maintenance in 

Middle Aged Women: A Qualitative Ecological Study. Health Behav & Pub Health, 2(2), ss.1-

13.  

 

Gustafson, Y., Jarnlo, G. & Nordell, E. (2006). Fall och höftfraktur hos äldre går att 

förebygga. Läkartidningen.  

http://ww2.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=5043 [2016-02-09] 

 

Hagger. M. & Chatzisarantis. N. (2005). The social psychology of exercise and sport. New 

York. 

 

Hassmèn, N. & Hassmèn, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU Idrottsböcker. 

 

Hemström, G. (2012). Medellivslängden ökar stadigt. Statistiska centralbyrån. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Medellivslangden-okar-stadigt/ [2015-03-26] 

 

Hofer, J. & Busch, H. (2011). Satisfying one’s needs for competence and relatedness: 

consequent domain-specific well-being depends on strength of implicit motives. Personality 

and Social Psychology Bulletin, 37(9), ss. 1147–1158 

 

Jõesaar, H., Hein, V. & Hagger, M. S. (2012). Youth athletes’ perception of autonomy 

support from the coach, peer motivational climate and intrinsic motivation in sport setting: 

One-yeareffects. Psychology of Sport and Exercise, 13, ss. 257-262. 

 

Kolt, G.S., Driver, R.P., & Giles, L.C. (2004). Why older Australians participate in exercise 

and sport. Journal of Aging and Physical Activity, 12, ss. 185–198. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. Stockholm: 

Studentlitteratur. 



 

41 

 

 

Lexell, J., Frändin, K. & Helbostad, J. L. (red.) (2008). Äldre. I: Ståhle, A. (red.). FYSS 2008: 

fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2. ed. Stockholm: Statens 

folkhälsoinstitut, s. 194. 

 

Lee, Y. S. (2004). Motivation and Physical Activity Among Older Adults. Commun Nurs Res. 

Vol. 37: (91) ss. 93-8 

 

Liu, C. J. & Latham, N. K. (2009). Progressive resistance strength training for 

improvingphysical function in older adults. Cochrane Database System Review, 8(3) 

 

Lund, A. (2015). Ensamhet- ett hot mot vår hälsa. Medicinsk vetenskap. 

http://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa [2016-02-10] 

 

Mageau, G. A., & Vallerand, R. J. (2003). The coach-athlete relationship: A motivational 

model. Journal of Sport Sciences, 21, ss. 883–904. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. 3. ed. California: 

SagePublications. 

 

Pelletier, L., Fortier, M., Vallerand, R., & Bri`ere, N. (2001). Associations among perceived 

autonomy support, forms of selfregulation, and persistence: A prospective study. Motivation 

and Emotion, 25, ss. 279–306. 

 

Reinboth, M., & Duda, J. L. (2004). The motivational climate, perceived ability, and athletes’ 

psychological and physical wellbeing. The Sport Psychologist, 18, ss. 237–251. 

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions 

andnewdirections. Contemporary and Educational Psychology. 25, ss. 54-67. 

 



 

42 

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000b). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), ss. 68-78. 

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2002). An overview of self-determanation theory: An organismic-

dialectical perspective. I: Ryan R. M. & Deci E. L. (red.), Handbook of self-

determinationresearch. University of Rochester’s Press. 

 

Räftegård Färggren, T. & Nilsson, S. (2010). Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial 

om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet. Östersund: Statens 

folkhälsoinstitut. 

 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). Åtgärder för att 

förhindra fall och frakturer hos äldre.  

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Atgarder-for-att-forhindra-fall-och-frakturer-

hos-aldre/#kommentaren. [2016-02-09] 

 

Scheffer, A. C., Schuurmans, M. J., van Dijk, N., van der Hooft, T. & de Rooij, S. E. (2008). 

Fear of falling: measurement strategy, prevalence, risk factors and consequences among older 

persons. Age and Ageing, 37, ss. 19-24. 

 

Sherrington, C., Whitney, J. C., Lord, S. R., Herbert, R. D., Cumming, R. G. & Close. J. C. 

(2008). Effective exercise for the prevention of falls: a systematic review and meta-analysis. 

Journal of the American Geriatrics Society, 56(12), ss. 2234-43. 

 

Standage, M. & Ryan, R. M. (2012) Self-determination theory and exercise motivation: 

facilitating self-regulatory processes to support and maintain health and well-being. I: 

Roberts, G. C. & Treasure, D. C. (red.). Advances in motivation in sport and exercise. 

Champaign: Human Kinetics. ss. 233-269 

 

Stephan, Y., Boiché, J., & Le Scanff, C. (2010). Motivation and physical activity behaviors 

among older women: A self-determination. Psychology of Women Quarterly, 34, ss. 339–348. 

 



 

43 

 

Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S. & Karlsson, J. (2008). 

Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. Stockholm: SISU idrottsböcker. 

 

Vallerand, R. J. & Reid, G. (1984). On the casual effects of percieved competence on 

intrinsicmotivation: a test of cognitive evaluation theory. Journal of Sport Psychology, 6, ss. 

94-102. 

 

Weman Josefsson, K. (2016) You don’t have to love it - Exploring the mechanisms of exercise 

motivation using self-determination theory in a digital context. Göteborg: Göteborgs 

Universitet.  

 

Wilmore, J. & Costill, D. (2004). Physiology of sport and exercise. 3nd ed. Champaign: 

Human Kinetica Publilishers.  

 

World Health Organization. (2015). 10 facts on ageing and the life course. 

http://www.who.int/features/factfiles/ageing/en/  [2016-02-05] 

 

Zhao, M., Chen, S. (2013). A Survey on Senior/Elderly Participation in Leisure Activity in 

Hong Kong. Asian Journal of Exercise & Sports Science, 10(2).



 

 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien är att utforska området hur äldre personer förhåller sig till styrketräning 

och deras motivationsfaktorer med särskilt fokus på Self determination theory.  

 

1. Vad motiverar äldre till att styrketräna? 

2. Av vilka anledningar började seniorerna med just styrketräning?  

3. Vilka faktorer påverkar seniorers upplevelse av kompetens, autonomi och tillhörighet 

vid styrketräning? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Motivation, physical activity, elderly, fitness, exercise, adults, basic psychological needs, 
motivating, elders, Leader, older adults, strength training, old.  
 
 
 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Google Scholar, selfdeterminationtheory.org 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed; older adults AND motivation AND exercise 
Google Scholar: “Ryan and Deci AND motivation 
Google Scholar; SDT motivation physical activity 

 
Kommentarer 
SDT är en teori som återkommer i träningssammanhang. Det var dock svårt att hitta studier 
gjorda på äldre och/eller som styrketränade. Däremot fanns det mycket kring ungdomar och 
lagidrotter. Även enbart styrketräning var det svårt att hitta motivationsstudier på.  

  

  



 

 

Bilaga 2 

Hej	aktiva	senior!	
Du	är	härmed	förfrågad	och	utvald	att	delta	i	en	undersökning	kring	motivation	
och	styrketräning.	Vi	är	två	elever	från	Gymnastik-	och	idrottshögskolan	som	
heter	Jennie	Nystedt	och	Elin	Larsson.	Vi	ska	under	våren	skriva	vårt	
examensarbete	där	vi	ska	intervjua	just	aktiva	seniorer	som	du.	Läs	gärna	
igenom	detta	brev	innan	du	beslutar	dig	för	att	delta.	Vid	frågor,	tveka	inte	att	
höra	av	dig.			
	
Syftet	med	studien	
Syftet	med	uppsatsen	är	att	få	en	inblick	i	vad	som	motiverar	äldre	till	att	
styrketräna.	Vad	som	fick	dig	att	börja,	och	vad	som	gör	att	du	fortsätter.		
	
Varför	just	du?	
Du	är	utvald	för	att	du	är	över	70	år,	styrketränar	regelbundet	och	började	med	
detta	i	pensionsålder.		
	
Medverkan	
Om	du	väljer	att	medverka	så	innebär	det	att	en	av	oss	kommer	att	intervjua	
dig	i	cirka	30-60	minuter.	Du	har	när	som	helst,	utan	förklaring,	rätt	att	avbryta	
deltagandet.	Intervjun	kommer	att	spelas	in	och	därefter	transkriberas	och	
sedan	raderas.	Ditt	deltagande	kommer	att	vara	helt	anonymt	och	ingen	
utomstående	kommer	kunna	ta	del	av	det	inspelade	materialet.			
	
Slutprodukt	
Materialet	sammanställs	i	en	rapport	i	maj	och	du	har	givetvis	möjlighet	att	ta	
del	av	resultaten.	
	
Varför	vi	gör	det	här?	
Vi	hoppas	på	att	en	större	kunskap	inom	detta	område	ska	leda	till	att	arenor	
och	mötesplatser	anpassas	till	den	äldre	målgruppen.	På	så	sätt	är	vår	
förhoppning	att	fler	får	upp	intresset	för	styrketräning	vilket	skulle	kunna	öka	
chansen	till	en	förbättrad	livskvalitet.		
	

Vi	hoppas	att	just	du	vill	delta	i	vår	studie!	
	

Jennie	Nystedt		 Elin	Larsson		 Handledare:	Sanna	Nordin-Bates	
Hälsopedagogstudent	 Hälsopedagogstudent		 Docent,	idrottspsykologi	
070-6925120		 070-6858990		 sanna.nordin-bates@gih.se	
	
	



 

 

Bilaga 3 

Jag	samtycker	till	deltagande	i	studien	enligt	följande:	
(Kryssa	i	rutan	vid	samtycke)	
						

	

	

	

	

___________________	 	 ___________	 	 _____________________	

Namn	Senior	 	 	 Datum		 	 Signatur		

	

	

___________________	 	 ___________	 	 _____________________	

Namn	Intervjuare		 	 Datum		 	 Signatur		

	

  

1.	 Jag	har	läst	informationsbrevet	och	samtycker	till	dess	
innehåll.	

	

2.	 Deltagandet	i	studien	är	frivilligt	och	att	jag	alltid	har	rätt	att	
avbryta	utan	att	behöva	berätta	varför.	

	

3.	 Jag	förstår	att	mitt	deltagande	i	studien	och	alla	de	svar	jag	
ger	behandlas	konfidentiellt.	

	

4.	 Jag	samtycker	till	att	en	intervju	sker	och	spelas	in	med	
Jennie	Nystedt	eller	Elin	Larsson.		

	



 

 

Bilaga 4 

Info till respondenten innan intervjun påbörjas  
	

• Ditt	deltagande	är	frivilligt,	du	kan	avbryta	när	du	vill	utan	förklaring	eller	välja	att	
inte	svara	på	vissa	frågor.	

• Vi	kommer	att	spela	in	intervjun	med	telefon	för	att	vara	säkra	på	att	inte	gå	miste	
om	något	viktigt	som	sägs.	Ljudfilen	kommer	att	transkriberas,	och	därefter	raderas	
ljudfilen.	

• Du	har	möjlighet	att	läsa	igenom	transkriberingen	innan	uppsatsen	publiceras	för	att	
se	om	något	inte	stämmer.	Vid	intresse	finns	det	möjlighet	att	få	ta	del	av	uppsatsen	i	
sin	helhet	i	maj/juni.	

• Inget	svar	är	rätt	eller	fel,	vi	är	bara	nyfikna	på	hur	just	du	känner.	Om	du	tycker	
frågan	är	otydlig,	fråga	gärna	så	förklarar	vi.		

	

Bakgrund		
1. Hur	gammal	är	du?	

2. Berätta	lite	mer	om	dig	själv	och	din	träning?		

- Vad,	hur	ofta?	

- Tillsammans	med	någon?	

3. När	började	du	styrketräna?		

- Vad	fick	dig	att	börja	med	just	styrketräning?	

- Vad	är	det	som	gör	att	du	fortsätter	styrketräna?		

4. Kan	du	beskriva	dina	känslor	kring	styrketräningen?	

- känslan	innan,	under,	efter?	

5. Vad	har	styrketräningen	för	betydelse	för	dig?	

- Fysiskt	och	psykiskt?	

6. Berätta	om	din	motivation	för	styrketräningen?		

- Dig	själv?	

- Bekräftelse	från	andra?	Från	vem?	På	vilket	sätt?		

7. Kan	du	ge	ett	exempel	på	när	du	känt	dig	mycket	motiverad/mindre	motiverad	till	att	
träna?	

- Vad	gjorde	att	du	kände	så?	

	



 

 

SDT	
Teorin	som	vi	använder	oss	av	i	vår	uppsats	heter	SDT	och	grundar	sig	på	att	för	att	uppleva	
en	stark	inre	motivation	så	behöver	vi	människor	känna	kompetens,	autonomi	och	
tillhörighet.	Därför	kommer	vi	nu	att	ställa	ett	antal	frågor	inom	varje	område.		
	
Kompetens	
Med	kompetens	menar	vi	hur	du	upplever	din	egen	förmåga	att	hantera	den	utmaning	som	
styrketräning	kan	vara.	Det	kan	handla	om	utrustning,	övningar	mm	i	gymmet,	men	också	
om	att	ta	sig	till	gymmet.			
	

8. Berätta	om	tillfällen	när	du	känner	hög	kompetens	när	du	styrketränar?	

- Vad	är	det	som	gör	att	du	känner	så?	

9. Berätta	om	tillfällen	när	du	känner	låg	kompetens	när	du	styrketränar?	

- Vad	är	det	som	gör	att	du	känner	så?	

10. Vad	är	viktigt	för	att	du	ska	uppleva	kompetens	när	du	styrketränar?		

11. Hur	påverkas	din	motivation	till	styrketräning	av	din	känsla	av	kompetens?	

12. Beskriv	en	situation	där	du	gått	från	att	inte	känns	dig	kompetent	till	att	känna	dig	
kompetent?		

	
Autonomi	
Med	autonomi	menar	vi	att	styrketräningen	är	självvald	och	du	gör	det	för	sin	egen	skull.		
	

13. Berätta	om	tillfällen	då	du	känner	att	du	har	hög	autonomi	när	du	styrketränar?	

- Möjlighet	att	själv	påverka	sin	träning?		

- Träningsupplägg	idag?	

14. Berätta	om	tillfällen	då	du	känner	att	du	har	låg	autonomi	när	du	styrketränar?	

15. Vad	är	viktigt	för	att	du	ska	känna	autonomi	när	du	styrketränar?	

16. Hur	påverkas	din	motivation	till	styrketräning	av	din	känsla	av	autonomi?	

17. (Beskriv	en	situation	där	du	gått	från	att	gått	från	låg	till	hög	autonomi?)		

	

Tillhörighet		
Med	tillhörighet	menar	vi	att	du	känner	en	samhörighet	och	gemenskap	med	andra	
personer.		
	

18. Berätta	om	tillfällen	då	du	känner	hög	tillhörighet	när	du	styrketränar?	

19. Berätta	om	tillfällen	då	du	känner	låg	tillhörighet	när	du	styrketränar?	

20. Vad	är	viktigt	för	att	du	ska	känna	tillhörighet	när	du	styrketränar?	

21. Vad	har	tillhörigheten	för	betydelse	för	din	motivation	till	att	styrketräna?	



 

 

22. (Beskriv	en	situation	där	du	gått	från	att	känna	låg	till	tillhörighet	till	hög	tillhörighet?)	

	

Övrigt	
23. Finns	det	något	annat	som	vi	inte	nämnt	som	motiverar	dig	till	styrketräning?	

24. Vad	tror	du	skulle	kunna	göra	att	fler	äldre	väljer	att	styrketräna?	

25. Har	du	några	frågor	eller	kommentarer	till	oss	om	själva	intervjun	eller	ämnet?	

	
	
Tack	för	att	du	tog	dig	tid!	
	
J	&	E		


