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Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Ingå hälsovårdscentral. 

Hälsovårdscentralen ordnar sex veckor långa intensiva styrketräningsperioder för 

seniorer, varefter målet är att seniorerna ska fortsätta styrketräna på egen hand i den 

kommunala konditionssalen. Syftet med arbetet är att med hjälp av evidensbaserat 

material undersöka hur ett träningsprogram för seniorer ska byggas upp så att de kan 

undvika skador i vardagen. Slutprodukten är en handbok som delas ut åt Ingå 

hälsovårdscentrals rehabiliterande enhet. Ämnet är avgränsat genom att endast inkludera 

seniorer som deltagit i Ingå hälsovårdscentrals styrketräningsgrupp. Konditionsträning 

och styrketräningens positiva effekter på den psykiska hälsan undersöks inte. 

Handbokens innehåll bestäms av det material som finns till förfogande i konditionssalen 

som målgruppen använder. Även hormonernas och kostens påverkan är exkluderad. 

Frågarna arbetet försöker svara på är följande: Hur ska ett styrketräningsprogram som 

riktar sig till seniorer utformas för att förebygga och undvika skador? Hur ska man bygga 

upp en informativ handbok för styrketränande seniorer i Ingå, så att de på bästa möjliga 

sätt kan ta till sig informationen? I arbetet har Carlström & Carlström Hagmans (2006) 

modell i fem faser använts som grund för metodiken. Det praktiska arbetet består av tre 

olika skeden. I det första skedet hålls ett informationstillfälle för Ingå hälsovårdscentrals 

styrketränande seniorer, i det andra fotograferas en frivillig senior i den kommunala 

konditionssalen och i det sista skedet utvärderar en senior den färdiga handboken. 

Litteraturen som används i examensarbetet är hämtad från Arcadas bibliotek och övriga 

bibliotek. Sökord som användes i litteratursökningen är gerontologi, faktatexter, 

styrketräning, seniorer, åldrande och kuntosaliharjoittelu. En del information hittades 

även på diverse internetsidor, bland annat UKK-institutet och Duodecim terveyskirjasto. 

Resultatet av undersökningen visar att seniorer borde träna på ett liknande sätt som yngre 

personer, men i stigande ålder bör eventuella grundsjukdomar tas i beaktande. De flesta 

vanliga grundsjukdomar hindrar inte seniorer från att styrketräna. En handbok för 

styrketräning som skapas för seniorer ska innehålla namn på övningen, vilken 

muskelgrupp som tränas, beskrivning av övningen i form av figurer eller illustrationer 

och steg i nummerordning. Med hjälp av dessa resultat har en handbok för Ingås 

styrketränande seniorer skapats. Handboken ska fungera som stöd för den individuella 

träningen i Ingås kommunala konditionssal. Handboken översätts även till finska. Efter 



 

 

ett lyckat informationstillfälle för seniorerna i Ingå kommer det även i fortsättningen 

ordnas liknande tillfällen en gång i året, för att på så sätt också få flera seniorer att fortsätta 
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This thesis is a contract work for Ingå health centre. The health centre organises six-week 

intensive strength training periods for seniors, after which the goal is for the seniors to 

continue strength training on their own in the municipal fitness room. The purpose of the 

work is to use evidence materials to examine how a training program for seniors should be 

built up so that they can avoid injuries in everyday life. The final product is a handbook 

that is distributed to the rehabilitating unit of the health centre. The subject is limited by 

including only seniors who have participated in the inclusion of the health-center strength 

training group. Cardiovascular training and strength training positive effects on mental 

health are not investigated. The contents of this manual are determined by the material 

available in the fitness room that the target group uses. The effects of hormones and diet 

are also excluded. The questions the work tries to answer are as follows: How should a 

strength training program aimed at seniors be designed to prevent and avoid injuries? How 

to build an informative handbook for strength training seniors in Ingå, so that they can 

absorb the information in the best possible way? In the thesis, Carlström & Carlström 

Hagman's (2006) model in five phases has been used as a basis for the methodology. The 

practical work consists of three different stages. At the first stage, an information session 

about strength training is held for Ingå health centre strength training seniors, the second, 

a voluntary senior is photographed in the municipal fitness room and at the final stage a 

senior will evaluate the completed handbook. The literature used in the thesis is taken from 

Arcada Library and other libraries. Keywords used in the literature search are gerontologi, 

faktatexter, styrketräning, seniorer, åldrande and kuntosaliharjoittelu. Some information 
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illustrations and steps in numerical order. With the help of these results, a handbook for the 

strength training seniors in Ingå health centre has been created. The handbook should serve 

as support for the individual training in Ingå municipal fitness room. The handbook is also 

translated into Finnish. After a successful information occasion for the seniors in Ingå, it 
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Tämä opinnnäytetyö on tilaustyö Inkoon terveyskeskukselta. Terveyskeskus järjestää 

kuuden viikon intensiivikursseja senioreille, minkä jälkeen tavoitteena on, että seniorit 

jatkavat voimaharjoittelua omassa kunnallisessa kuntosalissa. Opinnäytetyön tavoite on 

näyttöön perustuvan aineiston avulla selvittää, miten harjoitusohjelma senioreille 

rakennetaan, jotta he voivat välttyä vammoilta arjessa. Lopputuote on käsikirja, joka 

jaetaan terveyskeskuksen kuntouttavalle yksikölle. Aihe on rajoitettu sisällyttämällä vain 

seniorit, jotka ovat osallistuneet Inkoon terveyskeskuksen voimaharjoitteluryhmään. 
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Käsikirjan sisältö määräytyy senioreiden käytössä oleviin laitteiden mukaan. Myöskin 

hormonien ja ruokavalion vaikutus on jätetty tämän näytetyön ulkopuolelle. Kysymykset, 

joihin tämä opinnäytetyö haluaa vastauksen ovat seuraavat: Miten rakentaa 

voimaharjoitteluohjelma senioreille, joiden tavoitteena on estää ja välttää vammoja? 

Miten laaditaan informatiivinen käsikirja voimaharjoitteleville senioreille Inkoossa, jotta 

he voivat parhailla mahdollisella tavalla omaksua tiedon? Carlström & Carlström 

Hagmanin (2006) mallia viidessä vaiheessa on käytetty metodologian perustana. 

Käytännön työ perustuu kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tiedotustilaisuus 

pidetään Inkoon terveyskeskuksen voimaharjoitteleville senioreille, toisessa 

vapaaehtoinen seniori valokuvataan kunnallisessa kuntosalissa ja viimeisessä seniori 

arvostelee valmiiksi tehdyn käsikirjan. Näytetyössä käytetty kirjallisuus on otettu Arcadan 

kirjastosta ja muista kirjastoista. Avainsanoja, joita on käytetty ovat gerontologi, 

faktatexter, styrketräning, seniorer, åldrande ja kuntosaliharjoittelu. Joitakin tietoa löytyi 

myös eri Internet-sivustoista, kuten UKK-instituuttsta ja Duodecim terveyskirjastosta. 

Tulokset osoittavat, että eläkeläisten pitäisi harjoitella samalla tavalla kuin nuoremmat 
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joka luodaan senioreille, pitäisi sisältää harjoituksen nimen, harjoitellun lihasryhmän, 
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Inkoon voimaharjoitteleville senioreille. Käsikirjan pitäisi toimia tukena yksilölliseen 

harjoitteluun Inkoon kunnan kuntosalissa. Käsikirja käännetään myöskin suomeksi. 

Onnistuneen tiedostelutilaisuuden jälkeen tulee myöskin tulevaisuudessa kerran vuodessa 
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1 INLEDNING 

Den finländska befolkningen lever längre än förut (Martelin et al. 2013 s. 39) och andelen 

finländare som fyllt 65 år har ökat de senaste hundra åren (Statistikcentralen 2013). Det 

är beräknat att andelen finländare över 80 år kommer att vara 2,5 gånger större nu än år 

2050 (Koskinen et al. 2013, s. 31). Med tanke på hela befolkningens välmående är det 

därför viktigt att satsa på att upprätthålla och förbättra seniorers hälsa och 

funktionsförmåga (Sainio et al. 2013 s. 50).   

 

Åldrande leder till försämrad stresshantering och ökad mottaglighet för sjukdomar (Portin 

2013 s. 114). Då belastningen på benen minskar, minskar bentätheten och strukturen 

försvagas snabbt (Suominen 2013 s. 138). Det är möjligt att förebygga många av de 

problem som uppstår som en följd av långvarig sjukdom, immobilisering och 

sängliggande.  

 

Ingå hälsovårdscentral har satsat på att förebygga problem i stöd- och rörelseorganen hos 

personer i icke arbetsför ålder genom att erbjuda dem handledd styrketräning två gånger 

i veckan i sex veckors tid, varefter målet är att de fortsätter att styrketräna själva. Under 

den individuella träningen har målgruppen stöd av den handbok som kommer att utformas 

utgående från de resultat som det här examensarbetet visar. Handboken utvecklas med 

hjälp av Carlström & Carlström Hagmans (2006) modell för utvecklingsarbete. Målet är 

att handboken ska fungera som fortsatt stöd efter att grupphandledningen upphört.  

2 ARBETETS RELEVEANS 

2.1 Den finländska befolkningens åldrande 

Under de två kommande decennierna kommer befolkningens åldersstruktur att förändras 

i ännu snabbare takt än hittills. Mängden personer som fyllt 65 år kommer att öka mer än 

1,5 gånger och mängden 80 år fyllda kommer att fördubblas. (Sainio et al. 2013 s. 50.) 

År 2013 utgjorde personer över 65 år 19,4 procent av den sammanlagda befolkningen 

(Statistikcentralen 2013).  
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Trots att en allt större del av den finländska befolkningen består av personer över 65 år 

har finländarnas fysiska funktionsförmåga statistiskt sett förbättrats sedan 1970-talet. Det 

här finns många orsaker till det här. Livsstilsförändringar som mångsidigare kost, 

minskad rökning, bland seniorer ökad motion och mer omfattande rehabilitering är några 

av orsakerna. (Sainio et al. 2013 s. 57.)  

 

Åren då seniorer är friska ökar, vilket leder till att de kan vara aktiva och leva självständigt 

under en större del av sitt liv. Det här har positiva följder både för den enskilda individen 

och för samhället. För att kunna förutspå den åldrande befolkningens behov av service 

och vård är det viktigt att veta hur många år seniorer lever friska och hur många år de 

lider av funktionsnedsättningar. Ju längre befolkningen hålls frisk, desto mindre press 

sätter det på social- och hälsovårdstjänsterna. (Sihvonen et al. 2013 s. 70.)  

2.2 Åldersrelaterade förändringar i muskelstyrkan 

Muskelstyrkan är bäst i åldern 20–30 år och om den fysiska aktiviteten och livsstilen 

bibehålls kan muskelstyrkan vara relativt oförändrad fram till 50 års ålder varefter den 

försvagas ca 1 % per år. Dessutom försvagas kvinnors muskelstyrka troligtvis snabbare 

än männens på grund av menopausen. Det finns många orsaker till att muskelstyrkan 

försvagas med åldern, exempelvis sjukdomar, förändring i den fysiska aktiviteten och 

åldersrelaterade förändringar i det neuromuskulära systemet. Efter 65 års ålder sker en 

snabbare förändring då muskelstyrkan försvagas upp till 1,5–2 % per år. (Sipilä et al. 

2013a s. 146.)   

 

Muskelvävnadens andel blir mindre i stigande ålder och ersätts delvis av fettvävnad. I en 

undersökning där man mätte tvärsnittet på äldre människors knä-extensorer kom det fram 

att muskelvävnadens andel endast var hälften av tvärsnittet, resten bestod av fett- och 

bindvävnad. Det här fenomenet kallas sarkopeni. Sarkopeni innebär att muskelmassan 

minskar som följd av att långsamma och snabba muskelfibrer försvinner. Muskelfibrerna 

försvinner som en följd av att motoriska neuroner dör eller på grund av en kronisk 

cellskada. Sarkopeni leder till muskelsvaghet och till en förminskad muskelmassa, 
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centrala faktorer för att bibehålla funktionsförmågan och för att förhindra för tidig död. 

(Sipilä et al. 2013a s. 146–147.) 

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, diabetes, kranskärlsjukdom, artros, reumatism eller 

förlamning leder till att muskelstyrkan minskar speciellt mycket, vilket i sin tur utgör en 

ökad risk för funktionsnedsättning. När muskelstyrkan har försvagats betydligt är det 

svårt att klara av vardagliga rutiner. Muskelstyrka har också konstaterats kunna förutspå 

dödlighet men man har inte ännu kunnat bevisa orsaken. Det finns också tecken på att 

dålig muskelstyrka är en riskfaktor för vuxendiabetes. (Sipilä et al. 2013a s. 148–149.)  

 

I moderna motionsrekommendationer har man börjat fästa uppmärksamhet vid den 

åldrande människan och upprätthållandet av hennes muskelkondition. Styrketräning 

rekommenderas som en del av seniorers träningsprogram. I mer än 20 års tid har seniorer 

haft möjlighet att styrketräna i konditionssal tryggt och under handledning. Med hjälp av 

motion och rätt sorts kost kan man upprätthålla musklernas prestationsförmåga även som 

senior. (Sipilä et al. 2013a, s. 150.)  

 

Seniorer som motionerar regelbundet har bättre muskelstyrka än personer med en passiv 

livsstil. Det sker positiva förändringar i muskelstyrkan också då seniorer förändrar sina 

motionsvanor och börjar motionera aktivare. Det beror på att det neuromuskulära 

systemet relativt snabbt anpassar sig till den förändrade belastningen. Redan efter 3–4 

månader av hypertrofisk (muskeluppbyggande) konditionssalsträning en gång i veckan 

sker en positiv förändring i seniorers muskelstyrka. Muskelstyrkan kan bli så mycket som 

10–30 % bättre, vilket för en senior som befinner sig på gränsen till självständig 

rörelseförmåga, kan innebära en stor förändring och möjlighet att röra sig självständigt. 

(Sipilä et al. 2013a s. 150–151.)  

 

Idag finns det konditionssalar som riktar sig specifikt till äldre användare. 

Träningsgrupper som riktar sig till seniorer ordnas också inom hälsovården. Vissa sjukhus 

erbjuder även patienterna möjlighet att träna i konditionssal. Idag förstår man vikten av 

styrketräning och satsar på att seniorer ska ha möjlighet att träna styrka. (Sipilä et al. 

2013a s. 152.)  
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Figur 1 visar sambandet mellan muskelstyrka och funktionsförmåga hos äldre personer. 

Muskelstyrkan behöver vara över en viss miniminivå för en möjlig prestation. Det finns 

ett direkt samband mellan ökad styrka och förbättrad prestationsförmåga efter att 

miniminivån har överskridits.  

 

 

Figur 1. Sambandet mellan muskelstyrka och funktionsförmåga (Sipilä et al. 2013a s. 

149). 

2.3 Om beställaren 

Ingå kommun är en tvåspråkig kommun i västra Nyland med ungefär 5600 invånare (Ingå 

kommun 2018). Kommunen är stor till ytan och avstånden från landsbygden till centrum 

är långa. Närliggande kommuner är Raseborg i väster, Lojo i norr och Sjundeå samt 

Kyrkslätt i öster. Med buss kommer man till Helsingfors på cirka 50 minuter. De närmaste 

sjukhusen som erbjuder specialsjukvård finns i Raseborg, Lojo och Helsingfors.  

 

Ingå hälsovårdscentral ligger i Ingå centrum. På hälsovårdscentralen arbetar läkare, 

tandläkare, sjukvårdare och fysioterapeuter. Inom den rehabiliterande verksamheten 

arbetar två fysioterapeuter. En viktig del av fysioterapins verksamhet är den förebyggande 

vården dit olika sorters rehabiliterande gruppverksamhet hör.  
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Några exempel på den gruppverksamhet som ordnas är förutom den intensiva 

styrketräningsgruppen som undersöks i det här examensarbetet, även en neurologisk 

grupp, en stavgångsgrupp och en träningsgrupp samt en stöd- och rörelseorgansgrupp. 

Den rehabiliterande avdelningen har också en akutmottagning dit patienter kan komma 

utan remiss. Till fysioterapins övriga verksamhet hör bland annat utlåning av hjälpmedel, 

hemrehabilitering och kartläggning av hemmiljön.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av evidensbaserat material ta reda på 

hur ett styrketräningsprogram för seniorer ska byggas upp för att de ska kunna fortsätta 

styrketräna på egen hand samt förebygga och undvika skador i vardagen. Slutprodukten 

är en handbok som delas ut till Ingå hälsovårdscentrals rehabiliterande enhet. Handboken 

innehåller förutom styrketräningens grunder, även bilder och bildtexter som visar hur 

målgruppen ska använda de olika träningsredskapen. 

3.2 Frågeställningar 

1. Hur ska ett styrketräningsprogram som riktar sig till seniorer utformas, för att 

förebygga och undvika skador? 

2. Hur ska man bygga upp en informativ handbok för styrketränande seniorer i Ingå, så 

att de på bästa möjliga sätt kan ta till sig informationen? 

3.3 Avgränsning av ämnet 

Efter att ha bekantat mig med ämnet och diskuterat med beställaren har vi beslutat att 

avgränsa arbetet enligt följande: 

 

Den gemensamma faktorn för målgruppen som tilldelas handboken är att alla har deltagit 

i Ingå hälsovårdscentrals intensiva styrketräningsgrupp. Målgruppen är åldersmässigt 

heterogen men övervägande många personer är inte längre i arbetsför ålder. 



15 

 

 

Motion i alla former har en positiv inverkan på muskelkonditionen men i det här 

examensarbetet är styrketräning i fokus och uthållighetsträning faller utanför ramarna för 

det som undersöks. 

 

Fokus ligger på styrketräningens effekt för den fysiska hälsan, mer specifikt på stöd- och 

rörelseorganen, trots att styrketräning har positiva effekter även för den psykiska hälsan. 

 

Handbokens innehåll bestäms av det material som finns tillgängliga i konditionssalen som 

används av målgruppen.  

 

Under arbetets gång har det framkommit att både kost och hormonbehandlingar spelar en 

potentiellt viktig roll då målet är att bygga upp äldre personers muskelstyrka men även 

dessa faller utanför ramarna för vad som behandlas i examensarbetet. 

 

En del av arbetet är inriktat på handledning. Både den handledning som fysioterapeuten 

utför under den inledande perioden då målgruppen styrketränar i grupp men även 

handbokens handledande funktion för den individuella styrketräningen är relevant. 

Handledningen avgränsas till att gälla terapeutisk träning. Arbetet bedöms höra till 

kategorin terapeutisk träning eftersom seniorerna oftast fått rekommendation av läkaren 

före de börjar träningen. Träningspersonerna kan ha olika bakgrundssjukdomar som 

måste beaktas i träningen. Övrig handledning undersöks inte. 

 

4 TEORETISK BAKGRUND 

4.1 Motionsrekommendationer 

4.1.1 Allmänna motionsrekommendationer 

Institutet för hälsa- och välfärd gjorde år 2009 en undersökning som visade att majoriteten 

av pensionerade kvinnor och män följde rekommendationerna för uthållighetsträning. 
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Däremot följde endast 10 % av deltagarna rekommendationerna för styrketräning. Av 

kvinnorna över 80 år meddelade en tredjedel att de inte alls kan motionera medan 15 % 

av männen ansåg sig oförmögna att motionera. (Hirvensalo et al. 2013 s. 483). Enligt 

Världshälsoorganisationens hälsorekommendation borde 64–84 åringar utföra 

regelbunden motion lika ofta som yngre personer. Det är speciellt viktigt att undvika 

inaktivitet. (Hirvensalo et al. 2013 s. 483.)  

 

Det är viktigt att beakta varje enskild persons hälsotillstånd och bygga ett program utifrån 

det (Hirvensalo et al. 2013 s. 483). Vanliga åldersbetingade sjukdomar utgör inte hinder 

för en mångsidig träning, tvärtom är de en orsak att fortsätta träna. Olika slags träning 

kan förbättra gångförmågan, balansen och vigheten samt underlätta vardagliga sysslor. 

Med hjälp av motion kan man göra utvecklingen av muskelatrofi och osteoporos 

långsammare. Motion har också konstaterats ha en positiv inverkan på den kognitiva 

förmågan på grund av att blodflödet till hjärnan ökar när man motionerar. I bästa fall kan 

motion minska risken för demenssjukdomar. Motion förbättrar också funktionsförmågan 

och ger säkerhet i den egna rörelseförmågan, vilket minskar fallrisken. Ett 

motionsprogram som är individuellt utformat kan vara både nyttigt och roligt. (Käypä 

hoito 2016.)  

 

I UKK:s motionsrekommendation för personer i åldern 65 år och uppåt, lyfts vikten av 

styrketräning fram. Skillnaden mellan personer i arbetsför ålder och personer över 65 år 

syns främst i den mittersta delen av motionskakan där det för seniorer rekommenderas 

styrketräning eller balans- och koordinationsövningar 2–3 gånger i veckan, vilket är en 

ökning jämfört med rekommendationerna för personer i arbetsför ålder. Styrketräning kan 

utföras på många olika sätt, till exempel i konditionssal eller i vatten. Vid träning i 

hemmet kan man använda sig av olika redskap för att effektivera träningen men det går 

också att träna styrka endast med den egna kroppsvikten. (UKK-institutet 2018).  

 

Balans- och koordinationsövningar är viktiga för att för att våga röra sig och minska 

fallrisken. För att träna balans- och koordinationsförmågan kan man gå på ledda timmar, 

dansa eller gå ute i skogen. Seniorers rekommenderade konditionsträning är 2 timmar 30 

minuter i rask takt alternativt 1 timme 15 minuter ansträngande konditionsträning per 

vecka. Vid rask motion är målet att bli lätt andfådd men att ändå klara av att tala hela 
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meningar. Under ansträngande motion kan man endast säga enstaka ord. Ansträngande 

motion kan vara exempelvis skidning eller vattengymnastik. (UKK-institutet 2018.) 

 

Det rekommenderas att träningen fördelas på flera dagar i veckan. Så litet som 10 minuter 

gångträning påverkar hälsan positivt. Efter att man haft en paus i träningen lönar det sig 

att börja lätt. Gångträning passar för alla och speciellt trappträning är en bra form av 

vardagsmotion. (UKK-institutet 2018.) Motion som en del av de dagliga rutinerna ger de 

bästa träningsresultaten (Hirvensalo et al. 2013 s. 483). 
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Figur 2. Motionskakan för en vecka för över 65-åringar (UKK-institutet 2018) 

 

4.1.2 Styrketräning för seniorer 

När en person åldras förloras en del av muskelmassan och metabolismen blir 

långsammare. Det här leder till att överlopps fett samlas och risken för många sjukdomar 

ökar. När den maximala muskelstyrkan minskar leder det till att senioren redan i 

vardagliga rörelser som exempelvis att stiga upp och stå, är tvungen att använda sin 
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maximala kraftutveckling. För att klara av vardagliga sysslor och bevara sin allmänna 

funktionsförmåga är det bra om senioren har en kraftreserv. Senioren har också nytta av 

sin kraftreserv om han eller hon på grund av sjukdom eller olycka blir sängliggande en 

längre tid och musklerna förtvinar. (Hulmi 2015 s. 67.) 

 

Styrketräning är säkert för seniorer och för personer med dålig fysisk kondition bara 

rörelserna är lugna och utförs med rätt teknik. När man börjar styrketräna ska 

träningsprogrammet helst utföras tillsammans med en utbildad ledare. Idag finns det både 

personliga tränare och fysioterapeuter som kan hjälpa med styrketräning. Det är möjligt 

att söka stöd av FPA om man använder en fysioterapeut som ledare. (Sundell 2011) 

 

När man planerar styrketräning för seniorer behöver man ta i beaktande seniorernas 

individuella förutsättningar och eventuella sjukdomar och begränsningar. Seniorer måste 

få tillräckligt lång tid att återhämta sig mellan övningarna och mellan träningspassen 

eftersom kroppen behöver längre tid för återhämtning när man är äldre. Det är mycket 

viktigt att göra övningarna noggrant. Den explosiva styrkan försvagas med åldern och 

därför borde seniorer träna det koncentriska skedet av övningen explosivt. (Hulmi 2015 

s. 67.) Intensiv styrketräning ger bättre resultat gällande både förbättrad muskelstyrka och 

starkare benbyggnad. Träningen ska vara progressiv, alltså ska vikterna ökas efter hand 

då man klarat av det gamla motståndet. (Sundell 2011) 

 

Det bästa för muskelkonditionen är att träna styrka hela livet men det är inte för sent att 

börja som senior eftersom muskelstyrkan förbättras som en följd av styrketräning ända 

upp till 90 års ålder. (Hulmi 2015 s. 67.) Genom att träna bara några månader kan både 

män och kvinnor öka muskelkraften med 10–30 % (Sundell 2011). Styrketräningen ska 

helst utföras 2–3 gånger per vecka (Sundell 2011, Rintala et al. 2012 s. 268) och varje 

träningspass ska räcka mellan 20 och 60 minuter (Sundell 2011). 

 

För att förhindra skador rekommenderas aerobisk uppvärmning i fem minuter plus 

ytterligare fem minuter lätt tänjning (Sundell 2011). Uppvärmningen före ett 

styrketräningspass borde vara längre och lugnare eftersom äldre personers muskler 

anpassar sig långsammare till belastning. Dessutom ökar skaderisken då musklerna, 

senorna och ledbanden töjer mindre än hos yngre personer. (Rintala et al. 2012 s. 268) 
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Beroende på hur tunga vikter som används och hur många upprepningar man utför kan 

man påverka muskeluppbyggandet. Under styrketräningen ska den första serien utföras 

med lägre vikter, medan de följande serierna ska vara så tunga att man inte orkar med en 

enda repetition till med bra teknik. (Sundell 2011) Ett styrketräningsprogram för seniorer 

kan förslagsvis innehålla 2–3 gånger 8–12 repetitioner med 70–80 % intensitet (Sundell 

2011, Rintala et al. 2012 s. 268). Mellan serierna ska man vila 60–90 sekunder. Rörelserna 

ska utföras med god teknik. I slutet av en serie kan en brännande smärta börja kännas i 

benen, detta är inte farligt utan snarare ett tecken på en effektiv träning. (Sundell 2011) 

Det är speciellt viktigt för äldre att träna styrka i de nedre extremiteterna. (Rintala et al. 

2012 s. 268.) Efter träning måste man ge tid för återhämtning (Sundell 2011, Hirvensalo 

et al. 2013 s. 483). 

 

Styrketräning har under den senaste tiden fått en större roll i fråga om viktkontroll. 

Styrketräning stärker både muskler och ben och minskar mängden fettmassa i kroppen. 

Därför är styrketräning är det effektivaste sättet att förändra kroppsformen. Under 

styrketräning förändras inte alltid kroppsvikten eftersom fettmassan ersätts med 

muskelmassa. (Sundell 2011) 

4.1.3 Styrketräning för seniorer med vanliga grundsjukdomar 

I detta kapitel har valts ut de fyra vanligaste grundsjukdomarna hos seniorer. Dessa 

sjukdomar är oftast inte en kontraindikation för styrketräning, men träningen kan behöva 

anpassas för att beakta hälsotillståndet.  

 

Styrketräning stärker musklerna runt lederna, förebygger artros och minskar symtomen 

(Hulmi 2015 s. 67). Då man tränar med artros finns det flera saker man kan tänka på för 

att göra träningen säkrare och effektivare. Artros hänger ofta ihop med morgonstelhet och 

därför lönar det sig att träna senare under dagen och träna då medicineringen är 

effektivast. Om man lider av reumatoid artrit ska man alltid börja med mjuka 

töjningsövningar eftersom sjukdomen gör senor svagare och risken för bristningar blir 

större. Vissa dagar kan inflammationsprocessen vara lindrigare och då kan man träna 

hårdare. Dagar då inflammationen är aktivare ska man träna lugnare. Rörelserna ska 
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utföras i det rörelseomfång som känns bekvämt. Om rörelsen inte känns bra ska man 

försöka hitta en annan övning för samma muskelgrupp och som känns bättre. (Bellardini 

& Tonkonogi 2013 s. 64.)  

 

Diabetiker borde alltid diskutera med läkare före de börjar styrketräna eftersom 

insulindosen ibland behöver sänkas. Styrketräning är en bra träningsform för diabetiker 

och särskilt träning med tyngre vikter har visat sig ge goda resultat eftersom 

blodsockerkontrollen förbättras. När man tränar ska man ha någon form av socker med 

sig så att man kan reagera om man får ett blodsockerfall. Tecken på lågt blodsocker kan 

vara skakningar, svettningar, yrsel, hunger och förvirring. Det är speciellt viktigt för 

diabetiker att dricka vatten under träningen. Medan man tränar kan det också vara bra att 

ha en patientbricka på sig om hjälp behövs. (Bellardini & Tonkonogi 2013 s. 64.) 

 

Styrketräning med hjärt-och kärlsjukdomar är oftast säkert bara sjukdomen är under 

kontroll. Det lönar sig ändå alltid att kontrollera med läkare, eftersom okontrollerat högt 

blodtryck, instabil kärlkramp och hypertrofisk hjärtmuskelsjukdom kan vara 

kontraindikationer för styrketräning. Om man har hjärtsvikt är det viktigt att börja med 

en grundlig uppvärmning för att sedan fortsätta med övningar med låg intensitet och 

belastning. Man ska också se till att man inte håller andan då man tränar. För att komma 

ihåg detta kan man räkna högt varje gång man andas ut. Vissa mediciner kan också 

påverka pulsen genom att hålla den vid en viss maxnivå och därför fungerar inte pulsen 

som ett mått på intensitet. Träningen ska bestå av 8–12 repetitioner med 6–8 övningar för 

olika muskelgrupper. Intensiteten ska vara medeltung och ansträngningen mellan 5 och 6 

på en skala från 1–10. (Bellardini & Tonkonogi 2013 s. 65.) 

 

Bellardini & Tonkonogi (2013 s. 65) anser att styrketräning är en bra träningsform för att 

förebygga osteoporos. Träning med tyngre vikter har visat sig ge bättre resultat och 

stärker alltså benstommen mer än träning med lätta vikter. Det är särskilt viktigt att träna 

bålmuskulaturen för att stärka musklerna som skyddar ryggraden. Övningar som utförs 

med böjd rygg, speciellt lyft som utförs från marken, ska undvikas. Det är bra att 

kombinera styrketräningen med balansträning för att förhindra fall. 
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4.1.4 Styrketräning med hjälp av styrketräningsmaskiner 

Enligt Hulmi (2015 s. 49) är det onödigt att jämföra styrketräning med fria vikter och 

styrketräning i styrketräningsmaskiner eftersom båda har fördelar. 

Styrketräningsmaskiner är redskap som hjälper den som tränar att fokusera 

träningseffekten till önskad muskelgrupp. Som motstånd fungerar olika tyngdskivor eller 

tryckluft. Det finns styrketräningsmaskiner för träning av de flesta muskler. (Aalto & 

Seppänen 2012 s. 50.)  

 

I konditionssalen är det är lättast att träna med hjälp av styrketräningsmaskiner eftersom 

rörelsebanan är styrd. Maskinerna hjälper den som tränar att hålla ställningarna 

ergonomiska och musklerna utsätts för rätt sorts belastning. (Rintala et al. 2012 s. 266, 

Aalto & Seppänen 2012 s. 50.) Det är lätt att träna effektivt i styrketräningsmaskiner 

eftersom man inte behöver fokusera på koordination, balans eller kroppskontroll (Aalto 

& Seppänen 2012 s. 50). Träning i konditionssal förbättrar koordinationsförmågan och 

har en positiv inverkan på seniorens neuromuskulära system (Rintala et al. 2012 s. 268). 

4.1.5 Anpassad styrketräning 

När ett styrketräningsprogram utformats och man har beaktat en persons utgångsläge, 

funktionsförmåga och begränsningar passar träning i konditionssal för de flesta.  För en 

person som har en fysisk funktionsnedsättning och rör sig med rullstol eller andra 

hjälpmedel kan det vara en utmaning att ta sig in i konditionssalen och att röra sig fritt 

där inne. Det är viktigt att styrketräningsmaskinerna är fysiskt lätta att använda och att ta 

sig bort från. Vid behov kan man begära hjälpmedel som fungerar som tillägg till 

styrketräningsmaskinerna och som möjliggör träningen. (Rintala et al. 2012 s. 265–266.) 

 

För många är det motiverande att träna i konditionssal trots att många övningar skulle gå 

att göra även i hemmet. Träningen kan lätt varieras och göras mångsidig i konditionssal. 

Träning i konditionssal förbättrar musklernas styrka, snabbhet och uthållighet. 

Motoriken, kroppskontrollen och koordinationsförmågan utvecklas också. Styrketräning 

i konditionssal kan öka muskelstyrkan, något som för en del personer kan möjliggöra 

större självständighet i vardagen och ett minskat behov av hjälpmedel. (Rintala et al. 2012 

s. 265–266.) 
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4.2 Handledning 

4.2.1 Handledning inom fysioterapi för seniorer 

Handledning och rådgivning är centrala metoder inom fysioterapin (Sipilä 2013b s. 466). 

Lyckad interaktion är en förutsättning för handledning och kräver ansträngning av både 

handledaren och personen som handleds. Båda parter måste lyssna på varandra, sträva 

efter att förstå och därefter reagera på något sätt. Personen som talar ska motivera sin 

åsikt och uttrycka sig tydligt utan att kränka den andra personen. (Kaski 2006 s. 37.)  

 

Förmågan att ge respons är en del av interaktion. Responsen borde alltid fokusera på sak 

och beteende, inte på en persons egenskaper. Konstruktiv kritik borde innehålla 

iakttagelser om vad som hände och vad personen borde göra annorlunda. (Kaski 2006 s. 

44.) Bra interaktion innefattar också förmågan att uttrycka sig tydligt. Det är lätt att 

uttrycka sina önskemål, tankar och målsättningar tydligt då man är säker på vad man vill 

förmedla. (Kaski 2006 s. 50–51.)  

 

 I växelverkan mellan människor kan man försöka påverka motparten på olika sätt men 

det är viktigt att man är medveten om vad man gör. I lyckad växelverkan kan handledaren 

tolka situationer rätt och välja sitt sätt att försöka påverka situationen utgående från det. 

Handledaren eller tränaren ska alltid fokusera på att stöda och hjälpa. (Kaski 2006 s. 55–

56.)  

 

Handledaren kan välja att påverka på olika sätt, med olika stilar. Kaski (2006 s. 56–58) 

nämner den uppmuntrande stilen, den analyserande stilen, den empatiska och förstående 

stilen samt den rådgivande stilen. I situationer då en person behöver motiveras och få 

känslan av att det är möjligt att klara av något är det viktigt att handledaren är 

uppmuntrande men samtidigt ärlig. Den analyserande stilen innebär att handledaren 

hjälper en person att granska sin egen prestation. Den analyserande stilen hjälper personen 

att få kännedom om sin egen upplevelse och sin egen kropp. (Kaski 2006 s. 56–58.) 

 

Den empatiska och förstående stilen behövs då handledaren behöver vara närvarande, 

lyssnande och accepterande. En empatisk och förstående handledare godkänner vad den 
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andra parten säger, upplever och är. Personen känner sig hörd och förstådd. Nackdelen 

med den här stilen är att personen kan känna frustration över att handledaren godkänner 

allt utan att ingripa. I vissa situationer måste handledaren ge tydliga direktiv och råd. Den 

rådgivande stilen är speciellt viktig då personen håller på att lära sig en helt ny färdighet 

eller då handledaren vill korrigera något som idrottaren gör. (Kaski 2006 s. 56–58.) 

 

Rådgivning och handledning av en äldre person kräver både professionalitet och 

gerontologiskt kunnande och handledningen sker alltid på den äldres villkor (Näslindh–

Ylispangar 2012 s. 155). I interaktionssituationen sker kommunikationen antingen ordlöst 

eller med ord. Handledaren skapar med hjälp av sina sociala och emotionella färdigheter 

en trygg och förtroendeingivande stämning. Den handledda personen ska känna sig fri att 

diskutera sin oro, sina tankar och sina upplevelser. (Näslindh–Ylispangar, 2012 s. 152–

153.) 

 

I situationen då den äldre handleds lönar det sig att ha ett konstruktivistiskt 

tillvägagångssätt, vilket betyder att den äldre får vara aktiv och ta ansvar för sitt eget 

lärande. Den äldres upplevelser och tidigare inlärda färdigheter tas i beaktande i 

inlärningssituationen. Det är en långsam process för den äldre att lära sig och att förändra 

det tidigare inlärda beteendet. Förändringen sker med små steg. Uppmuntran och 

motivation är viktigt, samt att bekräfta att utvecklingen går åt rätt håll. Att lära sig något 

nytt kan vara en främmande upplevelse och kan därför kännas utmanande till en början. 

Det kan också vara en positiv och motiverande upplevelse att lära sig nytt. (Näslindh–

Ylispangar 2012 s. 156–157.) 

 

Individuell handledning och grupphandledning passar i olika situationer. Medan 

individuell handledning är personlig är grupphandledningens styrka att den äldre 

personen får kamratstöd av andra i samma situation. Det är viktigt att det råder en trygg 

och förtrolig stämning i gruppen. Under handledningen måste handledaren vara medveten 

om vilka risker den äldre personen är utsatt för under verksamheten. Handledningen sker 

på den äldres villkor i en takt som möjliggör att personen hör och förstår muntliga 

instruktioner och att han eller hon känner sig trygg och mår bra fysiskt och psykiskt. Det 

är viktigt att följa med både den äldre personens kroppsspråk och övrig verbal 

kommunikation. (Näslindh–Ylispangar 2012 s. 162.) 
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4.2.2 Handbokens handledande funktion 

En handbok är en instruerande text. Syftet med den här typen av texter är att berätta för 

läsaren hur man genom att följa givna anvisningar kan uppnå ett visst mål eller lära sig 

något nytt. Typiskt för en instruerande text är att den innehåller tips, tydliga instruktioner 

om steg som måste genomföras samt information om material eller utrustning som krävs. 

Instruerande texter är användbara och praktiskt inriktade. Strukturen i instruerande texter 

är lätt att känna igen eftersom texten talar direkt till läsaren. (Gear 2016 s. 97–98.) 

  

Textstrukturen i en instruerande text är en så kallad vad–vad–hur–struktur. Texten ska ge 

svar på vad som ska uppnås, vad man behöver (utrustning och material) samt hur man 

gör. Beskrivningen av hur man gör kan vara i form av figurer, illustrationer, steg i 

nummerordning eller liknande. (Gear 2016 s. 97.) 

  

Oftast är instruerande texter indelade i tre huvudsakliga delar. Texten inleds med att 

beskriva målet eller vad som ska uppnås. Efter det listas utrustningen som behövs. 

Avslutningsvis står det steg för steg vad läsaren ska göra för att uppnå målet. Stegen kan 

vara numrerade för att underlätta för läsaren. Stegen måste vara skrivna i rätt ordning. 

Olika typer av bildmaterial kan användas för att förtydliga vad som ska göras. (Gear 2016 

s. 99.) 

  

Utmärkande egenskaper för instruerande texter är att handlingsord används. 

Handlingsord är till exempel sparka, lyft, dra och sträck. Instruerande texter ger också 

läsaren information om exempelvis mängd, storlek och tid. Den här typen av texter svarar 

även på frågorna hur, när och var. (Gear 2016 s. 99.) 

5 METOD 

Syftet med examensarbetet är att skapa en ny produkt i from av en handbok för att 

utveckla verksamheten på Ingå hälsovårdscentral, därför kan man tala om ett 

utvecklingsarbete. Metodiken i det här praktiska examensarbetet kommer att bygga på 

Carlström & Carlström Hagmans bok Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering.  
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Carlström & Carlström Hagmans produktutvecklingsmodell innefattar fem faser som är; 

1. Utvecklingsområde 2. Planering 3. Fältarbete 4. Utvärdering och 5. Konsekvenser för 

verksamheten. Författarna menar att ett utvecklingsarbete måste starta från att ett område 

måste förnyas eller förbättras eller från en idé, ett förslag eller en svårighet som inte 

tidigare systematiskt blivit undersökt. Carlström & Carlström Hagman poängterar att 

modellen endast ger en förenklad bild av den riktiga arbetsprocessen och att faserna inte 

i praktiken alltid kommer i ordningen ett till fem. (Carlström & Carlström Hagman 2006 

s. 103–104.) 

5.1 Presentation av Carlström & Carlström Hagmans fem faser i 

utvecklingsarbetet 

 

Fas 1: Utvecklingsområde 

 

I den första fasen måste ett utvecklingsområde väljas. Det görs genom att man hittar en 

brist eller ett behov som man vill förbättra. På samma gång fastställer man också det 

övergripande syftet. Till fasen hör att man undersöker litteratur och andra 

utvecklingsarbeten inom samma ämnesområde och på det sättet analyserar ämnesområdet 

för att det inte ska bli för brett eller för snävt. Avslutningsvis ska man också forma 

frågeställningar eller mål som man vill få svar på. (Carlström & Carlström Hagman 2006 

s. 105–109.) 

 

Fas 2: Planering 

 

I den andra fasen planeras den nya verksamheten. Utvecklingsstrategi, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp och bearbetningsmetod väljs. samt Arbets- 

och tidsplanen planeras också. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 104.) 

 

Fas 3: Fältarbete 

 

I den tredje fasen utförs fältarbetet. Det kan betyda insamling av information genom 

intervjuer, enkäter eller observationer. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 104.) 



27 

 

 

Fas 4: Utvärdering 

 

I fas fyra sammanfattas, bearbetas och redovisas den nya informationen som man fått från 

fältarbetet. Ibland kan det löna sig att göra resultaten tydligare med tabeller och diagram 

för att ge läsaren en bättre överblick av ämnet. Redovisningen ska innehålla bara de allra 

viktigaste resultaten. Efter att resultatdelen redovisats måste resultaten tolkas. Tolkningen 

görs genom att dra slutsatser utgående från frågeställningar och målformuleringar. 

Arbetet avslutas med diskussion om slutsatserna. Arbetet måste också dokumenteras på 

något sätt, vanligen i form av en rapport. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 114–

115.) 

 

Fas 5: Konsekvenser av verksamheten 

 

I den sista fasen funderar man över arbetet har påverkat verksamheten och hur den nya 

informationen kan förmedlas så att så många så möjligt har nytta av den. Det är viktigt 

att välja rätt målgrupp så att budskapet når fram. Erfarenheterna av utvecklingsarbetet 

dokumenteras. (Carlström & Carlström Hagman 2006 s. 115–116.) 

5.2 Etik 

Detta arbete kommer att följa forskningsetiska delegationen TENK:s anvisningar för att 

säkerställa att arbetet varken är oetiskt eller skadar någon. Till god vetenskaplig praxis 

hör att vara ärlig, omsorgsfull och noggrann då undersökningen utförs. Kärnan i resultatet 

från andra forskningar och undersökningar måste bibehållas. Resultaten ska presenteras 

så att den centrala informationen i det ursprungliga arbetet inte förändras. Planerandet, 

genomförandet och rapporteringen av arbetet ska följa de regler som metoden i arbetet 

kräver. Alla källor som används i arbetet finns i kapitlet källor som hittas i slutet av 

arbetet. (Forskningsetiska delegationen 2012 s.18–19.)  
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5.2.1 Etiken i det praktiska arbetet 

Eftersom detta är ett praktiskt arbete kommer arbetet att innehålla etiska aspekter som 

skiljer sig från ett arbete som endast bygger på litteratur. Testpersoner som deltar i 

undersökningarna har när som helst rätt att avbryta utan särskilda orsaker. Testpersonerna 

får information om vad som kommer att göras både muntligt och skriftligt före utförandet. 

Under arbetets gång fotograferas en testperson. Allt material behandlas konfidentiellt och 

testpersonen hålls anonym. Alla fotografier raderas efter att detta arbete lämnas in. 

6 ARBETSPROCESS 

6.1 Utvecklingsområde 

Utvecklingsarbetet baserades på Carlström & Carlström Hagmans (2006) modell med 

fem faser för utvecklingsarbeten. Den första fasen gick ut på att välja ett område som 

skulle utvecklas. Under studietiden arbetade jag på en bäddavdelning med patienter som 

i regel var över 70 år gamla och som inte längre klarade sig hemma. Arbetet på 

bäddavdelningen fick mig att fundera på vad som kunde göras för seniorers fysiska hälsa 

och för att förebygga och undvika skador som för dem till en bäddavdelning.  

  

Jag är själv hemma från Ingå och via en bekant fick jag kontakt med enhetschefen för 

hälsovårdscentralen i Ingå. Eftersom Ingå hälsovårdscentral är en liten enhet ansvarar 

enhetschefen även för fysioterapin. Enhetschefen och ledande läkaren tyckte att det var 

en bra idé att bygga upp en handbok som seniorerna i kommunen kunde ha nytta av när 

de fortsätter sin styrketräning. 

6.2 Planering och informationssökning 

Den andra fasen i arbetet inleddes på våren 2018 då ett möte bestämdes med enhetschefen 

på Ingå hälsovårdscentral och olika möjligheter för arbetet diskuterades. Den 31.7 2018 

kontaktades enhetschefen på nytt och den preliminära planen för utvecklingsarbetet 

skickades åt henne. Det insamlade materialet samt idé- och planfasen presenterades, 
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opponerades och godkändes i Arcada den 19.11 2018. Vid tidpunkten för presentationen 

hade två faser av fältarbetet redan utförts. 

 

Den första fasen blev utförd tidigare på grund av att examensarbetet egentligen var tänkt 

att bli utfört i par men på grund av olika tidscheman gjordes ett val att göra skilda arbeten. 

I det här skedet hade hälsovårdscentralen redan blivit lovad ett informationstillfälle och 

därför framfördes tillfället nästan omedelbart då deltagandet var frivilligt och inget 

informerat samtycke krävdes. Deltagarna förblev anonyma. Informationstillfället var 

ursprungligen tänkt som en mer betydande del av arbetet, men då arbetet till slut endast 

utfördes av en person bestämdes att analysen av informationstillfället inte skulle vara lika 

omfattande. 

 

Den andra fasen i arbetet blev utfört tidigare än planfasen eftersom tidpunkten för följande 

plan fas låg så långt fram i tiden att det skulle ha dröjt ut arbetet. Idén framfördes för 

handledaren via e-post och det informerades om att det krävdes ett informerat samtycke 

innan den andra fasen kunde sättas igång. Ett dokument med informerat samtycke 

skapades och godkändes av handledaren innan det gavs åt deltagaren. 

  

Informationssökningen började i augusti 2018. Största delen av informationen hittades i 

aktuell litteratur både från Arcadas bibliotek och från övriga bibliotek. Sökord som 

användes var ”gerontologi”, ”faktatexter”, ”styrketräning”, ”seniorer” ”åldrande” och 

”kuntosaliharjoittelu”. En del information hittades också på diverse internetsidor, 

exempelvis Statistikcentralen, UKK- institutet och Duodecim terveyskirjasto med flera. 

Vid informationssökningen har det strävats efter att hitta artiklar och böcker som är 

skrivna år 2012 eller senare för att få så relevant informations som möjligt. 

6.2.1 Val av undersökningsstrategi, datainsamlingsmetod, 

undersökningsgrupp och bearbetningsmetod 

För att kunna utveckla en handbok för styrketräning var det viktigt att få en bild av både 

målgruppen och av den tillgängliga utrustningen i konditionssalen. Ett besök till 

konditionssalen och en diskussion med en av fysioterapeuterna som ansvarar för 

styrketräningen vid Ingå hälsovårdscentral skulle ordnas. Ett informationstillfälle för 
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intresserade seniorer skulle också hållas för att få reda på deras synpunkter på 

styrketräning. Iakttagelserna och överenskommelserna skulle dokumenterades i skriftlig 

form. Själva datainsamlingen till handboken skulle ske i form av fotografering. Allt 

material som samlats in skulle sedan relateras till det sedan tidigare insamlade materialet. 

6.3 Fältarbetet  

Fältarbetet, fas tre, inleddes hösten 2018. Ett möte hölls den 31.8 2018 tillsammans med 

fysioterapeuten som har hand om Ingå hälsovårdscentrals intensiva träningsgrupp. 

Bakgrundsinformationen och arbetets relevans presenterades och diskuterades. Även 

fältarbetets olika moment samt analysen av dessa presenterades. Fältarbetet bestämdes att 

innehålla tre olika skeden.  

 

Det första skedet var ett informationstillfälle om styrketräning för seniorer där seniorernas 

frågor skulle fungera som grund för en produktutveckling, det andra skedet ett besök i 

kommunens konditionssal samt fotografering av en frivillig senior. Det tredje skedet var 

ett utvärderingstillfälle där en testperson skulle få använda sig av slutprodukten och 

utvärdera den. Det beslöts att informationstillfället om styrketräningen skulle hållas den 

13.9 2018. Vi kom överens om att fysioterapeuten skulle ta kontakt med kommunen för 

att höra var man kunde hålla ett dylikt tillfälle. De övriga momenten i fältarbetet fick ett 

datum först i ett senare skede. 

 

Under mötet beskrev fysioterapeuten också hur Ingå hälsovårdscentral ordnar den sex 

veckor långa intensiva styrketräningsperioden. Träningsgruppen beskrevs som heterogen 

både gällande ålder och tidigare träningserfarenhet. Terapeuten berättade också att målet 

med den intensiva träningsgruppen är att så många som möjligt ska fortsätta träna på 

egenhand. I samband med detta berättades också att det inte finns någon handledare i 

konditionssalen i Ingå och det diskuterades att en handbok kunde vara till nytta för att ge 

seniorerna mod att träna självständigt. 
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6.3.1 Informationstillfälle för seniorer (första skedet i 

produktutvecklingen) 

Den 5.9 2018 meddelade fysioterapeuten att mötesutrymmet i Vilhelmsdal i Ingå kunde 

användas. Utrymmet används vanligen som utrymme för styrelsemöten. Samma dag 

hämtades nyckeln så att det var möjligt att bekanta sig med utrymmet. Mötesutrymmet 

granskades den 9.9 2018 då det visade sig att det fanns två mötessalar. Den mindre av 

dessa valdes på basen av förhandsanmälningarna som mottagits av fysioterapeuten. 

 

Presentationen om styrketräning hölls som planerat den 13.9 2018 i Villhelmsdals lilla 

mötesutrymme (Bilaga 1). Undertecknad kom till mötesutrymmet en timme i förväg för 

att förbereda tillfället. 15 seniorer var förhandsanmälda men 12 deltog slutligen. Själva 

presentationen räckte 45 minuter varefter frågor besvarades i ytterligare 30 minuter. 

Frågorna skrevs upp så att de senare kunde användas som stöd för utvecklande av en 

produkt. 

 

Frågor som frågades under presentationen: 

- Hur ska man träna om man har benskörhet? 

- Hur länge många dagar måste man vila efteråt då man tränar? 

- Varför får man kramp och sendrag? 

- Jag har hört att man ska äta mer proteiner då man tränar, stämmer det? 

- Räknas gräsklippning som styrketräning? 

6.3.2 Besök till konditionssalen (andra skedet i produktutvecklingen) 

Den 19.10 2018 hölls ett nytt möte med fysioterapeuten där fotograferingen av en senior 

i konditionssalen diskuterades. En senior hade anmält sig som frivillig till fotograferingen 

och kontaktuppgifter gavs så att personen kunde kontaktas per telefon. I samband med 

mötet gavs även nyckel till konditionssalen så att det gick att bekanta sig med utrymmet 

i förväg. Senioren kontaktades samma dag och det blev överenskommet att 

fotografitillfället skulle bli den 2.11 2018.  

 

Konditionssalen fungerade tidigare som ett ålderdomshem men har ändrats så att det 

passar för sitt nya ändamål. Konditionssalen besöktes den 20.10 2018 då det visade sig 
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att utrymmet bestod av fyra små rum och ett stort. Det ena av de små rummen fungerade 

som uppvärmningsrum där det fanns en konditionscykel, roddmaskin och gångmatta. I 

konditionssalen finns möjligheter till att träna med både styrketräningsmaskiner och fria 

vikter. Alla styrketräningsapparaterna testades för att se hur de fungerade för att det 

senare skulle vara lättare att beskriva rätt utförande. Beskrivningarna för alla 

träningsmaskinerna dokumenterades skriftligt. 

 

Den 30.11 2018 besöktes konditionssalen en gång till för att se att allting var i sin ordning 

och för att kontrollera att alla träningsapparater var funktionsdugliga. Det visade sig att 

en vajer gått av i tre av styrketräningsmaskinerna. Ingå kommun kontaktades och lovade 

åtgärda problemet innan den 2.11 2018. 

6.3.3 Fotografering för handboken (andra skedet i produktutvecklingen) 

Den 2.11 2018 hämtades senioren som skulle fotograferas enligt överenskommelse 

hemifrån. Senioren fyllde i informerat samtycke innan fotograferingen började (bilaga 2). 

Träningsmaskinerna i konditionssalen hade blivit reparerade enligt överenskommelse då 

fotograferingen skulle börja. Bilderna i maskinerna togs både från ett utgångsläge och 

från slutläget. Instruktionerna för övningarna följde de tidigare nedskrivna 

instruktionerna från det tidigare besöket på gymmet. Totalt togs 88 bilder under tillfället. 

6.4 Utvärdering (tredje skedet i produktutvecklingen) 

Av den samlade informationen från informationstillfället, fotograferingen och den 

teoretiska bakgrunden skapades en handbok som skickades åt fysioterapeuten den 10.12 

2018 för granskning (bilaga 3). Fysioterapeuten var nöjd med det första utkastet, men det 

bestämdes att handboken ytterligare skulle provas och användas av seniorer, eftersom det 

var de som slutprodukten var ämnad för. Vi kom överens om att handboken skulle fungera 

som stöd i den fortsatta individuella träningen för seniorerna. För att handboken ska 

fungera för den åldersgruppen måste det finnas tydliga bilder och bildtexter.  

 

Den 26.12. utvärderades handboken av en 84-årig senior i konditionssalen i Ingahemmet. 

Senioren hade glömt sina glasögon hemma och därför önskades att instruktionerna för 
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övningarna kunde ha varit större. Senioren hade tränat tidigare men med andra 

träningsmaskiner och därför vara funktionen av vissa träningsmaskiner svår att förstå. 

Under utvärderingen poängterades också att namnet på övningen ibland var svår att förstå 

och önskades förtydligas.  

 

Utvärderingen beaktades i handboken genom att göra både bilderna och bildtexterna 

större. Övningarna numrerades också från nummer ett till tio för att förtydliga i vilken 

ordning övningarna utförs. Namnen på vissa övningar ändrades på vissa övningar för att 

bättre beskriva rörelsen och vilken muskelgrupp övningen tränar. Även texten till vissa 

av övningarna förkortades för att endast innehålla den allra väsentligaste informationen. 

I vanliga fall går en fysioterapeut från hälsovårdscentralen igenom träningsapparaterna 

med träningsgruppen så att de vet hur de ska justera träningsapparaterna och därför finns 

inte denna information med i handboken. 

6.5 Konsekvenser för verksamheten  

Eftersom handboken inte hunnit användas i nya grupper då arbetet lämnas in var det inte 

möjligt att bedöma konsekvenserna för verksamheten. Möjligen kunde antalet seniorer 

som fortsätter träna på egen hand följas upp för att på så sätt se om handboken fungerat 

som stöd till den individuella träningen. Den frågeställningen ligger ändå utanför ramarna 

för det här arbetet. 

7 RESULTAT  

Detta kapitel kommer att redogöra för frågorna som ställdes i kapitlet syfte och 

frågeställningar.  

7.1 Hur ska ett styrketräningsprogram som riktar sig till 

seniorer utformas, för att förebygga och undvika skador? 

De flesta seniorer tränar uthållighet enligt rekommendationerna medan endast en tiondel 

följer rekommendationerna för styrketräning trots att den här typen av träning borde vara 

en del av de dagliga rutinerna för seniorer (Hirvensalo et al. 2013 s. 483). Det faktum att 
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endast en bråkdel av seniorerna styrketränar, tyder på att det finns ett behov av 

information för att flera seniorer ska inse vikten av styrketräning. Det finns också ett 

behov av stöd för att seniorer i högre grad än förut ska börja styrketräna och sedan 

fortsätta regelbundet. Ingå hälsovårdscentrals satsning på styrketräningsgrupper och 

handboken som utarbetats i samband med det här arbetet, svarar på det här behovet och 

fyller en viktig funktion. 

 

När man bygger upp ett styrketräningsprogram för seniorer är det mycket viktigt att i mån 

av möjlighet skapa individuella lösningar och utgå från seniorens hälsotillstånd. Trots att 

seniorer åldersmässigt hör till samma grupp har alla individuella förutsättningar som 

måste tas i beaktande för att skapa möjligheter för lyckad träning. Olika typer av 

sjukdomar och begränsningar kan kräva speciallösningar för att träningen ska kunna 

genomföras på ett säkert sätt. (Heikkinen et al. 2013 s. 483, Hulmi 2015 s. 67.) De flesta 

vanliga åldersbetingade sjukdomarna utgör inget hinder för träning (Käypä hoito 2016).  

 

Frågorna som seniorerna ställde under informationstillfället den 13.9 2018 fokuserade 

mycket på om det går att träna med sjukdomar och hur träningen i så fall borde utformas 

för att vara säker. Artros, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt osteoporos var de 

sjukdomar som diskuterades under tillfället. Därför handlar en del av det här arbetet och 

även ett avsnitt i handboken om träning med dessa sjukdomar. Ingen av ovan nämnda 

sjukdomar utgör automatiskt ett hinder för styrketräning men vissa faktorer måste beaktas 

för att styrketräningen ska vara säker och för att den ska ge önskat resultat. I handboken 

finns korta instruktioner för vad man ska tänka på då man styrketränar och har någon av 

ovan nämnda sjukdomar. Styrketräning är allmänt sett säkert för seniorer så länge 

rörelserna utförs lugnt och med rätt teknik (Sundell 2011).  

 

Styrketräning är en bra form av träning för människor som lider av osteoporos, särskilt 

träning med tyngre vikter. Träning med tyngre vikter har visat sig stärka benstommen 

mera än träning med lätta vikter. Övningar som stärker bålmuskulaturen är särskilt viktiga 

eftersom de är muskler som skyddar ryggraden. Övningar som utförs med böjdrygg och 

lyft från marken bör undvikas. (Bellardini & Tonkonogi 2013 s. 64) 
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UKK-institutet (2018) rekommenderar att seniorer borde styrketräna 2–3 gånger i veckan 

för att uppnå ett så bra resultat som möjligt, vilket är något som även poängteras i 

handboken. Styrketräning måste inte utföras i en konditionssal och man kan välja att träna 

enbart med den egna kroppsvikten om träning med andra vikter av någon orsak inte passar 

(UKK- institutet 2018.)  

 

För seniorer finns det många fördelar med att styrketräna med hjälp av 

styrketräningsmaskiner. Träning i styrketräningsmaskiner möjliggör att träningseffekten 

lätt kan fokuseras till den önskade muskelgruppen (Aalto & Seppänen 2012 s. 50). Andra 

fördelar är att rörelsebanan är styrd, att ställningarna hålls ergonomiska och att musklerna 

utsätts för rätt sorts belastning (Rintala et al. 2012 s. 266, Aalto & Seppänen 2012 s. 50). 

Ovanstående punkter är viktiga ur säkerhetssynvinkel och har i handboken beaktats 

genom att de övningar som presenteras utförs endast med hjälp av 

styrketräningsmaskiner.  

 

Ordentlig uppvärmning blir viktigare ju äldre målgruppen är. (Heikkinen et al. 2013 s. 

483). Ett styrketräningsprogram för seniorer ska inledas med fem minuter uppvärmning 

och fem minuter stretchning (Hulmi 2015 s. 67). I övrigt utformas styrketräningsprogram 

för seniorer enligt samma principer och rekommendationer som för andra grupper (Hulmi 

2015 s. 67, Rintala et al. 2012, Sundell, J. 2011) bortsett från att träning av de nedre 

extremiteterna är speciellt viktigt för seniorer (Rintala et al. 2012). Återhämtningen måste 

ges mera tid och därför rekommenderas det att styrketräning inte borde utföras på 

varandra följande dagar (UKK-institutet, 2018). 

7.2 Hur ska man bygga upp en informativ handbok för 

styrketränande seniorer i Ingå, så att de på bästa möjliga 

sätt kan ta till sig informationen? 

Handboken för styrketräning som utarbetats inom ramen för det här examensarbetet 

består av en kort inledning med allmän information om vad målgruppen ska tänka på då 

de styrketränar på egen hand. Vanliga sjukdomstillstånd (osteoporos, hjärt- och 

kärlsjukdomar, artros, eller diabetes) samt relevant information om hur styrketräningen 

ska modifieras med tanke på dessa, finns också med som en del av inledningen. Därefter 
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följer en uppräkning av de olika styrketräningsövningarna, fotografier av utförandet samt 

korta instruktioner angående utförandet av respektive övning. Handboken utformades 

utgående från Gears modell för instruerande texter (Gear 2016).  

Instruerande texter inleds oftast med att målet beskrivs varefter utrustningen och stegen 

för att nå målet listas (Gear 2016 s. 99). I handboken för styrketräning inleds varje ny 

övning med att övningens namn presenteras. Under namnet beskrivs kort vilken eller 

vilka muskelgrupper som tränas, något som i det här fallet kan anses vara målet. Därefter 

listas utrustningen, det vill säga namnet på styrketräningsmaskinen i fråga. På 

fotografierna kan läsaren också se en bild av utrustningen som ska användas. Enligt Gears 

modell (2016) följer sedan information steg för steg, så även i styrketräningshandboken. 

Nu ska det bli klart för läsaren hur hen ska göra för att uppnå målet, det vill säga utföra 

styrketräningsövningen på rätt sätt. Instruktionerna är numrerade med siffror för att 

tydliggöra i vilken ordning de ska följas.  

Beskrivningen av hur man gör kan vara i form av figurer, illustrationer, steg i 

nummerordning eller liknande (Gear 2016 s. 97–99). I handboken är beskrivningen i form 

av två fotografier, ett fotografi av utgångspositionen och ett av slutpositionen.  

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion  

I arbetet har Carlström & Carlström Hagmans modell för utvecklingsarbete använts som 

grund för metodiken. Modellen har en tydlig uppbyggnad med fem faser vilket har hjälpt 

att hålla arbetet strukturerat. Eftersom modellen är uppdelad i fem delar har det varit 

möjligt att gå igenom en fas i taget och på så sätt fokusera på det väsentliga. Metodiken i 

boken har lämpat sig bra för arbetet eftersom det handlar om en produktutveckling. Boken 

handlar egentligen om utveckling av skolprojekt men metoden fungerar lika bra för vilket 

skriftligt arbete som helst.  

 

Det har varit relativt lätt att hitta litteratur till arbetet och utmaningen har i stället varit att 

försöka begränsa undersökningsområdet. Området är väl utforskat och det finns 
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rekommendationer för styrketräning sedan tidigare men trots det har det visat sig att 

endast 10 % av seniorerna följer styrketräningsrekommendationerna (Hirvensalo et al. 

2013 s. 483). Det har känts relevant att utveckla en produkt med vilken information om 

styrketräning kan förmedlas vidare till målgruppen. 

 

Beställaren gav mig en flexibel tidsplan vilket var både en för- och en nackdel. Det 

positiva har varit att det funnits gott om tid för att fundera vad arbetet ska innehålla och 

hur alla skeden ska utföras. I det här arbetet har det varit särskilt viktigt då två moment 

krävde att få tillgång till utrymmen, vilket tog tid. Dessutom måste även datum passas in 

så att testpersonerna hade möjlighet att delta. Med facit på hand kunde tidsplaneringen ha 

varit bättre. Det skulle ha varit bra att bestämma datumen för alla de praktiska momenten 

på en gång och inte efter varje moment som jag nu gjorde. Genom att hela tiden ha en 

förutbestämd tidtabell skulle tidsanvändningen ha varit effektivare. 

8.2 Resultatdiskussion  

Det är intressant att endast en tiondel av seniorerna följer rekommendationerna för 

styrketräning medan majoriteten följer rekommendationerna för konditionsträning 

(Hirvensalo et al. 2013 s. 483). Frågan är om skillnaden beror på att brist på information 

eller på att styrketräning känns främmande. För dem som är intresserade och på egen hand 

söker information finns det lätt tillgängliga riktlinjer för styrketräning men seniorer som 

inte aktivt söker information kanske i många fall inte har tillräcklig information om 

fördelarna och möjligheterna med styrketräning anpassad för sin egen åldersgrupp.  

 

Jag tror att ett informationstillfälle i samband med starten för nya intensiva 

styrketräningsgrupper kunde skapa ett större intresse för styrketräning och bidra till att ny 

kunskap om vikten av styrketräning för seniorers hälsa och välmående sprids. Ökad 

kunskap om styrketräning är också viktig för att bibehålla träningsmotivationen. För att 

hållas motiverad måste man förstå nyttan med träningen. Informationstillfället för 

seniorer i Ingå lärde mig att det som är självklart för mig inte nödvändigtvis är självklart 

för andra personer. Tillfället visade att människor verkligen kan vara intresserade av sin 

egen hälsa.  
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Min undersökning har visat att det inte finns något entydigt svar på om seniorer borde 

styrketräna i styrketräningsmaskiner eller med fria vikter. Eftersom säkerhetsaspekten var 

en viktig del av det här arbetet och eftersom träning med olika sjukdomar var något som 

många seniorer ställde frågor om, var det något jag funderade mycket på. I konditionssalar 

där det inte finns övervakare eller personal tillgänglig upplever jag att riskerna är större 

med fria vikter är större, eftersom det kräver bättre kroppskontroll och koordination. 

Troligtvis skulle vara möjligt att seniorer kunde träna med fria vikter på egen hand om de 

först fick en period med handledning då tekniken kunde korrigeras. 

 

Litteraturen visade att seniorer borde styrketräna 2–3 gånger i veckan med 8–12 

upprepningar per serie vilket motsvarar rekommendationerna för personer i arbetsför 

ålder. Det är intressant att träningsrekommendationerna ser nästan likadana ut trots att 

åldern blir högre men samtidigt är det logiskt att den åldersbetingade muskelförtviningen 

kräver åtgärder för att kroppen ska hållas i så gott skick som möjligt.  

 

Handboken med instruktioner för styrketräningen ska sammanfattningsvis göras så tydlig 

som möjligt och fotografierna ska utgöra ett lika stort stöd för utförandet av rörelsen som 

de beskrivande stegen. Texten ska vara informativ men kort och tydlig. Med hjälp av 

handboken ska det vara lätt att minnas övningarna och ställa upp nya mål för sin 

styrketräning. 

9 SLUTSATS  

Att skriva examensarbete har varit en givande process där jag lärt mig både om att skriva 

själva arbetet men också en hel del om mig själv. Arbetet har visat mig hur viktigt det är 

att kunna ta ansvar och hålla mig till tidtabeller.  

 

Den äldre befolkningen ser hela tiden ut att bli större och därmed kommer också 

belastningen på social- och hälsovården öka. Jag hoppas att jag kommer att kunna minska 

på denna börda genom att inspirera flera seniorer att hålla sig i god form genom 

styrketräning. Genom detta arbete har jag dock kunnat se hur stort intresse det redan finns 

bland seniorer gällande deras egen hälsa och därför tror jag att Ingå HVC kommer att få 
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en ännu större andel att fortsätta med styrketräningen genom att ge seniorerna stöd i 

träningen genom denna handbok. 

 

Den sista versionen av handboken lämnas in åt beställaren i samband med presentationen 

för detta arbete. Jag har talat med fysioterapeuten på Ingå hälsovårdscentral och lovat att 

jag kan hålla ett informationstillfälle för styrketränande seniorer en gång i året för att allt 

fler seniorer ska hållas motiverade att styrketräna. Efter att arbetet är inlämnat kommer 

även en version av handboken att översättas till finska. 
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BILAGA 1. PP STYRKETRÄNING FÖR SENIORER I INGÅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2.  FÖLJEBREV 

Följebrev 

 

Till deltagaren av den praktiska delen av mitt slutarbete i fysioterapi  

 

 

Ingå hälsovårdscentral är beställare av mitt slutarbete inom fysioterapi. Målet med arbetet 

är att undersöka hur seniorer tryggt kan träna styrketräning på egen hand efter att först ha 

fått handledning.  

 

I slutarbetet fokuserar jag på den individuella styrketräningen som sker efter en 6 veckor 

lång period av intensiv, handledd styrketräning. Målet är att med hjälp av fotografier 

dokumentera styrketräningsövningar och därefter sammanställa en handbok som kan 

användas som stöd för individuell styrketräning. Handboken kommer att delas ut till 

seniorer som ska fortsätta styrketräna på egen hand efter att ha deltagit i Ingå 

hälsovårdscentrals intensiva styrketräningsgrupp. 

 

Ert deltagande är frivilligt men er medverkan är av stor vikt. Ni har när som helst rätt att 

avbryta utan särskild orsak. Fotografierna som tas kommer att användas i ovan nämnda 

handbok för att tydliggöra hur de olika övningarna ska utföras. Både i handboken och i 

slutarbetet presenteras fotografierna i en sådan form att personen inte kan identifieras. 

Eventuellt bildmaterial som inte används i handboken kommer att raderas. Allt insamlat 

material behandlas konfidentiellt. 

 

Sebastian Lindroos   Handledare 

 

Yrkeshögskolan Arcada   Göta Kukkonen 

 

Tel. 0443545416   gota.kokkonen@arcada.fi 

 

lindcarl@arcada.fi  

mailto:lindcarl@arcada.fi


 

 

BILAGA 3. HANDBOK FÖR KONDITIONSSALSTRÄNING 

HANDBOK FÖR 

KONDITIONSSALSTRÄNING 

En handbok för Ingå hälsovårdscentrals styrketränande 

seniorer 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: _____________________________________ 



 

 

Allmän information om styrketräning i konditionssal 

 

• Ta ditt eget hälsotillstånd i beaktande då du tränar.  

• Träna gärna tillsammans med någon.  

• Ta med en vattenflaska, skor, träningskläder, penna och om möjligt 

ett armbandsur till konditionssalen.  

• Återhämtningen är viktig. Kom ihåg att vila mellan övningarna. 

• Följ med dina framsteg. Du kan anteckna vilka vikter du tränar med 

på de tomma raderna under respektive övning. 

Njut av träningen! 

____________________________________________________________ 

 

Styrketräningsrekommendationer 

• Styrketräning 2–3 gånger i veckan 

• Före träningen 5 minuter uppvärmning + 5 minuter töjning 

• Utför 2–3 serier per muskelgrupp med 8–12 upprepningar 

• Vila 60–90 sekunder mellan varje utförd serie 

• Varje träningspass ska räcka mellan 20–60 minuter 

• Kroppen måste få vila åtminstone ett dygn mellan träningspassen 



 

 

Träning med olika grundsjukdomar 

 

Artros 

• Träna under dagen och då medicineringen är som effektivast 

• Om du lider av reumatoid artrit är det extra viktigt att börja med 

mjuka töjningsövningar 

• Träna lättare då inflammationsprocessen är aktiv och hårdare då den 

är lindrigare 

• Träna i ett rörelseomfång som känns bekvämt 

 

 

Diabetes 

• Tala med läkare före du inleder en styrketräningsperiod 

• Träning med tyngre vikter ger bättre blodsockerkontroll 

• Ha med någon form av socker då du tränar 

• Speciellt viktigt att dricka vatten 

• Bra att ha med sig en patientbricka ifall hjälp behövs 

 

 



 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar 

• Säkert att träna då sjukdomen är under kontroll 

• Viktigt med grundlig uppvärmning 

• Träna med låg intensitet och belastning  

• Håll inte andan då du tränar 

 
 
 

Osteoporos 

• Träning med tyngre vikter stärker benstommen mera än träning med 

lätta vikter 

• Viktigt att träna bålmuskulaturen som skyddar ryggraden 

• Övningar som utförs med böjd rygg ska undvikas, t.ex. lyft från 

marken 

• Bra att kombinera styrketräning med balansträning för att förhindra 

fall 

 
 

.  

 

 

 



 

 

Uppvärmning 

Uppvärmningen utförs med antingen cykel eller roddapparat i 5minuter och 

sedan ytterligare 5minuter lätt töjning. Enligt tabellen bredvid borde 

uppvärmningens intensitet ligga mellan talen 9 och 13, alltså mellan mycket 

lätt och något ansträngande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

1. Träning av främre lårmusklerna 

 

Utförande: 

1. Justera sitsen så att knäleden är precis över kanten. Sitt med ryggen 

mot ryggstödet och vristerna under rollerkudden (blå). Håll i 

handtagen med händerna. 

 

2. Tryck upp rollerkudden så snabbt som möjligt tills knäna är raka. 

Bromsa sedan långsamt till utgångspositionen.  

 

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5min och upprepa serien. Utför 2–3 

serier. 

               

Utgångsläge               Slutläge 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

2. Träning av bakre lårmusklerna 

 

Utförande: 

1. Justera sitsen så att knäleden är precis över kanten. Sitt med ryggen 

mot ryggstödet och vristerna på den undre rollerkudden (blå). Håll i 

handtagen. 

 

2. Böj benen och tryck ner rollerkuddarna tills knäna är i rät vinkel, 

bromsa sedan långsamt till utgångspositionen.  

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5min och upprepa serien. Utför 2–3 

serier. 

               

Utgångsläge                 Slutläge 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

3. Träning av yttre lårmusklerna 

 

Utförande: 

1. Sitt med ryggen mot ryggstödet. Placera benen så att kuddarna 

ligger mot yttre sidan av låren.  

 

2. Sära på benen och bromsa sedan långsamt tillbaka till 

utgångspositionen. 

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5min och upprepa serien. Utför 

2–3 serier. 

 

               

Utgångsläge                 Slutläge 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

4. Träning av inre lårmusklerna 

 

Utförande: 

1. Sitt med ryggen mot ryggstödet. Placera benen så att kuddarna 

kommer mot den inre sidan av låren. Ta tag i handtagen.  

 

2. Tryck ihop benen och bromsa sedan långsamt tillbaka till 

utgångspositionen.  

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5min och upprepa serien. Utför 2–3 

serier. 

 

               

Utgångsläge                 Slutläge 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

5. Träning av sätesmusklerna 

Utförande: 

1. Stå med ansikten mot träningsmaskinen. Fäst en manschett (röd länk 

av läder) runt den ena vristen. Stöd dig mot maskinen med båda 

händerna 

 

2. Håll benet rakt. Sparka bakåt och bromsa sedan till utgångsposition. 

Gör samma sak med andra benet.  

 

3. Gör 8–12 repetitioner med både höger och vänster ben. Vila 1–1,5  

min och upprepa serien. Utför 2–3 serier. 

 

 

                

Utgångsläge                 Slutläge 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

6. Träning av ryggmusklerna 

 

Utförande: 

1. Sätt dig med baken så långt bak det går och med ryggen mot 

ryggstödet. Knäna ska vara aningen högre upp än höfterna. Håll med 

händerna i handtagen. 

 

2. Sträck på ryggen och tryck ryggkudden bakåt. Håll huvudet i linje 

med överkroppen.  

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5min och upprepa serien. Utför 2–3 

serier. 

               

Utgångsläge               Slutläge 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

7. Träning av magmusklerna 

 

Utförande: 

1. Sitt med ryggen mot ryggstödet och fötterna mot fotstöden. Ta tag i 

handtagen. 

 

2.  Spänn magmusklerna och böj överkroppen framåt. Bromsa sedan 

långsamt bakåt. 

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5min och upprepa serien. Utför 2–3 

serier. 

               

Utgångsläge                 Slutläge 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

8. Träning av de övre ryggmusklerna  

 

Utförande: 

1. Placera benen under benkudden. Justera vid behov genom att dra i 

den lilla röda spaken på höger sida. Ta tag i stången. Ditt grepp ska 

vara lite bredare än axelbredd.  

 

2. Dra ner stången framför huvudet. Håll armbågarna vid sidan av övre 

kroppen. Bromsa tillbaka till utgångspositionen.  

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5min och upprepa serien. Utför 2–3 

serier. 

               

Utgångsläge                 Slutläge 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

9. Träning av musklerna mellan 

skulderbladen 

Utförande: 

1. Sitt på stolen med fötterna mot fotstödet. Ta i handtaget. Håll 

huvudet och ryggen i en rak linje. 

 

2. Dra armbågarna bakåt långs med sidan av kroppen. Bromsa tillbaka 

till utgångspositionen.  

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5min och upprepa serien. Utför 2–3 

serier. 

               

Utgångsläge                 Slutläge 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

10. Träning av axlarna 

 

Utförande:  

1. Placera en stol på golvet, gärna framför en spegel. Sitt på stolen med 

rak rygg. Håll hantlarna i axelhöjd.  

 

2. Lyft upp hantlarna turvist. Alternativt lyft hantlarna samtidigt med 

båda händerna.  

 

3. Gör 8–12 repetitioner. Vila 1–1,5 min och upprepa serien. Utför 2–3 

serier. 

               

Utgångsläge                Slutläge 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


