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Vem är jag?
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Vi blir fler och äldre
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Prognos av befolkningsförändring uppdelat per åldersgrupper, EU (%) 

The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060)

Ökning till ca 30 
% av totala 
befolkningen 
kommer vara 
över 64 år



Perspektiv på åldrande

2018-05-03 Tornstam Åldrandets socialpsykologi, 2005
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Träning kan förlänga livet (Sun et al., 2013) 
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Träning
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Nedvarvning

Styrketräning för äldre
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Känsloförändringar



• Hur beskriver dem fysisk aktivitet som meningsfullt i sina dagliga liv?

• Hur beskriver dem fysisk aktivitet som en resurs för att hantera sina dagliga
liv?

• Hur beskriver dem förståelse av fysisk aktivitet i sina dagliga liv?

Känsla av sammanhang

2018-05-03 10



1. Sociala relationer och omsorg
2. Positiv energi
3. Ökat självförtoende
4. Kunskap i och om träning
5. Vanan i att träna
6. Identifierar sig som en tränande person
7. Kvinnlighet

(Ericson et al, 2018)

Framgångsfaktorer till upplevd hälsa genom träning
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1. Bättre tankemässig förmåga
2. Förbättrat humör
3. Ökad livstillfredställelse
4. Ökat självförtroende och självkänsla
5. Minskade depressionskänslor
6. Mer social interaktion, mindre ensamhet
7. Förskjuta demens 

(Fyss, 2017; Faskunger, 2014)

Allmänna psykologiska hälsoeffekter av träning
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• Att börja styrketräna vid 65-70 års ålder ser det inte ut att negativt påverka den 
psykologiska hälsan, tvärtom. 

• Hoppfullheten ökar och de negativa känslorna sänks.
• Sociala relationer och omsorg, positiv energi, självförtroende, kunskap i och om 

träning, vanan i att träna, identiteten som en tränande person och kvinnligheten vad
gäller kroppen är alla hälsoresurser som deltagarna lyfte fram som viktiga i deras
strävan mot hälsa, genom styrketräning.

Sammanfattning
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…träna för att lägga liv till åren inte endast för att lägga år till livet! 
…forskning visar att träning ger en ökad hälsa & livskvalitet! 
…träna utifrån egna förutsättningar, och gör det regelbundet!

Mitt budskap till er…
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Research in Sport and Physical Activity (RISPA), Örebro universitet

Tack för mig! 
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