
 1 

 
 
 

Aktivt åldrande  
Att styrketräna som pensionär  
 
 

 
Seniormässan i Falun 2009  

 
 
 
 
 
 
 

 Författare:  Mary Andersson © 
  Fördjupningskurs D i Etnologi 

Högskolan på Gotland  
Vårterminen 2009 

Handledare: Owe Ronström 

S- 621 67 Visby 
 



 2 

Abstract 
Institution/Ämne Högskolan på Gotland/ Etnologi 
Adress Cramérgatan 3, 621 57 Visby 
Tfn 0498/299900 
 
 
Handledare Owe Ronström 
 
 
Titel och undertitel: Aktivt åldrande. Att styrketräna som pensionär   

Active aging. To strength training in old age  
Författare Mary Andersson  
 
Examinations form (sätt kryss) 
90 poäng 120 poäng X Examensuppsats Kandidatuppsats   
Magisteruppsats X Projektarbete Projektrapport Annan 
 
Ventileringstermin: Höstterm. (år) Vårterm. 2009 Sommartermin (år) 
 
 
The essay is about pensioners who are working out at a gym. My starting point is the research 

program "Culture of ageing” and the theory that pensioners in the post- and late modern 

society conquer new potential areas. I am studying the meeting between pensioners and the 

gym. How the pensioners conquer the gym, relate to their training and what makes 

them stay after the first introduction. The essay also touches on how the gym profiles 

themselves in their marketing and adapt at the equipment and training environment to meet 

pensioners' needs. 

 

The essay also touches on how previous research, social norms and pensioner organizations, 

have influence on decisions and choices about the gym work out of pensioners. Individual 

discretion against creation of norms and perceptions of a good old age. 

 

Aging actively is a standard but this standard is in an ongoing negotiation of an ever faster-

accelerating process. 

 
Keywords: pensioner, activity, solidarity, gym, training   
 



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

ABSTRACT........................................................................................................................................................... 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................................................................... 3 

INLEDNING ......................................................................................................................................................... 4 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................................................... 5 
TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................................................... 6 

TEORETISK INSPIRATION OCH UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................... 8 

UNDERSÖKNINGENS MATERIAL OCH TILLKOMST .............................................................................................. 12 

TOLKNING OCH DISKUSSION ..................................................................................................................... 15 

TRÄNINGEN SOM LÖFTE OM ”BOT”,  MOT KOMMANDE ÅLDERS HOT ................................................................... 15 
HUR GYMMEN ANPASSAS FÖR PENSIONÄRERNA ................................................................................................ 18 

GEMENSKAPENS BETYDELSE ............................................................................................................................. 21 
ANOMALIER SOM BEKRÄFTAR NORMEN ............................................................................................................ 27 
BEHOVET AV BEKRÄFTELSE .............................................................................................................................. 29 
PENSIONÄRERNAS AGERANDE PÅ GYMMET ....................................................................................................... 32 

Gymmet i februari ........................................................................................................................................ 32 
Gymmet i Maj .............................................................................................................................................. 33 

MAN SKA OCH MÅSTE TRÄNA. VÄRDET I AKTIVITET OCH FRIHET ...................................................................... 35 
IDENTIFIKATION OCH SAMHÖRIGHET ................................................................................................................ 38 
ATT SKAPA HANDLINGSUTRYMME OCH ERÖVRA POTENTIELLA UTRYMMEN ..................................................... 39 

SLUTSATS .......................................................................................................................................................... 43 

SAMMANFATTNING ....................................................................................................................................... 47 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................... ............................................................................ 49 

LITTERATUR ...................................................................................................................................................... 49 

ÖVRIGA KÄLLOR  ............................................................................................................................................... 50 

Tryckta ......................................................................................................................................................... 50 
Otryckta ....................................................................................................................................................... 50 

INTERVJUER ...................................................................................................................................................... 51 

Organisationer ............................................................................................................................................ 51 
Gym och friskvård ....................................................................................................................................... 51 

Om träning .................................................................................................................................................. 52 
FÄLTANTECKNINGAR  ........................................................................................................................................ 52 

BILAGOR ............................................................................................................................................................ 53 

BILAGA 1 .......................................................................................................................................................... 53 
BILAGA 2 .......................................................................................................................................................... 54 

 



 4 

 INLEDNING   

 
Under senhösten 2008 fick jag ryggproblem på grund av att jag tillbringat mycket arbetstid 

vid datorn. Hos sjukgymnasten jag sökte upp fick jag bot för dessa, men hon påpekade 

samtidigt att om jag inte rörde på mig mera skulle problemen snart återkomma. Dessutom 

tillade hon att det inte blir bättre med åren, problemen försvinner inte. Min man hade under 

några år regelbundet besökt ett gym i staden och jag beslutade mig för att följa med honom. 

När jag första gången drog kortet till gymlokalen trodde jag att de jag skulle möta var 

muskelbyggande män, tonåringar och yngre människor samt några entusiastiska motionärer. 

Men till min förvåning var de i minoritet! Istället mötte jag människor i alla åldrar. 

Tonåringar, högskolestuderande, yrkesarbetande och pensionärer. De sistnämnda gjorde mig 

mest förvånad, då de var de jag sist förväntat mig möta på ett gym. Under träningspassen 

gjorde jag deltagande observation av nyfikenhet, hur fungerade det egentligen med denna 

åldersblandning, både miljö och socialmässigt? Men mest intresserat studerade jag 

pensionärerna. De var sådana som jag kunde mött i mataffären och betraktat som sköra och 

bräckliga. Här kunde de ta i och lyfta vikter och träna i samma maskiner som alla andra!   

 

När det blev aktuellt att välja uppsatsämne till magisterexamen funderade jag på olika ämnen, 

tills jag insåg att jag faktiskt nästan varje dag hade ett framför ögonen. De månader som jag 

tillbringat på gymmet och den deltagande observation jag gjort av nyfikenhet, kunde bli min 

D-uppsats. Uppsatsämnet blev ålderspensionärer med fokus på deras träning på gym. Vad var 

drivkraften bakom deras besök i lokalen? Platsade en kategori som av samhället anses sköra 

och bräckliga i en styrketräningsmiljö? Frågorna i början var många, och det var inte lätt att få 

några svar. Gymträningen tycktes vara något de höll för sig själva och inte pratade om och i 

början kunde jag bara observera, sen öppnade sig fältet och jag blev en del av det, en större 

del än jag först förstod. Plötsligt en dag stod jag där och insåg att jag som uppsatsskrivare och 

sedd som forskare hade blivit en del i deras system och att jag börjat fylla en funktion som jag 

själv inte varit medveten om. Komplexiteten i fältet var större än jag någonsin kunnat ana och 

det är det uppsatsen ska handla om. Jag har inte funnit ett, jag har istället funnit många 

möjliga svar, på de frågor jag gick in i undersökningen med!  
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Syfte och frågeställningar 
 
Jag har brukat termen pensionär i min undersökning, den term som brukas i 

forskningssammanhang för den sociala kategorin jag studerat. När jag började min 

undersökning och presenterade den för fältet använde jag ”den äldre delen av befolkningen” 

för att undvika att lägga något samlingsord i munnen på de jag talade med. Men jag upptäckte 

att de själva använde ”pensionär”, så ibland sammanfaller termen på emisk och etisk nivå i 

uppsatsen. Men jag har även stött på motstånd mot ”pensionär”. Andra termer som ”senior”, 

”veteran” och ”de äldre” har använts. I citat och när jag referera till källor i min undersökning 

använder jag den term de själva benämner sig med.  

  

En pensionär är i uppsatsen en person som innehar ålderspension. Pensionsgränsen i Sverige 

är 65 år. Men det finns möjlighet att gå mycket tidigare i pension. Därför berör min uppsats 

personer från runt 60 år och uppåt som valt att gå i ålderspension, vilket gör att de är ca 20 % 

av befolkningen1. Utbudet av aktivitet i motionsform är idag mycket stort för personer som 

innehar ålderspension. Mycket av utbudet anordnas direkt av pensionärsorganisationerna och 

en liten del kommer från utomstående aktörer inom hälsa och friskvård. Pensionärerna har 

med sitt ökade antal, i kombination med att de är friskare och kapitalstarkare än tidigare 

generationers pensionärer, blivit en intressegrupp för aktörer på marknaden. Jag har med 

utgångspunkt från forskningsprogrammet Åldrandets kultur och deras teori att pensionärerna 

söker sig till nya potentiella utrymmen valt att studera ålderspensionärer som tränar på gym. 

Jag har studerat detta i mötet mellan pensionärerna och gymmen som aktörer. Men fokus i 

undersökningen riktas också på förbunden som sammanhållare och normskapare för den 

sociala kategorin pensionärer. De gymtränande pensionärerna är ännu bara en mycket liten 

grupp, därför fokuseras också undersökningen på hur de skapar sig handlingsutrymme och 

försvarar sitt val att styrketräna.  

 

• Varför väljer pensionärerna att uppsöka gymmen?  
• Vad säger sig gymmen kunna erbjuda pensionärerna och med vilka motiveringar? 

• Hur ses och stöds valet att styrketräna av pensionärsorganisationerna?  
• Vad inverkar till att de efter introduktionen ska stanna kvar? 
• Hur skapas handlingsutrymme och försvaras valet att stanna kvar av pensionärerna?  

 

                                                 
1 http://statistik.forsakringskassan.se/portal/page?_pageid=93,232875&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Tidigare forskning  
 
Forskningen kring äldre har främst utgått från fyra olika fält, den medicinska gerontologin, 

socialgerontologin, socialpsykologin och etnologin.  

 

Den medicinska gerontologin växte fram runt 1940-talet och var en följd av den ökade 

medellivslängden (NE 2009). Det var först nu man började upptäcka och kunna särskilja 

sjukdomar som kom med åldern. För att kunna vårda och ta omhand dessa personer krävdes 

en ökad förståelse vad dessa sjukdomar innebar och hur de yttrade sig.  

 

Under mitten på 1950-talet utvecklades forskningen och de äldres plats i samhället fick en 

betydande plats i gerontologin. Ur detta föddes den socialgerontologiska forskningen. Den 

blev ett komplement till den medicinska forskningen och kom att behandla 

samhällsstrukturen, den ekonomiska fördelningen, värderingar och förändringar i samhället i 

relation till åldrandet och till olika åldersgrupper (NE 2009). Vid denna tid syns i forskningen 

vad socialgerontologen Lars Tornstam kallar överspridning. De folkliga föreställningarna om 

att industrialiseringen och urbaniseringen skulle haft en negativ effekt på äldre sprids vidare 

in i forskarvärlden. Grundtanken är att bondesamhället med flergenerationsboende splittrats 

och de gamla nu inte längre kan bidra med den kunskap och arbetskraft de tidigare gjort. De 

anses ha blivit sittande ensamma och bortglömda på avfolkade orter eller i lägenheter i 

städerna (Tornstam 1993:164-170).  ”Disengagemangsteorin” utvecklas och föder vidare 

tankar om de gamlas rollförluster, ”eländesperspektivet” tar över forskningen. De gamla sägs 

uppleva alienation som innefattar, maktlöshet, meningslöshet, normlöshet, isolering och 

främlingskap (Tornstam 1993 efter Seeman 1961).   

 

1977 startar i Sverige forskningsprogrammet Äldre i samhället- förr, nu och i framtiden. 

Genom nya undersökningar slog de hål på myten om ensamma äldre, istället fann de väl 

integrerade åldringar både på landsbygden och i städerna. Men teorin låg kvar, att detta 

positiva forskningsresultat kunde bero på kulturell eftersläpning (Tornstam 1993:170-179). På 

grund av ökande antal äldre blev programmets uppgift att finna åtgärder som skulle 

”uppskjuta de äldres övergång från att vara en oberoende grupp till en beroende grupp” 

(Tornstam 1993:197). Man ansåg att de gamla var en resurs som skulle tas tillvara. Olika 

försöksprojekt startade som skulle aktivera de äldre. På så sätt skulle de inte bli alienerade och 
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hålla sig oberoende längre av vård- och hjälpinsatser från samhället. En följd av detta blev att 

flera aktivitetscentra öppnades för de äldre, som Mariahissen i Stockholm (Tidemalm 1995). 

Aktivitet blev honnörsordet, och grunden lades till en ny teoribildning inom äldreforskningen, 

”aktivitetsteorin” att de som levde en aktiv ålderdom skulle få en god ålderdom. Ett syfte 

inom forskningsprogrammet Äldre i samhället- förr, nu och i framtiden var en gemensam 

vinning, de äldre skulle få ett rikare liv och samhället spara pengar (Tornstam 1993:213). 

Forskningen inom programmet var en motreaktion på disengagemangsteorin, men Tornstam 

betonar självkritiskt att den ändå byggde på grunderna från den. Aktivitet blev motpolen till 

disengagemang och en överdriven tilltro kom att sättas till ett aktivt liv. Tornstam beskriver 

samma fenomen i annan forskning utanför programmet. Inom gerontologin hade det vuxit 

fram en syn, ”victim blaming” (Tornstam 1993 efter Crawford 1977), där samhällets 

produktivitets- och effektivitets ideal styrde synen på de äldre. Det var upp till de äldre att 

själva förvalta sina liv på rätt sätt, att med aktivitet förebygga ohälsa (Tornstam 1993:213).  

 

Lars Tornstam har efter programmet Äldre i samhället- förr, nu och i framtiden bedrivit en 

mer tvärvetenskapligt forskning, där han kombinerat socialgerontologin med socialpsykologi. 

I Åldrandets socialpsykologi går Tornstam från makro- till mikronivå inom åldrandet. Här 

sätts åldrandet in i sin samhällskontext samt i socialpsykologin och landar slutligen på 

individnivå (Tornstam 2005). Han menar att om äldre idag tillåts av samhället kan de utveckla 

ett ”gerotranscendent” tillstånd likt zenbuddismen. Enligt Tornstam kan det vara början på ett 

nytt sätt att forska och öppna för en ny förståelse av äldre, en intressant teori då äldre idag 

tycks ha större val än någonsin att styra över sina liv och åldrande (Tornstam 2005). Men 

samhället har ännu inte anammat dessa idéer, utan i en vad som tycks som en dubbel 

hermeneutik lever samhället och forskningen i ett symbioslikt tillstånd där de båda stöder 

varandra och där idealet är att en aktiv ålderdom är att föredra. Något som denna uppsats visar 

på.  

   

Etnologin har valt en annan infallsvinkel och studerat de uttryck pensionärerna själva 

använder och producerar. Ett exempel på det är Minnets spelrum. Sverker Hyltén-Cavallius 

avhandling visar hur musik används inom äldrevårdens olika områden, men även av de äldre 

själva, för att gestalta ett gemensamt förflutet, men också ett gemensamt nu (Hylten-Cavallius 

2005). En annan etnologisk forskning har bedrivits av Ninni Trossholmen. Hon visar hur 

tidigare livsföring och ursprung (klass) inverkar på synen att gå i pension, men även den 

livskvalitet som individen kan skapa och uppnå på sin ålderdom (Trossholmen 2000).  



 8 

 

Forskningsprogrammet Åldrandets kultur som pågick mellan 1993-19962 har studerat hur 

aktiva pensionärer väljer att utöva och skapa sin tid som pensionärer. Här ligger fokus på de 

som gick i pension i slutet på 1980- och 1990-talet. De är betydligt fler än någonsin tidigare, 

de har bättre hälsa vid sin pension och de är kapitalstarkare än sina föregångare. Åldrandets 

kultur har forskat på resor, dans, musik, men även modern folklore och utformandet av 

gratulationskort vid pensioneringen. Modernitet är ett viktigt nyckelbegrepp. Det är moderna 

pensionärer som är ute på pionjärmark, som bryter mark och skapar nya vägar, en slags 

”populärkultur” för äldre. Dikotomin passivitet och aktivitet har ställts emot varandra, 

ambivalensen att bli äldre, ironiseringen inom kategorin pensionärer om ålderdomen och hur 

det är att åldras som invandrare i Sverige har behandlats inom programmet.  

 

Teoretisk inspiration och utgångspunkter 
 
För en yngre generation kan vid första anblicken pensionering innebära ledighet, frihet från 

ett arbete, en möjlighet att ägna sig åt vad helst man önskar. Men vid en närmare granskaning 

så finner man att denna kategori är lika påverkad av samhällsnormer och förväntningar som 

alla andra grupper i samhället.  

 

Forskningsprogrammet Åldrandets kultur, utgick från att dagens pensionärer var en ny social 

kategori. Med ny social kategori menades att de inte hade några egentliga förebilder i tidigare 

generationer, då en rad variabler förändrats och ändrat förutsättningarna. Pensionärerna hade 

blivit kapitalstarkare och friskare, vilket innebar att de blev både rörligare och fick mer 

inflytande i samhället. En annan viktig faktor var att de ökade i antal, och kommer öka ännu 

mer då 1940- och 1950-talisterna avgår med pension. De kom i och med detta att ta plats i 

samhället på ett helt nytt sätt, de skapade sig nya potentiella utrymmen, där de kunde utöva 

aktiviteter på sin nya ”fria tid”. Med ”fri tid” avses den tid som tidigare ägnades åt 

förvärvsarbete (Ronström 1998:16-17). Pensionärsförbunden växte sig större och fick fler 

medlemmar och mer samhällsinflytande än tidigare.   

 

                                                 
2 Forskningsprojekt Åldrandets kultur var ett samarbete mellan institutet för folklivsforskning vid Stockholms 
universitet och Forsknings och utvecklingsenheten vid Resursförvaltningen för skola och socialtjänst i 
Stockholm. Det har ägnat studier av medelålders och äldre människor i dagens Sverige: Pensionärers 
levnadsvillkor; framväxten av en ”pensionärskultur”; dess arenor och expressiva former. Huvudinriktningarna 
har varit etnologiska, antropologiska, statsvetenskapliga och historiska. 
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Idag har detta stabiliserats något, ökningen fortsätter men inte i samma snabba takt. De 

kommande 30 åren beräknas en ökning ske på 6 %. Förbunden räknar dock på en större 

ökning av medlemsantalet, då bara ca 40 % av de med ålderspension idag är anslutna till 

någon pensionärsorganisation. Men det är inte ökningen som är den viktigaste aspekten, utan 

kategorihanteringen. Kategorin pensionärer har idag fått nytt namn och delas in i minst två, de 

”yngre äldre” och de ”äldre äldre”. Tydligast syns detta i väntjänsten där pensionärer hjälper 

andra pensionärer med saker som handla, läsa och läkarbesök som de inte längre själva klarar 

av. De yngre äldre som också är de mest aktiva fortsätter att skapa sig nya potentiella 

utrymmen och nya normer. Detta har gjort att ålderspensionärerna som idag är ca 20 % av 

befolkningen, har kommit i nytt fokus för aktörerna på marknaden. De är kapitalstarka och 

har sin ”fria tid” och de är pigga, friska och förväntas vara aktiva. Det gör att de betraktas som 

potentiella köpare och brukare av olika tjänster och kampen om dem som grupp har alltmer 

intensifierats (Mannerfelt 1999:42-45).  

 

I diagrammet nedan illustreras detta. 

 

 

Jag har valt att placera en gymtränande ålderspensionär i mitten på diagrammet. Vid sin 

pensionering får personen ”fri tid” att disponera, denna nya tid utövas i vad som på bilden 

betecknas potentiellt utrymme. Begreppet är hämtat från den engelska psykiatern Donald 

Winnicott. Han har utvecklat en teori om barns utforskande av världen genom lek. Leken 

leder barnets utforskande i allt vidare cirklar, längre och längre bort från modern. I dessa 

cirklar uppstår ett potentiellt utrymme som skapas mellan subjekt (barnet) och objekt 

(omvärlden) (Winnicott 1981:130-131). Etnologen Owe Ronström har utvecklat Winnicotts 
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teori vidare och flyttat den från individ till kollektiv, från barn till pensionär, från psykologi 

till kulturteori. I takt med den ökade rörligheten bland människor i det postmoderna eller 

senmoderna samhället, ”tvingas allt fler människor att ersätta en välkänd, pålitlig 

vardagsverklighet med en ny okänd” (Ronström 1998:19). Ronström hämtar också tankar i 

Ungdomstidens sociala historia av Michael Mitterauer om hur den moderna 

ungdomskulturens utveckling har samband med att unga människor fick tillgång till nya 

utrymmen de själva kunde gestalta, samtidigt som de blev resursstarkare (Ronström 1998 

efter Mitterauer 1988). Överflyttat på pensionärerna som social kategori konstaterar Ronström 

att pensionärerna likt ungdomarna är resursstarkare idag än sina föregångare, de är även fler 

än tidigare. Omständigheterna är alltså gynnsamma för att de ska kunna utveckla en kultur likt 

Mitterauers teori, fast en pensionärskultur. Denna utveckling sker under pensionärernas ”fria 

tid” och utrymmet erövras av pensionärerna, som Winnicott beskriver, i allt vidare cirklar i 

samhället i flera nya potentiella utrymmen. Det sker i ett samspel med deras nya ekonomiska 

möjligheter, men även som en följd av den ökade rörligheten som det post- eller senmoderna 

samhället tvingar fram (och möjliggör)3 (Ronström 1998:17-23).  

 

I det erövrade potentiella utrymmet uppstår ett samspel mellan demografiska, ekonomiska, 

sociala, medicinska och kulturella faktorer (Hyltén-Cavallius 1998:27), något som Mannerfelt 

i Det rätta pensionärslivet. Ideal, moral och civilisation sett tendenser på när hon studerat 

rådgivningsböcker och broschyrer som vänder sig till pensionärer. Där verkar stat, kommun 

och landsting tillsammans med aktörer på marknaden som studieförbund, banker, 

försäkringsbolag, religiösa grupper och pensionärsorganisationer. Mannerfelt beskriver att ett 

tänkbart motiv som förenar dessa institutioners engagemang är en önskan om socialt 

inflytande på en övergripande nivå (Mannerfelt 1999:42-50). Det potentiella utrymmet 

förhandlas alltså fram mellan subjektet (pensionärerna) och objektet (den utomstående 

aktören).  I uppsatsen uppträder som objekt gymmen, pensionärsorganisationerna, media och 

de pensionärer som valt att inte träna på gym men ändå valt att vara aktiva och de 

gymtränande pensionärerna är subjektet. Eftersom de har ett gemensamt mål, ”aktivitet”, så 

faller det individuella handlingsutrymmet på diagrammet samman med aktörernas 

normskapande.  

 

                                                 
3 Möjliggör (min kom.) Syftar jag till möjligheten att förflytta sig bekvämt och fort i samhället vilket skapat en 
ny sorts pensionärsturism.  
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Men det potentiella utrymmet är egentligen större, det finns fler val. Jag har inspirerats av 

Ronströms tre åldranden, ”det goda åldrandet”, ”det onda åldrandet” och ”det fula åldrandet”. 

Till vänster i diagrammet finns ”det goda åldrandet” det innebär ett aktivt rörligt liv i social 

samvaro med andra. Till höger finns ”det onda åldrandet”, motpolen till ”goda åldrandet”. Här 

väljer pensionären ett passivt liv (ett liv som Kronblom fått symbolisera i seriernas värld) och 

ofta ett med få sociala kontakter. Längst till höger ligger ”det fula åldrandet”, ett åldrande som 

göms undan i samhället, där kropp eller sinne eller båda i en kombination inte längre fungerar 

som de ska och personen är i hjälpbehov av andra för att klara sin vardag (Ronström 1998:34-

36). Då uppsatsen handlar om aktiva pensionärer, har jag valt att inte beröra denna sida mer 

än som ett ”hot”. Skulle de välja något från ”det onda åldrandet” känner de ett hot eller en 

rädsla för att sluta i ”det fula åldrandet”, som en motreaktion kastas de då till det individuella 

handlingsutrymmet som ligger på vänster sida.  

 

Många pensionärer väljer den dagliga promenaden och/eller ett aktivt liv inom 

pensionärsföreningen. Det kan innebära motionsformer som boule, dans, bowling, men också 

mera kreativa aktiviteter som lärande, hantverk eller kortspel som bridge för att undgå ”det 

onda åldrandet” eller ett slut i ”det fula åldrandet”. Aktiv innebär oftast inte fysisk aktivitet i 

form av hårdare idrottsutövning, men kan göra det. Mina informanter har valt en fysiskt 

mycket krävande träningsform och detta leder till ytterligare två motpoler. Jag har hämtat 

inspiration hos Michail Bachtin och hans analys av François Rabelais verk i RABELAIS och 

skrattets historia. Bachtin har undersökt och analyserat hur fransmannen Rabelais använt 

humor i renässansens samhällssatir. Han brukar där begreppet den ”groteska kroppen”, för en 

kropp som går över sina gränser.  

 

”[...]de viktigaste händelserna i den groteska kroppens liv, akterna i det kroppsliga dramat – 
ätandet, drickandet, förrättandet av naturbehov (och andra avsöndringar: svettningar, 
snytning, nysning) samlag, havandeskap, förlossning, växt, ålderdom, sjukdom, död, [...] – 
utspelas vid kroppens och världens gränser eller vid den gamla och nya kroppens början och 
slut sinsemellan oupplösligt sammanflätade.”(Batchtin 1986:314). 
 

Av citatet ovan framgår att naturliga kroppsliga funktioner kan bli groteska hos en människa 

under vissa föresättningar. ”Överdrift, hyperbolism och omåttlighet brukar allmänt betraktas 

som utmärkande kännetecken för den groteska stilen” (Batchtin 1986:301). Enligt Bachtin så 

bygger den groteska kroppen på relativistiska värdesystem eller normer som kan vara 

allmängiltiga bara i vissa miljöer. Jag har inspirerats av denna teori och skapat två groteska 



 12 

kroppar anpassade till styrketräning, pensionärer och 2000-tal, den ”groteska kroppen” till 

vänster i diagrammet och ”groteska åldrandets kropp” till höger. En grotesk kropp likt den till 

vänster är hos filmhjälten Arnold Schwarzenegger helt normal, medan pensionärer med 

samma muskelbyggnad kan upplevas som groteska inom den egna gruppen. Jag har i 

diagrammet fört in ett urval aktiviteter från tre pensionärsorganisationer (PRO, SPF, RPG), 

och rangornat dem efter genomsnittlig popularitet. I mitten på bilden finns den populäraste 

aktiviteten dans, och närmast den groteska kroppen en mer ovanliga aktivitet styrketräning på 

gym. På andra sidan diagrammet finns ”groteska åldrandets kropp” som delvis kan likställas 

med det ”fula åldrandet” hos Ronström. Som hos Ronström kan detta vara en kropp som inte 

längre förmår ta hand om sig själv, en grotesk kropp som gått över sina gränser enligt 

Bachtin. Men den kan också för de styrketränande pensionärerna stå för enklare störningar i 

de kroppliga funktionerna, som mindre rörlighet eller sämre balans som av andra pensionärer 

anses som normala åldersförändringar.  

 

I boken Åldrandets socialpsykologi delar sociologen Lars Tornstam in åldersförändringarna i 

två olika typer, ”primäråldrandet” och ”sekundäråldrandet” . Med utgångsläge i att åldrandet 

är en pågående process, studerar han egenskaperna hos de två olika typerna. Den första typen, 

”primäråldrandet”, är irreversibelt dvs. det är inte omvändbart och kan bara fortgå i en 

riktning (vi blir äldre). Det är även kumulativt, alltmer läggs till det föregående. Till slut 

avslutas livet med döden och det finns inget sätt att stoppa processen. Det ”sekundära 

åldrandet” kan vara både irreversibelt och kumulativt, men till skillnad från det primära 

åldrandet går det att stoppa processen. Till det sekundära åldrandet räknas sjudomar som 

uppstår genom t.ex. dålig kosthållning eller annan dålig livsföring. Genom att ändra beteende 

mönster kan också det sekundära åldrandet ändras. Tornstam påpekar vikten av att skilja på 

dessa åldranden i forskningen, då det kan ha avgörande betydelse i fråga om vad som är 

åldersrelaterade begränsningar och vad som är begränsningar på grund av sjukdom (Tornstam 

2005:29-32).    

 

Undersökningens material och tillkomst  
 

Undersökningens material är från våren 2009. Utgångspunkten har varit det lokala gymmet 

som drivs i Nautilus regi.  Jag har använt mig av metoderna observation och deltagande 

observation. Jag har i en första fas enbart iakttagit pensionärerna, hur de agerar i och brukar 
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gymlokalen. I en andra fas har jag provat deras sätt att träna för att själv känna och uppleva 

maskiner och viktbelastning. När jag började söka människor för intervjuer så förde jag 

samtal med pensionärer om träning i samband med mina egna gymbesök. De flesta av dessa 

ledde inte till några intervjuer, men antecknades i fältdagboken. Dem har jag brukat som en 

bakgrundsförståelse i uppsatsen och inför utformandet av intervjuerna med informanterna. 

Informanterna består av några fler än de sju som redovisas i uppsatsen, men dessa har valts ut 

för att de representerat sina kategorier, gymtränande pensionärer och aktiva ej gymtränande 

pensionärer. De pensionärer som tränar på gym har jag intervjuat med stöd av en 12 punktlista 

(se bilaga 2). Dessa punkter har bildat en bakgrund. Men ofta har samtalet fått ta sin egen väg 

mellan dessa punkter och jag har låtit informanterna tala fritt och lägga till egna tankar runt 

styrketränande. Några av dessa intervjuer har skett över telefon, då jag valt att intervjua 

pensionärer som går på andra gymkedjor i Stockholmsområdet för att bredda perspektivet. 

Nästan alla intervjuer är bandade med skrivna kommentarer till. Några få har skett spontant 

utan förberedelse och då har anteckningsblocket fått användas, vid andra tillfällen har 

informanten velat att jag enbart skulle anteckna. Några informanter har också velat vara 

anonyma och i dessa fall har jag ändrat deras namn.   

 

För att få en inblick i och förstå hur träning anordnas, planeras/läggs upp, marknadsförs och 

beskrivs av aktörerna som ”säljer” dessa tjänster har jag intervjuat gyminstruktörer, 

friskvårdsinstruktörer, sjukgymnaster och suttit med på de föredrag som hölls på 

seniormässan i Falun av friskvårdsaktörer för pensionärer. Jag har också intervjuat 

friskvårdsrepresentanter från PRO, SPF och RPG, för att få en inblick i förbundens syn på 

träning och aktivitet bland medlemmarna.  

 

I undersökningen har jag också brukat mediamaterial i form av de tre förbundens hemsidor, 

samt de medlemstidningar som utkommit under våren 2009 under min undersökningsperiod. 

Jag följde upp mediabevakningen efter seniormässan i Falun och studerade vad de valde att 

återge och referera av mässan i tidningar och radio. Materialet består också av broschyrer som 

gets ut av PRO, SPF, RPG och friskvårds- och motionsaktörer på marknaden som riktar sig 

till pensionärer.  

 

Utöver detta har jag samlat upplevelser av samvaron inte bara på fältet (gymmiljön), utan 

även på andra fält direkt eller indirekt anknutna till det så som seniormässan och i umgänge 

med pensionärer utanför gymmet. Jag har provat på andra aktiviteter, som inomhusboule och 
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linedance, pratat med pensionärer som valt att inte träna på gym, men ändå för aktiva liv, för 

att bredda bilden av synen på aktivitet när man åldras som finns bland pensionärerna. Det är 

här jag funnit de aktiva, ej gymtränande pensionärerna till mina intervjuer. Jag har under 

intervjun valt att låta dem tala fritt om aktiviteter och synen på aktiviteter, för att sedan fråga 

om deras tankar om styrketräning, gym och vad de tycker om pensionärer som valt denna 

träningsform.  
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TOLKNING OCH DISKUSSION 

Träningen som löfte om ”bot”, mot kommande ålders h ot 

”Hej Välkomna! Jag heter Veronica Afzelius och jobbar på Må bättre här nere som personlig 

tränare.[...] Jag brinner verkligen för det här! Och det är av en anledning, för jag vet att det 

räddar liv. Det räddar liv och förlänger liv”.  

 

Jag sitter i ett konferensrum i Folkets Hus. Faluns första seniormässa pågår och jag sitter på 

ett föredrag för pensionärer, där en av Sveriges gymaktörer ska presentera sin verksamhet. 

Veronica fortsätter sitt föredrag, hon håller i en penna och ritar diagram och tabeller på tavlan 

längst fram i salen. ”Det kanske ni har känt och märkt själva, att ni inte ser likadan ut som för 

som för 30 år sedan?” Ingen svarar direkt på frågan utan ett mummel till svar hörs. Veronica 

pratar vidare om alla åldersförändringar som sker i kroppen då den åldras. Med jämna 

mellanrum hummar och mumlar åhörarna, som består av övervägande kvinnor och några få 

män. Hon berättar med inlevelse och när hon kommer till något som hon tycker är extra 

viktigt ändras röstläget och hon vänder sig till åhörarna. ”Hur kan man då komma tillrätta 

med det här, hur kan man ändra en sån sak?” Veronica inväntar inte något svar utan fortsätter 

med energisk röst ”Gissa vad jag tänker säga... träna! Träning!” Ett jakande svar hörs i salen. 

Veronica fortsätter med att dela ut ett papper med rubriken Vad styrketräning och 

regelbunden fysisk aktivitet gör för dig! Där lovas allt från ökad muskelmassa, som kommer 

först på papperet, ökad cirkulation, fettförbränning och välbefinnande, till sänkt blodtryck, 

minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, blodproppar och tjocktarmscancer. ”Det 

finns inte ett enda läkemedel som är bättre än träning i att förhindra sjukdom och göra det 

lättare vid sjukdom” påstår Veronica med iver och övertygelse i rösten. Men en kvinna är 

osäker ”ja hm..artros och träning?” Veronica svarar snabbt ”mycket viktigt med träning även 

vid artros”. Kvinnan påpekar ännu en gång att hon har artros och att det gör ont att träna. 

Veronica fortsätter i ett övertygande tonläge, ”då behöver du kanske stärka upp runt knäna?” 

kvinnan mumlar ett knappt hörbart ja ”med styrketräning”. Kvinnan mumlar ett joo, ” Så 

kommer du få mindre problem med smärtan”. Kvinnan hummar vagt och verkar inte 

övertygad utan fortfarande oroad.  

 

Veronica släpper snabbt ämnet, då inte föredraget verkar gå i den riktning hon tänkt sig. Hon 

tar ny sats ”JAHA, hur gör man då om man ska börja träna?” Den starka betoningen på det 
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nya ämnet får alla att släppa tankarna på det man tidigare pratat om. Veronica går igenom 

punkt för punkt på tavlan hur man går tillväga. Först hälsokontroll, sen lätt intensitet på 

träningen, successiv belastning och långsam ökad belastning. Till alla som nu tvekar om 

nyttigheten och behovet av att träna säger Veronica ”Man har samma procentuella 

muskelutveckling vid 75 års ålder som när man är 25, men det kan ta lite längre tid”. Veronica 

tittar ut över åhörarna och säger att hon kan se en ”Afropower tjej” bland dem och frågar 

henne om hon gillar sin tränig. Kvinnan svarar med ett glatt ja. Veronica ser ut över de övriga 

och frågar om det är fler som tränar. En kvinna nämner stavgång. ”Åh va bra”, utbrister 

Veronica. För att försäkra sig om att hon har åhörarna med sig frågar hon om de ”inte känner 

lite så här å gud man kanske skulle börja träna?”. En kvinna nämner att det är dyrt att träna. 

Snabbt får hon till motargument att läkemedel också är dyra och att ett medlemskap inte 

kostar mer än en Snickers om dagen. ”Jag säger inte att ni ska träna hos just oss, men ni måste 

träna!” Veronica har ännu en gång ändrat röstläge för att betona något viktig. Det ligger en 

tillrättavisande stämning i rummet efter hennes kommentar om priset för att träna (en 

Snickers) och priset för att inte träna (läkemedel). Denna mening upprepas flera gånger under 

föredraget för att understryka betydelsen av träning. Den börjar alltmer låta som ett hot. ”Ni 

måste träna”. Vad händer annars? Jag noterar att många slänger en blick på papperet de fått 

tidigare varje gång Veronica upprepar meningen. Kanske de funderar på höga blodtryck, 

hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och blodproppar? Vad vi alla fått veta som suttit på 

föreläsningen är att vi måste träna. Inte hos just dem (Må bättre), men någonstans eller på 

något sätt. Veronica har försökt ”öppna våra ögon”, fånga vår uppmärksamhet. Mina tankar 

vandrar till de väckelsemöten som hölls hos frikyrkor och nykterhetsrörelsen runt 1900-talets 

början. Följer ni våra råd blir livet mycket bättre, vi har ”bot” och ”bättring” för alla.  

 

Veronica talar om träning som något ”botande”, att det inte finns någon medicin som är lika 

bra som träning. Alla skulle kunna känna sig träffade när hon sa ”Ni måste träna”. Lappen 

som delades ut (se bilaga 1) berör inte bara kvinnan med atros, som fick veta att det var 

”mycket viktigt med träning”, eller andra åhörare med sekundärsjukdomar. Den lovar också 

bot mot primäråldrandet, som ökad muskelmassa, ökad hållfasthet och funktioner i senor och 

ledband. På lappen finns också andra anledningar till att träna, som kan vara 

eftersträvansvärda utan att kunna kopplas direkt till ålder och åldrande, ökad uthållighet, 

välbefinnande, och förbättrad sömn. Veronica talar också om hur roligt det är att träna och 

berömmer dem som gör det. Men det intressanta är vad Veronica inte säger. Vad händer om 

man inte tränar? Lappen talar inte bara om Vad styrketräning och fysisk aktivitet gör för dig! 
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som står i rubriken. Byter man ut orden ’ökar’, ’sänker’, ’förbättrar’, ’motverkar’ och 

’minskar’ som börjar meningarna mot ’minskar’, ’ökar’, ’försämrar’, ’bidrar till’ och ’ökar’ så 

skulle rubriken på papperet kunna bli Vad fysisk inaktivitet gör mot dig! 

 

Under mässan talar jag med flera friskvårdsaktörer med gymträning på sina program. Jag 

möts av liknande argument. Man måste och det är viktigt att träna. Hotet om man inte tränar 

är sekundäråldrandet det fula åldrandet och det groteska åldrandets kropp. Men träning är 

viktig på andra sätt en återkommande motivering är den ökade reaktionsförmågan. Veronica 

från Må bättre, 3sjukgymnaster och Lars (sjukgymnast), Per (instruktör) på Lugnets 

Fysiocenter talar om betydelsen av den ökade kommunikation mellan nerver och muskler som 

uppstår då man tränar. Genom att upprätthålla denna kommunikation kan pensionären nå 

psykiska fördelar med träningen. Indirekt beskrivs träningen ”bota” olika former av 

minnessvaghet som uppstår då individen blir äldre. Ben och armar kommer att reagera 

snabbare på hjärnans signaler än hos en otränad person. Veronica påvisar i sitt föredrag att en 

studie visat att 21-åringar som inte tränade hade sämre reaktionsförmåga än 70-åringar som 

tränade. På så sätt beskrivs träningen som en slags socialdoping där pensionären håller sig 

både minnespiggare och kroppsreaktionssnabbare.  

 

Pensionärerna kan genom att fysiskt aktivera sig också förebygga att de hamnar i det fula 

åldrandet genom svikande minne och demens.  När jag frågar 3 sjukgymnasters representant 

vid montern om hon hört deras gymbesökare beskriva några förbättringar de upplevt av sin 

träning, nämner hon att många nu beskriver att de fått en bättre balans än tidigare. Det gör att 

de nu går ut på vintern ”att de faktiskt vågar sig ut fast det kan vara halt”. Det har lett till att 

de indirekt av träningen fått ett rikare socialliv än innan, då de kan vara aktiva hela året och 

inte blir fast i sina bostäder. Även Lars och Per från Lugnets Fysiocenter bekräftar detta. 

Träningen gör att deras besökare kan delta i andra aktiviteter på ett helt nytt sätt. De ser till 

hela människan och har som 3 sjukgymnaster i sin verksamhet också pensionärer som 

kommer dit på remiss som genom sin träning utökat både sitt fysiska och sociala 

handlingsutrymme. Ronström skriver i Russindisco och seniordans att hotet för individen är 

att inte kunna leva upp till grundläggande värden i det moderna samhället så som 

”ungdomlighet, effektivitet, aktivitet, rationalitet” (Ronström 1997:11-15). Dikotomierna 

”ensamhet och gemenskap” och ”osjälvständig och självständig” ställs här i kroppslig fokus. 

Kan du inte själv hantera din kropp så blir du ensam, då du inte når ut till gemenskapen och 
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aktiviteten. Det innebär även att du förlorar din självständighet och att du inte uppfyller 

ungdomlighet, rationalitet och effektivitet, du är istället beroende av andra.   

Hur gymmen anpassas för pensionärerna  
 
Ronström skriver att det post- eller senmoderna samhället tvingar människor att ersätta en 

”välkänd, pålitlig vardagsverkliget med en okänd” på grund av den ökade rörligheten 

(Ronström 1998:19). Det kan också stämma på gymmen. I takt med att pensionärerna blivit 

alltmer hälsomedvetna så försöker de utvidga sina potentiella utrymmen för hälsa och 

friskvård. Det post- och senmoderna samhället förespråkar idag träning som ”bot” och ett nytt 

potentiellt utrymme för alternativ medicin skapas i gymmen. 

 

Gymaktörerna beskriver att många har kommit dit med smärta eller olika brott på skelettet 

och tränat sig till en bättre form än de hade innan de blev sjuka eller fick smärtan. Träning 

botar smärta är ett budskap som sprids på seniormässan av friskvårdsaktörerna. Jag noterar att 

samtal vid montrarna ofta berör smärta och nedsatt rörlighet. Kan jag träna fast jag har artros, 

benskörhet eller andra fysiska problem? Svaret de får är samma. Alla kan träna efter sina egna 

förutsättningar. Det intressanta är att denna mening återkommer, alla kan träna och 

pensionärernas speciella förutsättningar lovar gymmen stå för.  

 

De speciella förutsättningarna är inbyggda i nästan alla gyms programutveckling och 

självpresentation idag. Gymmen riktar sig till alla individer oavsett ålder4, hälsotillstånd, 

muskelmassa eller rörlighet. För att betona att de speciella förutsättningarna också gäller 

pensionärer, framhåller gymmen ofta att de har äldre medlemmar. I Nautilus annons i SPF 

vårprogram 2009 står det: ”Många seniorer tränar på våra anläggningar idag och intresset 

bara ökar hos de äldre att träna och må bättre”. I Må Bättres clubkalender vår 2009, finns pass 

utmärkta som de kallar ”total senior” . När man surfar på gymmens hemsidor är det vanligt 

med bilder på gråhåriga människor, något under pensionsåldern i till syntes i god form. Karin 

Wahlström har analyserat reklam för pensionärsresor i sin artikel Resa med vuxen smak. Ett 

genomgående tema är att de avbildade är 10- 15 år yngre än målgruppen. Som modeller väljs 

personer i 50 årsåldern, lagom gamla att identifiera sig med, men inte för gamla för att 

avskräcka (Wahlström 1998:58-62). Detta stämmer bra på gymmens reklam på hemsidorna. 

Kropparna är gamla utan att ha fått några drag av det groteska åldrandets kropp, men de är 

                                                 
4 De flesta gym har en åldersgräns på 15 år, undantag ifrån denna regel finns hos några få som bedriver barn och 
ungdomsverksamhet.  
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inte heller för unga eller groteskt vältränade. Enligt Batchins ”grotesk” håller de sig inom det 

relativistiska värdesystemet och bryter inte mot pensionärernas eget normskapande.  

 

De speciella förutsättningarna skapas vid första besöket på gymmet av en personlig tränare. I 

introduktionserbjudandet ingår oftast ett eller fler träningstillfällen med en personlig tränare 

som följer med den nya medlemmen runt och visar hur lokal och träningsmaskiner fungerar. 

Gymmen är en okänd verklighet för de flesta äldre (men även för många yngre), så ett led i 

gymmens reklam och marknadsföring är att lova en personlig tränare de första gångerna. 

Ingen ska behöva gå in i det okända själv, under första besöket upprättas också av den 

personliga tränaren ett individuellt träningsprogram, speciellt anpassat till pensionärens egna 

förutsättningar. I träningsprogrammet skrivs numret på maskinen upp, vilka inställningar på 

maskinen han/hon hade vid genomgången med instruktören samt vikten på tyngderna. 

Träningsprogrammet kan liknas vid en ”karta” som skapar trygghet vid nästa besök, när det 

gäller rumslig navigering mellan maskinerna och deras inställning men också för träningen. 

En extra trygghet är att alla större gym idag är bemannade under hela öppettiden. Är det något 

som inte fungerar, eller om en olycka sker, så finns alltid personalen till hands.  

 

För att ytterligare underlätta så att alla kan träna beskriver en del gym att de införskaffat 

speciella maskiner med luft eller oljemotstånd, eller att de utvidgat maskinparken med 

alternativa maskiner som cyklar man trampar med armarna istället för benen. Andra gym har 

profilerats genom att utveckla olika former av alternativt tränande, som Lugnets Fysiocenter 

och 3 sjukgymnaster, som inriktar sig på rehabilitering bredvid den vanliga styrketräningen. I 

Järfälla har sporthallen satsat på ett speciellt kvinnogym som ligger i anslutning till det 

ordinarie gymmet.5 Andra gym har utvecklat en form av gemensamt gymtränande i grupp för 

pensionärer som kan ses som en utveckling av det individuella träningsprogrammet, fast med 

en tränare som deltar och styr under hela tränings passet. Något som här betonas av gymmen 

är gemenskapen i tränandet som man då uppnår på ett helt annat sätt än om man tränar själv. 3 

sjukgymnaster beskriver att många av de som tränar på dessa pass utvecklar en gemenskap 

under passen.  

 

Lugnets Fysiocenter beskriver gemenskap även bland pensionärer som inte tränar i grupp. 

”Om någon inte kommer på den vanliga tiden som han brukar träna på, så frågar de andra om 

                                                 
5 http://www.jarfalla.se/templates/page____14653.aspx 
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någon annan vet var Björn är idag t.ex.” säger Per när jag frågar om träningsgemenskap. Per 

berättar vidare att denna gemenskap ofta uppstår på plats, då de flesta inte känner varandra, 

utan träffats första gången på gymmet.  Må bättres Clubkalender för våren 2009, som 

skickats ut till alla hushåll i Falun, anger på baksidan att ”skäl till att börja träna är att man vill 

träffa likasinnade” 6. En lockvara hos gymmen är en påstådd gemenskapskänsla, men det 

betonas även att denna gemenskap är frivillig. Dag Tidemalm har som rubrik Aktiv, frisk och 

gemensam eller passiv, sjuk och ensam på sin forskningsrapport om Mariahissens 

pensionärscenter (Tidemalm 1995). Dikotomierna är väldigt starka och ofta återkommande 

inom forskningen om pensionärer, men också i deras eget tal. På gymmen är i regel 

styrketräningen ensam men den åtföljs av aktiv och frisk istället för passiv och sjuk. För att 

överbygga denna klyfta betonas ofta frivillighet i valet att träna ensam och hos de större 

gymkedjorna erbjuds alternativa kurser/pass till gymträningen, som innebär gemenskap i 

grupp som uppfyller ”aktiv, frisk och gemensam” normen.  

 

Jag bad Veronica på Må Bättre att beskriva hur pensionärerna valde i utbudet bredvid 

styrketräningen. Hon beskrev att ofta valdes kurserna/passen efter rörelseförmåga. Gympa var 

mycket populärt, men även yoga och chiboll för att de var mera lugna. Även Afropowerdance 

och pilates var populära. Bland pensionärerna var body pump ett mindre vanligt val. De hade 

en dam på 83 som deltog i denna aktivitet, men Veronica betonade att det var ett undantag. 

Som kompromiss hade gymmet hon arbetade på infört en form av seniorpass på de ordinarie 

aktiviteterna där rörelsetempot anpassats till en äldre kropps förmåga. Christina som arbetar 

på gymkedjan Sats berättar att deras pass för äldre också anpassas kroppsligt för pensionärer, 

men också musikmässigt: ”trallvänlig musik som schlager eller Lasse Berghagen”. Något 

annat som också togs hänsyn till vid dessa pass var ljudvolymen som lades lägre. Christina 

berättar att hon tror att äldre tränande gillar lite lägre volym. ”Kanske för att instruktören får 

kompensera den höga musiken med den fysiska coachningen och lite mera av den personliga 

kontakten” (Karvakhal 2009). 

 

Utöver att hjälpa till rätta, anpassa, trygga träningstillvaron och lova frivillig gemenskap, så är 

priset för träningen en viktig faktor i gymmens marknadsföring. De flesta av gymmen har 

någon form av introduktionserbjudande, som sedan följs av ett rabatterat pris för pensionärer 

eller seniorer. Andra rabatterade grupper är studenter och företagsanställda, men ofta ligger 

                                                 
6 Må Bättres Clubkalender vår 2009  
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pensionärernas kostnad något lägre. I vissa fall begränsas deras besökstid till förmiddag och 

eftermiddag då de har sin ”fria tid”. Gymmen beskriver två anledningar till denna 

begränsning. Dels så har de ofta tomma lokaler vid denna tid och dels vill pensionärerna ofta 

träna på lugnare tider tillsammans med andra i sin egen ålder. Populära klasser/pass bland 

pensionärerna läggs även på denna tid av den anledning att det då kommer flera än om de 

skulle läggas på kvällstid.  

 

Idag är pensionärerna 20 % av Sveriges befolkning och borde på så sätt vara en bra målgrupp 

för marknadsföring. Jag frågade flera olika aktörer om de gjort något speciellt för att 

marknadsföra sig hos pensionärerna. Många framhöll då de rabatterade priserna och de 

speciellt anpassade kurserna eller maskinerna. Andra svar jag fick var att man kontaktat olika 

pensionärsorganisationer, bjudit in dem, visat lokalerna och bjudit på kaffe med kaka. Men 

även svar som att ”vi gör ingenting”, som Lugnets Fysiocenter gav, förekom. Jag frågade då 

hur de värvade nya medlemmar och fick till svar att ofta förmedlades den första 

introduktionen av gymmet, genom bekanta eller genom rehabilitering. Pensionärerna söker på 

läkarens/sjukgymnastens inrådan upp träningsformen, eller så söker de själva upp den vid 

smärta. ”Mun-till-mun-metoden” tycks vara den vanligaste spridningsvägen för många 

pensionärsverksamheter. Tidemalm noterade den som mest vanlig på Mariahissen i Stockolm 

och Back på Västerås pensionärsuniversitet (Tidemalm 1995, Back 2001). De nya okända 

potentiella utrymmena tycks behöva en trygghet i form av garantier från trygga faktorer som 

vänner, bekanta eller läkare och sjukgymnaster som redan tillhör den trygg vardagsverklighet 

som Ronström beskriver.  

 

Gemenskapens betydelse  

 
PRO har rubriken Friskvård och hälsa på sin hemsida. Där kan man läsa ”friskvård innebär 

bland annat möjlighet att leva ett aktivt liv i gemenskap med andra.” Det står också att de 

utvecklar olika former av fysisk aktivitet som passar äldre människor. ”Det är viktigt att 

känna ”rörelselust”, till exempel genom dans, gymnastik, stavgång, boule etc. Alla 

motionsformerna som nämns är gemensamma. Det är först när de gör reklam för sitt 

riksmästerskap, som innefattar orientering, bridge, golf och boule, som man kan ana en viss 

individuell tävlan, som i orienteringen där man springer ensam. I alla grenar tävlar alla på 

samma villkor, utom i orienteringen då det finns flera åldersindelningar. Damerna har fem och 
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herrarna sex klasser. De börjar med upp till 64 år. Den sista för damer är över 80 år och herrar 

över 85 år. Till skillnad från gymmen, som talar om äldre som homogen åldersgrupp, så talar 

PRO i det här fallet om pensionärerna som 1-6 olika åldrar beroende på aktivitet.  

 

Forskningsprojektet Åldrandets kultur har gjort en liknande indelning. Där betonar man att 

barndom och ålderdom har vissa likheter. I tidig ålder liksom i äldre ålder är skillnaderna 

större mellan individerna räknat i år än när man är mitt i livet. Då märks inte en ålderskillnad 

på ett par år medan det under barndom och ålderdom kan skilja avsevärt på individers 

förmåga med bara ett par års ålderskillnad (Ronström 1998:23). Detta bekräftas då jag talar 

med PRO:s organisationsombudsman Ingrid Wentzel, ”mellan 67-79 år är nog de flesta aktiva 

[...] många äldre är förstås aktiva ganska högt upp i åldern”. Hon betonar 

generationsskillnaden som vuxit fram på senare år inom PRO. När jag frågar om det ändrat 

efterfrågan på aktiviteter så betonar hon att PRO är en mycket aktiv förening och att de hela 

tiden ställs inför utmaningen att tillgodose medlemmarnas efterfrågan och att det sker både 

bland de äldre och yngre medlemmarna. Hon beskriver också organisationen som eftersökt av 

aktörerna. ”Det är väldigt många som har ögonen på och vill ha samarbete med en så stor 

organisation”.  

 

När jag söker bland medlemsförmånerna på hemsidan kan jag inte finna några erbjudanden 

om gym och styrketräning. Ingrid hänvisar då till lokal nivå. På seniormässan i Falun besöker 

jag PRO:s monter och frågar om deras aktiviteter. Jag får deras info blad för våren 2009, men 

inte heller där kan jag finna annat än gymnastik, qigong, vattengymnastik, seniordans, 

bowling och boule. Även här finns bara gemensamma aktiviteter.7  

 

Jag väljer att söka upp Ludvikas lokalförening. Jag vet att de har fått en inbjudan till visning 

av lokaler och kaffe med kaka av gymmet i sporthallen. Lokalföreningen består av sju små 

delföreningar och jag vänder mig till Ulf Bolinder som står som kontaktperson för 

samorganiseringen. Till en början går samtalet trögt. Jag frågar om populära aktiviteter 

”Dansen är populär, det är den ju.. och sen är det stavgång, det är rätt mycket också ...ehuu det 

är nog.. jo det skulle jag nog tro det är som mest på.. är det nog så att säga.. sen förekommer 

det i alla varianter”. Återigen får jag gemensamma aktiviteter uppräknade, stavgången sker i 

grupp får jag veta. Jag frågar om det finns någon gymverksamhet bland medlemmarna 

                                                 
7 Välkommen till Falu PRO Våren 2009 
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”Jaa..jo...jag går själv där, men jag vet inte det är inte så populärt, i alla fall än så länge. Men 

det är klart, det går några själar där nere, visst gör det, men hur många det är vet jag inte, men 

kan gissa att det inte slagit igenom riktigt”. Ulf fortsätter att berätta att i dagarna (april) ska de 

gå ut med en kampanj, kommunen erbjuder PRO föreningen nedsatta priser på badhuset. 

Dessa går att kombinera med ett gymmedlemskap så man får tillgång till båda om man lägger 

en ”extra peng”. Han påvisar efter att ha erinrat sig att gymmet faktiskt sökt upp dem tidigare 

och erbjudit dem rabatterade priser.  

 

Eftersom jag faktiskt sett pensionärer, ganska många till och med, när jag själv tränat, så 

måste de komma någonstans ifrån. Jag kontaktade SPF. De har likt PRO rubriker om ämnet 

på sin hemsida Folkhälsa och Distriktsmästerskap. Under rubriken Distriktsmästerskap kan 

man läsa” SPF värnar om sina medlemmars hälsa. Vi vill därför stimulera våra medlemmar 

till såväl mentala som fysiska aktiviteter”. Föreningens fyra hörnpelare är fysisk aktivitet, bra 

matvanor, social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Distriktsmästerskapet hos SPF 

innehåller sex aktiviteter fler än PRO:s så som längdskidåkning, biljard, bordtennis, bangolf, 

bowling och schack. Men åldersmässigt har de samma uppdelning i 1-6 olika åldrar på sina 

mer krävande aktiviteter. Den pensionär som vill har också möjlighet att bli ”all round 

master”. Då krävs att han/hon deltar i 3 av de 10 valbara aktiviteterna. De som genomför detta 

belönas med diplom och medalj.8 Liksom hos PRO är nästan alla aktiviteter gemensamma 

orienteringen, skidåkningen skiljer ut sig. Även möjligheten att bli ”all round master” kan 

tyda på ensamträning med egenmål, men kan också betyda det motsatta, att man i gemenskap 

med andra deltagit i många aktiviteter.  

 

När jag ringer upp SPF blir jag hänvisad till deras folkhälsoansvariga på förbundskansliet Ola 

Nilsson. Jag frågar honom om aktiviteterna inom SPF. Den mest populära motionsformen 

inom SPF är boule, som finns representerad i 70 % av alla föreningar i landet. Andra populära 

aktiviteter är promenader, stavgång, dans, linedance och så hänvisar Ola till mästerskapet som 

hålls varje år. Ola berättar att många av aktiviteterna på lokalnivå får bidrag och stöd från 

centralorganisationen och att det kan finnas skillnad i utbud hos de olika lokala föreningarna 

beroende på efterfrågan hos medlemmarna. Ola säger ”det är mycket den sociala 

gemenskapen som lockar deltagare. Ofta kombineras större motionsevenemang och tävlingar 

med underhållning och mat”. Jag frågar honom om det finns gym och 

                                                 
8 http://www.spfportal.se/index.php?option=com_content&view=article&id=645&Itemid=118 
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styrketräningsverksamhet inom organisationen. Ola berättar att de haft ett avtal med Nautilus 

där medlemmarna fått träna till rabatterat pris, att det nu avslutats, men att det kan råda 

olikheter mellan distrikten vissa kan ha kvar detta erbjudande. Han betonar att gym och 

styrketräning är en mycket liten bit av det totala utbudet. När jag klickar på medlemsförmåner 

kan jag under rubriken Hälsovård inte finna några aktörer för motion utanför organisationen. 

Ola svarar även nekande när jag frågar om de ofta blir uppsökta av aktörer som vill erbjuda 

friskvårds och motionstjänster, men betonar att skillnad kan råda mellan lokalföreningarna.  

 

Jag besöker även SPF:s monter på seniormässan i Falun och tilldelas ett liknande 

medlemsblad som hos PRO, SPF-Nytt 2009-1 Falubygden med underrubrik vårens aktiviteter 

2009.9 Friskis & Svettis annonserar på en helsida ”Senior + Friskis & Svettis = Sant Du 

kommer väl ihåg seniorgympa tisdagar och torsdagar”, står det med stora bokstäver. På nästa 

sida med mindre bokstäver står vårens friskvårdsprogram. Motionera Mera - lotteriet, boule, 

bowling, stavgång, golf, skogsvandringar, vattengymnastik, och dans. Även här är alla 

aktiviteterna gemensamma. Men alldeles i slutet, långt efter att det ordinarie 

friskvårdsprogrammet presenterats på sidan 40 av 43, hittar jag en helsidesannons från 

Nautilus. ”Välkommen till Nautilus och Lugnets nya träningsanläggning!” står det med stora 

bokstäver. Högst upp i en snedremsa i svart med vita bokstäver i högra hörnet står det ”Gratis 

provträning med instruktör – boka tid!”. Under rubriken står att fysisk aktivitet hos äldre kan 

motverka biologiska åldersförändringar och att de flesta får en förhöjd livskvalitet. En 

bromsning av åldrandets effekt utlovas också, liksom att träningseffekten är lika hos ung som 

gammal. ”En 70-åring kan genom träning öka sin muskelstyrka med flera hundra procent” 

står det, som för att förstärka det tidigare budskapet. På bilden ser man i förgrunden en brett 

leende man, och vad man kan anta är en personlig tränare, bredvid en äldre man i 

pensionsålder, klädd i Adidasshorts och piketröja, som sitter i en träningsmaskin och tittar 

glatt mot läsaren.  

 

Det är enda gången jag stöter på en annons från en gymkedja som direkt riktar sig enbart till 

pensionärer. Annonsen är publicerad i ett blad enbart för SPF:s medlemmar och alla läsarna är 

pensionärer. Placeringen visar på det Ola sa att gymträning bara var en mycket liten del. 

Annonsen plats långt bak i medlemsbladet, nästan i slutet och avskiljt från de övriga 

motionsformerna, gör att den blir annorlunda, inte en del av de övriga motionsformerna. Den 

                                                 
9 SPF-Nytt 2009-1 Falubygden, Vårens program 2009 
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är inte bara avskild sidmässigt, utan även separerad från de aktiviteter som organisationen står 

för. Före finns en annons från FaluKuriren och efter en annons från Dalateatern. Annonsens 

placering gör att den skulle kunna vända sig till fler kategorier i samhället än pensionärerna. 

Men allt i den talar emot detta. Annonsen visar med sin avbildade pensionär (här är den äldre 

personen faktiskt ålderspensionär), utlovandet av åldersbromsning och att 70-åringar kan öka 

muskelmassan samt sin placering i medlemsbladet. Att det här är en motionsform för 

pensionärer. Men pensionären som är avbildad är ensam, ensam i hela gymmet, enda sällskap 

är en personlig tränare. Det visar att det här inte är en gemensam aktivitet, likt förbundets.  

 

Jag söker upp SPF lokalförening i Ludvika på internet, för jag vet att även de fått en inbjudan 

tidigare till lokalvisning och kaffe med kaka i sporthallens gym.10 Här finner jag under 

rubriken Aktiviteter, gymnastik, bordtennis, boule och internationella danser, alla 

gemensamma träningsformer. Jag ringer upp Kjell Pettersson ansvarig i friskvårdskommittén. 

Jag frågar om aktiviteter och populariteten hos dem, ”det är nog gymnastiken som har flest ett 

30 tal personer”. Jag frågar om inbjudan de fått ifrån gymmet ”ja, vi har en del som är med 

där, vi fick för ett par år sedan en inbjudan från Nautilus och komma dit och titta”. Jag 

hummar instämmande och Kjell fortsätter ”och sen skulle vi få lite lägre pris också och det 

har väl lockat några stycken”, ”men det var inte i vår regi direkt utan var och en går själv till 

Nautilus och tar del av det”. Men det var Nautilus som sökte upp er? ”ja det var dom, tog 

kontakt ja[...] sen var vi där och provade några grejor och pratade lite vad det skulle kosta och 

sådär, men sen får var och en anmäla sig till Nautilus”. På frågan hur många som 

uppskattningsvis tränar på gym ifrån SPF kan han inte ge något direkt svar ”jag har väl hört 

en och annan, men jag tror inte det är så många som går där inte”. Kjell nämner även samma 

erbjudande som kommit från gymmet i och med simhallserbjudandet som också PRO fått . 

Efter att Kjell pratat en stund, kommer det fram att han faktiskt träffat en kvinna som tränat på 

gym men nyss slutat. När jag frågar varför blir svaret återigen flytande ”näää...jag ...vet inte... 

hon kanske sa att det blev lite mycket...så där kanske... nä jag vet inte riktigt... nää vi har inte 

pratat så mycket om det så...”.  

 

Jag ringer vidare till RPG. En snabb titt på hemsidan visar att här finns inga länkar till 

friskvård eller motionsaktiviteter som hos PRO och SPF. Men under länken 

Medlemsförmåner finns Nautilus med ett erbjudande om att de under året kommer ut med en 

                                                 
10 http://home.swipnet.se/spf_ludvika/  
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presentation och ”pröva på”.11 Hos RPG får jag prata med administratören Annica Berg. Jag 

frågar henne om erbjudandet från Nautilus som ligger ute på hemsidan. ”Ja, vi har haft det 

ute, vi hade det ett tag men det var ingen riktig.. bra resultatet det ( hon drar på svaret) så vi 

har det inte nu riktigt, vi har inte förnyat avtalet med dom”. Annica påvisar liksom PRO och 

SPF att det kan skilja sig ute i distrikten och att jag borde fråga där.  

 

Jag blir tipsad om den mest aktiva föreningen i Stockholmsområdet (det finns ingen större 

verksamhet i Ludvikas upptagningsområde). Jag ringer upp Georg Örtenstedt och hänvisar till 

mitt samtal med Annica Berg. Han är genast med när aktiviteterna tas upp, ”ja det är sant vi 

har en hel del [...] dels är det boule, bowling, stavgång [...] det är dom tre aktiviteterna vi har 

egentligen, men det är full rulle”. Ännu en gång nämns gemensamma aktiviteter. När jag tar 

upp erbjudandet på hemsidan från Nautilus får jag specificera mig med gymverksamheten 

som erbjudits medlemmarna. Jag frågar om de har några i sin lokalförening som styrketränar, 

”ehhh...(tänker) vi har, vi har väl några som går på gymmet mera privat sådär”. Jag jakar 

uppmuntrande. ”Det vi organiserar från organisationen RPG är dom här tre sakerna som jag 

nämnde om nu ja” jag bekräftar att jag uppfattat detta ”gym..gym har vi inga här ute, men det 

finns några som varje fall en fru som går på gym [...] ehh.. det är klart du kunde ringa henne 

och prata med henne”. Jag får telefonnumret och samtalet återgår ännu en gång till de 

gemensamma aktiviteter som tagits upp innan samtalet avslutas. 

 

Efter att ha talat med PRO, SPF och RPG på både organisations, riks och lokalnivå kan jag 

konstatera att statistiken över aktiviteterna på hemsidorna stämmer bra överens mellan 

organisationerna, men även med hur de talar om dem. Det som betonas är gemensamma 

aktiviteter. När jag tar upp gymträningen möts jag av samma svar hos organisationerna, att det 

finns några pensionärer som styrketränar men de är inte många. Återkommandet är 

betoningen att det inte är något som de själva organiserar eller står bakom. Det är aktören som 

sökt upp dem och erbjudit aktiviteten. I de fall som organisationen på lokalnivå gemensamt 

besökt gymlokalen har det sedan varit upp till var och en av medlemmarna att teckna avtal 

och sköta vidare kontakt med aktören, det är privat som Georg säger. Det har också varit svårt 

att hålla kvar samtalet vid gymträning. Det verkar finnas ett behov hos organisationerna att 

innan samtalet avslutas poängtera de för dem viktiga aktiviteterna, alltså de som man gör 

gemensamt.   

                                                 
11 http://www.rpg.org.se/rpg-nytt.htm 
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Anomalier som bekräftar normen  
 

Efter kontakt med organisationernas redaktioner får jag hem medlemstidningar på posten, 

PRO:s Pensionären, SPF:s Veteranen och RPG:s Senior Posten. Tidningarna innehåller 

många reportage om friskvård och motion, men det rör sig om fakta upplysning, 

gemensamma händelser som skett i organisationen och annonsering om planerade 

gemensamma händelser. Vidare finns olika annonser, speciellt i Pensionären och Veteranen, 

om kurser, preparat, hjälpmedel och metoder, som kan få en äldre person att må bättre. Det är 

först i slutet på tidningen Veteranen nr 2 som jag under rubriken Månadens veteran finner 

styrketränande Wanja Sjödin 72 år porträtterad. Wanja började styrketräna vid 46 års ålder. 

Det är inte för att bli stark som hon tränar, ”utan för att jag tycker det är så fruktansvärt roligt. 

Och så mår jag bra” säger hon. Söker man på Wanja så kommer det upp artiklar från flera av 

Sveriges större tidningar så som Expressen, Aftonbladet och träningsmagasin som Body 

magazine. Månadens veteran i nr 3 är Olle Dehlén 87 år, som beskrivs som ”Europas äldste 

aikidoutövare”. Han har tränat sedan 1960-talet.  

 

Månadens veteran tycks inte vara någon vanlig ”veteran”, utan något utöver det vanliga. Både 

Wanja och Olle är avbildade när de tränar. Wanja spänner biceps med hjälp av en hantel och 

man ser hennes vältränade överarm, som med lätthet slår vilken medelsvensk kvinna som 

helst oavsett ålder. Olle befinner sig i ”fotandets” ögonblick mitt i ett avancerat kast av en 

betydligt yngre man. Båda befinner sig långt till vänster i uppsatsens diagram, de har den 

groteska kroppen. Wanja är ovanligt muskulös och stark för sin ålder och Olle är ovanligt 

smidig och vig. De är också aktiva utanför pensionärsgemenskapen, Wanja tränar ensam och 

Olle med betydligt yngre människor. Wanja betonar själv sin olikhet. Hennes man kallar 

henne ”hjältinnan”, barnbarnen ”skrotmormor”, och hon säger i artikeln ”jag känner mig inte 

gammal, så därför klär jag mig inte som en tant på 72 förväntas klä sig”. Olle säger att han på 

grund av sin träning kan ta hand om sin fru som inte är lika rörlig. Han är även dataintresserad 

och lägger ut filmade träningspass på You Tube och klubbens hemsida. Wanja beskriver sig 

också som tävlingsmänniska, något hon märkt speciellt när hon började springa maraton vid 

39 års ålder, hon förlorar inte gärna mot äldre.  
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Vad får en pensionärsorganisationstidning som Veteranen att ta med personer som i så mycket 

avviker från normen om hur den gamla människan ska vara och bete sig. Antropologen 

Annika Thomas beskriver i Äldres situation, vardagsvanor och ritualer ”Egenskaper som i 

tidigare stadier av livet vanligen leder till framgång, så som t.e.x aggressivitet, oberoende, 

tävlingsanda, initiativförmåga, framtidsorientering och liknande ger en gammal människa 

stämpeln missanpassad” (Ronström 1998 efter Thomas 19XX:104). Wanja och Olle är 

oberoende, har initiativförmåga, är framtidsorienterade. Wanja beskriver sig även som 

tävlingsmänniska. De utövar också sin aktivitet utanför organisationen de tränar ensamma 

eller med yngre människor.  

 

Månadens veteran framstår i tidningen som något att läsa om, fascineras av och kanske lite av 

en hjälte, men inte något man själv är, vill eller ens kan bli. Veronica på Må Bättre talar om 

en kvinna på 83 år som går på body pump, en av de hårdare motionsformerna, som erbjuds på 

flera gym. Astrid som hon heter, finns citerad på baksidan av Clubkalender vår 2009. ”Det är 

aldrig för sent att börja träna - men det är alltid för tidigt att sluta”. Längre ned är Astrid 

avbildad, en äldre dam med glasögon i vit knäpptröja med röd kofta över. Det gråa håret har 

bara hunnit till tinningarna, vilket får henne att se något yngre ut än sina 83 år. Under står det 

”medlem sedan 6 månader”. Man får inte veta om hon tränat innan. Astrid skulle kunna 

fungera som en utopi för yngre människor, ”så vill jag också bli när jag blir gammal”, eller för 

yngre äldre, ”kan hon vid sin ålder borde jag också kunna”. Både Wanja och Olle uppmanar 

äldre i artikeln att börja träna, men det är inget som betonas. Istället tycks de ”plockas ned” 

till ”vanliga pensionärer”. Wanja uttalar att hon kan förstå dem som väljer att promenera en 

halvtimme om dagen, hon reser mycket med sin man, de gillar att dansa och hon samlar 

pressade blommor. Olle säger att han inte är tävlingsinriktad, att han egentligen aldrig varit 

stark eller slängd i käften, att han äter hälsosamt och att han faktiskt på grund av sin ålder har 

förmånen att få kasta omkull yngre, men att han själv slipper bli slängd i mattan, då har han 

faktiskt svårt att ta sig upp. Egentligen är de bara vanliga pensionärer med ovanliga förmågor, 

något man kan känna igen från superhjälte fenomenet på film. Under vissa omständigheter 

besitter hjälten krafter utöver det normala, ibland är han/hon till och med grotesk, som 

Hulken. Men till vardags så är de vanliga människor, med vanliga liv, känslor och intressen. 

Veteranen placerar in den groteska kroppen i vardagslivet så att läsaren kan verifiera 

referensramarna och normera sig själv mot den. Wanja, Olle och Astrid står också för de 

värden som anses eftersträvanda av pensionärer i det moderna samhället, ungdomlighet, 

effektivitet, aktivitet och rationalitet (Ronström 1997:11-15). De visar att hotet att inte kunna 
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leva upp till dessa grundläggande värden kan bekämpas (med aktivitet). Speciellt Olle och 

Astrid med sin höga ålder, tillhör de ”äldre äldre” och för ändå ett eftersträvansvärt aktivt 

pensionärsliv, som ofta tillskrivs ”yngre äldre”.  

 

Behovet av bekräftelse  

Ur fältanteckningar 22 april 2009 

Falun hade sin första seniormässa i april 2009.  

 

Jag följer pilarna från entrén och kommer in i mässgången. Den är trång och mässborden står 

tätt, kommunen, försäkringsbolag, två resebolag, Vänsterpartiet, släktforskning, Dalatrafik 

och en uppställd massagestol i ett hörn där en äldre dam får massage av en hurtigt leende 

yngre kvinna. Trängseln är påtaglig. Hur kan de som tagit med sig rollatorn ta sig fram 

överhuvudtaget? Men mässan verkar ha besökts av de yngre pensionärerna, jag kan bara se 

några få riktigt gamla. Mässborden verkar först vara bemannade av enbart yngre 

yrkesverksamma personer, som försöker säljer allehanda tjänster till mässdeltagarna. Det är 

först när jag lyckas tränga mig fram genom en extra trång passage, som jag ser mässbord från 

PRO, SPF och Pensionärsuniversitetet. Men de verkade inte lika aktiva som försäljarna ute i 

gången. Vid borden tycks istället pensionärer samlas för samtal som känner varandra sedan 

tidigare. Jag går ett varv i lokalen, pratar med PRO och SPF om deras ”stora fina” utbud av 

aktiviteter och intervjuar några friskvårdsorganisationer som klämts in längs ena väggen. 

Innan modevisningen börjar på scenen som ställts upp mot rummets kortsida. Temat tycks 

vara bekväma kläder i nya material för fest och fritid. Inga träningskläder visas.  

 

Jag går ut i den nu ganska tomma korridoren och hittar vägen till nästa stora samlingssal som 

nästan är öde förutom tre mässutställare. Vid höger sidan av rummet finns ett bord med en rad 

olika tekniska hjälpmedel, som mobiltelefoner med stora knappar, sakupplockare, 

nyckelfinnare och käpphållare. Innan jag lämnar bordet får jag ett talande fotoalbum 

demonstrerat för mig av en ivrigt hjälpsam äldre dam, som får mig att bekräfta alla fördelarna 

med produkten. Den tredje utställaren, Grycksbo/Bjursås bouleklubb, har lagt beslag på halva 

vänstersidan av rummet och även mig när jag kom dit. Snabbt har mannen bakom bordet 

utsett mig till motspelare åt annan besökare i inomhus boule. Kloten är mjuka och mycket 

olika vanliga bouleklot. Eftersom jag inte är någon van spelare av boule blir jag snart slagen. 

Jag berömmer min motspelare för de fina kasten. Efter matchen ”behåller” de tre 
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pensionärerna från bouleklubben mig för en vidare diskussion. Jag tycks vara intressant med 

mitt anteckningsblock och kamera och intresset blir än större när jag presenterar vad jag gör. 

Mannen vid bordet och kvinnan som visade sig vara hans fru beskriver hur de byggt upp 

klubben från grunden. Mannen berättar med stolthet i rösten att nästa år får de hålla i 

mästerskapen. Jag berömmer dem för deras driftighet och engagemang och det får kvinnan att 

vilja berätta vidare. Hon berättade om mannens tidigare bakgrund inom en rad olika idrotter 

hur han även ställt ut tavlor och att hon väver bonader. ”Han är så duktig och hålla igång” 

säger kvinnan. Jag nickar medhållande, och undrar om hon ägnat sig åt någon sport tidigare. 

Hon svarar nekande, barnen tog all tid. Jag nickar jakande ytterligare en gång och hon 

fortsätter att hon har ju boulen.[...] Jag tackar paret och kom på mig att jag står ytterligare en 

gång talar om hur duktiga dom är. Just när jag ska lämna lokalen hugger den tredje mannen 

tag i mig som tidigare varit tyst men suttit med vid bordet. ”Vilken tidning blir vi med i?” 

frågade han och tittade på mina anteckningar ”Falukuriren?” Det är uppenbart att det är 

mycket viktigt för honom att få veta. Jag förklarade ännu en gång om mitt examensarbete 

innan mannen släpper iväg mig med en besviken min.  

 

Mässan blev en vändpunkt i min undersökning. När jag lämnade mässhallen började en känsla 

sprida sig i kroppen, att något hade hänt med min undersökning. Fältet brukade mig, de ville 

veta vad jag tyckte och tänkte, de ville att jag skulle nicka jakande säga duktigt och bra när de 

talade med mig, som paret vid inomhus boulen. De ville att jag skulle dokumentera och 

berätta om dem, som mannen som ville bli med i Falu kuriren. När jag kom hem gick jag 

igenom intervjuer och fältanteckningar. Ett återkommande mönster var att om jag sa att 

någon/några ”var duktiga” eller ”aktiva” så reproducerade personen jag talade med ännu mer 

av sitt aktiva liv/eller organisationens aktiviteter för att jag ytterligare skulle bekräfta dem 

med berömmande ord. Ibland återkom samma sak eller tema flera gånger under samma 

intervju. Vissa saker var viktiga att berätta så som upplevelser med andra, altruistiska 

handlingar och hur framstående deras organisation var inom aktiviteter och utbud. 

Anteckningsblocket var många gånger det som öppnade vägen in i konversationer, om jag 

bandade intervjuer, så var det på mina anteckningar eller blocket de tittade på när jag 

intervjuade dem. När jag frågade om gymträningen så sökte ofta pensionärsorganisationerna 

en anledning att styra tillbaka samtalet på gemensamma aktiviteter. När jag talade med 

gymtränande pensionärer nämnde alla utan undantag andra aktiviteter utanför gymmet som de 

idag sysselsatte sig med, innan jag hunnit fråga dem om det fanns andra aktiviteter de fyllde 

sin tid med. Hos en del pensionärer fanns en fanatism att berätta allt och när jag försökte 
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avsluta samtal som inte berörde mitt uppsatsämne avbröts jag av ”jag måste få berätta/säga” 

och ”jag måste (bara) få tillägga”.  

 

På mässan upptäckte jag att pensionärerna verkade söka sig till media. En filmkamera, 

kamera, radioväska på ryggen eller ett anteckningsblock, gjorde att folkmassan tätnade. Men 

vad var det då de fick av media, samma bekräftelse som de sökte hos mig? 

 
Dagen efter följer jag upp medias bevakning av mässan. Dalarnas tidningar12 och Dala 

demokraten13 hade båda besökt mässan, samt SR.14 

 

Dalarnas tidningar skriver som rubrik Succé för ny mässa . Betoningen ligger på hur 

välbesökt mässan varit både av pensionärer och utställare. I slutet på artikeln kan man läsa 

”Seniormässan arrangerades av Falu kommun som ett led i kommunens folkhälsoarbete”. De 

tre bilderna visar en kvinna som får massage, en grupp pensionärer som provar på linedance 

och en äldre man som provar inomhusbanan för minigolf .15 

 

Dalademokratens rubrik är Afrodans på första mässan för seniorer. Betoningen i hela artikeln 

ligger på friskvårdstemat. Kerstin Lundin, som är en av arrangörerna, talar om mässan som ett 

”smörgåsbord” av aktiviteter, att det inte bara handlar om att få människor att röra sig utan att 

också kunna erbjuda alternativ. De två rubrikerna i artikeln, Prova på (som berättar om 

Afrodance, bridge och minigolf) och Boule, visar på att fokus hos skribenten lagts på 

friskvård och motion med gemenskap.16  

 

Det som framhållits i tidningarna är gemensamma träningsformer. Ingen av tidningarna berör 

de olika mässutställarna som hade gymträning i sin monter. Av en händelse får SR med detta i 

sin intervju, då reportern frågar en man vad han tycker om utbudet av aktiviteter för äldre i 

Dalarna: ” Joo..det finns ju hela tiden SPF, PRO och SPFs har massa med aktiviteter så det 

finns mycket att välja på och så kan man ju gå på motion och grejer Nautilus och liknande”.17  

 

                                                 
12 http://www.dt.se/nyheter/falun/article422720.ece  
13 http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=66445&epslanguage=sv  
14http://www.sr.se 
15 http://www.dt.se/nyheter/falun/article422720.ece  
16 http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=66445&epslanguage=sv  
17 http://www.sr.se 
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Genomgående kan man se att media bekräftar aktivitet och främst gemensam aktivitet bland 

den sociala kategorin pensionärer, samma som jag själv upplevt att pensionärerna sökt 

bekräftelse på. Fast jag frågat om gymträning så har de själva betonat gemensamma 

aktiviteter som de också deltar i. Jag snabbspolar föredraget som Veronica från Må Bättre höll 

under mässan och också hon bekräftar pensionärerna. ”Afropower tjejen” får positiv 

uppmärksamhet som bra exempel och kvinnan som ägnar sig åt stavgång får ett ”Åh va bra” 

från Veronica.  

 

Pensionärernas agerande på gymmet  

Gymmet i februari  
Ur fältanteckningar.  
 
Det är en helt vanlig vardagsförmiddag i februari och jag är på väg ner på gymmet för att 

träna. När jag kommer fram till gallergrindarna för att dra mitt kort hamnar jag bakom två 

kvinnor som är i 70 års ålder.  

 

- Så du tränar två dagar i veckan?  

- Nej, jag brukar passa ihop det med andra ärenden när jag är in på stan. 

 

Kvinnorna drar sina kort och försvinner in i omklädningsrummet. Jag brukar också ”passa 

ihop andra ärenden” med gymträningen, men inte som kvinnan gymträningen med andra 

ärenden. Är gymträningen bara en sekundär handling när hon är ”på stan”? Jag är i början på 

min undersökning och frågorna är många och svaren syns långt bort. Hitintills har jag bara 

observerat, det är svårt att få kontakt med någon, alla tycks så upptagna.  

 

När jag kommer in i motionsrummet för mitt vanliga pass innan styrketräningen, är det ingen 

som tittar upp. Alla fortsätter med sin uppvärmning eller motionsträning som om de vore i en 

egen sfär. Varje maskin har ett hål där man kan plugga in hörlurar och koppla upp sig för ljud 

från någon av de fyra storbilds TV-apparaterna, men det är bara en ung tjej på en crosstrainer 

som gjort det. De andra i rummet, en grupp äldre herrar, trampar sina sittcyklar i 

uppvärmningsfart och stirrar på de tysta skärmarna. TV-reklam, en TV-serie, nyheterna och 

en föreläsning visas på skärmarna. Jag sätter mig i roddmaskinen och betraktar när männen en 

efter en lämnar rummet och går vidare till styrketräningen. Tjejen står kvar på crosstrainen när 
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jag efter en halvtimme lämnar roddmaskinen. Inga pensionärer tycks välja denna 

träningsform. De cyklar, några ror, fast då mest äldre herrar. Kvinnorna tycks föredra att gå på 

löpbanden som uppvärmning.  

 

I styrketräningsrummen är alla fokuserade på sina övningar. När de byter maskin tittar de på 

sina träningsprogram som är uppfästade på träplattor med en nypa, rosa papper för kvinnor, 

blå för män. Några ordbyten sker, men annars hör man mest popmusik som skvalar fram ur 

högtalarna, musik som skulle kunna spelats på vilken musikkanal som helst och ingen tycks 

bry sig om. De äldre kvinnorna tränar i trekvartsbyxor och t-shirt. Många kvinnor och män 

har den svarta tröja med gymmets logga tryckt som alla fick när de skrev in sig. Annars tycks 

pensionärerna reproducera stereotypa könsroller i valet av färg, damerna tränar i rött och 

männen i blått eller svart. Männen har till skillnad från kvinnorna oftare kortare shorts eller 

hellånga träningsbyxor. Pensionärernas kläder ser nyinköpta ut, ingen bär en gammal sliten 

tröja, shorts eller nötta skor, något som är vanligt bland ungdomarna och medelålders. Trots 

kvinnans kommentar på invägen, som fick mig att tänka på träningen som en 

sekundärhandling, så prioriteras träningen så högt att man införskaffar nya kläder.   

 

När de lämnar lokalen bildar några par vid lådan där träningsprogrammen förvaras i köns- och 

bokstavsordning. Kvinna och man, kvinna och kvinna, mera sällan man och man. Männen 

lämnar oftare lokalen ensamma än vad kvinnorna gör.   

 

Gymmet i Maj  
Ur fältanteckningar. 
Reflektioner över fältanteckningarna från februari.  

 

En vanlig förmiddag i maj på gymmet. Det har nu gått nästan 5 månader sedan jag inledde 

mina fältundersökningar på gymmet. Frågorna är inte lika många längre. Jag har gjort 

intervjuer, deltagande observation och mer observation. I februari var motionsrummet nytt för 

mig, nu kan jag alla maskinerna. Löpbandet är tryggt när man väl vant sig vid att hantera 

knapparna för hastigheten. Bandet är brett och risken att trampa utanför är minimal. Det är lätt 

att ta sig upp på, det finns handtag att hålla sig i och hastigheten och lutningen är 

anpassningsbar. Crosstrainen är mer avancerad att hantera. Den består av fyra rörliga delar, 

två för fötterna och två handtag för händerna. Det är som en kombination mellan stavgång och 

skidåkning. Orkar du inte ta i med fötterna kan du hjälpa till med händerna, eller tvärt om. 
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Men när du trycker på stopp så stannar inte maskinen. Alla delar är fortfarande rörliga och det 

är ca 20 cm ner till golvet. Avstigning efter ett hårt pass kan ibland bli ostabil även för en 

yngre person, då man känner sig trött och stum i benen. Crosstrainens ungdomlighet förstärks 

även av TV-skärmarna längst fram i motionsrummet. TV-shop visar enbart yngre människor 

på likartade maskiner. Jag frågar en gyminstruktör och hon bekräftar att det inte är populärt 

bland pensionärer och att de inte brukar demonstrera dem för äldre om de inte blir tillfrågade. 

De rekommenderar istället sittcyklarna. Där sitter man bekvämt i sittställning med armstöd 

och två kraftiga handtag fram att hålla sig i displayen är stor, tydlig och lättnavigerad. Några 

män tycks istället välja de vanliga träningscyklarna, men de gör oftare längre pass på upp till 

40-60 minuter och tycks ha en cykelvana, något som syns på både träningsstil och 

benmuskulatur. Roddmaskinen tilltalar både män och kvinnor. Man sitter lågt och det krävs 

kraft för att dra sig fram och tillbaka. Veronica från Må Bättre beskrev att hon själv tyckte 

denna träningsform var hårdast och jag kan hålla med. För av just den anledningen är den min 

favorit i motionsrummet. Jag har bara sett yngre pensionärer använda den, med ett par 

undantag för några extremt vältränade äldre män. Valet av maskin sker efter egna kroppsliga 

förutsättningar från pensionärerna själva, men även gymmets instruktörer. Vissa maskiner, så 

som crosstrainen, tillskrivs av gymmet en yngre målgrupp, likt Tv-reklamen på Tv-skärmen.  

 

Jag ser pensionärer med sina blåa och rosa träningsprogram navigera mellan maskinerna. Man 

ser lätt om någon är ny, inte på utseendet, utan på hanterandet av träningsprogrammet och 

sökandet efter spakar och knappar på maskinerna för att få till den rätta inställningen. Att 

verifiera inställningarna med papperet tycks skapa trygghet. Siffrorna står där som en garanti 

för att det inte blir fel. Men papperet skapar trygghet i sig själv, att hålla i det legitimerar. Det 

trevande sökandet efter nästa maskin med det rätta numret skulle, om pensionären letade utan 

papper, göra att han eller hon såg förvirrad ut. Pappret visar också på att man tillhör en 

gemenskap. Man tillhör gymmet och man tillhör sitt kön. Men det jag i februari trodde var 

speciellt inköpta kläder för gymträning, har med nalkande sommarvärme visat sig vara 

”aktivitetskläder”, kläder man använder även vid stavgång, boule osv. Inga pensionärer bär 

sin gymtröja, som de fick vid inskrivningen på gymmet utanför styrketräningen, något som är 

vanligt bland andra tränande åldersgrupper.  
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Man ska och måste träna. Värdet i aktivitet och fri het 
 
Mina intervjuer kom till på lite olika sätt. När jag ringde PRO:s samordnare på lokalnivå så 

visade det sig att han själv tränade och även hans fru och på så sätt fick jag intervjuer. Hos 

RPG fick jag numret till en kvinna som tränade och när jag ringde ställde hon upp på en 

telefonintervju. När jag fick mina första intervjuer, närde jag en förhoppning om att dessa 

personer i sin tur skulle kunna leda mig till ytterligare fler som tränade. Så blev det inte. 

Istället fick jag söka upp andra själv på gymmet. Inga av de jag intervjuade lämnade ut sina 

träningskamraters telefonnummer och inte någon ringde tillbaka, fast jag bad dem lämna mitt 

ifall de skulle vilja intervjuas.  Varför detta motstånd? Jag lockade med gratisfika och att jag 

skulle ringa tillbaka så att samtalen inte skulle kosta dem något. Jag började fundera allvarligt 

på om felet låg hos mig. Men jag hade under samma tid vistats på andra arenor för 

pensionärer där jag lätt skulle ha fått intervjuer om boule eller andra gemensamma aktiviteter. 

Ibland fick jag värja mig för att inte bli indragen i intervjuer av pensionärer som tränade fast 

inte på gym ”jag måste bara få säga” och ”jag måste bara få tillägga” höll mig ibland kvar i 

upp till en timme. Jag passade då på att vända samtalen, varför tränar inte du på gym? Och 

vad tycker du om dem som gör det?  

 

En självklarhet för alla pensionärer jag pratade med oavsett om de gick på gym eller inte var 

att ”man ska träna”, och detta diskuterades med iver och glöd. Man ska ”hålla igång”, man 

ska ”röra på sig” och man ska ”inte bli stillasittande”. Detta varvades med ”jag måste röra på 

mig”, ”jag klarar inte av att vara still”, ”jag måste få komma ut” (och träffa folk) och ”när 

man blir så gammal som jag är då kan man inte bli stillasittande”. Som förklaring till varför 

man ska träna säger Kurt, som inte gymtränar men spelar boule och i sin ungdom ”sparkat 

boll”, ”musklerna försvinner när man blir äldre, man måste röra på sig för att behålla 

dem...(han drar lite på svaret) kanske därför en del styrketränar”. Ingrid, en kvinna på 80 år 

som fortfarande cyklar till affären 3.5 km bort, säger ” jag måste röra på mig och jag vill inte 

vänta på bussen när jag ska hem med varorna”. Ingrid har aldrig haft körkort. Hon har aktivt 

använt cykeln i sitt arbete som ”hemsamarit” och som motion på sin fritid då hon och hennes 

make brukade ta ”långa sköna cykelturer”. Inte heller Ingrid tränar på gym, men hon har 

sedan hon gick med i PRO varit aktiv inom föreningen och besöker deras gymnastik en gång i 

veckan. Dessa två uttalanden visar på två huvudanledningar som indirekt alltid kommer upp 

om varför man ska träna, 1) för att upprätthålla den fysik man har och 2) för att behålla den 
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frihet det innebär att ha denna fysik. Karin Wahlström har beskrivit detta tal om aktivitet 

nästan som ett mantra mot den inaktivitet som kan leda till för tidig död (Wahlström 

1998:89). Detta mantra belyser ett värde i ett aktivt och gemensamt liv. Men de visar även på 

”mål” och ”medel”. Tidemalm beskriver detta runt besökarna på Mariahissen och deras 

aktiviteter. ”De är mål, eftersom deltagarna dansar, spelar bridge osv. för att de vill ägna sig åt 

just det. De är medel, bl. a eftersom de kan symbolisera samhörighet: aktiviteterna och 

interaktionen omkring dem kan uttrycka gemensamma värden, hållningar m m.” (Tidemalm 

1995:42). Både Ingrids och Kurts aktiviteter är mål, boule, gymnastik och cykelturer är något 

de vill och tycker är roligt att ägna sig åt. De är medel då de inbegriper värdet av att vara aktiv 

i gemenskap med andra. Ingrid berättar att sen maken dog blir det inte lika många cykelturer. 

De begränsas främst till affären. Istället promenerar hon med en väninna varje morgon, om 

vädret tillåter. Tornstam beskriver att samhället präglas av stark prestationsorientering, 

effektivitet, produktivitet och självständighet förväntas av individerna (Tornstam 2005). 

Ingrids cykelturer (aktivitet) har förlorat som medel i gemenskapsvärde när maken dog, men 

de har fortfarande värde genom att öka hennes oberoende, av bussen och indirekt av andra 

människors hjälp med vardagliga ting som matvaruhandling. Gemenskapsvärdet har istället 

flyttats till morgonpromenaderna med väninnan.  

 

Vad får en del pensionärer att välja styrketräning framför andra aktiviteter och hur blir de 

introducerade? Rita har gått på gym i ca 2 år och beskriver sin introduktion som en 

tillfällighet. Hon och en ”kompis” gick redan på gymnastik då de fick se skyltar om 

gymträning och att man kunde gå sex gånger med en tränare. Ulf kom i kontakt med gymmet 

första gången genom den drive som Nautilus förde för ett par år sedan hos PRO och SPF med 

lokalvisning och kaffe med kaka. Efter denna tecknade han och hans fru sig för två 

gratisomgångar med tränare. Uno sökte nyligen upp gymmet då han genom bekanta hört 

berättas om träningsformen och hur det fungerade nere på gymmet. Han ringde upp 

sporthallens kassa och beställde en gratis provomgång med tränare.  

 

De vanligaste introduktionsformerna är en annons, en förening och genom mun-till-mun-

metoden (Tidemalm1995:61). Rita gick gemensamt med en väninna, Ulf och hans fru med 

pensionärsföreningen, Uno genom bekantas rekommendation. Alla introducerades genom 

igenkännbara trygga former från sin vardagsverklighet, något som gymmen i sin 

marknadsföring eller brist på marknadsföring strävar efter.   
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Jag frågar vad som får dem att stanna kvar efter introduktion och gratis provomgångar. Både 

Rita, Ulf och hans fru har besökt gymmet kontinuerligt de senaste åren, minst 2 gånger i 

veckan. Uno är fortfarande i introduktionsstadiet och har valt att betala en månad utan rabatt 

innan han bestämmer sig för ”ett helt år”, som han uttrycker det. Uno är skeptisk. Han har 

kommit för att han ”dras med en ond rygg”. Annars är han aktiv främst med boule, men det 

har blivit allt svårare att bocka sig ned och plocka upp kloten. ”Därför är jag här”, säger han 

med en konstaterande ton i rösten. Ulf har tidigare idrottat under sitt yrkesverksamma liv och 

tror att det bidragit till att han går kvar. ”Jag har väl hållit på med lite före, så det var inte så 

avsides, det var bara att komma igång”. Han skrattar lågmält och fortsätter ”sen blir det ett 

behov när man hållit på ett tag”. Rita är mycket betonande på rösten ”Det blir ju som ett gift 

nästan, man måste ju gå, det är nästan som om man blivit beroende av det”. ”Sen upptäckte 

jag ju att jag gick ned i vikt!” utbrister hon med belåten röst. Att styrketräningen blivit viktig 

för Rita märks av en kommentar senare i intervjun. ”Jaa, ibland då jag bara har gått en gång i 

veckan, så får jag träningsvärk efteråt då jag tar i för hårt, då ska ja ta i dubbelt”. Uno har inte 

upptäckt några effekter som Ulf och Rita, men utesluter inte sådana. Han hoppas på mera 

rörlighet och om smärtan skulle försvinna eller delvis försvinna vore det en bonus. ”Jag tycker 

inte om att gå till läkaren, det är bra om man klara sånt själv” säger Uno.   

 

Ulf utrycker att ”det var inte så avsides”. Han har haft nytta av tidigare erfarenheter från 

handbolls och fotbollsträning, när han började styrketräna. Han säger att när han väl kom 

igång blev det ett behov. Rita beskriver det likartat ”man blir beroende”. Hon har också 

upptäckt en sekundäreffekt, att hon gått ned i vikt. Ingen av dem har rörelseproblem som Uno, 

för honom tycks det vara svårare att acceptera den nya miljön. Han är också den enda som 

tecknat en provmånad. Uno har märkt av det primära åldrandet, att han blivit stelare. Han har 

också smärta, som troligen är en sekundäreffekt av tidigare tungt arbetsliv. Ulf och Rita 

uttalar inte att de upptäckt några primär- eller sekundäråldranden. Rita talar om övervikt, men 

relaterar den till ett tidigare stillasittande arbete på kontor. Uno är den enda som sökt för något 

av de ”hot” (stelhet och smärta) som gymmen beskriver i sin marknadsföring om man för ett 

inaktivt liv. Uno är tveksam, men kan det hjälpa honom att klara boulen bättre, den 

gemensamma aktivitet han deltar i så kan han bli positiv till träningen. Uno är rädd för att 

förlora det aktiva gemensamma livet med andra pensionärer han har genom boulespelet. Hos 

honom blir dikotomin aktiv, frisk, och gemensam – passiv, sjuk och ensam synlig. I och med 

den begynnande stelhet han känt, känns hotet om den onda ålderdomen och det fula åldrandet 

närmare än för Rita och Ulf.  
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 Identifikation och samhörighet  
 
Gymmen försöker i sin marknadsföring och talet om träning betona gemenskap som en faktor 

att stanna kvar och träna. Jag frågar om upplevd träningsgemenskap. Ulf tränar med sin fru 

och Rita tränar med sin kompis, Uno säger att han hejar ibland på några han känner genom 

bekanta, de som introducerade honom tränar på andra tider och har inte gått i pension än. Men 

både Ulf och Rita säger att de har börjat hälsa på sådana som ofta tränar på samma tider, men 

som de inte direkt känner. Rita beskriver att hon tränar på ett gym som ligger i gymmet, ”ett 

tjejgym”. Det är mest pensionärer på den tid hon tränar. För att få rabatterat pris får hon bara 

gå mellan 9 och 15. Hon har tillgång till det stora gymmet, men eftersom det är samma 

maskiner i båda rummen och ”inne på det stora gymmet är det mest utlänningar som är stora 

bitiga killar” som Rita uttrycker det. Hon känner inget behov av att gå ut där, utan känner att 

på tjejgymmet får man träna i lugn och ro. Där Ulf, hans fru och Uno tränar finns inte denna 

möjlighet till avskildhet. De delar maskiner och tider med alla andra tränande. Men alla tre 

väljer att träna på förmiddagar, då det är lugnare och mest pensionärer. När jag under mina 

träningspass och intervjuer talat med andra som tränar är gemenskap sällan något de nämner. 

De tränar ofta själva eller i olika konsultationer som jag tidigare observerat. Gemenskapen 

tycks istället uppstå på ett ställe som jag inte har tillgång till, männens omklädningsrum. Ulf, 

Uno och många fler nämner att gymkortet även ger tillgång till badet, äventyrsbadet med 

bubbelbad och bastun. Bastun sägs ofta med en speciell betoning i rösten den verkar viktig, 

men när jag frågar om den blir svaret svävande ”det är skönt för musklerna” säger Stig och 

byter samtalsämne. Något bastubad nämns inte av kvinnorna.  

 

Gemenskap uppstår alltså på gym, men den är temporär. Jag har själv upplevt det, jag hälsar 

på dem som tränar på samma tider och på personalen. Men utanför gymmet hälsar man inte på 

varandra. Istället består gemenskapen av dem man går och tränar tillsammans med, något som 

kan förklara Unos något mer negativa inställning till träningen han har bara den temporära 

gemenskapen. Rita beskriver också en annan temporär gemenskap baserad på kön, ett 

kvinnogym. Av hennes beskrivning av dem som tränar på samma tider i det större gymmet 

utanför finns ingen identifikation, de är av annat kön, de är bitiga (muskulösa) och av annat 

etniskt ursprung. Må Bättre skriver i sin Clubkalender våren 2009: ”skäl att börja träna är att 

träffa likasinnade”. Detta kan stämma in på Rita. På tjejgymmet träffar hon likasinnade även 
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om hon inte utvecklar mer än en temporär gemenskap med dem. En temporär gemenskap med 

likasinnade tycks också utvecklas i någon form av männen på gymmet fast efteråt i bastun.  

 

Att skapa handlingsutrymme och erövra potentiella u trymmen  

 
Jag frågar informanterna om de i övrigt har en aktiv fritid. Svaret är genomgående ja. De 

beskriver till och med att tiden inte räcker till. De deltar i gemensamma aktiviteter inom PRO 

och RPG, både ”motions” och ”nöjesaktivitet” som de benämner dem. Motionsaktiviteterna 

består av boule, dans, bowling, skidåkning och cykling. Nöjesaktiviteterna är resor och 

upplevelser som vårfester och besök på museer. Sen kommer något som de benämner som 

”påtaganden”, det är frivilliga arbetsuppgifter så som väntjänst, avlastningspass, arbete för 

välgörenhet på second handbutik eller arbete inom förbundet.  

 

Ninni Trossholmen skriver i sin avhandling Tid till eftertanke om hur hemmafruarna skapade 

handlingsutrymme inom den accepterade samhällsnormen för lönearbete (Trossholmen 

2000:34-47). Också i gymträning finns det plats för individuellt handlingsutrymme. 

Samhällsnormen eller aktörerna i det potentiella handlingsutrymmet som rymmer den ”goda 

ålderdomen” förespråkar alla aktivitet. Men aktivitet ska ske helst i gemenskap med andra. En 

strategi för att ändå passa in i ramarna, som man ser bland gymtränande pensionärer, är att de 

kombinerar sin gymträning med andra engagemang som är mera socialt accepterade.  Men här 

sker en intressant uppdelning mellan ”vanliga” aktiva pensionärer och gymtränande 

pensionärer. De som inte tränar på gym räknar oftare ”nöjesaktiviteter” och ”påtaganden” som 

en form av motion, som de framhåller då dessa innebär att man rör på sig. Gymtränande 

pensionärer pratar istället om hur de försöker hinna med träningen mellan dessa aktiviteter så 

de inte ska missa sina träningspass.  Intresset för altruistiska handlingar eller ”påtaganden” 

som pensionärerna kallar dem är stort. Ofta börjar förklaringen med vad de gör som t. ex 

avlastningspass och sedan varför de gör det (makan, maken måste få vila personen är så 

krävande den klara inget själv så som klä sig, glömmer bort saker osv.) och sedan fortsätter 

berättelsen med varför just de kan göra det för den personen (jag har ju inga problem med 

rörligheten, orkar lyfta och jag har huvud för att ordna papper). Genom att spegla sitt aktiva 

liv mot det ”fula åldrandet” eller ”det groteska åldrandets kropp”, ibland också det ”onda 

åldrandet”, stärker de aktiva pensionärerna sin självbild, att de befinner sig i en ”god 

ålderdom”.  
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De flesta män jag intervjuat har idrottat i ungdomen, gjort uppehåll och sen engagerat sig i 

olika motionsformer som förbunden erbjudit och sedan börjat med gymträningen. Några, som 

Ulf, har under sin yrkesverksamma tid utövat fotboll, handboll och skidåkning. Men när jag 

frågar om gymträningen är ett led i något annat mål, som att ställa upp i någon tävling, 

skrattar han ”Nänä, det är inte fråga om det heller, det är bara att hålla igång”. Uno har som 

målsättning att bli rörligare så han kan fortsätta med boule. Rita vill som Ulf bara hålla sig i 

form, men beskriver indirekt ett övergripande mål viktnedgången, som hon fått beröm för på 

sin förra arbetsplats. Kvinnorna som jag intervjuat har inte idrottat tidigare. Barn, familj och 

arbete har alltid kommit i första rummet. Många uttrycker sig likt Rita: ”Nää, jag har aldrig 

varit intresserad av gympa överhuvudtaget!”.  

 

Aktiv ungdom eller medelålder behöver alltså inte vara en förutsättning för en aktiv ålderdom. 

Men för att träna på gym tycks det underlätta. Rita är en av få som jag intervjuat som inte 

varit aktiv innan hon gick i pension. Uno har haft ett långt uppehåll från sin ungdom till 

ålderdom (vilket i många fall är vanligt). Ibland tycks detta inte spela någon roll. Man kan 

vara van med ett hårt arbetsliv, då verkar inte gymmet så skrämmande. I andra fall, som Unos, 

verkar det som om han har svårt att knyta gymträningen till både ungdomens idrott och sitt 

hårda arbetsliv. Han vill istället ordna saker själv, inte gå till doktorn, något som stämmer 

överens med teorin att post- eller senmoderna samhället förflyttar människor till nya 

potentiella utrymmen, i det här fallet från doktorn till gymmet för ”bot”.  

 

När jag frågar om övriga familjemedlemmar som tränar på gym blir svaret ofta nekande. Ulf 

har sin fru som han delar sitt intresse med. Uno är ensamstående och Ritas man rör sig så 

mycket hemma att han inte behöver träna, säger hon. Sonen springer ibland och dottern 

simmar. Men barn och barnbarn, undrar jag, diskuterar ni aldrig någon form av träning vid 

familjesammankomster? Inte hos någon jag intervjuar finns det något sådant intresse. Visst, 

får jag till svar, ”mina barn tränar men de bor någon annanstans”. En annan svarar ”de 

löptränar”, ”spelar fotboll”, ”barnbarnen håller på med idrott men jag vet inte med vad”. 

Istället uttrycks ofta en önskan att barnen vore mera aktiva. ”Min son skulle behöva träna” 

säger Kerstin med eftertryck och tillägger: ”dottern hon simmar”. Vilka reaktioner får de från 

familj, vänner och bekanta när de berättar att de styrketränar? Efter frågan uppstår ofta en 

tystnad, Ritas svarar ”är det kul? säger en del, oj vad du är duktig säger en del ... nää...” . Rita 

drar på det ”nä dom kommenterar inte så mycket annars säger dom bara jaha”. Det sista säger 
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Rita med distanserad röst. Rita tycks inte vara ensam om ”jaha” svaret och motfrågan ”är det 

kul?”. Många svarar ”jag pratar inte så mycket om det” på min fråga. När jag undrar varför 

blir svaret ofta att de inte känner så många som tränar.   

 
De som tränar på gym får ingen bekräftelse, de talar inte ens om träningen hemma. Wanja 

beskrev i artikeln i Veteranen att hon fick uppmärksamhet. Maken kallade henne ”hjältinna” 

och barnbarnen ”skrotmormor”. Något sådant finns inte bland mina informanter. I de fall de 

går och tränar med någon som väninnan eller partnern kan de diskutera träningen, men annars 

talar de helst inte om den. Friskvårdansvariga Ola på SPF beskrev gymträningen som en 

mycket liten del, andra som RPG som något som något de inte organiserar. Så inte heller från 

organisationerna finns stöd för gymträning. Ingen av informanterna verkar heller ha träningen 

som mål för något annat än orka med och bli bättre på gemensamma aktiviteter, och att hålla 

sig i form. Lika lite som de vill ha det groteska åldrandets kropp vill de ha den groteska 

kroppen. Men det utesluter inte att de själva kan glädjas åt effekter som viktnedgång. Thomas 

tanke om missanpassning tycks styra handlandet bland gymtränande pensionärer. Man kan 

träna, men man ska inte sticka ut, inte visa sin styrka, tävlingsanda, initiativförmåga att 

besöka en arena utanför den av andra pensionärer och organisationen normerande 

gemensamma och visa sitt oberoende (Ronström 1998 efter Thomas 19XX:104). Däremot kan 

de framhålla fördelarna som gymträningen ger dem (som beskrivs i Russindisco och 

seniordans), ungdomlighet, effektivitet, aktivitet och rationalitet (Ronström1997:11-15), när 

det gäller att hjälpa andra pensionärer, engagera sig i organisationen eller ställa upp för barn 

och barnbarn.  

 

Ronström har studerat i Vem ska ta hand om de gamla invandrarna hur möjligheterna att 

kombinera äldre och invandrare (natur och kultur) fungerar inom äldrevården. Han finner 

teoretiskt fyra möjliga kombinationer. En kombination är att betoningen läggs på 

äldreaspekten och invandraraspekten får mindre betoning. En annan att invandraraspekten tar 

över från äldreaspekten. En tredje möjlighet är att det bildas en slags äldreinvandrare som får 

drag från båda. Den fjärde varianten är att de inte passar in i någon existerande kategori och 

blir på så sätt kulturellt osynliga (Ronström 1996:63-64). Flyttar man över denna teori på 

styrketränande och äldre kan man se att erövrandet av potentiella utrymmen påverkas av de 

sociala normerna. Thomas tanke om missanpassning styr inte bara pensionärernas handlande 

utan även synen på dem. De pensionärer som söker nya potentiella utrymmen ifrågasätter den 

sociala normen och hamnar på så sätt i ett limbotillstånd. Gymmen som satsar på ”egna 
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förutsättningar” har utarbetat speciella träningsformer för pensionärer. De ”egna 

förutsättningarna” blir på så sätt inte egna, utan kollektiva för kategorin pensionärer. På 

gymmen blir pensionärerna, gymtränandeäldre då betoningen läggs på deras ålder och 

intresse. Men från organisationens sida blir de istället bara gymtränande. Det nya potentiella 

utrymmet gymmet har ännu inte inkorporerats i samhällsnormen. Gymmet innefattar inte 

värdet gemenskap i aktivitet som är normerande inom pensionärsorganisationerna. De 

pensionärer som går på gym ifrågasätter normen och frångår på så sätt sin ålder. Betoningen 

läggs på gymträningen och åldersaspekten får liten eller ingen plats. Gymmet som nytt 

potentiellt utrymme kommer i konflikt med gemenskapsvärdet. Den gemenskap som gymmen 

lovar i de ”egna förutsättningarna” som bygger på ålder räcker inte för 

pensionärsorganisationerna, för dem betyder gemenskap, fysisk social gemenskap med andra i 

samma ålder. Därför hamnar gymtränande pensionärer i ett limbotillstånd, de blir kulturellt 

osynliga när de inte finns med i den kollektiva ”berättelsen” om ”pensionärer” som 

reproduceras av pensionärsorganisationerna. Som Ronström beskriver passar de inte in i 

någon existerande kategori och kan då inte heller finna en plats inom samhällsnormen. De 

håller istället sin träning ”privat” som SPF och RPG:s representanter benämnde den. 

Utforskandet av det potentiella utrymmet gymmet hålls separerad från det övriga livet. Den 

gemenskap pensionärerna knyter på gymmet med likasinnade blir temporär och värderas inte 

lika högt som den som knyts inom pensionärsorganisationerna.  
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SLUTSATS 

 
• Varför väljer pensionärerna att uppsöka gymmen?  

Det finns ingen gemensam nämnare som gör att pensionärer väljer att söka upp gymmen. 

Samhällsnormen förespråkar en aktiv pensionär. Denna samhällsnorm är uppkommen i en 

dubbel hermeneutik mellan samhällets ekonomiska intressen och 1970 och 1980-talets 

forskning kring hur aktiv ålderdom skapar friskare äldre, samt att pensionärerna var en resurs 

man skulle ta till vara. Detta i kombination med att pensionärerna blivit fler och fortsätter att 

öka i antal, samt att de blivit resursstarkare och friskare, gör dem till en ekonomiskt intressant 

grupp för aktörer på marknaden. Pensionärerna i sin tur har inga förebilder i tidigare 

generationer äldre som passar med de nya förutsättningarna och det post- och senmoderna 

samhällets syn på dem som social kategori. Därför söker de nya potentiella utrymmen. I dessa 

potentiella utrymmen uppstår ett samspel mellan demografiska, ekonomiska, sociala, 

medicinska och kulturella faktorer (Hyltén-Cavallius 1998:27). En relation mellan ”subjektet” 

pensionärerna och ”objektet” aktörerna utvecklas, gymmet är ett sådant objekt. Demografiskt 

har gymmen hamnat i det nya potentiella utrymmet, då de riktat marknadsföringskampanjer 

till den sociala kategorin pensionärer. Detta har skett för att pensionärerna är en ekonomiskt 

kapitalstark grupp och 20 % av befolkningen. Gymmen spelar i sin marknadsföring på redan 

socialt accepterade värden som aktivitet och gemenskap. Pensionärerna är friskare än tidigare 

generationer och de går många gånger oftare tidigare i pension, vilket gör att de har hälsa nog 

till en krävande aktivitet som styrketräning. Kulturellt har gymmen ändrat sin policy. Från att 

ha varit en arena för muskelbyggare, profilerar sig de flesta gym idag som en plats för alla 

oavsett ålder, kön, muskelmassa eller kroppskapacitet. Uppsökandet skulle kunna beskrivas 

som en slags symbios av dessa faktorer. Pensionärerna söker nya potentiella utrymmen och 

gymmen lovar ett sådant utrymme i sin marknadsföring.  

 

Ännu är det väldigt få pensionärer som väljer att söka upp gymmen och en förutsättning tycks 

vara att de blir introducerade på ett sätt för dem i igenkännbara trygga former. Dessa kan vara 

genom mun-till-mun-metoden, annonsering på ett ställe där pensionären redan har eller söker 

efter aktivitet och genom den ordinarie hälso- och sjukvården.  

 

• Vad säger sig gymmen kunna erbjuda pensionärerna och med vilka motiveringar? 



 44 

Gymmen säger sig kunna ”bota” sekundäråldrandet, fördröja primäråldrandet och erbjuda 

positiva bieffekter som ökat välbefinnande och bättre sömn. Genom detta lovar de en rikare 

ålderdom, där pensionärerna kan behålla ungdomlighet, effektivitet, aktivitet och rationalitet, 

för att kunna leva upp till samhällsnormen om ett rikt socialt liv i gemenskap med andra. 

Indirekt lovar de att pensionären ska slippa det onda och fula åldrandet eller det groteska 

åldrandets kropp, som är hotet vid en inaktiv livsstil. Skulle pensionärerna ändå råka ut för 

någon av sekundäråldrandets effekter, så lovar gymmen att träningen gör att de snabbt kan ta 

sig tillbaka till det liv och gemenskap de tidigare hade. För de pensionärer som inte 

styrketränar, men som råkar ut för sekundäråldrandet, lovar gymmen att de kan ”bota” detta.   

 

Motiveringen att söka upp dem är att de erbjuder en trygg träningsform anpassad för 

pensionärer. Ofta erbjuds en personlig tränare som ”tar hand om” pensionärerna och 

komponerar träningsprogrammen efter hans/hennes förutsättningar. Den personliga tränaren 

erbjuder även trygghet genom introducera och förklara lokalen (det okända görs känt) och 

bekräfta pensionärerna i deras träning. När gymmen marknadsför sig till pensionärer läggs 

ofta betoningen på närhet och kontakt till instruktören. Något annat som betonas är 

gemenskap, ”träffa likasinnade”, som Må Bättre uttrycker det i sin Clubkalender vår 2009. 

Pass och klasser anpassas när det gäller kroppsliga övningar och musik. De läggs sedan på 

dagtid, pensionärernas ”fria tid”, för att passa en äldre åldersgrupp och ofta rabatteras 

medlemspriset. 

 

• Hur ses och stöds valet att styrketräna av pensionärsorganisationerna?  

Pensionärsorganisationerna nekar inte aktörer som gym att marknadsföra sig inom deras 

organisationer. Men prioritet och intresse från deras sida läggs på aktiviteter som utförs 

gemensamt med andra. Styrketräning och erbjudanden från gym återfinns inte i deras 

ordinarie utbud, utan publiceras främst som annonser, på hemsidor, broschyrer och 

medlemstidningar. Av PRO, SPF och RPG hänvisas gymträning till individen som en privat 

angelägenhet som inte stöds av förbundet. I de fall någon organisation varit i kontakt med 

gymmet har de lockats av gymaktören med gruppmöten, där de blivit bjudna på kaffe med 

kaka, något som kan upplevas som kontroversiellt när det gäller hälsa och friskvård, men 

logiskt i sammanhanget föreningsaktivitet. Hos föreningarna innebär ofta aktivitet (motion 

eller annat) gemenskap i grupp och sedan förtäring tillsammans.  

 

• Vad inverkar till att de efter introduktionen ska stanna kvar? 
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De pensionärer jag intervjuade uttryckte att de fått kroppsliga fördelar som viktnedgång, 

styrka och ökad rörlighet eller förväntade sig det av träningen. En annan viktig faktor var att 

pensionärerna blev ”beroende” och saknade träningen kroppsligen de gånger de uteblev från 

de ordinarie träningstillfällena. Utanför själva styrketräningen eller klasserna/passen var saker 

viktiga som trivseln i lokalen och fördelarna runt själva träningen så som bastubad. 

Gemenskap var inget som betonades, men tillgången till personlig tränare upplevdes som 

viktig vid de första besöken. Priset spelade också en viktig roll och när det fanns ytterligare 

förmåner som möjlighet till bad, bubbelbad och bastu så var det ytterligare en anledning att 

stanna kvar.  

 

• Hur skapas handlingsutrymme och försvaras valet att stanna kvar av pensionärerna?  

Handlingsutrymmet för de styrketränande pensionärerna måste ständigt förhandlas och 

omförhandlas med samhället. Trossholmen skriver i sin avhandling Tid till eftertanke att 

handlingen måste passa in i den accepterade samhällsnormen (Trossholmen 2000:34-47). De 

nya potentiella utrymmena för aktivitet utforskas ofta genom någon pensionärsorganisation, 

tillsammans med andra. Pensionärsorganisationerna blir på så sätt normskapare och aktivitet 

blir på så sätt förknippas med gemenskap. De gymtränande pensionärerna får på olika sätt 

förhålla sig till denna norm för att kunna skapa utrymme för träning och försvara sitt val att 

träna individuellt. Ronströms tankar om att kombinera natur och kultur hos äldre invandrare 

(Ronström 1996:63-64), visar på gemenskaps problematik som avspeglas även för 

gymtränande pensionärer. De ställs likt äldre invandrare i en konflikt mellan hur synen på 

natur (ålder) och kultur (intresse) går att kombinera inom de rådande samhällsnormerna. De 

gymtränande pensionärerna bryter mot den kulturella normen att aktivitet utövas gemensamt, 

som skapats av pensionärsorganisationerna. Detta gör att de inte kan passas in i någon av de 

existerande kollektiva berättelserna om pensionärer och de hamnar i ett limbotillstånd. I 

limbotillståndet kompromissas ett förhållningssätt fram, pensionärsorganisationerna väljer att 

se gymmet som en privat angelägenhet och de gymtränande pensionärerna talar inte om sin 

styrketräning. Styrketräningen blir på så sätt kulturellt osynliggjord och kan anpassas och 

samspela med andra aktiviteter på det nya potentiella handlingsutrymmet.   

 

Ingen jag har intervjuat har övervägt att sluta träna på gym, men upplevt att de haft svårt att 

hinna med träningen. Det goda åldrandet innebär ett handlingsutrymme som bör fyllas med 

nyttiga aktiviteter, altruismen värderas högt och gymträning kan ses som dess motpol, det är 

något man gör själv och för sig själv. De pensionärer jag intervjuat betonar ofta andra 
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gemensamma aktiviteter de deltar i eller att de innehar förtroende uppdrag eller ”påtaganden” 

som avlastning. På så sätt beskriver de sig själva som både aktiva och gemensamma. De 

uttrycker också den nytta de har av styrketräningen i de gemensamma aktiviteterna, som en 

förklaring till varför de går på gym. Tydligast blir detta hos Uno som på grund av 

ryggproblem riskerade att mista den gemenskap som boulen innebär och därför sökt upp 

gymmet. I de fall pensionärerna sökt upp gymträningen på inrådan av hälso- och sjukvården 

tycks det vara lättare att försvara träningsformen än om man själv sökt denna. Den är då ett 

medel som för Uno att nå ett mål, målet att hålla sig kvar i de sociala kretsarna av aktivitet 

tillsammans med de andra pensionärerna. Målet tycks vara det som är viktigast att beskriva 

för styrketränande pensionärer i sitt försvar för varför man tränar på gym. Är målet tillräckligt 

bra kan samhället/pensionärsorganisationerna ha överseende med att dikotomin ensamhet och 

gemenskap slår ut åt fel håll.  
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SAMMANFATTNING  

Det svenska post- eller senmoderna samhället ställer krav på individen. Tornstam beskriver 

detta som stark prestationsorientering där effektivitet, produktivitet och självständighet 

förväntas av individerna. Genom aktivitet försöker pensionärerna leva upp till detta på sin nya 

”fria tid”. Ronström skriver i Russiondisco och seniordans att ungdomlighet, effektivitet, 

aktivitet och rationalitet är värden som anses eftersträvanda av pensionärer i det moderna 

samhället (Ronström 1997:11-15). Dessa värden är delvis uppkomna i den forskning som 

skedde runt 1970 och 1980-talet som vände sig mot disengagemangsteorin. Med aktivitet 

skulle pensionärerna hålla sig självständigare längre och inte ligga samhället till last. 

Pensionärsorganisationerna och samhället har i en dubbel hermeneutik hjälpt till att 

reproducera värdet av aktivitet.  Tornstams ”produktivitet” har hos pensionärerna på den ”fria 

tiden” förvandlats till ”aktivitet”. Genom aktivitet kan de inte bara undgå det onda åldrandet, 

det fula åldrandet och det groteska åldrandets kropp, de kan även skaffa sig en plats i 

samhället. Aktivitet innefattar inte bara olika motionsformer utan även altruistiska handlingar 

och nöjen, som man skulle kunna beskriva som en kompromiss med samhället. Thomas 

beskriver i Äldres situation, vardagsvanor och ritualer ”Egenskaper som i tidigare stadier av 

livet vanligen leder till framgång, så som t.e.x aggressivitet, oberoende, tävlingsanda, 

initiativförmåga, framtidsorientering och liknande ger en gammal människa stämpeln 

missanpassad” (Ronström 1998 efter Thomas 19XX:104). Detta gör att det är svårt för 

pensionärer att utforska nya potentiella utrymmen som gymmen. Samtidigt som pensionärerna 

tar upp alltmer plats i samhället på grund av sin ökning i antal och att de är ekonomiskt 

kapitalstarkare än sina föregångare, så måste de anpassa sig till samhällets och de egna 

organisationernas normer. Utforskandet med de nya resurserna måste då ske i förhandling och 

kompromiss med rådande värde normer. Pensionärerna som väljer att styrketräna hamnar i ett 

likande tillstånd mellan natur och kultur som Ronström beskriver från invandrande äldre 

(Ronström 1996:63-64). På gymmen blir de gymtränandeäldre då de egna förutsättningarna 

av gymmen delvis har omformats till kollektiva träningsformer för pensionärer. Men för 

pensionärsorganisationerna blir de istället normbrytare mot värdet gemenskap i aktivitet. 

Betoningen läggs där istället på kultur och gymträningen det blir en individuell handling 

baserad på intresse. De styrketränande pensionärerna hamnar i ett limbotillstånd där de 

behöver handlingsutrymme. De skapar sig då individuellt handlingsutrymme likt det Ninni 

Trossholmen skriver i sin avhandling Tid till eftertanke (Trossholmen 2000:34-47). 

Gymträningen passas in i den nya ”fria tiden” genom att den kombineras med andra 
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aktiviteter som gemensamma motionsformer, nöjen och påtaganden som redan är accepterade. 

Gymmen å sin sida anpassar sin marknadsföring så att den passar de rådande normerna, för att 

underlätta uppsökandet. Värden som gemenskap, aktivitet och ”träffa likasinnade” framhålls i 

reklamen och marknadsföringen trots att det bara är en mycket liten del. Subjektet 

pensionärerna kan då möta objektet gymmen på det nya potentiella utrymmet.  

 

Ronström beskriver att det post- eller senmoderna samhället tvingar människor att ersätta en 

”välkänd, pålitlig vardagsverklighet med en okänd” (Ronström 1998:19). Hos pensionärerna 

finns trots viljan att erövra nya potentiella utrymmen en tveksamhet att göra detta. För att ge 

sig ut i en okänd vardagsverklighet krävs att den presenteras av trygga faktorer som vänner, 

bekanta eller läkare och sjukgymnaster som redan tillhör den trygg vardagsverklighet. Något 

som gör att potentiella utrymmen som gymmen tar tid att erövra och införliva i det rådande 

normsystemet. Gymmet är trots betonandet på motsatsen starkt individorienterat och en 

självständig träningsform. En konflikt mellan gängse normer för pensionärers natur (ålder) 

och kultur (intresse) uppstår. 2000-talets pensionärer ställer sig fortfarande avvaktande inför 

ensamaktiviteter. Tornstam har i Åldrandets socialpsykologi i ”gerotranscendensteorin” 

efterlyst ett mera öppet sinne hos forskare, vårdgivare och pensionärsorganisationer när det 

gäller individens plats (Tornstam 2005:280-305). Men ännu styr 1970 och 1980-talets 

aktivitetsforskning med betoning på gemenskap. En överspridning likt den 

disengagemangsteorin skapade i slutet på 1970-talet tycks på nytt uppstått, men med en ny 

utgångspunkt i aktivitet och gemenskap.  2000-talets pensionärer har börjat erövra 

”individens” potentiella utrymme i samhället genom förhandlingar och gymmen arbetar aktivt 

för att skapa en ny bild av styrketräningen. Pensionärsorganisationerna har börjat visa ett 

första trevande intresse i accepterande av inbjudan till gymmen och i månadens veteran 

reportage. Men för ett accepterande av gymmen som en arena för pensionärer krävs 

ytterligare tid i det nya potentiella utrymmet och förhandlingar med rådande värdenormer.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 
Vad styrketräning och regelbunden fysisk aktivitet gör för dig! 
 

• Ökar muskelmassa  
• Ökar hållfasthet och funktioner i senor och ledband 
• Ökar uthålligheten 
• Ökar blodcirkulationen  
• Ökar fettförbränningen (motverkar övervikt) 
• Ökar produktionen av endorfiner 
• Ökar syreupptagningsförmågan  
• Ökar energi omsättningen  
• Ökar välbefinnandet  
• Ökar kroppsvätskan  
• Ökar nervbildningen i musklerna, vilket ger ökad muskelstyrka och muskelkontroll 
• Ökar fettförbränningen i arbetande muskler  
• Ökar värmetoleransen  
• Sänker pulsfrekvensen  
• Sänker blodtrycket  
• Förbättrar ämnesomsättningen  
• Förbättrar verkningsgraden hos hjärtat 
• Förbättrar sömnen  
• Motverkar benskörhet (osteoporos) 
• Motverkar mag- och förstoppningsbesvär  
• Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
• Minskar risken för typ 2-diabetes  
• Minskar risken för tjocktarmscancer  
• Minskar risken för blodproppar 
• Minskar produktionen av mjölksyra vid ansträngning 
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Bilaga 2  
 
Frågor  
 

• Vad fick dig att börja träna/hur blev du introducerad? 
 
• Har du tränat länge? 

 
• Hur ofta går du på gym? 

 
• Har du ägnat dig åt någon annan sport innan? 

 
• Samtidigt?  

 
• Har du en aktiv fritid? 

 
• Vad får sig att fortsätta träna/tycka att det är kul? 

 
• Delar du ditt träningsintresse med andra vänner/familj?  

 
• Vilka reaktioner får du när du berättar att du tränar positiva/negativa? 

 
• Mål med träningen? 

 
• Hur upplever du träningsmiljön?  

 
• Och dina medtränare? 

 
 


