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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar som drabbar inte minst de äldre då 

åldrandet innebär både biologiska, psykologiska och sociala förändringar i livet. Tidigare 

studier visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den psykiska hälsan hos den 

äldre människan. Förklaringarna till detta är många, allt från att det motverkar ålderns 

sjukdomar till att det hjälper människan att hantera stress. Aktivitetsteorin är en vedertagen 

teori som belyser detta positiva samband. Trots detta finns det både inre och yttre hinder 

mot att den äldre människan är fysiskt aktiv. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva fysiska aktiviteters påverkan på den psykiska hälsan hos den äldre 

människan. 

 

Metod  
 

Studien var en icke-systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats. Den inkluderar 17 

artiklar som undersöker vilken effekt fysisk aktivitet har på hälsa ur olika aspekter hos 

människor som är 60 år och äldre. Föreliggande studie fokuserar på aspekten psykisk 

hälsa. De flesta artiklarna var icke-kontrollerade studier. Fem av artiklarna var 

randomiserade kontrollerade studier. 

 

Resultat 
 

Beroende på studie visade det sig att fysisk aktivitet har ett direkt positivt samband, ett 

indirekt positivt samband eller inget samband med psykisk hälsa hos den äldre människan. 

Sambanden påvisades oavsett typ av fysisk aktivitet, intensitet eller regelbundenhet.  

 

Slutsats 
 

Oavsett typ av fysisk aktivitet har den ett positivt samband med psykisk hälsa hos den 

äldre människan. Om den fysiska aktiviteten är låg- eller högintensiv, samt om den 

genomförs regelbundet eller inte kunde inte påvisas vara av betydelse. 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, psykisk hälsa, 60 år och äldre, aktivitetsteorin  
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BAKGRUND 

Att vara fysiskt aktiv har en positiv inverkan på den psykiska hälsan hos den äldre 

människan (Rejeski & Mihalko, 2001). Fysisk aktivitet ger hälsomässiga fördelar oavsett 

när i livet en människa börjar. Det som är viktigt är inte när den fysiska aktiviteten 

påbörjas utan att den bibehålls genom livet. I de hälsomässiga fördelarna räknas förutom 

frånvaro av kronisk sjukdom och fysiska begränsningar också psykisk hälsa in (Hamer, 

Lavoie & Bacon, 2014).  

 

Psykisk hälsa beskrivs som ”... att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de 

kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga 

att hantera livets vanliga motgångar” (Sveriges kommuner och landsting, u.å.). Psykisk 

ohälsa är däremot svårdefinierat (Sveriges kommuner och landsting, 2012) men kommer 

hädanefter beskrivas som motsatsen till psykisk hälsa. 

 

Den äldre människan definieras ofta som över 65 år. Förenta Nationerna [FN] har dock 

kommit fram till att 60 år och äldre är den nuvarande accepterade definitionen (World 

Health Organization, u.å.). I Sverige går en majoritet av befolkningen i pension vid 65 års 

ålder. Pensionsåldern varierar dock mellan 61-67 år (Statistiska centralbyrån, 2011). Med 

detta som bakgrund har vi valt att definiera äldre som alla över 60 år.  

 

Holistiskt perspektiv på det naturliga åldrandet 

Gerontologi kommer från grekiskans geron som betyder gammal man eller åldring och 

logos som betyder lära, det vill säga läran om åldrandet. Åldrandet är ett komplicerat 

samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala förändringar i livet vilket i sin helhet 

påverkar människans funktionella åldrande (Ernsth Bravell, 2013).   

 

Det biologiska åldrandet handlar om allt från ytliga kännetecken, exempelvis grått hår och 

rynkig hy, till det betydligt mer komplexa som händer i kroppen med organens 

degeneration. Biologiskt åldrande kan delas upp i primärt och sekundärt åldrande. Det 

primära åldrandet kommer inifrån och går inte att påverka medan det sekundära åldrandet 

är en kombination av primärt åldrande och miljö- och livsstilsfaktorer. Det primära är 

således oundvikligt för människan medan det sekundära till viss del går att påverka och 

varierar mellan människor (Ernsth Bravell, 2013). 

 

Det psykologiska åldrandet handlar om vad som händer med beteendet, tankarna och 

känslorna när vi åldras vilket varierar mellan människor. Äldre som är fysiskt friska har 

ofta bättre psykisk hälsa än de som är fysiskt sjuka. Detta beror till stor del på att känslorna 

påverkas av livshändelser som exempelvis sjukdom (Dahl, 2013). Hjärnans 

signalsubstanser blir dessutom färre redan efter 65 års ålder vilket i sig påverkar den 

psykiska hälsan (Skärsäter, 2009). Yngre äldre har ofta bättre psykisk hälsa än de allra 

äldsta (Dahl, 2013). 

 

Det sociala åldrandet är svårdefinierat och innehåller ett flertal teorier, så kallade 

socialgerontologiska teorier. Bland annat belyses den äldre människans sociala ställning 

och sociala nätverk i samhället. Samhället genomgår konsekvent materialistiska 

förändringar, exempelvis ny teknik och förändrad fysisk miljö vilket påverkar det sociala 

åldrandet. Den äldre människans tillvaro påverkas till stor del positivt av dessa 
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förändringar genom bland annat fler hjälpmedel, såsom hissar; tvättmaskin och asfalterade 

gator, vilket underlättar det dagliga livet. Åldrandet innebär en förändrad upplevelse av den 

sociala tillvaron då förlusten av exempelvis betydelsefulla närstående och yrkesroll 

inträffar. Förändringar i kroppsliga funktioner bidrar ofta till en förändrad självbild då 

aktiviteter den äldre människan tidigare gjort inte längre kan göras på samma sätt. Detta i 

kombination med samhällets passiva eller negativa attityd gentemot äldre gör att äldre 

människor anpassar sig vilket leder till minskad aktivitet i vardagen (Malmberg & Ågren, 

2013). 

 

Slutligen kan det funktionella åldrandet beskrivas som en helhet av det biologiska, 

psykologiska och sociala åldrandet. Dessa förändringar ger tillsammans ett holistiskt 

perspektiv på åldrandet. Det funktionella åldrandet illustrerar åldrandet hos människan 

utan att utgå ifrån kronologisk ålder. En 80-åring kan exempelvis ha en funktionell ålder 

som en 65-åring och tvärtom. Begreppet belyser betydelsen av att se människan och inte 

åldern (Fristedt, 2013). 

 

KASAM – Känsla av sammanhang 

Ofta hamnar ett fokus på ohälsa, ett patogent synsätt, där förklaringar söks till varför 

människor blir sjuka, hur sjukdom botas och vilka riskfaktorerna är för att få sjukdom. 

(Langius-Eklöf, 2009). Genom att istället fokusera på motsatsen, ett salutogent synsätt, 

söker Antonovsky på 1970-talet förklaring på varför vissa människor har god hälsa och 

kan hantera svåra situationer i livet. Antonovsky menar att KASAM – känslan av 

sammanhang – är den betydelsefulla faktor som förklarar till vilken grad en människa kan 

hantera och ta sig igenom svåra situationer i livet. Begreppet består av tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

 

Begriplighet handlar om till vilken grad en människa upplever situationer i livet som 

uppstår. Antingen upplevs situationer som gripbara och sammanhängande eller som 

oförklarliga och kaotiska. De förstnämnda kopplas till hög känsla av begriplighet och 

innebär att en människa förväntar sig att situationer som uppstår i livet är förutsägbara, går 

att ordna upp eller att situationen går att få en förklaring på om den sker överraskande 

(Antonovsky, 1991).  

 

Vidare hanterar människor situationer på olika sätt. Hanterbarhet handlar om till vilken 

grad en människa upplever att hon har andra människor omkring sig som kan hjälpa till att 

möta de situationer hon ställs inför i livet. Hög känsla av hanterbarhet kännetecknas av att 

människan inte känner sig som ett offer i svåra situationer, utan att hon istället upplever att 

situationer helt enkelt uppstår och att hon kommer att reda sig och komma upp till ytan 

igen (Antonovsky, 1991).  

 

Den sista komponenten, meningsfullhet, handlar om till vilken grad människan känner att 

livet och dess situationer har en emotionell innebörd. Att uppleva hög grad av 

meningsfullhet innebär att människan känner att svåra situationer i livet kan vara värda att 

lägga energi på och engagera sig i. Det innebär att hon ser utmaning i de situationer som 

människor med låg känsla av meningsfullhet upplever som meningslösa bördor. Att 

uppleva hög grad av meningsfullhet innebär inte att människan blir glad när hemska 

situationer uppstår, utan att hon inte drar sig för att konfronteras med situationen, hitta dess 

mening och göra sitt bästa för att finna vägen tillbaka (Antonovsky, 1991). 
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Ovanstående komponenter i kombination med livserfarenheter ger en människa hennes 

grad av KASAM. Människor med hög grad av KASAM tar sig igenom svåra situationer i 

livet lättare än de med låg grad. En hög grad av KASAM behöver nödvändigtvis inte 

betyda att en människa är lycklig, utan KASAM handlar om hur en situation hanteras. 

KASAM kan vara förklaringen till att situationer i livet påverkar olika människor olika 

mycket (Antonovsky, 1991). 

 

Psykisk ohälsa hos den äldre människan 

Psykisk ohälsa är en av Sveriges största folksjukdomar. Bland personer över 65 år lider 

cirka 20 procent av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, u.å.c). Detta kan bero på att åldrandet 

ofta innebär en förlust av nära och kära samt förlorad yrkesidentitet i samband med 

pension (Skärsäter, 2009). Åldrandet bär också ofta med sig nedsatta förmågor, försvagat 

socialt nätverk samt ökat läkemedelsintag som ger biverkningar som påverkar den 

psykiska hälsan (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Ibland beskrivs psykisk ohälsa som en konsekvens av att känna sig ensam vilket leder till 

depression och ångest. Den äldre människan som känner ensamhet antas vara mer 

deprimerad än den som inte känner sig ensam (Bekhet & Zausziewski, 2011). En studie 

gjord på enbart äldre män visar att de som lever ihop med någon, har högre inkomst samt 

de som uppskattar att ha ett socialt nätverk rapporterar färre depressiva symtom. Vidare 

rapporterar de som känner sig ensamma samt de med sämre hälsa fler depressiva symtom 

(Alpass & Neville, 2003).  

 

Mätinstrument för psykisk ohälsa 

Geriatric depression scale [GDS] mäter depression utifrån 20 frågor som ställs till 

patienten. Dessa frågor behandlar ämnen såsom stämningsläge, oro, brist på energi, social 

tillbakadragenhet samt fysisk hälsa. Frågorna besvaras med ja eller nej och betygsätts 

sedan. Den slutgiltiga summan av poängen resulterar i en bedömning av om depression 

föreligger eller inte. Poäng mellan noll och fem poäng tyder på ingen depression medan 

poäng mellan 6 och 20 poäng tyder på att en depression kan föreligga (Socialstyrelsen, 

u.å.a).  

 

Psykisk hälsa kan även mätas med hjälp av Short-Form-36 [SF-36] som är ett 

frågeformulär som undersöker självskattad hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014b). SF-36 

innehåller 36 teman som resulterar i åtta skalor som representerar WHO:s hälsodefinition 

utifrån fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande samt funktionsförmåga. De åtta teman 

som undersöks är: fysisk funktionsförmåga; fysisk rollfunktion; smärta; generell hälsa; 

vitalitet; social rollfunktion; emotionell rollfunktion och psykiskt välbefinnande. Med 

rollfunktion menas begränsningar som påverkas av hälsan i sig (Nilsson, 2014).  

 

Mini Mental State Examination [MMSE] är ett instrument som mäter kognitiv funktion 

och används framförallt hos äldre människor för att identifiera demenssjukdom. MMSE är 

en del i en större utredning och ger ingen information om orsaken till eventuell svikt i 

kognitiva funktioner. Testet består av 20 frågor som handlar om bland annat tid- och 

rumsorientering, minne och språk. Ett resultat under 24 poäng, där 30 är max, tyder på 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, u.å.b).  
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Aktivitet hos den äldre människan 

För att bevara en god psykisk hälsa behövs en god fysisk hälsa, kognitiv funktion, ett 

socialt liv samt möjligheten att kunna utföra dagliga aktiviteter relativt självständigt 

(Blazer, 2002). Fysisk hälsa definieras som ”... hälsorelaterad livskvalitet där upplevt 

välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår” (Folkhälsomyndigheten, 

2014a). Om god fysisk hälsa, kognitiv funktion och ett socialt liv finns har den äldre 

människan lättare att anpassa sig till de förändringar som åldrandet innebär och därmed 

förebyggs ensamhet och nedstämdhet och i förlängningen också depression. (Blazer, 

2002). 

 

Det är även viktigt att den äldre människan utför aktiviteter som är självvalda. Det är då 

irrelevant om aktiviteten är fysiskt ansträngande eller inte (Fristedt, 2013). Sociala 

aktiviteter utförs oftast av kvinnor, yngre äldre människor, högutbildade och människor 

med få depressiva symtom (Kahana, Kelley-Moore & Kahana, 2012). Aktiviteter behöver 

heller inte utföras ihop med andra, utan aktiviteter som utförs självständigt har samma 

psykologiska vinster så länge de är meningsfulla för just den människan (Fristedt, 2013). 

Att utföra aktiviteten relativt regelbundet är däremot en viktig aspekt för att uppnå positiv 

verkan (Hassmén & Lindwall, 2006).  

 

Fysisk aktivitet hos den äldre människan 

Fysisk aktivitet är vedertaget som en fysiskt hälsofrämjande åtgärd som förebygger och 

motverkar många av ålderns sjukdomar (Fristedt, 2013). De människor som har en önskan 

att tillhöra en gemenskap har en större tendens att söka sig till fysisk aktivitet än de som 

inte har denna önskan (Bailey & McLaren, 2005). 

 

Att fysisk aktivitet ger många psykiska fördelar för människan beror på att hjärnans 

resurser för informationshantering är begränsad och endast kan omfördelas. Resurserna i 

hjärnan omfördelas under ökad fysisk aktivitet till de sensoriska och motoriska processer 

som aktiviteten kräver. Därmed hämmas framförallt hjärnans tankemässiga funktioner i 

prefrontala loben. Detta gör att oro och tankar med negativ inverkan hämmas och därmed 

reduceras risken för depression. Vidare beskrivs att den psykiska hälsan påverkas positivt 

av fysisk aktivitet och att sambandet inte kan förklaras med att de som redan har god 

psykisk hälsa väljer fysisk aktivitet (Hassmén & Lindwall, 2006). Fysisk aktivitet är en 

hälsofrämjande åtgärd som gör att många äldre människor blir mindre deprimerade och 

upplever bättre psykisk hälsa (Means, Sullivan & Rodell, 2003). Yasunaga och Tokunaga 

(2001) menar dock att anledningen till de psykologiska vinsterna inte är den fysiska 

aktiviteten i sig utan att fysisk aktivitet förbättrar förmågan att utföra dagliga aktiviteter 

vilket i sin tur ger en positiv påverkan på den psykiska hälsan.  

 

Fysisk aktivitet förbättrar den psykiska hälsan genom att öka kroppens möjligheter att 

hantera stress. Ökad kroppstemperatur och förändringar i nivåer av adrenalin och endorfin 

påverkar den psykiska hälsan men eftersom dessa förändringar uppstår direkt efter träning 

kan det inte förklara de långvariga effekterna (Lee & Russell, 2002).  
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Den grupp som av naturen påverkas mest av muskelnedbrytning är de allra äldsta. Trots 

detta är det inte en väldigt fysiskt aktiv livsföring som gör personerna starkare utan vanlig 

fysisk aktivitet är det optimala för att upprätthålla en stark kropp. Därmed är det av stor 

vikt för de allra äldsta att vara fysiskt aktiva i och med att även små nedgångar i 

muskelstyrka ger negativa konsekvenser för både funktionsförmågan och hälsan i stort 

(Goméz-Cabello et al. 2013).  

 

Hinder mot den äldre människans fysiska aktivitet 

Vissa faktorer som hindrar eller förbättrar möjligheterna till fysisk aktivitet för den äldre 

människan anses förekomma. Brist på tid, sällskap och tillfredställelse kan hindra den äldre 

människan från att utföra fysiska aktiviteter. Även faktorer som att känna ett måste att 

utföra den fysiska aktiviteten samt frånvaro av transport till och från aktiviteten kan vara 

hinder. Om aktiviteten är schemalagd eller spontan har också betydelse eftersom vissa 

äldre människor anser att schemalagda aktiviteter kan vara ett hinder medan andra äldre 

människor tycker tvärtom. Slutligen anses brist på kunskap, hälsa och upplevda fördelar 

med fysisk aktivitet vara hinder för att utöva fysisk aktivitet (Melillo et al., 1996).  

 

Ytterligare hinder kan vara att fokus ofta hamnar på högintensiv fysisk aktivitet vilket 

antingen kan göra att den äldre människan inte vill träna eller inte får ett träningsprogram 

av en personlig tränare. Därför skulle lågintensiv fysisk aktivitet kunna vara mer passande 

för den äldre människan (Melillo et al., 1996).  

 

En senare studie som jämför två olika befolkningsgrupper i USA visar på sju olika hinder 

för den äldre människans fysiska aktivitet. Dessa är brist på självdisciplin, självsäkerhet, 

glädje och sällskap men även brist på intresse, kunskap och hälsa. Hindren varierar dock 

beroende på vilken grupp människor det talas om men kön, inkomst, relationsstatus, 

utbildning och ålder spelar inte någon roll för vilka hinder som är mest framträdande 

(Dergance et al., 2003).  

 

Aktivitetsteorin 

Socialgerontologi är en del inom gerontologin som även innefattar studier på det 

sociologiska och psykologiska åldrandet, både på individ-, grupp-, och samhällsnivå. Det 

har under åren växt fram många mer eller mindre vedertagna så kallade 

socialgerontologiska teorier som visar olika sätt att tänka och förstå det sociala åldrandet 

(Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, 2000). 

 

Aktivitetsteorin är en socialgerontologisk teori där huvudfokus ligger på att det finns ett 

positivt samband mellan psykisk hälsa och aktivitet (Lemon, Bengtsson & Peterson, 1972). 

Teorin initieras av Vygotsky på 1920- och 1930-talet och utvecklas sedan vidare av Leont 

på 1970-talet (Engeström, 2000). Namnet aktivitetsteorin uppkommer först på 1950-talet 

(Lemon et al., 1972). 

 

Teorin belyser att det är viktigt att hålla aktivitetsnivån på samma nivå under hela livet. 

Detta främst beroende på att den äldre människan redan har förlorat sin yrkesroll i och med 

pensionen och att det då är än viktigare att bibehålla sociala aktiviteter och kontakter så 

länge som möjligt för att behålla egenvärdet. De aktiviteter och kontakter som är förlorade 

ska ersättas med nya och individen ska behålla ungefär samma levnadsstandard som i 
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medelåldern. Att aktiviteterna känns meningsfulla för de som utför dem är dock det 

viktigaste (Malmberg & Ågren, 2013).  

 

Denna teori stöder samhällets utbredda norm om att vara “produktiv” och den äldre 

människan blir därmed mer integrerad i samhället. Förutom att fortsatt aktivitet skapar 

tillfredsställelse ger den också bättre förutsättningar under ålderdomen och en enklare 

anpassning i vardagen än för de som är mindre aktiva (Dehlin et al., 2000). 

 

Aktivitetsteorin får dock en del kritik. Kritiker menar att de som alltid varit inaktiva vill 

fortsätta vara det och tvärtom, och att det finns personer som på grund av sjukdom inte kan 

fortsätta vara så aktiva som de vill. Dessutom beskrivs att många som varit aktiva under 

medelåldern har en stark önskan av att “bara vara” och inte göra något aktivt under 

ålderdomen. Social grupptillhörighet, utbildningsnivå samt livsstil är enligt kritiker 

viktigare för välbefinnandet än nivån av aktivitet. De menar också att vid gruppaktiviteter 

är det de nära relationerna som gynnar välbefinnandet, inte aktiviteten i sig (Dehlin et al., 

2000). 

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

Folkhälsomyndigheten (2013) beskriver hur fysisk inaktivitet är en riskfaktor för såväl 

hjärt- och kärlsjukdom som psykisk ohälsa. Stockholms läns landsting (2012) har fem 

övergripande mål för folkhälsa, två av dessa är Hälsosamma levnadsvanor och God 

psykisk hälsa. För att främja hälsosamma levnadsvanor såsom fysisk aktivitet har 

landstingets verksamheter som uppgift att stödja befolkningen i att själva göra hälsosamma 

levnadsval. Landstinget ska även kartlägga och ge kunskap om hur levnadsvanor och hälsa 

är sammankopplade samt samverka med andra aktörer för att främja god hälsa i 

befolkningen regionalt och lokalt. God psykisk hälsa ska främjas genom 

kunskapsspridning gällande förutsättningar och arbetsmetoder. Den ska även främjas 

genom minskad ensamhet och isolering samt genom att skapa mötesplatser.  

 

I sjuksköterskans arbete ingår det att ta tillvara det friska hos patienten, förebygga ohälsa 

samt motivera till att förändra levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2005). I mycket av det 

hälsofrämjande arbetet relaterat till fysisk inaktivitet ingår det att förskriva fysisk aktivitet 

på recept [FaR]. Vad som förskrivs och till vem samt av vilken orsak varierar dock med 

ålder och kön. En svensk studie visar att den äldre människan i större utsträckning får FaR 

mot högt blodtryck, högt kolesterol och diabetes än mot psykisk ohälsa medan yngre oftare 

får FaR mot just psykisk ohälsa. Den äldre människan rekommenderas störst utsträckning 

promenader, vattengymnastik och stavgång medan yngre människor rekommenderas 

styrketräning, cirkelträning och gruppgymnastik (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Ekberg & 

Ståhle, 2008).  

 

Problemformulering  

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar. Av alla personer över 65 år lider cirka 

20 procent av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, u.å.b). Tidigare forskning visar på ett 

indirekt eller ett direkt samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Yasunaga och 

Tokunaga (2001) påvisar ett indirekt samband där fysisk aktivitet direkt påverkar förmågan 

att utföra aktiviteter i det dagliga livet, vilket i sin tur påverkar den psykiska hälsan 

positivt. Lee och Russell (2002) påvisar ett direkt samband mellan fysisk aktivitet och 
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kroppens förmåga att hantera stress vilket förbättrar den psykiska hälsan. Även Means et 

al. (2003) samt Rejeski och Mihalko (2001) menar att fysisk aktivitet kan förbättra den 

psykiska hälsan. 

 

Trots att tidigare forskning påvisar ett positivt samband är det av relevans att undersöka 

detta ytterligare. Den forskning som tagits del av är heterogen och stämmer eventuellt inte 

överens med den forskning som gjorts senaste 10 åren. Således är det av relevans att 

undersöka forskningsläget ytterligare. Eftersom psykisk ohälsa fortfarande är ett problem 

hos äldre människor är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om problemet och vet 

vad som förbättrar den psykiska hälsan. Därmed är det av vikt att beskriva detta samband 

ytterligare. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva fysiska aktiviteters påverkan på den psykiska hälsan hos den äldre 

människan.  

 

METOD  

Val av Metod 

För att kunna sammanställa aktuell forskning relevant för syfte och problemformulering 

valdes med stöd i Kristensson (2014) att genomföra en icke-systematisk litteraturöversikt. 

Detta innebar att alla krav som ställdes på en systematisk översikt inte uppfylldes även om 

strukturen var densamma. Kraven på en systematisk översikt är att det skulle finnas en 

tydligt definierad undersökningsfråga eller problem samt att den skulle genomföras i 

tydliga steg. För att få vetenskaplig tyngd skulle all litteratur som var relevant för syftet 

eftersökas, granskas och sammanställas. I enlighet med Kristensson (2014) var detta dock 

inte möjligt att göra med all litteratur inom den tidsram som fanns. Därmed blev studien 

icke-systematisk och mindre omfattande med viss förlorad vetenskaplig tyngd. 

 

Den icke-systematiska litteraturöversikten hade en induktiv ansats vilket innebar att vi 

utgick från fakta för att sedan formulera en slutsats. Kristensson (2014) beskrev att en 

litteraturöversikt är att föredra i de fall där behov finns att sammanställa redan genomförda 

studiers resultat för att kunna besvara ett syfte. Detta i kombination med given 

tidsbegränsning motiverade valet av en icke-systematisk litteraturöversikt som metod.  

 

Urval  

Vi valde att inkludera studier med deltagare som var 60 år eller äldre samt bodde i eget 

boende. Om studier hade deltagare som var yngre än 60 år inkluderades dessa om det 

tydligt gick att urskilja resultat för deltagare inom vår åldersgrupp. Studier som 

inkluderades hade såväl kvinnliga som manliga deltagare. Ytterligare ett inklusionskriterie 

var att studierna skulle undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk 

hälsa/ohälsa. För att inkluderas krävdes även hög- eller medelkvalitet enligt Sophiahemmet 

högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats se Bilaga A. Bedömningsunderlaget är 

utarbetat av Sophiahemmet Högskola utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Att studierna var antingen peer-rewieved (Polit & 
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Beck, 2012) eller i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) godkända av en etisk 

kommitté eller etiskt övervägda var ytterligare ett inklusionskriterie. Med peer-reviewed 

menas att artiklarna är granskade av en eller flera professionella forskare som intygar god 

kvalitet (Helgesson, 2006). 

 

Studier gjorda på deltagare som var inskrivna på sjukhus eller som hade en specifik fysisk 

sjukdom exkluderades, likaså exkluderades litteraturöversikter. Artiklar äldre än 10 år 

exkluderades för att resultatet skulle vara så tillförlitligt som möjligt med den nyaste 

forskningen. 

 

Genomförande 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) användes databaserna PubMed, PsycINFO 

och Cinahl vid datainsamling för att bibehålla fokus på omvårdnad. Vid sökningar i 

PubMed användes endast MeSH-termer. När sökning gjordes i PsycINFO användes Word 

in major subject [MJ] och i Cinahl användes Word in subject heading [MW] för att 

minimera antalet irrelevanta träffar. Samtliga sökningar avgränsades till artiklar skrivna de 

senaste 10 åren och på engelska. Sökningar och avgränsningar redogörs för i Tabell 1, se 

nedan.  

 
Tabell 1. Datasökningar.  

Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 150323 MeSH 

mental 

health + 

exercise 

aged 65+, 10 

years, english, 

swedish, 

norwegian 

122st 17st 7st 2st 

PubMed 150323 MeSH 

quality of 

life + 

exercise + 

sedentary 

lifestyle 

aged 65+, 10 

years, english, 

swedish, 

norwegian 

13st 3st 1st 1st 

PubMed 150327 MeSH 

quality of 

life + 

physical 

fitness 

aged 65+, 10 

years, english, 

swedish, 

norwegian 

246st 30st 13st 3st 

PubMed 150327 MeSH 

activity, 

leisure + 

mental 

health 

aged 65+, 10 

years, english, 

swedish, 

norwegian 

129st 15st 5st 2st 

PubMed 150330 MeSH 

physical 

activity + 

mental 

health 

aged 65+, 10 

years, english, 

swedish, 

norwegian 

170st 14st 6st 4st 
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PubMed 150401 MeSH 

depression + 

leisure, 

activity + 

quality of 

life 

aged 65+, 10 

years, english, 

swedish, 

Norwegian 

93st 7st 3st 2st 

PsycINFO 150402 MJ (word in 

major 

subject ) 

mental 

health + 

physical 

fitness 

2005-2015, 

english, aged 65 

years & older 

6st 2st 1st
 

1st 

Cinahl 150402 MW (word 

in subject 

heading) 

mental 

health + 

exercise 

2005-2015, 

english, aged 65+ 

years 

72st 9st 5st 2st 

Totalt    851 97 41 17 

 

Dataanalys 

Bearbetning 

I varje sökning lästes samtliga titlar för att sedan välja de som verkade relevanta för syftet. 

Med stöd av Kristensson (2014) lästes sedan de relevanta titlarnas abstrakt. De abstrakt 

som indikerade att artikeln skulle vara relevant för syftet valdes ut. De valda artiklarna 

lästes sedan individuellt i fulltext. De individuella bedömningarna av artiklarnas relevans 

för syftet jämfördes sedan för att säkerställa att artiklarna skulle besvara detta. Endast de 

artiklar som båda ansåg besvarade syftet inkluderades. I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013) och Polit och Beck (2012) kontrollerades om artiklarna var etiskt 

övervägda eller peer-reviewed. Endast de som uppfyllde dessa krav inkluderades. Sedan 

bedömdes artiklarnas vetenskapliga kvalitet utifrån Sophiahemmet högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, se Bilaga A. Detta resulterade i 17 inkluderade 

artiklar. I ett tredje steg skrevs de valda artiklarna in i matrisen, se Bilaga B.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Med stöd av Forsberg och Wengström (2013) samt Polit och Beck (2012) valdes artiklar 

som antingen hade gjort ett etiskt övervägande, var godkända av en etisk kommitté eller 

peer-reviewed. Om en artikel hittades i en databas där begränsning till endast peer-

reviewed-artiklar inte var möjlig gjordes den etiska bedömningen utifrån andra grunder. 

Antingen undersöktes detta genom att det framgick i artikeln att granskning av en etisk 

kommitté genomförts alternativt att det på aktuell tidskrifts hemsida framgick att alla deras 

artiklar var peer-reviewed (Helgesson, 2006).  
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I enlighet med Helgesson (2006) eftersträvades objektivitet och förutsättningslöshet. Detta 

innebar att våra tidigare erfarenheter och kulturella bakgrunder inte skulle påverka 

resultatet. Objektiviteten kunde dock påverkats av våra erfarenheter av att arbeta med äldre 

människor. Det var därför viktigt att vi inte lät våra preferenser gällande den äldre 

människan och fysisk aktivitet påverka oss. Däremot var det viktigt att belysa att forskning 

ofta utgår från olika teorier och begrepp vilket leder till att studier sällan blir helt objektiva. 

 

RESULTAT 

Syftet var att beskriva fysiska aktiviteters påverkan på den psykiska hälsan hos den äldre 

människan. Under arbetets gång framkom dessutom att flertalet studier även beskrev 

huruvida den fysiska aktivitetens regelbundenhet och intensitet påverkar den psykiska 

hälsan. Detta fann vi intressant och därför redovisas även detta. Studiernas resultat skiljer 

sig och därför har valde vi att dela in vårt resultat efter likheter och olikheter i studierna. 

Rubrikerna blev därmed Samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa, Intensitet och 

regelbundenhet samt en tabell. I Tabell 2 redovisas författare och publikationsår samt vilka 

typer av fysiska aktiviteter som artiklarna berört och dess eventuella samband. 

 

Samband mellan fysiska aktiviteter och psykisk hälsa 

Garatachea, Molinero, Martínes-García, Jiménez-Jiménez, González-Gallego och Márquez 

(2009), Lindwall, Rennemark, Halling, Berglund och Hassmén (2006) samt Singh, 

Stavrinos, Scarbek, Gamalbos, Liber och Fiatarone Singh (2005) är några av de artiklar 

som konstaterade att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 

Garatachea et al. (2009) kom fram till att tre olika fysiska aktiviteter; överkropps- och 

underkroppsstyrka, rörelseinriktad balansträning och uthållighetsträning, hade positiv 

påverkan på den psykiska hälsan. Däremot gav lätta promenader ingen påverkan. En annan 

studie visade att sambandet endast var statistiskt säkerställt när äldre utövade fysisk 

aktivitet under ledning av människor i samma åldersgrupp utan professionell utbildning 

jämfört med ledning av yngre professionella sjukgymnaststudenter (Dorgo, Robinson & 

Bader, 2009). Låga nivåer av fysisk aktivitet gav fler tecken på depression och större 

mängd upplevd stress (Marcellini, Giuli, Gagliardi, Malavolta & Mocchegiani, 2010).  

 

När sambandet jämfördes mellan olika åldrar konstaterades att när den fysiska aktiviteten 

ökar så förbättras även den psykiska hälsan. Det visade sig dock att den äldre människan 

hade bättre psykisk hälsa än de som var yngre, trots att de äldre var minst fysiskt aktiva 

(Bertheussen et al., 2011). Hamar, Coberley, Pope och Rula (2013); Lee och Hung (2011) 

samt Wang, Yeh, Wang, Wang och Lin (2011) konstaterade att ett samband finns mellan 

fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Salguero, Martínez-García, Molinero och Márquez 

(2011) menar att desto högre energiförbrukning i veckan den fysiska aktiviteten gav desto 

större fördelar för den psykiska hälsan.  

 

En studie undersökte effekten av olika typer av fysisk aktivitet på recept och kom fram till 

att oavsett om den äldre genomförde 30 minuters daglig fysisk aktivitet eller fick en 

stegräknare och individuellt rekommenderat antal steg om dagen fanns ett positivt 

samband med psykisk hälsa. Dessutom minskade båda aktiviteterna förekomsten av 

depressiva symtom. Således var det inte vilken typ av fysisk aktivitet som genomfördes 
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utan fysisk aktivitet i sig som hade en positiv inverkan (Patel, Keogh, Kolt & Schofield, 

2013). 

  

Khazaee-Pool, Sadeghi, Majlessi och Rahimi Foroushani (2015) konstaterade sambandet 

när de jämförde två olika grupper. Den ena gruppen fick delta i ett träningsprogram som 

innebar fysisk aktivitet tre gånger i veckan ledd av en expert på fysisk aktivitet och den 

andra gruppen utförde fysisk aktivitet som tidigare. De som deltog i träningsprogrammet 

hade större påverkan på sin psykiska hälsa än kontrollgruppen. 

 

Lampinen, Heikkinen, Kaupinen och Heikkinen (2006) hittade ett indirekt samband mellan 

fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Fysisk aktivitet resulterade i mer fritidsaktivitet samt 

bättre rörelseförmåga vilket i sin tur hade positiv inverkan på den psykiska hälsan. 

Wanderley, Silva, Marques, Oliveira, Mota och Carvalho (2011) beskrev hur fysisk 

aktivitet inte påverkade den psykiska hälsan direkt. Istället menade dem att det fanns ett 

direkt samband mellan de mest vältränade människorna och god psykisk hälsa. I en annan 

studie påverkades psykisk hälsa inledande positivt av fysisk aktivitet men när 

ovidkommande variabler räknades bort kunde sambandet inte längre påvisas (Hörder, 

Skoog & Frändin, 2013; Netz et al., 2012). Withall et al., (2014) kunde inte påvisa något 

större samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. De kunde däremot påvisa ett 

samband till fysisk hälsa. Dock fann de att medel- och högintensiv fysisk aktivitet i viss 

utsträckning kunde ha påverkan på den psykiska hälsan, men framförallt på den fysiska. 

 
Tabell 2. Redogörelse för olika typer av fysiska aktiviteter i inkluderade artiklar.   

Författare 

(publikationsår) 

 

Typer av fysisk aktivitet Samband mellan 

fysisk aktivitet och 

psykisk hälsa 

Bertheussen et al. 

(2011) 

Ex. Promenader, skidåkning, simning, övrig träning och 

sport 

Ja 

Dorgo et al. (2009) Konditionsträning (löpband, spinning, crosstrainer), 

balansträning (balansplatta/bräda), styrketräning 

(träningsmaskiner, hantlar, medicinboll, pilatesboll) och 

stretching  

Ja 

Garatachea et al. (2009) Ansträngande träning, promenader på fritiden, löpning/ 

raska promenader samt stående och stillasittande 

Ja 

Hamar et al. (2013) Fysisk aktivitet som förbättrar smidighet, styrka, 

uthållighet och balans  

Ja 

Hörder et al. (2013) Promenader uppdelat i kategorier (<75 min/v, 75-150 

min/v, 150-300 min/v och ≥300 min/v) 

Nej när 

ovidkommande 

variabler räknades 

bort 

Khazaee-Pool et al. 

(2015) 

Träningsprogram innehållande uppvärmning, 

rörelseträning (över- och underkroppsstyrka), 

balansträning och nedvarvning 

Ja 

Lampinen et al. (2006) Indelat efter kategorier i stillasittande, promenader 1-2 

ggr/v, promenader >2 ggr/v, ansträngande träning 1-2 

ggr/v, ansträngande träning >2 ggr/v, friskvårdsträning 

och tävlingsidrottande 

Indirekt 

Lee & Hung (2011) Lågintensiv (ex. långsamma promenader), medelintensiv 

(ex. raska promenader, dans, badminton) och högintensiv 

(ex. löpning och tennis) 

Ja 

Lindwall et al. (2006) Lågintensiv fysisk aktivitet (ex. promenader, korta 

cykelturer, golf) 

Högintensiv fysisk aktivitet (ex. löpning, raska 

promenader, bollsport, långa cykelturer) 

Ja 
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Marcellini et al. (2010) Ex. Cykling, dans, trädgårdsarbete, träning och spel (ex 

boule) 

Ja 

Netz et al. (2012) Tillräcklig fysisk aktivitet (måttlig fysisk aktivitet 150 

min/v eller intensiv 75 min/v eller en kombination). 

Otillräcklig fysisk aktivitet (mindre än tillräcklig) och 

Stillasittande (ingen fysisk aktivitet) 

Nej när 

ovidkommande 

variabler räknades 

bort 

Patel et al. (2013) Fysisk aktivitet på recept (minst 30 minuter daglig fysisk 

aktivitet ex. promenad eller simning) eller stegräknare 

med individuellt anpassat antal steg per dag 

Ja 

Salguero et al. (2011) Ansträngande träning, långsamma promenader, löpning/ 

raska promenader samt stående och stillasittande 

Ja 

Singh et al. (2005) Låg- eller högintensiv progressiv styrketräning på 

träningsmaskiner 

Ja 

Wanderley et al. (2011) Antal steg samt mängd fysisk aktivitet under 7 dagar Indirekt 

Wang et al. (2011) Fysisk aktivitet som förbättrar smidighet, styrka, 

uthållighet, balans och reaktionstid 

 

Ja 

Withall et al. (2014) Genomsnittligt antal steg samt mängd fysisk aktivitet per 

dag 

Nej  

 

Intensitet och regelbundenhet  

I en jämförande studie delades äldre människor med depression in i tre olika 

behandlingsgrupper. Dessa var antingen högintensiv fysisk aktivitet, lågintensiv fysisk 

aktivitet eller allmänläkarvård under åtta veckor. Det visade sig att högintensiv fysisk 

aktivitet var dubbelt så effektiv mot depression jämfört med lågintensiv fysisk aktivitet 

eller läkarvård. Alla behandlingsformer förbättrade den psykiska hälsan i stort men 

högintensiv fysisk aktivitet visade sig ha störst effekt (Singh et al., 2005). Motsatt resultat 

visades i en studie av Lee och Hung (2011) där de som utövade låg- eller medelintensiv 

fysisk aktivitet hade bättre psykisk hälsa än de som utförde högintensiv fysisk aktivitet. 

 

De som utövade lågintensiv fysisk aktivitet varje dag hade fler depressiva symtom jämfört 

med de som gjorde detta några gånger i veckan. Högst antal depressiva symtom hade de 

som var inaktiva. Antalet symtom minskade med högintensiv fysisk aktivitet antingen en 

till tre gånger i månaden eller några gånger i veckan. Dock hade de som tränade 

högintensivt en till tre gånger i månaden lägst antal depressiva symtom av alla undersökta 

deltagare (Lindwall et al., 2006). Regelbunden fysisk aktivitet gav störst effekt på den 

psykiska hälsan, oavsett intensitet på den fysiska aktiviteten (Lee & Hung, 2011; Lindwall 

et al., 2006). Wang et al. (2011) visade att de som var oregelbundet fysiskt aktiva upplevde 

en avstannad eller försämrad psykisk hälsa jämfört med de som var regelbundet fysiskt 

aktiva.  

 

Den psykiska hälsan visade sig vara beroende av hur många dagar i veckan den fysiska 

aktiviteten utfördes. Att utföra fysisk aktivitet fem till sju dagar i veckan visade sig vara 

bättre för den psykiska hälsan än att utföra den färre dagar i veckan. De som utförde fysisk 

aktivitet färre antal dagar hade sämre psykisk hälsa också över tid (Hamar et al., 2013). 

Hur intensivt eller hur ofta den fysiska aktiviteten utfördes var inte relevant för den 

psykiska hälsan utan det som påverkade var just att människan är fysiskt aktiv 

(Bertheussen et al., 2011). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Vårt resultat stämmer i stort överens med aktivitetsteorin som belyser hur ett aktivt liv 

främjar god psykisk hälsa (Malmberg & Ågren, 2013). Det observerades att majoriteten av 

studierna visade att fysisk aktivitet var bra för den psykiska hälsan hos den äldre 

människan (Bertheussen et al., 2011; Dorgo et al., 2009; Garatachea et al., 2009; Hamar et 

al., 2013; Khazaee-Pool et al., 2015; Lee & Hung, 2011; Lindwall et al., 2006; Marcellini 

et al., 2010; Patel et al., 2013; Salguero et al., 2011; Singh et al., 2005; Wang et al., 2011). 

Att fysisk aktivitet hade detta positiva samband med psykisk hälsa överensstämmer även 

med tidigare studier gjorda på ämnet (Lee & Russell, 2002; Means et al., 2003; Rejeski & 

Mihalko, 2001). 

 

Ett indirekt positivt samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa påvisades i två av 

studierna (Lampinen et al., 2006; Wanderley et al., 2011).  Den ena definierade inte vilka 

typer av fysisk aktivitet som undersöktes men inkluderade allt från inaktivitet till 

tävlingsidrottande (Lampinen et al., 2006) och den andra undersökte endast antal steg i 

veckan (Wanderley et al., 2011). Lampinen et al. (2006) konstaterade hur fysisk aktivitet 

direkt påverkade rörelseförmågan positivt samt gav en aktivare fritid, vilket i sin tur 

förbättrade den psykiska hälsan. Detta fynd var förenligt med tidigare studier (Blazer, 

2002; Yasunaga & Tokunaga, 2001). Yasunaga och Tokunaga (2001) menade att fysisk 

aktivitet förbättrade den fysiska hälsan som i sin tur gav de psykologiska vinsterna. 

Liknande menade Blazer (2002) att depression förebyggdes om den äldre människan hade 

god fysisk hälsa och ett socialt liv.  Detta går i viss mån att koppla till det Dehlin et al. 

(2000) beskrev gällande aktivitetsteorin och om hur fysisk aktivitet ger bättre 

förutsättningar för att kunna vara aktiv i vardagen under ålderdomen.  

 

Hörder et al. (2013); Netz et al. (2012) och Withall et al. (2014) kunde i sina studier inte 

finna något samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Två av dessa undersökte 

promenaders effekt (Hörder et al., 2013; Withall et al., 2014) medan den tredje inte 

definierade vilka typer av fysiska aktiviteter som berördes (Netz et al., 2012). Garatachea 

et al. (2009) kunde inte heller hitta ett samband mellan lätta promenader och psykisk hälsa 

men när samma mätinstrument användes två år senare av Salguero et al. (2011) 

definierades inte huruvida promenader hade någon effekt eller inte. Båda dessa studier 

konstaterade ett övergripande positivt samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa 

(Garatachea et al., 2009; Salguero et al., 2011).  

 

Genomgående för de studier som påvisade ett positivt samband var att det antingen hade 

genomförts ett träningsprogram och/eller att de fysiska aktiviteterna var väldefinierade. 

Aktiviteter som förbättrade kondition och styrka men även i viss mån balansträning 

utfördes i de flesta studier som påvisade ett positivt samband. Promenader påvisades 

endast i tre studier ha ett samband med psykisk hälsa (Bertheussen et al., 2011; Lindwall et 

al., 2006; Salguero et al., 2011) men samtidigt hittades inte något samband i tre andra 

studier (Garatachea et al., 2009; Hörder et al., 2013; Withall et al., 2014). På grund av att 

promenader påvisades ha såväl positiv som ingen påverkan på psykisk hälsa blev det svårt 

att fastställa hur det sambandet såg ut. Trots att dessa studier ovan beskrev att 
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konditionsträning och styrketräning var positivt för den psykiska hälsan så visade Leijon et 

al. (2008) att dessa träningstyper oftare rekommenderades till yngre. 

 

Khazaee-Pool et al. (2015) kom fram till att fysisk aktivitet i grupp gav större fördelar för 

den psykiska hälsan än fysisk aktivitet på egen hand. Detta var förenligt med den kritik 

som har riktats mot aktivitetsteorin. Kritiker menade att social grupptillhörighet är 

viktigare för välbefinnandet än aktivitetsnivån i sig (Dehlin et al., 2000). Melillo et al. 

(1996) påpekade liknande att bristen på sällskap utgjorde ett hinder för fysisk aktivitet men 

även att schemalagda aktiviteter inte passade alla. Således skulle träningsprogrammet som 

Khazaee-Pool et al. (2015) undersökte kunna utgöra såväl en fördel för den psykiska 

hälsan som ett hinder för fysiska aktiviteter. 

 

Malmberg och Ågren (2013) belyste hur ett av aktivitetsteorins viktigaste inslag är att 

aktiviteter ska kännas meningsfulla för människan för att ge en positiv effekt på den 

psykiska hälsan. De studier vi inkluderade beskrev inte huruvida de fysiska aktiviteterna 

upplevdes som meningsfulla eller inte men det gick dock att reflektera kring detta. 

Eventuellt kunde det vara så att deltagarna som upplevde en positiv effekt av fysisk 

aktivitet också ansåg just den aktiviteten som meningsfull. Liknande kunde resultatet i de 

studier som inte konstaterade ett positivt samband ha undersökt aktiviteter som inte kändes 

meningsfulla för de människor som deltog.  

 

Meningsfullhet är tillika ett av de tre begreppen i KASAM. Där ingår även hanterbarhet 

och begriplighet (Antonovsky, 1991). Om en människa upplever dessa tre komponenter 

kan den fysiska aktiviteten eventuellt underlättas. Känns den fysiska aktiviteten inte 

meningsfull, hanterbar eller att människan inte förstår varför den utförs kommer det också 

vara svårare att utföra den. Således skulle brist på KASAM kunna resultera i mindre fysisk 

aktivitet och därmed sämre psykisk hälsa. 

 

När vårt resultat sammanställdes observerades att vissa studier även belyste ett positivt 

samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa (Lee & Hung, 2011; 

Lindwall et al., 2006; Wang et al., 2011). Bertheussen et al. (2011) konstaterade dock att 

just regelbunden fysisk aktivitet inte hade någon specifik påverkan på den psykiska hälsan. 

Dessa fyra studier undersökte liknande aktiviteter där kondition var det centrala 

(Bertheussen et al., 2011; Lee & Hung, 2011; Lindwall et al., 2006; Wang et al., 2011). 

Således verkar det finnas ett samband mellan konditionsträning och psykisk hälsa men att 

uttala sig om huruvida den bör vara regelbunden eller inte är svårare. 

 

Ytterligare ett fynd som upptäcktes var att vissa studier även undersökte fysiska 

aktiviteters intensitet och vilken påverkan det hade på den psykiska hälsan. Melillo et al. 

(1996) beskrev hur ett fokus på högintensiv fysisk aktivitet kunde utgöra ett hinder mot att 

den äldre människan skulle vilja vara fysiskt aktiv. De menade då att lågintensiv fysisk 

aktivitet kunde passa den äldre människan bättre. Singh et al. (2005) menade tvärtom att 

högintensiv fysisk aktivitet var dubbelt så effektiv mot depression som lågintensiv fysisk 

aktivitet. Samtidigt påvisade Lee och Hung (2011) att låg- eller medelintensiv fysisk 

aktivitet var att föredra.  Bertheussen et al. (2011) menade dessutom att intensiteten var 

irrelevant för hur den psykiska hälsan påverkas. Lee och Hung (2011) undersökte dock 

enbart olika intensitet på konditionsträning medan Singh et al. (2005) undersökte olika 

intensitet på styrketräning. Detta i kombination med att endast Lee och Hung (2011) och 
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Singh et al. (2005) påvisade ett samband mellan intensitet och psykisk hälsa, och dessutom 

påvisade olika, gjorde att vi inte kunde dra några slutsatser om vilket som var att föredra. 

 

Utifrån resultatet konstaterades att fysisk aktivitet hade positiv påverkan på den psykiska 

hälsan men att heterogeniteten i mätinstrumenten av psykisk hälsa skapade viss oenighet. 

Trots att tidigare studier påvisade ett samband kunde vi finna ett fåtal studier som inte 

bekräftade detta. Det kunde bero på flera orsaker men eftersom mätinstrumenten skiljde sig 

åt var det svårt att svara på vad som var orsaken. Detta gav således ett kontroversiellt svar 

på vårt syfte där en enhetlig bild inte kunde fastställas. Trots detta påvisade 14 av de 17 

inkluderade studierna ett positivt samband vilket gjorde att vi ändå kunde konstatera att 

sambandet fanns. Vi kunde dock inte uttala oss om ifall den fysiska aktivitetens 

regelbundenhet och intensitet hade påverkan eller inte. Vi hade inte tillräckligt med 

underlag för att dra några övergripande slutsatser kring regelbundenhet och intensitet. 

Därför kunde inte dessa fynd bidra till ny kunskap.  

 

Majoriteten av de studier som konstaterade ett positivt samband undersökte 

konditionsträning vilket till viss del besvarade syftet om hur fysiska aktiviteter påverkade 

den psykiska hälsan. Samtidigt visade andra studier positiv påverkan även av andra fysiska 

aktiviteter vilket gör att ett direkt samband inte gick att fastställa. Således skapade 

heterogeniteten i aktiviteterna som undersöktes ett problem i jämförelsen. Likaså skapade 

de heterogena mätinstrumenten för psykisk hälsa samma problem. Detta gjorde att vi hade 

svårt att uttala oss om de olika fysiska aktiviteternas påverkan på den psykiska hälsan.  

 

Det resultat vi fick fram överensstämde i stort med Folkhälsomyndighetens (2013) 

konstaterande att fysisk aktivitet inte bara förbättrar psykisk hälsa utan även verkar 

förebyggande. Enligt Stockholms läns landsting (2012) ska en god psykisk hälsa främjas 

genom att förebygga ensamhet och isolering och skapa mötesplatser för människor. 

Eftersom fysisk aktivitet kan verka förebyggande mot psykisk ohälsa och dessutom bidra 

till att kunna göra något tillsammans med andra skulle det kunna användas i större 

utsträckning för att uppfylla landstingets folkhälsomål. 

 

Hälsofrämjande åtgärder ingår i sjuksköterskans arbete (Socialstyrelsen, 2005). En åtgärd 

som är möjlig för sjuksköterskan att utföra är att förskriva FaR. Dock framkom det i en 

svensk studie att äldre inte fick FaR mot psykisk ohälsa utan främst mot fysiska besvär 

jämfört med yngre som oftare fick FaR mot just psykisk ohälsa (Leijon et al., 2008). Men 

utifrån redovisat resultat kunde vi till stor del dra slutsatsen att även äldres psykiska ohälsa 

förbättrades av fysisk aktivitet. Detta stärktes framförallt i Singh et al. (2005) där en 

jämförelse gjordes med traditionell läkarvård och fysisk aktivitet och den fysiska 

aktiviteten hade störst framgång. Således skulle FaR kunna användas oftare till äldre än det 

görs idag och då förmodligen med goda resultat. FaR skulle även eventuellt kunna 

användas med fördel för ett stärkt KASAM. Om en människa får fysisk aktivitet på recept 

kan hon i samma stund förstå varför den fysiska aktiviteten är bra om sjuksköterskan 

förklarar. Därmed känns den fysiska aktiviteten även meningsfull. Dessutom blir eventuellt 

den fysiska aktiviteten lättare att hantera om människan stöttas av vården i utförandet av 

den fysiska aktiviteten. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det idag ett problem hos äldre med ett ökat 

läkemedelsintag som ger biverkningar för den psykiska hälsan. Utifrån vad vi kom fram till 

skulle sjuksköterskeprofessionen med fördel kunna använda sig mer av fysisk aktivitet för 
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att främja psykisk hälsa hos den äldre människan. Detta skulle komma till nytta på 

individnivå då den enskilda människans psykiska hälsa visade sig påverkas positivt av 

fysisk aktivitet. Dock skulle låg känsla av sammanhang kunna utgöra ett hinder mot fysisk 

aktivitet. Detta skapar en utmaning i vården där sjuksköterskan måste se människan där 

hon befinner sig och motivera utifrån detta. Om fysisk aktivitet används som en åtgärd vid 

psykisk ohälsa skulle det också kunna resultera i färre läkemedel till de äldre. Eftersom 

fysisk inaktivitet också är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2013) skulle hypotetiskt även en del läkemedel som behandlar 

detta kunna minska. 

 

Metoddiskussion 

Valet av icke-systematisk litteraturöversikt som metod gjordes i enlighet med Kristensson 

(2014). Enligt honom kan en litteraturöversikt även om den inte är systematisk ge värdefull 

kunskap eftersom den sammanställer tidigare forskning. Vi ansåg att en icke-systematisk 

litteraturöversikt var att fördra eftersom vårt ämne är väl utforskat men även på grund av 

att antalet deltagare i de inkluderade studierna var påtagligt större än vad vi hade kunnat 

åstadkomma med en intervju- eller enkätstudie. Metodvalet gjorde det också möjligt att 

inkludera kohortstudier, det vill säga studier gjorda över tid med upprepade mätningar 

(Kristensson, 2014). Detta ledde fram till ett resultat där sambandet mellan psykisk hälsa 

och fysisk aktivitet objektivt kunde redovisas utifrån kvantitativa studier. Resultaten kunde 

sedan jämföras för att diskutera fram en slutsats. Metodvalet resulterade dessutom i studier 

från flera delar av världen, vilket gjorde resultatet mer applicerbart. Studier från samtliga 

världsdelar förutom Sydamerika och Afrika berördes. Dock var majoriteten av studierna 

från Europa vilket skapade något sämre applicerbarhet. 

 

Vi ställde oss tvekande till om en intervjustudie hade givit varken samma eller liknande 

resultat. Detta för att vald metod gav objektiva resultat från flera håll med ett stort antal 

deltagare medan en intervjustudie endast hade givit ett fåtal subjektiva upplevelser. Det 

hade då inte varit möjligt att generalisera kring fysiska aktiviteters påverkan på den 

psykiska hälsan. Dock var nackdelen med vald metod just att dessa subjektiva upplevelser 

inte fångades upp. En enkätstudie hade troligtvis kunnat leda till ett liknande resultat 

bortsett från att vi inte hade haft möjlighet att utföra en kohortstudie eller kunnat undersöka 

de äldres fysiska förmåga. Med en enkätstudie hade även endast de äldres egen upplevelse 

hur fysiskt aktiva de är kunnat undersökas vilket skulle exkluderat flera av de viktiga 

aspekter vi hittat i vårt resultat. Många av de studier som inkluderades kombinerade 

intervjuer och enkäter vilket inte heller hade varit möjligt för oss att genomföra. 

 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2013) valdes endast databaser som är relevanta för 

omvårdnadsforskning; PubMed, Cinahl och PsycINFO. PubMed och Cinahl är de som 

oftast används vid omvårdnadsforskning men PsycINFO valdes som komplement då den 

täcker psykologisk forskning inom omvårdnad. Detta ansåg vi stärkte den 

omvårdnadsvetenskapliga förankringen i vår studie. Eftersom vi dessutom granskade alla 

artiklar individuellt minimerade detta risken att för syftet irrelevanta artiklar inkluderas. 

Därmed ansåg vi att en god kvalitet kunde upprätthållas. En nackdel med vår 

databearbetning var att även artiklar med av oss bedömd medelhög vetenskaplig kvalitet 

inkluderades. Eventuellt hade vi kunnat leta efter ytterligare artiklar och granskat fler men 

inom den tidsram som fanns var detta inte möjligt. I och med att studier av medelkvalitet 

inkluderades sänktes i viss mån kvaliteten också på vår studie. 
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I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) utfördes sökningar med ämnesordlista, 

exempelvis MeSH-termer. När fritextsökningar gjordes fick vi ett icke hanterbart antal 

träffar varav flertalet uppfattades som irrelevanta för syftet. När ämnesordssökningarna 

genomfördes var det av vikt att göra begränsningar till ålder, språk och tidsspann. Hade 

inte dessa begränsningar gjorts hade artiklar som inte besvarat syftet kommit upp och 

antalet träffar hade blivit för stort och därmed försvårat sökprocessen. Hade vi haft mer tid 

hade mer omfattande sökningar kunnat genomföras vilket eventuellt givit ytterligare 

relevanta artiklar. 

 

Inklusionskriteriet att studierna skulle vara maximalt tio år gjorde resultatet aktuellt och 

antalet träffar blev hanterbara för oss att bearbeta på den tid vi hade. Valet att exkludera 

studier där deltagarna antingen var inneliggande på sjukhus eller hade en specifik fysisk 

sjukdom var av betydelse. Hade dessa studier inkluderats hade artiklarnas resultat varit 

svårare att tyda med oberoende variabler. Detta för att sambandet hade kunnat vara 

missvisande genom att exempelvis fysisk aktivitet skulle kunnat påverka den fysiska 

sjukdomen positivt och det i sin tur påverka den psykiska hälsan. 

 

Ytterligare en begränsning i studien var det valda åldersspannet. Oftast definieras äldre 

som över 65 år (World Health Organization, u.å.). Vi valde dock 60 år eller äldre på grund 

av att många av de inkluderade studierna hade denna ålder som minimikrav. Sextio år är 

också enligt FN den nuvarande accepterade gränsen (World Health Organization, u.å.). 

Hade vi valt 65 år som den yngsta accepterade åldern hade antalet studier att inkludera 

minskat avsevärt. Detta hade kunnat resultera i att artiklar med mindre relevans för syftet 

hade varit nödvändiga att inkludera. Därmed hade den vetenskapliga kvaliteten i resultatet 

riskerat att minska. 

 

Nackdelarna med det urval vi gjorde var att vissa aspekter av fysisk aktivitet och psykisk 

hälsa inte undersöktes. Vi exkluderade studier där en viss fysisk sjukdom hade undersökts 

vilket gjorde att dessa människors upplevelser inte togs hänsyn till. Detta gav ett 

generaliserande resultat där inga slutsatser kunde dras gällande huruvida den psykiska 

hälsan hos människor med fysiska sjukdomar påverkades av fysisk aktivitet. De studier 

som inkluderades undersökte oftast människor utan psykisk ohälsa, exempelvis depression 

och ångest. Trots detta ansåg vi att resultatet gick att generalisera kring och överföra på 

människor med psykisk ohälsa. Eftersom de studier som undersökte människor med 

psykisk ohälsa påvisade ett positivt samband. Därmed drog vi slutsatsen att det också 

skulle vara bra för de som redan hade psykisk ohälsa att vara fysiskt aktiva även om 

flertalet studier inte hade undersökt detta direkt.  

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) tillgodosågs reliabiliteten i studien genom 

att den gjordes reproducerbar. Sökord och avgränsningar redogjordes för i Tabell 1. Detta 

gjorde att andra kunde följa våra sökningar och reproducera studien. Med stöd av 

Wallengren och Henricsson (2011) ökade reliabiliteten ytterligare genom att de olika 

inkluderade artiklarna granskades utifrån hur väl deras genomförande var. Studierna skulle 

vara objektiva och ha tillförlitliga statistiska analysinstrument. För ökad reliabilitet skulle 

studier även göras över tid vilket uppfylldes då vissa av de inkluderade studierna var 

kohortstudier. 
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Slutsats 

Fjorton av de 17 studier som inkluderades påvisade antingen ett direkt eller indirekt 

positivt samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos den äldre människan. Detta 

tydde på att aktuell forskning överensstämde med tidigare studier trots att delar av 

resultatet är motsägelsefullt. Det observerades dock att studierna inte fokuserade på någon 

enhetlig typ av fysisk aktivitet, varken inom en specifik studie eller sinsemellan studierna. 

Detta gjorde det svårt att uttala sig om vilka typer av fysiska aktiviteter som hade störst 

påverkan på den psykiska hälsan, även om det i visst mån gick att påvisa huruvida lätta 

promenader inte styrkte sambandet. Det observerades även att flertalet studier undersökte 

huruvida fysiska aktiviteters intensitet och regelrundenhet hade ett samband med psykisk 

hälsa. Det fanns viss indikation på ett positivt samband men det kunde inte bevisas vara av 

betydelse.  

 

Kunskapen om fysiska aktiviteters positiva påverkan på den psykiska hälsan hos den äldre 

människan var av vikt för sjuksköterskeprofessionen eftersom äldre i mindre utträckning 

än andra åldersgrupper rekommenderas fysisk aktivitet för att förbättra sin psykiska hälsa. 

Det är också av vikt för att främja en god hälsa hos äldre så långt som det är möjligt utan 

läkemedel.   

 

Fortsatta studier 

Utifrån resultat och diskussion väcktes frågan om intensitet eller regelbundenhet på den 

fysiska aktiviteten har någon betydelse för effekten på den psykiska hälsan. Eftersom vi 

inte kunde finna något enhetligt svar skulle det vara av intresse att forska vidare på detta 

eventuella samband. Att undersöka vilken typ av fysiska aktiviteter som mest påverkar den 

psykiska hälsan positivt kan också vara av intresse eftersom det i vårt resultat inte gick att 

dra några egentliga slutsatser kring detta. Det skulle dessutom vara intressant att vidare 

undersöka om upplevelsen av meningsfullhet i de fysiska aktiviteterna är det som är 

relevant för hur aktiviteten påverkar den psykiska hälsan, eller om det helt enkelt handlar 

om att vara fysiskt aktiv oavsett känslan av meningsfullhet. Eftersom meningsfullhet är en 

av komponenterna inom KASAM skulle det även vara intressant att forska vidare på om 

eller i vilken utsträckning ett högt eller lågt KASAM påverkar den äldre människan att 

utföra fysiska aktiviteter.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Utifrån vårt resultat skulle sjuksköterskeprofessionen med fördel kunna använda sig mer 

av fysisk aktivitet i det dagliga arbetet. FaR skulle eventuellt kunna användas i större 

utsträckning för att behandla psykisk ohälsa hos den äldre människan. Fysisk aktivitet 

skulle därmed också möjligen kunna minska läkemedelsintaget och dess biverkningar hos 

de äldre vilket i sin tur kan påverka den psykiska hälsan positivt. Således skulle det vara 

tänkbart att fler äldre skulle kunna ha bättre psykisk hälsa om fysisk aktivitet användes 

oftare i omvårdnadsarbetet. 
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BILAGA A 

Tabell 3. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke-kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Välplanerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.
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BILAGA B 

Tabell 4. Matris.  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Bertheussen, G. 

F., Romundstad, 

P. R., Landmark, 

T., Kaasa, S., 

Dale, O., & 

Helbostad, J. L. 

(2011).  

Norge 

Associations between 

Physical Activity and 

Physical and Mental 

Health – A HUNT 3 

Study. 

Att undersöka sambandet 

mellan fysiska aktiviteters 

frekvens, duration och 

intensitet och fysisk och 

psykisk hälsa.  

En tvärsnittstudie där enkäter 

delades ut via post. Deltagarna 

var en del av en större studie, 

HUNT 3 Study.  

Mätinstrument: SF-8 

(kortversion av SF-36). 

n= 4500 

(282) 

Fysisk aktivitet visade sig ha 

samband med en bättre 

psykisk hälsa oavsett ålder. 

Det visade sig också ha 

påverkan på den fysiska 

hälsan framförallt hos den 

äldre människan.  

P 

I 

Dorgo, S., 

Robinson, K. M., 

& Bader, J. 

(2009) 

USA  

The effectiveness of a 

peer-mentored older 

adult fitness program on 

perceived physical, 

mental, and social 

function. 

Att jämföra förändringar i 

fysisk, psykisk och social 

funktion hos äldre 

människor som utövar 

strukturerad fysisk 

aktivitet med antingen 

äldre okvalificerade ledare 

utan yrkestitel eller med 

yngre kvalificerade 

sjukgymnaststudenter som 

ledare. 

 

En longitudinell studie där 

deltagarna delades in i två olika 

14-veckors träningsprogram 

med olika ledartyper. Vid 

programmets start och 14 

veckor senare uppskattade de 

äldre sin fysiska, psykiska och 

sociala funktion.  

Mätinstrument: SF-36. 

 

n= 149 

(18) 

Gruppen som leddes av äldre 

okvalificerade personer visade 

markant öka sitt fysiska, 

psykiska och sociala 

välbefinnande efter 14 veckor. 

Gruppen som leddes av yngre 

kvalificerade 

sjukgymnaststudenter kunde 

inte påvisa samma samband. 

RCT 

II 

Garatachea, N., 

Molinero, O., 

Martínez-García, 

R., Jiménez- 

Jiménez, R., 

González-

Gallego, J., & 

Márquez, S. 

(2009) 

Spanien 

 

Feelings of well being 

in elderly people: 

Relationship to physical 

activity and physical 

function. 

Att undersöka hur fysisk 

aktivitet och fysisk 

funktion är kopplade till 

psykisk hälsa och 

huruvida nivå av beroende 

påverkar relationen mellan 

fysisk aktivitet och fysisk 

funktion samt mellan 

fysisk aktivitet och 

psykisk hälsa.  

Standardiserade intervjuer i 

grupp eller individuellt.  

Mätinstrument: EBP (mäter 

subjektivt psykologiskt 

välbefinnande och glädje som 

sammanställs till psykologiskt 

välbefinnande). 

185 

(34) 

Styrka i underkropp och 

överkropp, dynamisk balans 

och uthållighet visade sig ha 

ett positivt samband med 

psykisk hälsa. Det fanns även 

ett samband mellan fysisk 

funktion och psykisk hälsa.  

P 

I 



III 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Hamar, B., 

Coberley, C. R., 

Pope, J. E., & 

Rula, E. Y. 

(2013). 

USA 

Impact of a senior 

Fitness Program on 

Measures of Physical 

and Emotional Health 

and Functioning. 

Att jämföra om 

deltagande i ett program 

för fysisk aktivitet som är 

anpassat för äldre 

(SilverSneakers) har 

positiv inverkan på fysisk 

och psykisk hälsa samt 

minskar begränsningar i 

ADL-funktion.  

En kvasi-experimentell 

retrospektiv analys där en 

grupp äldre fick genomföra ett 

program för fysisk aktivitet 

(SilverSneakers) jämfördes 

med en annan grupp som 

utförde de aktiviteter som de 

normalt gör. Mätinstrument: 

HOS (Health Outcome 

Survey), innehåller psykisk 

hälsa.  

n= 5586 

(-) 

 

n= 22344 

(0) 

Den grupp som deltog i 

programmet hade bättre fysisk 

hälsa, psykisk hälsa och 

mindre begränsningar i ADL-

funktion efter att studien var 

klar. De kom också fram till 

att för att få störst påverkan på 

den psykiska hälsan var det 

viktigast att den fysiska 

aktiviteten var regelbunden.   

CCT 

I 

Hörder, H., 

Skoog, I., & 

Frändin, K. 

(2013).  

Sverige 

Health-related quality 

of life in relation to 

walking habits and 

fitness: A population-

based study of 75-year-

olds. 

Att bedöma hälsorealterad 

livskvalité i samband med 

promenadvanor och 

graden av fysisk styrka 

hos äldre människor. 

En kombinerad enkät- och 

intervjustudie. Via enkät 

samlades information in om 

psykisk och fysisk hälsa. Via 

semistrukturerade intervjuer 

samlades ytterligare data in. 

Det gjordes även en 

hälsoundersökning av alla 

deltagare. Mätinstrument: SF-

36. 

n= 758 

(121) 

Samband mellan 

hälsorelaterad livskvalitet och 

promenadvanor hittades men 

när ovidkommande variabler 

räknades bort kunde inte 

sambandet längre påvisas.  

P 

I 

Khazaee-Pool, 

M., Sadeghi, R., 

Majlessi, F., & 

Foroushani, A. R. 

(2015).  

Iran 

Effects of physical 

exercise programme on 

happiness among older 

people. 

 

Att undersöka hur ett 8-

veckorsprogram med 

fysisk aktivitet påverkar 

den äldre människans 

känsla av glädje. 

Enkätstudie där två grupper 

som tränat lika mycket tidigare 

jämfördes. Ena gruppen 

utövade fysisk aktivitet i ett 

träningsprogram tre dagar/v 

och den andra gruppen utövade 

fysisk aktivitet på egen hand i 

samma mängd som innan 

studien. Mätinstrument: OHI 

(Oxford Happiness Inventory), 

som mäter glädje, varav vissa 

delar handlar specifikt om 

psykisk hälsa. 

n= 120 

(0)  

De som utövade programmet 

ökade markant sin psykiska 

hälsa (50 procent högre 

poäng) medan de som inte 

deltog behöll ungefär samma 

nivå av psykisk hälsa som 

innan.  

 

 

 

 

RCT 

I 



IV 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Lampinen, P., 

Heikkinen, R-L., 

Kauppinen, M., 

& Heikkinen, E.  

(2006).  

Finland 

Activity as a predictor 

of mental well-being 

among older adults. 

Undersöka fysisk aktivitet 

och fritidsaktiviteters 

betydelse för mentalt 

välbefinnande hos äldre 

människor. 

Strukturerade intervjuer i 

hemmet vid baslinjen samt 

uppföljning efter åtta år. 

Mätinstrument: RBDI (Revised 

Beck´s Depression Inquiry) 

tillsammans med frågor 

angående ångest, ensamhet, 

psykisk vitalitet samt mening 

med livet. Dessa tillsammans 

gav ett index på psykisk hälsa. 

1224 

(561) 

Fysisk aktivitet hade ett 

indirekt samband med psykisk 

hälsa, då fysisk aktivitet var 

direkt kopplat till ökad 

rörelseförmåga samt mer 

fritidsaktivitet vilket i sin tur 

direkt påverkar den psykiska 

hälsan. 

 

P 

I 

Lee, Y-J., & 

Hung, W-L. 

(2011).  

Taiwan 

The relationship 

between exercise 

participation and well-

being of the retired the 

elderly.  

Att undersöka förhållandet 

mellan hur fysisk 

aktivitets intensitet och 

frekvens påverkar 

välbefinnandet hos äldre 

människor.  

Enkätundersökning med 

själrapporterad intensitet på 

fysiska aktiviteten, typ av 

fysisk aktivitet, hur mycket 

fysisk aktivitet och 

välbefinnandeskattning  

Mätinstrument: GWB (General 

Well-being), undersöker 

ångest, depression, generell 

hälsa, välbefinnande, 

egenkontroll och vitalitet. 

 

n= 400 

(48) 

Fysiska aktivitetens frekvens 

hade positiv påverkan på 

välbefinnandet. Fysiska 

aktivitetens intensitet däremot 

hade negativ inverkan på 

välbefinnandet. Den äldre 

människan fick större positiv 

påverkan på välbefinnandet 

om hon utförde medel- eller 

lågintensiv fysisk aktivitet.  

 

P 

I 

Lindwall, M., 

Rennemark, M., 

Halling, A., 

Berglund, J., & 

Hassmén, P. 

(2006). 

Sverige 

Depression and exercise 

in elderly men and 

women: Findings from 

the Swedish National 

Study on Aging and 

Care. 

Att undersöka sambandet 

mellan lätt och 

ansträngande fysisk 

aktivitet och depression 

samt identifiera 

könsskillnader i 

sambandet hos äldre 

människor. Dessutom 

undersöktes sambandet 

mellan depression och 

förändring i fysisk 

aktivitet. 

Intervjubaserad tvärsnittsstudie 

där deltagarna fick uppskatta 

sin grad av fysisk aktivitet samt 

hur ofta under närmsta året 

samt tiden dessförinnan.  

Mätinstrument: MADRS 

(Montgomery Åsberg 

Depression Rating Scale), 

mäter depression. 

 

n= 1089 

(229) 

Högintensiv fysisk aktivitet en 

till tre gånger i månaden gav 

lägst antal depressiva symtom. 

Att vara inaktiv gav flest 

depressiva symtom. Utövades 

lågintensiv fysisk aktivitet var 

det bäst att utföra detta flera 

gånger i veckan. 

P 

I 



V 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Marcellini, F., 

Giuli, C., 

Gagliardi, C., 

Malavolta, M., & 

Mocchegiani, E.  

(2010).  

Italien 

BMI, life-style and 

psychological 

conditions in a sample 

of elderly Italian men 

and women. 

Att bidra med beskrivande 

data om livsstil, 

hälsostatus och 

psykologiska aspekter 

samt identifiera skillnader 

mellan kön, klass och 

ålder. Att analysera 

förhållandet mellan 

livsstil, BMI och psykisk 

hälsa hos äldre människor. 

Insamling av data genom 

enkäter och intervjuer om 

hälsostatus, livsstil, fysisk 

aktivitet (inkluderat 

fritidsaktiviteter), BMI samt 

psykisk hälsa.  

Mätinstrument: GDS, PSS 

(Perceived Stress Scale), 

MMSE (Mini Mental State 

Examination) och Health and 

Morbidity Questionnaire. 

 

n= 306 

(0) 

Ett samband fanns mellan 

psykisk hälsa och fysisk 

aktivitet. De som utövade låga 

nivåer av fysisk aktivitet hade 

fler depressiva symtom, sämre 

kognitiv förmåga och 

upplevde mer stress.  

P 

I 

Netz, Y., Dunsky, 

A., Zach, S., 

Goldsmith, R., 

Shimony, T., 

Goldbourt, U., & 

Zeev, A. (2012). 

Israel 

Psychological 

functioning and 

adherence to the 

recommended dose of 

physical activity in later 

life: results from a 

national health survey. 

Att undersöka huruvida 

psykologisk funktion 

påverkas av att följa de 

rekommenderade 

riktlinjerna för fysisk 

aktivitet hos äldre 

människor.  

Strukturerade personliga 

intervjuer i deltagarnas hem. 

Deltagarna frågades två frågor i 

två uppsättningar gällande 

fysisk aktivitets intensitet, 

frekvens och duration under 

senaste året.  

Mätinstrument: MMSE. GHQ 

(the General Health 

Questionnaire), för att bedöma 

psykisk hälsa. 

 

n= 1852 

(189) 

Ett samband fanns mellan 

fysisk aktivitet och psykisk 

hälsa. När ovidkommande 

variabler, såsom utbildning, 

religion och sjukdomar, 

räknades bort kunde 

sambandet inte påvisas lika 

starkt.  

P 

I 

Patel, A., Keogh, 

J. W. L., Kolt, G., 

& Schofield, G. 

M.  

(2013). 

Nya Zeeland 

The long-term effects of 

a primary care physical 

activity intervention on 

mental health in low-

active, community-

dwelling older adults. 

Att undersöka vilken 

effekt två olika varianter 

av FaR under ett år hade 

på psykisk hälsa och på 

depressiva symtom hos 

lågaktiva, icke-depressiva 

äldre människor. 

En randomiserad kontrollerad 

undersökning där två grupper 

under tre månader coachades 

via telefon en gång i månaden 

och sedan följdes upp efter nio 

månader. De två grupperna fick 

antingen FaR som var baserade 

på tid eller på stegräknare. 

Mätinstrument: SF-36. 

 

n=225 

(0) 

Båda grupperna visade sig öka 

sin psykiska hälsa och minska 

sina depressiva symtom vid 

uppföljningarna oavsett om 

FaR var baserad på 

stegräknare eller tid.  

RCT 

I 



VI 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Salguero, A., 

Martínez-García, 

R., Molinero, O., 

& Márquez, S. 

(2011). Spanien 

Physical activity, 

quality of life and 

symptoms of depression 

in community-dwelling 

and institutionalized 

older adults. 

Att undersöka olika 

fysiska aktiviteters 

samband med 

hälsorelaterad livskvalitet 

och depressionssymtom 

hos äldre människor. 

Enkätundersökning samt en 

undersökning av kroppens 

fysiska förmåga. Enkäten 

undersökte fysisk aktivitet, 

hälsorelaterad livskvalitet och 

depressionssymtom.   

Mätinstrument: SF-36 och GDS 

(spansk version). 

 

436 

(0) 

De som var mer fysiskt aktiva 

hade bättre psykisk hälsa och 

färre depressiva symtom.  

P 

I 

Singh, N. A., 

Stavrinos, T. M., 

Scarbek, Y., 

Galambos, G., 

Liber, C., & 

Fiatarone Singh, 

M. A. (2005).  

Australien 

A randomized 

controlled trial of high 

versus low intensity 

weight training versus 

general practitioner care 

for clinical depression 

in older adults. 

Att jämföra hur tre olika 

behandlingar för 

depression påverkar den 

psykiska hälsan.  

En randomiserad kontrollerad 

studie under 8 veckor. 

Deltagarna fyllde i ett 

självskattningsformulär blev 

utvärderade av en psykolog. De 

delades sedan in i tre 

behandlingsgrupper. De tre 

grupperna fick högintensiv 

fysisk aktivitet, lågintensiv 

fysisk aktivitet eller 

standardbehandling av en 

allmänläkare.  

Mätinstrument: HRSD 

(Hamilton Rating  Scale of 

Depression), GDS (själskattad) 

och SF-36.  

 

n= 60 

(6) 

Högintensiv fysisk aktivitet 

hade störst positiv inverkan på 

psykisk hälsa. De som utförde 

lågintensiv fysisk aktivitet 

hade inte signifikant bättre 

psykisk hälsa än de som blev 

behandlade av en 

allmänläkare. 

RCT 

II 

Wanderley, 

F.A.C., Silva, G., 

Marques, E., 

Oliveira, J., 

Mota, J., & 

Carvalho, J. 

(2011). 

Portugal 

Associations between 

objectively assessed 

physical activity levels 

and fitness and self-

reported health-related 

quality of life in 

community-dwelling 

older adults. 

Att undersöka sambandet 

mellan fysisk aktivitet och 

styrka och 

självrapporterad 

hälsorelaterad livskvalitet 

hos äldre människor 

boende på 

trygghetsboende. 

Tre möten genomfördes med 

deltagarna.  De fick 

information och sedan en 

stegräknare och skulle skriva 

dagbok. Vid sista mötet 

lämnade de in stegräknaren och 

dagboken för analys. 

Mätinstrument: SF-36. 

105 

(20) 

De deltagare som var mer 

vältränade hade bättre psykisk 

hälsa än andra men inget 

direkt samband påvisades 

mellan fysisk aktivitet och 

psykisk hälsa.  

P 

I 



VII 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ av 

kvalitet 

Wang, C-Y., 

Yeh, C-J., Wang, 

C-W., Wang, C-

F., & Lin, Y-L. 

(2011). 

Taiwan 

The health benefits 

following regular 

ongoing exercise 

lifestyle in independent 

community-dwelling 

older Taiwanese adults. 

Att undersöka vilken 

effekt regelbunden 

aktivitet har på psykisk 

och fysisk hälsa hos äldre 

människor. 

En longitudinell prospektiv 

studie där deltagarna följdes 

under två års tid. Datainsamling 

via intervjuer och olika tester 

vid studiens start samt vid 

uppföljning efter två år.  

Mätinstrument: GDS (kinesisk 

variant) och MMSE. 

361  

(164) 

De deltagare som utövade 

regelbunden aktivitet under 

studiens två år visade sig öka 

sin psykiska hälsa medan de 

som utövade oregelbunden 

aktivitet hade en 

avstannad/regredierad psykisk 

hälsa. Regelbunden aktivitet 

visade sig därmed vara bra för 

den psykiska hälsan. 

RCT 

I 

Withall, J., Stathi, 

A., Davis, M., 

Coulson, J., 

Thompson, J. L., 

& Fox, K. R. 

(2014). 

England 

Objective indicators of 

physical activity and 

sedentary time and 

associations with 

subjective well-being in 

adults aged 70 and over. 

Att med hjälp av 

stegräknare undersöka 

sambandet mellan 

mängden fysisk aktivitet, 

mängden stillasittande och 

subjektivt välbefinnande 

hos äldre människor. 

Strukturerade personliga 

intervjuer i deltagarnas hem vid 

två tillfällen. Vid första tillfället 

fick deltagarna stegräknare och 

instruktioner för denna samt 

hur dagbok skulle föras. Både 

vid första tillfället och en vecka 

senare, vid andra tillfället, 

intervjuades deltagarna. 

Mätinstrument: SF-12 

(innehåller endast fysisk och 

psykisk hälsa), AWP (Ageing 

Well Profile) om bland annat 

psykiskt välbefinnande samt 

Satisfaction with Life Scale. 

 

n= 240 

(12) 

Inget betydande samband 

hittades mellan fysisk 

aktivitet, stillasittande och 

psykiskt välbefinnande. 

Samband hittades däremot 

mellan fysisk aktivitet, 

stillasittande och fysiskt 

välbefinnande. 

P 

II 

 

 


