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ABSTRAKT 
 
 
Folkhälsoarbete riktat mot äldre har ökat i intresse framför allt genom att 
medellivslängden har stigit. En god funktionsnivå är viktig för hälsan och 
välbefinnandet. Sjukdomar får en mildare framtoning om vi är bra fysiskt rustade. 
Syftet med litteraturstudien var att belysa vilken inverkan fysisk aktivitet har på 
äldres (> 65 år) fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande. Studien baserades 
på tio vetenskapliga artiklar, funna i referensdatabasen PubMed med hjälp av 
vedertagna söktermer. Texterna analyserades med manifest innehållsanalys och 
resulterade i tre kategorier och sju underkategorier. Resultatet visade att fysiskt 
aktiva äldre allmänt fick en förbättrad hälsa och ett gott välbefinnande. Fysisk 
aktivitet förbättrade också muskelstyrkan och lindrade smärta. Motivationen var 
en faktor för i vilken omfattning äldre var fysiskt aktiva. Den mentala hälsan 
påverkades så att de äldre kände sig positivare och mer tillfreds med livet. I 
sjuksköterskans ansvar ingår att identifiera behov, bedöma insatser, upplysa, 
stimulera, motivera, undervisa och följa upp omvårdnadsbehov.  En slutsats från 
denna litteraturstudie är genom att uppmuntra de äldre till fysisk aktivitet kan göra 
att de längre upp i åldrarna upplever en god hälsa, livskvalitet och välbefinnande. 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Fysisk hälsa, livskvalitet, mental hälsa, motivation,                                                                 
                    omvårdnad. 
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Författarna vill med detta arbete belysa vikten av fysisk aktivitet för äldre 

människors hälsa och välbefinnande. Med egna erfarenheter inom tidigare arbete 

med äldre har vi frågat oss om fysiskt aktiva äldre oftare kan hålla ohälsa på 

avstånd? 

 

Vi vill här passa på att rikta några Tack! Först till dig Monica Eriksson, för ditt 

handledande under uppsatsskrivandet. Du har med din kunskap och vägledning 

varit för oss en ovärderlig hjälp. Genom telefonsamtal, mailande och träffar har du 

med ditt tålamod funnits där för oss när som helst. Vi vill även rikta ett Tack! till 

Ingegerd och Brenda för att ni ville läsa vårt examensarbete och komma med era 

synpunkter. Även Tack! till Marcus och Linnea för er datahjälp. Så, än en gång till 

era alla: STORT TACK! 
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BAKGRUND 

 

Förebyggande folkhälsoarbete 

 

Folkhälsoarbete riktat mot de äldre har ökat i intresse framför allt genom att 

medellivslängden har stigit. De senaste 50 åren har personer >65 år fördubblats 

från 700 000 till nästan 1.6 miljoner. Att befolkningen ökar beror främst på att 

dödligheten minskat, då främst hos människor med hjärt- kärlsjukdomar. 

Utvecklingen av nya läkemedel, som kommer de äldre till godo, gör att vi 

överlever längre trots sjukdom. Medellivslängden 2007 visade att den förväntades 

vara 83.0 år för kvinnorna och 78.8 år för männen (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Hälsofrämjande och preventiva aktiviteter skjuter fram och minskar kostnaderna 

för omfattningen av vård och omsorg samt förbättrar de äldres hälsa och 

välbefinnande. Vikten av ett gott förhållande mellan samhälle och individ är 

grundstenen för ett bra folkhälsoarbete (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). 

 

Hälsa och välbefinnande 

 

Hälsa är ett begrepp med många innebörder och det kan beskrivas som ett 

tillstånd, en process, ett mål eller ett mått på välstånd. Ordet hälsa innehåller också 

delar som psykiskt, socialt, andligt och fysiskt tillstånd. Hälsa som något 

personligt kan vara att man känner en sorts tillfredsställelse i livet. Det kan vara en 

känsla av ett meningsfullt liv, en meningsfull vardag, att man känner sig värdefull 

och vad man förväntar sig av livet (Willman, 1996, s. 104). Enligt Ryff (refererad i 

Hagberg, 2000, s. 230) som utvecklade den multidimensionella enheten för det 

psykologiska välbefinnandet så beskriver han detta som ett mått på 

självuppfattning, självvärdering, positiva relationer till andra människor, 

självbestämmande och kontroll, förmågan att klara av vardagen, uppnå sina 

livsmål och personlig erfarenhet (Hagberg, 2000, s. 230). 
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Att leva ett långt och innehållsrikt liv med frånvaro av ohälsa är något som borde 

vara alla förunnat. För att vi ska kunna få ett liv utan krämpor så spelar olika 

faktorer in; arvsmassan, dess styrning, miljöfaktorer och sociala förhållanden 

(Rundgren, 1991, s. 20). Hur vi som människor redan i tidig ålder lever och de 

olika kunskaper vi bär med oss kan påverka åldrandet. Problemet med en ökning 

av antalet äldre i samhället är inte åldrandet i sig utan det är risken för de äldre att 

drabbas av ohälsa som ökar, vilket då avsevärt försämrar funktionsförmågan. De 

som inte drabbas av ohälsa behöver medicinska eller sociala hjälpinsatser i mindre 

omfattning (Larsson & Rundgren 1997, s.27). Äldre människor har lika stor rätt 

till god hälsa och välbefinnande som yngre personer (Larsson & Rundgren, 1997, 

s. 67). 

 

Fysisk aktivitet för att motverka ohälsa 

 

Fysisk aktivitet har för människans överlevnad alltid varit nödvändig. En god 

funktionsnivå är oumbärlig för välbefinnandet och många av våra allvarliga 

sjukdomar får en mildare framtoning om vi är i fysisk god form (Dehlin & 

Rundgren, 2000, s. 149). Många äldre uppger sig ha sämre rörlighet än tidigare i 

livet, mera smärta och psykiska besvär. Kvinnor anser sig i högre omfattning än 

män uppleva hälsoproblem (Socialstyrelsen, 2008). Om vi berövas det goda livet i 

ett tidigt stadium, desto större blir konsekvenserna. Ohälsa kan ge oss lidande 

samt hindra oss från att göra det vi har planerat och därför är det viktigt att vi 

förebygger ohälsa i tidig ålder (Sahlén, Löfgren & Lindholm, 2006, s.49). 

Sjukdomar som den åldrande kroppen kan drabbas av, framför allt vid fysisk 

inaktivitet är till exempel diabetes, osteoporos, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, 

tjocktarmscancer och allmän funktionell nedsättning (Blair, 1997, s.93). 

 

Att inte vara fysiskt aktiv som äldre beror på att de ibland upplever och känner 

rädsla. Rädslan kommer av att man kan göra sig illa i själva utövandet och ängslan 

över att gå ut ensam.  Fysisk aktivitet för äldre är inte bara motion/fysisk träning 

som exempelvis cykling, simning och styrketräning utan det kan lika gärna 

innehålla vardagliga sysslor såsom trädgårdsarbete, promenader och inköp. För att 

uppnå en hälsofrämjande nivå bör aktiviteten pågå minst 30 minuter per dag 

(Kirchhoff, 2006). Om äldre ges möjlighet till fysisk aktivitet så bidrar detta till att 
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deras oberoende och fysiska rörlighet vidmakthålls. Att regelbundet utföra någon 

form av kroppslig aktivitet minskar både sjukdom och dödlighet i västvärlden 

(Blair, 1997, s.96). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

 

I sjuksköterskans ansvar ingår att identifiera behov, bedöma insatser, upplysa, 

stimulera, motivera, undervisa och följa upp omvårdnadsbehov.  Sjuksköterskan 

bör lotsa fram patienter genom hälsoinformation/primärprevention, 

hälsoundervisning/sekundärprevention och undervisning till äldre som redan 

drabbats av sjukdom/tertiär prevention (Klang Söderkvist, 2001, s.10, 12). I 

Hälso- och sjukvårdslagen står det att sjukvårdspersonal ska ge information till 

patienter om deras hälsotillstånd och om vilka möjligheter dessa har till de olika 

metoderna för vård och behandling (SFS 1982:763). 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vilken inverkan fysisk aktivitet har på 

äldres (> 65 år) fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande.  

 

 

METOD 

 

Design 

 

Arbetet utgjordes av en litteraturstudie av kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar, som analyserades med manifest ansats. Litteraturstudier 

innebär att man söker litteratur systematiskt och granskar den kritiskt samt att man 

sammanställer materialet inom det valda ämnet (Forsberg & Wengström, s. 29, 

2003).  
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Litteratursökning 

 

Litteratursökningen gjordes i databasen PubMed. Sökorden som användes i 

sökningarna var well being, exersice, health, quality of life, obesities, psychiatric, 

prevention, cancer, coronary, diabetes, emotional, physical activity och physical 

health i olika kombinationer. Se tabell 1. Inklusionskriterier var både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar i form av primärkällor innehållande den fysiska 

aktivitetens påverkan på den fysiska, mentala hälsan och välbefinnandet. 

Deltagarna i studierna skulle vara män och eller kvinnor över 65 år. Artiklarna 

skulle ha publicerats de senaste tio åren, då vi ville ha en så aktuell forskning som 

möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska och norska. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om hur den fysiska aktiviteten 

påverkade social och andlig hälsa, review artiklar, artiklar som saknade etiska 

aspekter, artiklar som inte speglade västerländska levnadsförhållanden och artiklar 

med låg kvalitet. Se bilaga 1 och 2. 

 

 

Tabell 1. Översikt över databassökningarna 

 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
Träffar 

För- 
kastade 

Använda i resultatet 

 
PubMed 
080221 

 
well being 
exercise 
physical 
activity 
emotional 
 

 
Abstract, Humans, 
English, Norwegian 
Swedish, Aged 65+ 

 
12 

 
*        11 

 

 
Lee, Russel.  2003.        
Australien. 

 
PubMed 
080221 

 
quality of life 
exercise 
obesities 
 

 
Links to full text, 
English, Norwegian, 
Swedish, Nursing 
Journals, Humans, Aged 
65+ 
 

 
5 

 
*         3 
***     2 

 

 
PubMed 
080123 

 
prevention 
physical health 
exercise 
diabetes 
 
 
 
 
 

 
Abstracts, Humans, 
English, Norwegian 
Swedish, Aged 65+ 
 

 
116 

 
*       100 
**       15 
***       1 

 

 
PubMed 
080123 

 
prevention 
exercise 
 
 

 
Abstract plus, Humans, 
English, Norwegian, 
Swedish, 
Nursing Journals, 
humans, Aged 65+ 
 

 
254 

 
*       250 
**         3 

 
Sol, Van der Graaf, Van der Bijl, 
Goessens, Visseren. 2006.               
Holland. 
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PubMed 
080123 
 
 
 

 
quality of life 
exercise 
coronary 
 
 

 
Abstracts, Humans, 
English, Norwegian 
Swedish, Aged 65+ 
 

 
184 

 
*        171 
**       12 
***       1 

 

 
PubMed 
080123 

 
quality of life 
cancer 
physical 
activity 
well being 

 
Links to full text, 
English, Norwegian, 
Swedish, Humans, Aged 
65+ 
 

 
431 

 
*       400 
**       30 
***       1 

 

 
PubMed 
080128 

 
quality of life 
exercise 
psychiatric 
 

 
Abstracts, Humans, 
English, Norwegian 
Swedish, Aged 65+ 

 
24 

 
*         19 
**         4 

 
Antunes, Stella, Santozs, Bueno, 
Túlio de Mello. 2005.            
Brasilien. 

 
PubMed 
080128 

 
well being 
exercise 
health 

 
Abstract, English, 
Norwegian, Swedish, in 
the last 10 years, aged 
65+ 

 
185 

 
*       163 
**       13 
***       2 

 
Fox, Stathi, McKenna, Davis.  
2007.  England. 
 
Baker, Kennedy, Bohle, Campel, 
Knapman, Grady, Wiltshire, 
Com, McNamara, Evans, 
Atlantis, Fiatarone Singh.                  
2007.  Australien . 
 
Fone, Lundgren- Lindquvist.        
2003.  Australien. 
 
Hagen, Armstrong-Esther, 
Sandilands. 2003.             
England. 
 
King, Pruitt, Philips, Oka, 
Rodenburg. Haskell.             
2000.  USA. 
 
Conn.  1998.  USA. 
 
Villaverde-Gutiérrez, Araújo, 
Cruz, Roa, Barbosa, Ruí-
Villaverde.  2006. Spanien.          

 
    12 11 1201 10 
 
* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel = 1117 stycken 
** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstraktet = 77 stycken 
*** Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning = 7 stycken 
 
 

 
 
 

 
Urval och vetenskaplig värdering 
 

 

Resultatet av sökningen i databasen PubMed gav oss 1211 träffar. Artiklar valdes 

ut efter titlar som fångade vårt intresse utifrån litteraturstudiens syfte. Därefter 

lästes abstrakten och delar av artiklarna för att få en uppfattning om deras innehåll 

och svarade de mot syftet så skrevs de ut. De 17 kvarvarande artiklarna värderades 

utifrån vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). Se bilaga 1 och 2.  
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Efter omarbetning av värderingsmallarna på grund av att metoddelen innehöll en 

kolumn som handlade om lungcancerdiagnos, som inte var relevant för arbetets 

syfte, så förändrades poängfördelningen. Maxpoängen ändrades från 48-45 

respektive 47-44. Artiklarna graderades sedan enligt mallens III-gradiga skala och 

de som uppfyllde grad I och grad II ansågs uppfylla vetenskaplig kvalité. Tre 

vetenskapliga artiklar värderade till grad II uteslöts. Detta på grund av att den 

första artikeln var för gammal (1995), den andra belyste det sociala perspektivet 

och den tredje ansåg vi inte uppfylla våra urvalskriterier då vi önskade studier som 

påminde om våra egna levnadsförhållanden. Slutligen valdes tio stycken artiklar ut 

varav åtta kvantitativa, en kvalitativ och en med mixad design. Se bilaga 3.  

 

Analys 

 

Artiklarna blev analyserade och inspirerade av Granheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. Denna analysform ger möjlighet till både manifest och 

latent innehållsanalys. Med manifest ansats menas en textnära analys; det som 

texten tydligt beskriver för läsaren. Vårt tillvägagångssätt var följande: 

• Vi läste artiklarna var för sig flera gånger för att få en uppfattning om deras 

innehåll. 

• Artiklarna behandlades sedan var för sig av oss. Genom att läsa artiklarna 

söktes textavsnitt i resultatdelen som svarade mot syftet, dessa markerades 

med olika färger. Röd färg markerade textavsnitt som innehöll meningar 

som beskrev den fysiska hälsans påverkan av fysisk aktivitet, grön färg 

betecknade vilken inverkan fysisk aktivitet har på den psykiska hälsan och 

svart färg betecknade avsnitt som handlade om förändringar av livskvalitet 

och välbefinnande i förhållande till fysisk aktivitet. 

• Vi träffades för att diskutera och skriva ner meningsenheterna.   

• I nästa steg översattes meningsenheterna till svenska. 

• Därefter kondenserades ”förkortades” meningsenheterna utan att innehållet 

förändrades. 

• De kondenserade meningsenheterna kortades ner till ett ”ord”, en kod, som 

beskrev meningsenhetens innehåll. 
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• Koderna sorterades vidare till gemensamma nämnare som sedan blev sju 

stycken underkategorier.  

• Underkategorierna sorterades in under tre stycken kategorier som beskrev 

den fysiska aktivitetens betydelse för den fysiska, psykiska hälsan samt 

livskvalité och välbefinnande. Se tabell 2. 

 

Tabell 2: Exempel på analysförfarande. 

 

Menings- 
enhet. 

Översatt 
menings- 
enhet. 

Konden- 
sering 

Kod Under- 
kategori 

Kategori 

Participants      
felt that strength 
training provided 
direct feedback. 
This provided 
challenge and a 
sense of 
achievement and 
was a strong 
motive for them 
to work hard 
(Fox, Stathi, 
McKenna & 
Davis, 2007, p. 
598). 
 
 
 
 

Deltagarna kände 
att träningen gav 
direkt 
styrkeresultat. 
Det här 
stimulerade till 
förändringar och 
känslan av en 
bragd och det 
motiverade dom 
till hårdare arbete 
under träning. 
 

Högre 
styrkeresultat 
motiverar till 
hårdare tränings 
belastning 
 

Styrka. 
 

Att känna styrka. 
 

Den fysiska 
aktivitetens 
inverkan på den 
fysiska hälsan. 
 

Psychological 
benefits were 
apparent as many 
of these older 
women noted 
positive mood 
responses to a 
physically active 
life. 
Independence 
was also 
frequently cited 
as an advantage 
of being active 
(Conn, 1998, p. 
374). 

Psykologiska 
fördelar med att 
vara fysiskt aktiv 
menade många 
av de äldre 
kvinnorna var att 
de noterade 
positivare humör 
relaterat till ett 
fysiskt aktivt liv. 
Oberoendet var 
också ofta påtalat 
som en av 
fördelarna med 
att vara aktiv. 
 

Positivare humör 
och mer 
oberoende. 
 

Glad/oberoende. 
 

Förbättrad 
mental hälsa 

Den fysiska 
aktivitetens 
inverkan på den 
psykiska hälsan. 

 

 

 

Etiska överväganden 

 

Arbetet var en litteraturstudie där litteraturen vi använt oss av tidigare granskats 

både kritiskt och objektivt och därför var inte etisk prövning aktuell. Texterna har 

både lästs, översatts och bearbetats. Hänsyn har också tagits till artikelförfattarnas 

tankar och budskap genom att inte ändra på något i deras arbete, men det kan 
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finnas risk för eventuella feltolkningar av texter, diagram och tabeller eftersom 

artiklarna är skrivna på engelska och översatta av oss. För att minimera den risken 

har vi varit två personer om att läsa, värdera och granska artiklarna. 

 

 

RESULTAT 

 

I resultatet presenteras tio stycken kvalitativa och kvantitativa utvalda och 

analyserade artiklar. Analysen resulterade i tre kategorier och sju underkategorier 

med rubrikerna: 

 

• Den fysiska aktivitetens betydelse för den fysiska hälsan 

- beskriven styrka 

- förbättrad rörlighet och balans 

- betydelsen av motivation och initiativförmåga 

- minskad smärta 

 

• Den fysiska aktivitetens betydelse för den psykiska hälsan 

- förbättrad mental hälsa 

- ökad kognitiv förmåga 

 

• Den fysiska aktivitetens betydelse för livskvalitet och välbefinnandet 

          - högre livskvalitet och välbefinnande 

 

 

Den fysiska aktivitetens betydelse för den fysiska hälsan. 

 

Beskriven styrka 

 

Genom fysisk aktivitet som har en direkt påverkan på muskelstyrkan så visade 

undersökningar att detta går att påverka. Efter en tids fysisk träning kunde 

individerna lättare  gå i trappor och de hade även förbättrade rörelser i sina höfter 

(Baker et al., 2007). Muskulaturen i överkroppen blev också starkare och 



 9 

deltagarna upplevde bättre styrka i fingrar, händer och vrister (Baker et al., 2007; 

Hagen, Armstrong-Esther & Sandilands, 2003; King, Pruit, Phillips, Oka, 

Rodenburg & Haskell, 2000).  

 

Äldre som hade varit med i olika träningsgrupper upplevde ofta på ett tidigt 

stadium att muskelstyrkan tilltog vilket ökade deras motivation till att fortsätta 

röra på sig och även till att anstränga sig ytterligare under själva träningen (Fox, 

Stathi, McKenna & Davis 2007).  

 

        I’ve got arthritis in my left foot. It always gave me trouble. Since I’ve 
        been going to the gym, it definitely helped me by strengthening my leg 
        up. (Fox et al., 2007, p. 598) 
 
  
Den ökade mängden fysisk aktivitet hade även effekter på hjärtat som blev 

starkare och kunde arbeta med färre hjärtslag per minut. Konditionen förbättrades 

och det gav möjlighet till de äldre att orka gå längre sträckor. Allt detta påverkade 

även ämnesomsättningen som ökade och det resulterade i en högre 

kaloriförbrukning och ett visat lägre BMI (King et al., 2000).  

 

Förbättrad rörlighet och balans 

 

Rörligheten var en faktor som påverkades positivt vid fysisk aktivitet. Äldre män 

och kvinnor som deltog i studier om den fysiska aktivitetens betydelse för deras 

hälsa upplevde även en allmänt förbättrad rörlighet och bättre funktioner i fotled, 

knä och höfter. De äldre kände tack vare en ökad mängd fysisk aktivitet en allmänt 

förbättrad följsamhet i vardagen. Detta innebar till exempel att lättare klara 

påklädning, sätta sig, resa sig upp och klara sina hushållssysslor (Fox et al., 2007; 

Hagen et. al., 2003; King et al., 2000).   

 

        I never used to walk anywhere and now I walk at least an hour  
        Everyday. (Fox et al., 2007, p. 598) 
 

Även balansen påverkades positivt med en allmänt ökad muskelstyrka vilket i sin 

tur visade sig genom att de äldre vågade ta ut gångstegen och öka sin 

gånghastighet (Baker et al., 2007; Hagen et al. 2003).  
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Minskad smärta 

 

Äldre, som regelbundet var fysiskt aktiva med särskild rörelseträning upplevde 

mindre smärta än tidigare. Detta förhöjde även deras smärttröskel i jämförelse med 

de som enbart tränande kondition och styrka (Conn, 1998; King et al., 2000).   

 

       The ANCOVA on the pain scale indicated that Strech & Flex partici- 
       pants reported significantly greater improvements in daily pain  
       levels relative to Fit & Firm participants. (King et al. 2000, p.80)                                                                                   
         

Den smärta som kunde relateras till fysisk aktivitet ”träningsvärk” gick också 

snabbare över med hjälp av olika övningsprogram och instruktioner för egenvård 

(King et al., 2000).  

 

Betydelsen av motivation och initiativförmåga 

 

Äldre med goda fysiska förutsättningar, som till exempel de som hade bra 

genetiska kvalitéer där inga speciella sjukdomar nedärvdes från föräldrarna, var 

smärtfria och normalviktiga hade lättare för att vara fysiskt aktiva (Conn, 1998).  

 
         The most commonly mentioned factor that made physical activity  
         easy was good health. Subjects reported good health as inheriting 
         good genes from parents, having a “good body”, being thin, and  
         the absence of pain. (Conn, 1998, p. 374) 
 
Bland äldre som var stillasittande upplevdes den fysiska och funktionella hälsan 

lägre än hos de äldre som var fysiskt aktiva. Äldre med diabetes hade ofta lägre 

initiativförmåga och självinsikt än de med hjärt- kärlsjukdomar till att kontrollera 

sin vikt, välja nyttig mat och att vara fysiskt aktiva. Jämfört med äldre med hjärt- 

kärlsjukdomar visade äldre rökande diabetiker en lägre initiativförmåga till att 

avstå från rökningen. De som däremot hade kommit så långt i tanken att de själva 

tog initiativ till fysisk aktivitet hade en bättre fysisk funktion (Fox et al., 2007; 

Sol, van der Graaf, van der Bijl, Goessens & Visseren, 2006). Bland äldre som har 

hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och övervikt, som många gånger är relaterade till 

inaktivitet, så visade det sig att gruppen med hjärt- kärlsjukdomar ofta hade bättre 

självinsikt och motivationsförmåga till att sköta sina läkemedel, vara fysiskt aktiva 

och hålla sin vikt än i de övriga grupperna (Sol et al., 2006). 
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Den fysiska aktivitetens betydelse för den psykiska hälsan 

 

Förbättrad mental hälsa 

 

Fysisk aktivitet hade stor betydelse för äldres upplevelse av sin mentala hälsa 

(Antunes, Stella, Santos, Bueno & de Mello, 2005). Att de äldre kom igång med 

fysisk aktivitet och desto oftare de var fysiskt aktiv påverkade i vilken grad man 

kände sig deprimerad. Fysisk aktivitet ledde till att ångest och depressioner 

minskade, man kände mera positiva förändringar, hade ett gladare humör och en 

känsla av att vara mera oberoende (Antunes et al., 2005; Baker et al., 2007; Conn, 

1998; Lee & Russel, 2003).  

 

        Psychological benefits were apparent as many of these older women  
        noted  positive mood responses to a physically active life.  
        Independence was also frequently cited as an advantage of being  
        Active. (Conn, 1998, p. 374) 
 
 
Sömnen blev bättre av en ökad mängd fysisk aktivitet och man kunde då notera att 

sömnen och det psykiska välmåendet gick hand i hand (Conn, 1998).  

 

Ökad kognitiv förmåga 

 

De äldres kognitiva förmåga ökade i samband med regelbunden fysisk aktivitet. 

Den kognitiva förmågan innefattade motivation, kunskap och förståelse om vikten 

av den fysiska aktivitetens betydelse för deras mentala hälsa. De äldre upplevde 

också i allmänhet en ökad energi även inom andra aspekter i livet, exempelvis att 

helger tidigare gick åt till återhämtning av sömnen och till hemarbete som man 

inte orkat med under veckan (Fox et al., 2007; Hagen et al., 2003). Psykologiskt 

negativa problem relaterade till menopausen upplevde kvinnorna som mindre 

negativa till följd av fysisk aktivitet (Villaverde-Gutiérrez, Araújo, Cruz, Roa, 

Barbosa & Ruíz-Villaverde, 2006).  

 

Hos en del äldre fanns en rädsla för att skada sig i samband med fysisk aktivitet, 

speciellt hos dem som tidigare hade ramlat och brutit till exempel ett ben. Det 

visade sig också att det fanns en ängslan hos några äldre som aldrig hade skadat 
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sig. Som jämförelse till detta fanns även de som inte påverkades negativt av 

rädslan, utan fortsatte att vara aktiva trots att de tidigare skadat sig (Fone & 

Lundgren-Lindquist, 2003).  

 

One participant who reported being very afraid of falling, and having 
changed her activities because of that, had never fallen. In contrast, 
three of the participants who had suffered a fracture after falling, 
reported not being at all afraid of falling and had not changed their 
activities. (Fone & Lundgren-Lindquist, 2003, p. 1048) 
 
 

Den fysiska aktivitetens betydelse för livskvalitet och välbefinnandet 

 

Högre livskvalitet och välbefinnande 

 

Äldre som var fysiskt aktiva upplevde en förbättring av välbefinnandet. 

Anledningen till att man kände ett välmående i att vara fysiskt aktiv gjorde att man 

lättare regelbundet fortsatte att vara aktiv. Att vara fysiskt aktiv i olika 

gruppaktiviteter upplevdes njutbart och ökade även möjligheterna till att inte lägga 

sig till med bekvämare vanor (Conn, 1998; Fox et al., 2007; Hagen et al. 2003).  

 

I’m sure if I stayed here, and didn’t take any exercise, my mental    
state would be very poor. But going about, doing that, and having the 
incentive to go out every day, is god for the mental thing. (Fox et al., 
2007, p. 599) 
 
 

Inaktivitet hos äldre hade ett samband med många negativa psykologiska 

hälsoindikationer. Bland dem som var inaktiva var livskvaliteten också lägre (Fox 

et al., 2007).  Äldre som tidigare i livet varit fysiskt aktiva men som av olika 

anledningar blev mer stillasittande, upplevde att deras livskvalitet försämrades mer 

än vad den gjorde hos dem som alltid varit fysiskt inaktiva (Lee & Russel, 2003). 

 

De som utförde en högre mängd fysisk aktivitet av måttlig intensitet upplevde en 

bättre livskvalitet och hälsa. Det i sin tur främjade till att självförtroendet också 

ökade. Känslan av ökat självförtroende gjorde att man även kunde hjälpa andra 

människor och det upplevdes som något värdefullt (Antunes et al., 2005; Conn, 

1998; Fox et al., 2007). Bland äldre i åldersgruppen 65-74 år som var fysiskt 
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aktiva så skattade männen sin hälsa som väldigt bra eller till och med utmärkt för 

sin ålder (Fone & Lundgren-Lindquist, 2003). Bland kvinnor visade det sig att 

personligheten och attityden hade samband med en aktivare livsstil. För de som 

befann sig i den menopausala delen av livet så ökades känslan av välbefinnandet i 

samband med fysisk aktivitet (Conn, 1998; Villaverde-Gutiérrez et al., 2006).  

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussionen 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vilken inverkan fysisk aktivitet har på 

äldres (> 65 år) fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande.  

 

Resultatet visade tendenser till att att fysisk aktivitet påverkade hälsan hos äldre på 

många olika sätt. I de studier som ingick i litteraturstudien har den fysiska 

aktiviteten bestått av lättare styrketräning, promenader, rörlighetsträning, olika 

handarbeten och aktivitet till musik. Resultaten visar att äldre som tidigare i livet 

varit fysiskt aktiva även som äldre lättare fortsätter att vara aktiva.  

 

Våra huvudfynd var att de fysiskt aktiva äldre allmänt får en förbättrad hälsa och 

ett gott välbefinnande. Fysisk aktivitet förbättrade också muskelstyrkan och 

lindrade smärta. Motivationen var en faktor för i vilken omfattning äldre var 

fysiskt aktiva. Den mentala hälsan påverkades så att de äldre kände sig positivare 

och mer tillfreds med livet. 

  

I de analyserade studierna så visades resultat på fördelarna med att vara fysiskt 

aktiv. Den fysiska hälsan påverkades genom att de äldre upplevde att de blev 

starkare, de kände sig rörligare och de var mindre oroliga över att ramla då även 

balansen visade sig ha blivit bättre med fysisk aktivitet. Även i andra studier 

beskrevs att träning, fysisk aktivitet och att påverkan även från hälsofrämjande 

organisationer hade stor betydelse för äldres fysiska hälsa och mentala välmående 

(Penedo & Dahn, 2005; Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2007). Prevention handlar 
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om att man ska främja förutsättningarna för bättre livsvillkor. Fokus ligger på 

hälsan och inte på sjukdom och syftar på att ge de äldre förbättrad livskvalitet. 

Primär prevention kan för äldre innebära att vara fysiskt aktiva. Sekundär 

prevention kan riktas mot mera styrke- och rörelseträning. Tertiär prevention är 

rehabilitering i samband med sjukdom och kan också till exempel vara 

användandet av läkemedel mot smärta (Davidsson, 1998, s. 79-80).  

 

Satsningar på folkhälsoarbete hos äldre >65 år visar att de är lönsammare än 

satsningar hos de i medelåldern. De äldre är ofta mer välvilliga till att följa 

preventiva åtgärder eftersom de kan styra över sin vardag och sina egna 

prioriteringar (FHI, 2007). Av resultaten som vi har tagit del av visas att det går att 

träna upp styrkan i en äldre människas kropp. Vi tror att om de äldre uppmuntras 

till att fortsätta vara aktiva, till exempel via promenader, inköp och hemarbete så 

stärks och bibehålls styrkan i deras skellett och muskulatur. Risken för fallolyckor 

med benbrott som följd minskar, vilket i sin tur gör att de äldre slipper allt lidande 

som hör det till. Genom att förebygga med fysisk aktivitet så sjunker belastningen 

på sjukvården och deras oberoende kan vidmakthållas.  

 

I resultatet framkom också att fysisk aktivitet kan leda till minskad smärta och en 

högre smärttröskel. Liknande resultat har påvisats i en översiktsartikel som 

undersökte vilka hälsoeffekter som kunde uppnås av fysisk aktivitet. Där framkom 

bland annat att förbrukningen av smärtstillande läkemedel avsevärt kunde minskas 

och de äldre kände en allmänt ökad livskvalitet i samband med fysisk aktivitet 

(Penedo & Dahn, 2005). Smärta och värk är vanligt hos äldre på grund av 

sjukdomar och tillstånd som drabbar de äldre. Detta ger dem ett stort lidande och 

handikapp (Berleen, 2003).  

 

Vårt resultat speglar även vilka skillnader det kan finnas i motivationen till att vara 

fysiskt aktiva mellan olika äldre patientgrupper. Äldre som inte har så mycket 

besvär av kroppsliga åkommor har lättare att leva hälsosamt än de som exempelvis 

har diabetes. Liknande resultat som då handlar om övervikt och fetma hos yngre, 

20 år och uppåt, visade att de som har svårare att motivera sig till en sundare 

livsstil är också de som behöver mer guidning för att komma igång och fortsätta 

vara fysikt aktiv. Att få alla att utföra regelbunden träning eller fysisk aktivitet 
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borde vara genomförbart inom alla socialgrupper för att befrämja hälsan och 

minska vårdförbrukningen i framtiden (Lee, Chang, Liou & Chang, 2006). Hela 

processen med hälsofrämjande åtgärder måste möjliggöra att även äldre 

serviceboende kan känna sig delaktig och kunna påverka sin hälsa och att deras 

hälsa även påverkar processen med hälsopromotion (Berg, Sarvimäki & Hedelin, 

2006).  

 

Personligheten hos de äldre visade sig ha en stor betydelse i samband med att 

motivera sig till fysisk aktivitet. Det fanns äldre som var lata av sig och väldigt 

bestämmande till att inte vilja vara aktiv. Många äldre visste att de kunde klara av 

mera än dom gjorde i det dagliga livet och det klandrade man sig själv för. Fanns 

möjligheten till hjälp så tog man den (Resnick, 1999). Eftersom människor 

befinner sig i olika stadier, har olika personlighet vad det gäller motivationen till 

förändringar, så måste vi möta de äldre där de är. Det är först när de själva har 

bestämt sig till en förändring som den kan bli av. I samband med det så behövs 

både stöd och uppmuntran till sina egna initiativ (Granbom, 1998, s.13, 15). Om 

motivationen och insikten till fördelarna med fysisk aktivitet inte finns så är det 

svårare för sjuksköterskor att kunna vara till hjälp. Genom att stötta de som 

behöver hjälp så kan sjuksköterskan med en positiv attityd, välvilja och en tilltro 

till det som görs, motivera de äldre till en hälsosammare livsstil då det är så viktigt 

för deras hälsa att de fortsätter att vara fysiskt och mentalt aktiva.  

 

Litteraturstudien visade likaså att den mentala hälsan och kognitiva förmågan 

också ofta är relaterad till den fysiska aktiviteten. Många psykiska funktioner 

förbättras vid regelbunden fysisk aktivitet. De äldre upplever att deras humör och 

mentala hälsa förbättrades. Att dämpa depression, oro och ångest i att vara fysiskt 

aktiv, kan vara ett mycket bra komplement till annan behandling av dessa 

symptom på grund av att fysisk aktivitet förbättrar överföringen av 

transmittorsubstanserna i hjärnan. Efter att ha tränat så känner man ett lugn och ett 

förbättrat humör på grund av de kroppsegna endorfinerna (Peluso & Guerra de 

Andrade, 2005). En bra mental hälsa anses vara en tillgång som gör att vi kan växa 

som individer, som att lära sig nya saker, kunna njuta av livet och känna 

meningsfullhet (FHI, 2007). Att inte ha en bra mental hälsa är ett stort lidande hos 

alla som drabbas, främst för den äldre, men även för de människor som finns runt 
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omkring som till exempel anhöriga. Vår uppfattning av detta är att kan vi med 

dessa enkla metoder som att hjälpa de äldre att bibehålla sina funktioner och 

förhindra inaktivitet, förbättra den mentala hälsan, så är det en stor hälsovinst för 

de äldre.  

 

Slutligen framkom det i resultatet att äldre som bibehöll eller till och med ökade 

sin fysiska aktivitet upplevde bättre livskvalitet och en stor förbättring av sitt 

välbefinnande och att deras självförtroende ökade i samband med detta. Att känna 

att man kunde och orkade vara till hjälp för andra kändes värdefullt, vilket ökade 

deras välbefinnande (Penedo & Dahn, 2005). Livskvalitet och välbefinnande är två 

begrepp som vi fann vara väldigt viktiga för att de äldre skulle känna att de hade 

en god hälsa.  

 

Metoddiskussion 

 

Sökningar i databas gjordes endast via referensdatabasen PubMed. Sökorden som 

användes i sökningarna ansåg vi var relevanta till studiens syfte, då de berörde 

delar som påverkar den fysiska, mentala hälsan och välbefinnandet. Vi hittade där 

för oss betydelsefullt material då det finns mycket forskat i ämnet. Det kan inte 

uteslutas att sökning i andra databaser, användning av andra söktermer och 

alternativa avgränsningar hade givit ett annat urval och därmed möjligen ett annat 

resultat. De flesta artiklar som ingick var kvantitativa och resultaten i studierna 

utgjordes ofta av mätningar och uppskattningar hos deltagarna. Artiklar som 

handlade om det sociala perspektivet i förhållande till fysisk aktivitet 

exkluderades. Dock insåg vi under studiens gång att det hade varit en fördel att 

inkludera dessa, då vi förstod att den sociala delen var värdefull för de äldres hälsa 

och välbefinnande eftersom de fick möjlighet att umgås och träffa andra 

människor. Människan är en social varelse där de sociala relationernas omfattning 

och innehåll har en stor central betydelse för hälsa och välbefinnande (Berleen, 

2003).  Det hade troligen också varit till fördel att inkludera det sociala 

perspektivet, då det möjligen hade resulterat i ett större antal kvalitativa artiklar. 

Begränsningen i sökningarna gjordes till tio år bakåt i tiden från dags dato, 

eftersom vi ville ha en så ny forskning som möjligt. Även det kan ha resulterat i att 

viktiga fakta missades. När resultatet formulerades, upptäckte vi att artikeln som 
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var skriven av Sol et al. (2006) innehöll flera ålderskategorier. Dock avser 

resultatet äldre  >65 år.   

 

Vid bearbetningen av de engelska artiklarna översattes delar av dem till svenska, 

vilket kan ha gjort att översättning och tolkning kan vara missvisande. Men 

eftersom vi var två som översatte, minskade risken för feltolkningar. 

Värderingmallarna ansåg vi var lätta att använda sig av, då de tog upp 

bedömningen av alla delar som en vetenskaplig artikel ska innehålla på ett 

systematiskt och överskådligt sätt. Analysering av materialet till resultatet gjordes 

tillsammans och vi återgick flera gånger till artiklarna för att minimera risken för 

feltolkning. Vid bearbetningen numrerades artiklarna för att lättare hålla ordning 

och hitta tillbaka när vi behövde gå in i materialet och läsa. Utifrån 

meningsenheterna kunde kategorier lätt fås ut. 

 

Resultatet, som vi kom fram till i arbetet, trots att vi använt bara tio artiklar, visade 

att i de studier vi har tagit del av så pekade resultaten åt samma håll, vilket innebar 

att den fysiska aktiviteten har stor betydelse för hälsan.  

 

Slutsats 

 

Fysisk aktivitet är hälsofrämjande för alla individer. Vi måste därför redan i tidig 

ålder börja tänka på hur vi lever för att förhindra att sjukdomar som är relaterade 

till vår livsstil inte drabbar oss tidigt. Sjukdomarna kryper allt lägre ner i åldrarna 

och det måste vi alla ta ansvar över. Goda fysiska aktivitetsvanor måste 

grundläggas redan under uppväxten för att alla ska hitta aktiviteter som ger glädje 

och stimulans (Berleen, 2003).  

 

Vi måste uppmuntra de äldre till att vara fysiskt aktiva och stötta personalen runt 

de äldre till att ”jobba med händerna i byxfickorna” och bara hjälpa till med det 

som de äldre själva inte klarar av. Att ta en extra promenad i korridoren till och 

ifrån exempelvis matsalen, till och från toaletten och låta dem själva sköta sin 

ADL så länge de förmår, kan i slutänden göra underverk för den äldres fortsatta 

hälsa och lyfta deras självkänsla. Att vi förebygger funktionshinder hos äldre gör 

att vi ökar individens livskvalitet, minskar risken för långvariga sjukhusvistelser, 
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sjukhemsboende och en för tidig död (FHI, 2007) Här har vi som blivande 

sjuksköterskor en uppgift att arbeta vidare med.  

 

Informationen till och motivationen hos äldre, anhöriga och personal som arbetar 

med äldre bör ökas. Det är viktigt att göra det möjligt för de äldre att bibehålla den 

funktionella statusen och eventuellt öka den genom att vara fysiskt aktiv. Äldre 

som involveras vid planering och genomförande av insatser stimuleras till en ökad 

motivation och deltagande (FHI, 2007).  Frågan bör kontinuerligt diskuteras på 

personalmöten, utbildningsdagar och tematräffar och framför allt ska vi ta hjälp av 

våra kommuners Rehabiliteringsteam och deras kunskaper. Förslag till fortsatt 

forskning är att titta mer på sjukvårdspersonalens preventiva arbete runt äldres 

hälsa och fysiska aktivitet så att kunskapen kommer de äldre till nytta. 
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Bilaga 1. Värderingsmall. 
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Bilaga 2. Värderingsmall.
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Bilaga 3. Översikt av resultatdelens analyserade litteratur. 
 
Författare              
Årtal                            
Land 

Studiens 
syfte 

Design/Intervention Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign/ 
kvalitet 

Antunes, Stella, 
Santozs, Bueno, 
Túlio de Mello. 
2005.            
Brasilien. 

Studien syfte 
var att 
undersöka 
effekten av 
uthålligheten 
hos fysikt 
aktiva äldre i 
förhållande till 
oro, livskvalitet 
och depression. 

Kvantitativ studie  
Mixeddesign.  
Randomiserad studie. 
Experimentgruppen 
deltog i ett airobic-
träningsprogram tre 
gånger per vecka där man 
mätte hjärtfrekvens, 
lungkapacitet och 
besvarade frågeformulär 
enl. GDS, STAI, SF-36.       
I jämförelse med 
kontrollgruppen som 
uppmanades att leva som 
vanligt. 
 

n=46.            I 
åldergruppen 
66,97 +/- 4,80.              
n=23 
kontrollgrupp. 
n=23 
interventions 
grupp. 

ANOVA    
Deskriptiv 
analys. (Wald 
post-hoc test) 

Resultatet visar en signifikant 
minskning av depressioner och 
ångest och en förbättring av 
livskvalitén hos de äldre som 
deltog i interventionsgruppen. 

Grad II. 

 Baker, Kennedy, 
Bohle, Campel, 
Knapman, Grady, 
Wiltshire, Com, 
McNamara, Evans, 
Atlantis, Fiatarone 
Singh.                  
2007.            
Australien .                                  

Syftet var att 
testa 
möjligheten och 
effektiviteten av 
allmänt 
vägledande 
riktlinjer för 
träningsprogram 
för äldre vuxna. 

Kvantitativ studie.   
Randomiserad kontroll 
studie.                  
 Enkel blindtest. 
Experiment gruppen 
genomförde ett tio 
veckors träningsprogram 
som innehöll muskel-, 
konditions och 
balansträning. 
Kontrollgruppen sattes 
upp på väntelista och gav 
den möjlighet att använda 
träningslokalen i slutet av 
studien. 

n=38.                     
män n=14.          
kvinnor n=24,    
i åldern 76,6-
82,7. 
Experimentgru
pp n=20.    
Kontrollgrupp 
n=18 

Chi-square.               
t-test. 

Resultatet visade att de som 
deltagit i träningsprogrammen 
fick ett högre utgångs värde 
för styrka och psykiskt 
välmående som var associerat 
till en bättre funktionell 
prestation. 

Grad I. 
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Författare              

Årtal                            
Land 

Studiens 
syfte 

Design/Intervention Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign/ 
kvalitet 

Conn.                  
1998.                    
USA. 

Studiens syfte 
att identifiera 
äldre kvinnors 
normala 
uppfattning och 
tilltro till fysisk 
aktivitet 

Kvalitativ deskriptiv 
intervjustudie. 

n=30 kvinnor.            
> 65år. 

Innehållsanalys. Resultatet visar att all fysisk 
aktivitet som planeras och 
bedrivs i grupper med social 
samvaro gör den användbar i 
planeringen av 
folkhälsointerventioner till att 
öka den fysiska aktiviteten 
bland äldre kvinnor. 

Grad II. 

Fone, Lundgren- 
Lindquvist.        
2003.         
Australien. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
hälsoläget bland 
äldre människor 
genom att 
jämföra 
människor i 
åldersgrupperna 
65-74 med 75-
85. 

Kvantitativ studie som 
innehöll både ett 
frågeformulär och en test 
av den fysiska kapaciteten 
hos deltagarna. 

n=75.                        
I åldern av 65-
85.  
 
 Män:                 
n=19, 65-74 
år.      
 n=15, 75-85 
år.  
Kvinnor:           
n=18, 65-74 
år,  
n=23, 75-85 
år. 

Chi-square 
analys, Mann-
Whitney U-test 

Resultatet visar att det finns en 
skillnad i valet av aktivitet 
mellan de olika könen och 
beroende på åldersgrupp. Män 
är mer aktiva än kvinnor, efter 
75 års ålder så minskade 
mängden fysisk aktivitet. 

Grad I. 
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Författare              
Årtal                            
Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Fox, Stathi, 
McKenna, Davis.  
2007.          
England. 

 

Studiens syfte var 
att förbättra och 
göra 
mätmetoderna mer 
framträdande och 
exakta gällande 
när man vill mäta 
både fysik 
aktivitet och 
välmående bland 
äldre fysikt aktiva 
människor och de 
äldre som är mer 
stillasittande. 

Studie med mixad design. 
Den kvalitativa delen med 
semistrukturerade 
intervjuer och den 
kvantitativa delen 
innehållande både 
kontroll av den fysiska 
kapaciteten och ett 
frågeformulär till 
deltagarna. 
Experimentgruppen 
deltog i ett standardiserat 
träningsprogram. 
Kontrollgruppen utsattes 
inte för någonting. 

n= 176.                
n=64 
kontrollgrupp. 
n=112intervent
ions-grupp, i 
åldern över 70 
år. 

Fenomenologisk 
analys.           
Pearsons zero-
order.       
ANOVA och 
MANOVA.          
Chi-square 
analys. 

Det kvantitativa resultatet 
visade bara små fördelar för 
välbefinnandet med 
riktlinjer för ökad fysisk 
aktivitet. De kvalitativa 
resultatet visade däremot att 
äldre med ökad fysisk 
aktivitet upplevdes sig ha 
bättre humör, förbättrad 
självuppfattning om sin 
styrka och möjligheter till 
en bättre vardag. 
 

Grad I. 

Hagen, Armstrong-
Esther, Sandilands. 
2003.             
England. 

Studiens syfte var 
att beskriva hur 
träning till musik 
förbättrade den 
fysiska och 
kognitiva, 
beteendet  
och Livs-
tillfredsställelsen 
hos äldre på ett 
långvårds boende 
i England. 

Kvantitativ studie. 
En kvasiexperimentell 
studie.  
Experimentgruppen 
deltog i ett 
träningsprogram till 
musik där man utgick 
efter de äldres förmågor.  
Jämförelsegruppen deltog 
i ”terapiverksamhet” 
(vävning, stickning, 
målning, bingo, kortspel, 
matlagning). 
Kontrollgruppen fick 
sedvanlig omvårdnad. 

n=60.                  
n=20 
kontrollgrupp     
n=20 
jämförelse- 
grupp  (OT)               
n=20 
interventions- 
grupp.    
68% var 
kvinnor. 
Genomsnittsål
dern var 78.3 
år. 

ANOVA. Resultatet visade att fysisk 
aktivitet hade signifikanta 
fördelar på de äldres fysiska 
och kognitiva förmågor. Att 
de äldre upplevde 
aktiviteterna som lustfyllda 
var minst lika viktigt som 
den fysiska aktiviteten. 

Grad I. 
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Författare          
Årtal                            
Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

King, Pruitt, 
Philips, Oka, 
Rodenburg. 
Haskell.             
2000.                 
USA. 

Studiens syfte var 
att utvärdera 
effekten av två 
skilda 
kommunbaserade 
fysiska 
aktivitetsprogram. 

Kvantitativ studie.  
Randomiserad klinisk 
kontrollstudie. 
 
Två experiment- grupper                      
1: Utförde styrke- och 
konditionsträning (”Fit & 
Firm”)                     
2. Utförde funktions- och 
rörelseträning (Stretch & 
Flex).  
Deras styrka kondition 
och rörlighet och 
välbefinnande mättes i 
förhållande till vilken 
aktivitets man deltog i. 
 

n=103.                
n=67 kvinnor.     
n=36 män. 
Åldersgrupp 
>65 år. 
 
Fit & Firm:     
Kvinnor n=33.    
Män n=17.  
  
Stretch &Flex: 
Kvinnor n=29.    
Män n=17. 
 

ANOVA.   
ANKOVA. 
MANCOVA. 

Resultatet visade att 
kommunbaserade 
träningsprogram för äldre 
fokuserade på moderat 
intensitet, uthållighet och 
styrka visade viktiga 
förbättringar i kroppsliga 
funktioner och välmående. 

Grad I. 

Lee, Russel.       
2003.         
Australien. 

Studiens syfte var 
att förklara 
relationer mellan 
fysisk aktivitet 
och mental hälsa 
bland äldre 
Australiensiska 
kvinnor. 

Kvantitativ studie, med 
äldre data från 
kohortstudie, insamlade 
1996 och 1999. En 
Tvärsnitts studie gjordes 
på material från 1996  och 
longitudinell studie på 
material från båda årtalen.                     
Den mentala hälsan 
mättes i förhållande till 
fysisk aktivitet enl:               
SF-36                     
MCS                    
PCS. 

n= 10063     
tvärsnittsstudie
n,    70-75 år.  
n=6472 
longitudinellst
udie, 73-78 år. 

Regressions 
analys. 

Resultatet visade att fysisk 
aktivitet är associerat till 
känslomässigt 
välbefinnande bland 
kohortstudiens äldre 
kvinnor. Det fann ett behov 
av att stödja den här 
åldersgruppen med äldre 
kvinnor till att vara fysiskt 
aktiva. 

Grad II. 
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Författare              

Årtal                            
Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign/ 
Kvalitet 

Sol, Van der Graaf, 
Van der Bijl, 
Goessens, 
Visseren. 2006.               
Holland. 

Studiens syfte var 
att beskriva 
skillnaden i 
initiativförmågan 
hos hjärt- 
kärlsjuka och till 
att själv förstå 
vikten av 
egenvård, vad 
man själva kan 
göra med fysik 
aktivitet för att 
minimera risken 
att återinsjukna 
eller till och med 
att dö i av 
sjukdom. 

Randomiserad 
tvärsnittsstudie 

n=192                  
Män n=148.            
Kvinnor n=44. 
Diabetiker 
n=63. 
Överviktiga 
n=115. Rökare 
n=63. 

Kruskal-Wallis 
test. Mann-
Whitney test. 

Resultatet visar att 
diabetiker, överviktiga och 
rökare hade en signifikant 
lägre nivå av associerad 
initiativförmåga till att vara 
fysikt aktiva jämfört med 
övriga. 

Grad II 

Villaverde-
Gutiérrez, Araújo, 
Cruz, Roa, 
Barbosa, Ruí-
Villaverde.          
2006.              
Spanien. 

Studiens syfte var 
att undersöka 
vilken effekt 
fysisk aktivitet har 
för livskvaliteten 
hos menopausala 
kvinnor. 

Kvantitativ studie. 
Randomiserad 
kvasiexperimentell 
analytisk design.  
Interventionen var att 
undersöka om ett fysiskt 
aktivitetsprogram kunde 
förbättra den fysiska och 
mentala hälsan och 
förbättra känslan av 
livskvalitet. 

n=48 kvinnor. 
  
Experimentgru
pp n=24.  
 
Kontrollgrupp 
n=24 

Binominal 
distribution.          
Chi-square test. 
Wilcoxon non-
parametric test. 
Mann-Whitney 
test. Kruskal-
Wallis test. 

Resultatet visade att det 
fanns en statistiskt 
signifikant förbättring i den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten hos 
experimentgruppen gällande 
menopausala besvär jämfört 
med kontrollgruppen. 

Grad I. 
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