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Sammanfattning 
Äldre människor har statistiskt visat sig vara en utsatt grupp för psykisk ohälsa och 
försämrad livskvalité. Låg dos av fysisk aktivitet har rapporterats försämra 
självupplevd livskvalité och hälsa, medans regelbunden fysisk aktivitet har visat sig 
stärka detta samband. Massage har belägg för att vara ett kraftfullt verktyg mot stress 
och oro samt delvis kunna stärka självkänsla och självförtroende. Denna studie 
syftade till att undersöka om massage och fysisk aktivitet kan förbättra äldre 
människors självupplevda hälsa. Försökspersoner (n=13) från Östersunds kommun 
med olika hälsostatus rekryterades för 6 veckors intervention av en kombination av 
styrketräning och massage. Metodintegration användes, således kvalitativ samt en 
kvantitativ ansats, där två frågeformulär samt 5 frågor användes för att mäta 
självskattad livskvalité och hälsa. Resultatet från studien visade att fysisk aktivitet och 
massage inte förbättrade självskattningen av hälsa och livskvalité hos äldre 
människor. Detta kan bero på en begränsad mängd fysisk aktivitet, som var under de 
fysiska rekommendationerna förbättrade inte självskattningen av hälsa och livskvalité. 
Den fysisk aktivitet som utförs bör följa givna rekommendationer och objektivt mäta 
hur mycket fysisk aktivitet som genomförs.  
 
Sökord: livskvalité, senior, styrketräning, komplementär medicin,  
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Introduktion 

                   Fysisk aktivitet har definierats i en studie av Shepard (1999) ”Fysisk 

aktivitet avses all aktivitet som medför energiförbrukning till följd av skelettmuskelns 

arbete”. Forskning har lagts fram att det viktigaste faktoren verkar vara den totala 

mängden energiförbrukning i veckan, hur ofta eller hur länge verkar spela mindre för 

betydelsen av hälsan (Fyss, 2008). Desto mer fysisk aktivitet som utförs desto större 

hälsovinster (Fyss, 2008; Warburton, 2006).  

                  Fysisk passivitet beskrivs som ett stort problem inom äldreomsorgen 

(Norling, 199n). Fakta som behandlar statistik från olika befolkningskategorier visade 

att omkring 60% av äldre män i en svensk stad samt 70% av äldre kvinnorna var 

fysiskt inaktiva sett till de fysisk aktivitets rekommendationer som gällde. Fysisk 

inaktivitet bedöms som ett stort problem och ett ännu allvarligare hot i framtiden, 

fetman har rapporterats vara störst mellan 65-84 år i Sverige och en allvarlig risk för 

hälsan (Schäfer Elinder, Hagströmer, Nyberg, Ekblom-Bak, 2011).  

                  Inom äldreomsorgen har det rapporterats att bara en del av människorna 

har möjlighet att komma utomhus, samt de aktiviteter som erbjuds tillgodoser endast 

en tredjedel av de äldres aktivitets behov (Socialstyrelsen, 2013). Samtidigt har 

forskning visat gång på gång att en av de största faror människor kan utsätta sig för i 

dagens samhälle tillskrivs fysisk inaktivitet (Bohlin & Lindgren, 2006). Fysisk 

inaktivitet i sig rankas som den fjärde största orsaken kopplat till dödlighet (WHO, 

2011). Riskerna har bland annat kopplats samman med ökad risk att dö av plötslig 

eller förtidig död drabbas av cancer och hjärt-kärlsjukdom (Fyss, 2008). Det finns 

även en rad mentala sjukdomar man kan drabbas av, främst depression och ångest, 

men risken ökar även att utveckla parkinson, schizofreni och demens (Fyss, 2008).  

                     Psykisk ohälsa har rapporterats vanligt förekommande hos äldre 

människor över 65år (Socialstyrelsen, 2008). Förekomsten av psykisk ohälsa återfinns 

i symtom eller syndrom som ängsla, depression, oro, sömnproblem och ångest. Det 

finns ett samband mellan dessa symtom och människor som upplever långvarig 

ensamhet, personer som är ensamstående eller har bristande skyddsfaktorer löper en 

större risk att drabbas av psykisk ohälsa (Konarski, 1992). Tv-tittande har associerats 

med större psykisk ohälsa, en orsak till det kan vara att det stjäl tid från fysisk 

aktivitet, i vissa länder har man starka rekommendationer riktat till max antal timmar 
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framför skärm varje dag, rekommendationer avser för fritidsaktiviteter (Cao, Qian, 

Weng, Yuan, Sun, Wang & Tao, 2011). Äldre personer som utför mer aktiviteter som 

kräver mer socialt, fysiskt, och naturnära engagemang t.ex. Trädgårdsarbete, 

föreningsidrott, friluftsliv och socialt umgänge, skattar sin psykiska hälsa högre än 

andra (Norling, 199n). Orsaker till psykisk ohälsa och depression kan vara stress 

(Fyss, 2008), lågt socialt stöd och avsaknad av nära och kära (socialtjänsten, 2010). 

En fysiologisk orsak kan bero på obalans i transmittorsubstanser serotonin och 

noradrenalin detta leder till försämrad funktion i särskilda synapser i hypotalamus 

(Sand, 2007). Vid psykisk ohälsa har ett samband rapporterats med självmord hos 

äldre, inom denna ålderskategori rapporterats en fjärdedel av alla självmord begås. 

(Fyss, 2008).  

                    Massage har definierats ”komplimenterande och alternativ medicinsk 

behandling som täcker ett stort spektrum från gammal grekisk tid till nutida 

perspektiv som har betydelse och skyddar mot sjukdom” (Barnes, Bloom & Nahin, 

2007). Massagens effekter beror mycket på den avslappnande effekt det ger, samt på 

grund av behandlande av muskelspänningar som kan ge smärta och ökad lokal 

blodcirkulation (Gadde, 2011). Syftet med massage är att verka avslappnande, 

smärtreducerande och behandlande (Gadde, 2011). Massage har påvisats fysiologiska 

effekter såsom ökning av parasympatisk aktivitet, blodcirkulation, ökade nivåer av 

serotonin, dopamin, oxytocin och endorfiner (Moyer, Rounds, Hannum, 2004; Cowen 

et al., 2006).  Massage har påvisats vara ett snabbt sätt att behandla stress och oro, de 

kortsiktiga effekterna har rapporterats vara av betydelsefull karaktär mot akuta 

psykiska tillstånd (Cooke, Holzhauser, Jones, Davis & Finucane, 2007). 

                    I motsats till ohälsa beskriver Konarski (1992) att den positiva delen av 

hälsan borde benämnas välbefinnande. Ett fortsatt resonemang utmynnade i att hälsa 

som begrepp borde utvärderas utifrån uppskattningen av välbefinnandet och vara 

målet för sjukvården. Inom sjukvården används ordet livskvalité vilket är ett 

mångfacetterat begrepp, men internationellt sett utgår man ifrån fysisk hälsa, mental 

hälsa, sociala nätverk, social förmåga och global medvetenhet om sin egen hälsa 

(Berzon, Hays & Shumaker, 1993). En viktig faktor för ökat välbefinnande tillskrivs 

egenkontroll över sitt eget liv (Fyss, 2008), självbestämmande (Weinberg & Gould, 

2012) och delaktighet (Konarski, 1992). Dessa faktorer har värderats högt hos äldre 

människor. Psykosociala skyddsfaktorer såsom socialt nätverk, sysselsättning och 

meningsfullt sammanhang. Har beskrivits som viktigt för välbefinnande, ju starkare 
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dessa faktorer desto starkare skydd mot psykisk ohälsa (Konarski, 

1992;Socialstyrelsen, 2008). Det har visats sig finnas ett samband mellan lågt socialt 

stöd, avsaknad av nära och psykisk ohälsa (Konarski, 1992). En inskränkande orsak 

till nedsatt livskvalité kan vara att man känner rädsla för att ramla, på grund av sin 

fysiska förmåga. Exempelvis beräknas var tredje äldre människa falla varje år och det 

ett leder till att fler stannar inomhus, det finns ett starkt samband mellan nedsatt 

livskvalité och ensamhet. 

                   För att klara av att leva ett så självständigt liv som möjligt, finns det ett 

test att mäta hur väl man klarar av vardagliga aktiviteter detta beskrivs som ADL-

förmåga, vilket beskriver hur väl man klarar av alla aktiviteter i dagligt liv, testet 

använts för att skatta hur mycket hjälp individen behöver i hemmiljön, därefter 

beviljas hemsjukvård beroende på individens behov. På senare tid har också socialt 

nätverk inkluderats på grund av att det anses vara en viktig faktor som behövs för ett 

välfungerande liv (Socialstyrelsen, 2007).   

                    Vid olika typer av vårdbehov blir man beviljad olika typer av vård 

eventuellt kan ett boende vara aktuellt vid stora vårdbehov. Detta baseras i första hand 

på personens fysiska funktionsförmåga, dvs. om han eller hon kan klara vardagens 

olika aktiviteter på egen hand, den psykisk ohälsa prioriteras sekundärt, trots att 

ensamhet och nedstämdhet kan vara den största anledningen till att äldre ansöker om 

plats på ett särskilt boende eller äldreboende.  

                    Socialstyrelsen (2009) skriver att deras syfte anbelangar att vård och 

omsorg ska vara att stödja den äldres förmåga att leva självständigt, förlusterna vid 

åldrande, skada och sjukdom ska den som drabbas få hjälp så att den kan fortsätta leva 

ett självständigt liv. Samtidigt rapporterats det att man ser äldres hälsotillstånd som ett 

naturligt skeende i livet, trots att personen i fråga kan ha särskilda behov som förbises, 

exempelvis psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2007). 

Forskning har lagt fram starka bevis för att funktionsförmåga och psykisk hälsa kan 

förebyggas och stärkas av fysisk aktivitet (Fyss, 2008).  

  

Syfte 

                Syftet med studien var att undersöka fysisk aktivitetens och massagens 

påverkan på äldre människors hälsa med 6 veckors intervention.   
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Frågeställningar 

-Förändras livskvaliteten efter 6 veckors intervention mätt med självskattnings 

instrumentet (SF-36)? 

-Förändras depression och ångest efter 6 veckors intervention? 

-Skiljer sig resultatet vid grupp eller enskilt utförd fysisk aktivitet?  

 

Metod 

                   Den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen, således en metodintegration 

inleddes med en problem inventering, som grundade sig på studentens syn på äldre 

personers livssituation inom äldreomsorgen. Studenten gick således in med en viss 

förförståelse och förkunskap inom äldrevården vilket kan ses som en styrka på grund 

av en teoretiserad bakgrund (Creswell, 2014). Kvalitativ ansats i det att studien 

karakteriserades av närhet och en öppen interaktion mellan försökspersoner och 

student. 

 

Procedur och Studiedesign 

                  Totalt 13 försökspersoner utförde kombinerad fysisk aktivitet och massage 

(8 personer i grupp, samt 5 personer enskilt). Interventionen föregicks av testning av 

livskvalité, ångest/depression och en kompletterande intervju. Interventionen bestod 

av 12 tillfällen av fysisk aktivitet och massage. Försökspersoner söktes efter 

godkännande av områdeschefer på äldreboenden runt om i Östersunds kommun (se 

bilaga 2). Därefter träffade försöksledaren personalen på äldreboendet. Personalen 

informerades om studien och vilka inklusionskrav som gällde för studien. Därefter 

listade personalen möjliga namn på personer som ansågs motsvara inklusionskraven. 

Vidare kontaktades försökspersonerna av deras kontaktmän. Försökspersonerna som 

var villiga att vara med och undertecknade sedan ett samtyckeformulär (se bilaga 1) 

själva eller vissa med hjälp av personal. Information om samtycke och konfidentialitet 

fanns med i informationsformulären.  

  

Deltagare 

                   Urvalet av försökspersoner var organiserat det vill säga personalen på 

äldreboendena listade vilka försökspersoner som var lämpliga enligt inklusionskraven. 
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Försökspersoner (n=13) var rekryterade från tre olika äldreboenden i Östersunds 

kommun 6 män och 7 kvinnor i åldrar 82 år (±9år). Försökspersonerna hade olika 

typer av funktionshinder en del hade haft stroke, oläkta frakturer, demensliknande 

symtom, bi-polär diagnos och blindhet.  

 

Avgränsning 

                   Avgränsning gjordes inom Östersunds kommun samt att 

försökspersonerna var boende på äldreboende. Detta gjordes för att underlätta för 

interventionen och att mindre tid skulle gå åt till transport.     

 

Inklusionskrav och exklusionskrav. 

                   Försökspersoner inkluderades ifall de hade rörelsefrihet i armar eller ben, 

och inte hade diagnostiserad demens. Således kunde de bedöma sin hälsa via 

frågeformulär, samt att de utförde mindre fysisk aktivitet än 30 minuter dagligen. 

 

Intervention 

Fysisk aktivititet   

                   Fysisk aktivitet anpassades efter försökspersonerna, på så vis att den 

skulle vara lämplig sett till försökspersonernas önskemål, med hänsyn taget till 

funktionsförmåga, mående/vilja för dagen, vad verksamheten tillät och studiens krav 

för fysisk aktivitet. Det utmynnade i följande aktiviteter och respektive antal 

försökspersoner för varje aktivitet, standardiserat styrketräningsprogram (n=10), 

promenad (n=1) och ben/armcykel (n=1). Den fysiska aktiviteten bestod av minst 30 

minuters fysisk aktivitet per tillfälle och frekvensen var två gånger i veckan under 6 

veckor. Den fysiska aktiviteten genomfördes i gruppform eller enskilt, detta berodde 

på vad verksamheten tillät och försökspersonernas intresse. 

 

Styrketräning gruppform 

                   Styrketräning i gruppform genomfördes vid två äldreboenden, detta 

resulterade i två separata grupper med 2 försökspersoner vid ett äldreboende och 6 

försökspersoner vid det andra äldreboendet. Försökspersonerna satt bredvid varandra i 

en halvmåne och studenten satt framför. Studenten förevisade respektive övning för 

försökspersonerna, sedan utförde studenten övningarna samtidigt och tillsammans 
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med försökspersonerna. Försökspersonernas teknik korrigerades vid bristande teknik, 

detta skedde under övningen och feedback gavs efter varje sets genomförande.   

 

Styrketräning enskilt 

                   Styrketräning i enskilt genomfördes vid två äldreboenden, detta 

resulterade i att fem försökspersoner utförde styrketräningsprogrammet enskilt. 

Studenten satt på en stol och förevisade respektive övning för försökspersonen, 

därefter utförde studenten övningarna samtidigt och tillsammans med 

försökspersonen. Försökspersonens teknik korrigerades vid bristande teknik, detta 

skedde under övningen och feedback gavs efter varje set.     

 

Procedur styrketräning    

                   Styrketräningen följde ett standardiserat protokoll vilket innehöll de flesta 

större muskelgrupper, syftet var att alla muskelgrupper aktiverades i form av agonist, 

antagonist eller synergist. Programmet utfördes 3x10 repetitioner till utmattning eller 

nästan utmattning. (Fyss, 2008; Haskell et al., 2007).   

 

Punktlista Uppvärming 

(10x) Simma ”bröstsim” 

(10x) Simma ”crawlsim” 

(10x) Extension av ryggraden (dra armarna raka ovanför huvudet) 

(5x) Lägga huvudet på sned 

(5x) Lyfta axlarna  

(2x per sida) Titta åt sidan 

(2x per sida) Ryggrotering 

Punktlista Styrketräningsprogram 

(3x10) Biceps curl 

(3x10) Axelpress lateralt 

(3x10) Axelpress 

(3x10) Triceps press bakom nacken 

(3x10) Benspark 

(3x10) Benböj 

 

Massagebehandling 
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                     Massage utfördes påklädd på rygg, skulderblad och nacke. Grepp som 

användes var knådningar, friktioner och triggerpunktgrepp. Total tid för massagen var 

8-10 minuter och inklusive total tid 50 sekunder för triggerpunktbehandling, eller 8st 

repetitioner av knådningar, friktioner och triggerpunkt per område. För varje 

massagebehandling blev försökspersonerna tillfrågade ifall det gick bra att 

massagebehandling gavs. Massören var utbildad och hade erfarenhet över 100 timmar 

i praktik och massagebehandling gavs enligt svensk massage (Gadde, 2009).     

 

Procedur Massage  

                    Försökspersonen satt på en stol och försöksledaren utförde 

massagebehandling på försöksperson sittande. Massagen utfördes med 20st 

knådningar av område kappmuskel (trapezius). Därefter ombads försökspersonen att 

luta sig framåt och efter det utfördes 10st knådningar av område ländryggsmuskulatur 

(erector spinae). Därefter utfördes först 10st knådningar sedan 10st friktioner av 

skuldermuskulatur (latissimus dorsi, teres minor, teres major samt posterior 

deltoideus). Vidare utfördes 10st friktioner av ländsryggsmuskulaturen (erector 

spinae) samt 10st triggerpunkt behandling av kappmuskeln (trapezius). Avslutningsvis 

utfördes 10st friktioner av nackmuskulaturen (Sternocleidomastoideus). Därefter 

förklarade försöksledaren att massagebehandlingen var över.       

 

Punktlista Massage Procedur 

-20st knådningar av trapezius,  

-10st knådningar av erector spinae.  

-10st knådningar av latissimus dorsi, teres minor, teres mmajor och posterior 

deltodeius.  

-10st friktioner, av erector spinae samt 10st trigger punkt av trapezius  

-10st friktioner, av Sternocleidomastoideus   

 

Datainsamling 

                    Data samlades in under 6 dagar, 3 dagar före interventionen och 3 dagar 

efteråt genom två testformulär och intervju. Frågeformulären delades ut vid träff 

genom att studenten träffade försökspersonen en och en, högläsning var ett måste på 

grund av svårigheter med läsning och skrivande. Frågeformulären bestod av skattning 

av depression och ångest (n=10) samt ett formulär där en helhet av den subjektiva 
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hälsan skattades av försökspersonerna (n=7). På grund av svårigheter att förstå 

frågorna vid SF-36 för en del av försökspersoner (n=6). Skapades ett modifierat 

intervjuformulär av SF-36. 

 

Psykisk ohälsa 

                     Två skalor användes för att besvara syftet, SF-36 självskattad hälsa, och 

HAD (Hospital anxiety, depression scale). Dessa test kännetecknas av den kvalitativa 

inställningen att försökspersoner uppskattar sin egen hälsa och hur de uppfattar sig 

som människor och därefter bedöms hälsa (Kvale & Brinkmann, 2012).  

                    SF-36 (Sullivan, Karlsson & Ware, 1995; Sullivan & Karlsson, 1998; 

Persson, Karlsson, Bengtsson, Steen & Sullivan, 1998) ett kliniskt prövat test som har 

och använts under sjukvårds relaterade undersökningar både internationellt och 

nationellt med hög träffsäkerhet. Detta test användes för att mäta en helhet av den 

subjektiva hälsan, testet utförs genom att försökspersonerna själva skattar följande 

faktorer (se bilaga 3), fysisk hälsa (Fysisk funktion, fysisk roll, kropps smärta & 

generell hälsa) mental hälsa (social funktion, vital funktion, emotionell roll, mental 

hälsa) vilket grundar sig på riktlinjer från (Berzon, Hays & Shumaker, 1993). HAD 

(Hospital, anxiety, depression scale) (Zigmond & Snaith, 1983), har använts under 

sjukvårds relaterade undersökningar, som har genomgått klinisk prövning (Bjellanda, 

Dahl, Haug & Neckelmann, 2002). Detta test användes för att mäta depression och 

ångest symtom hos försökspersonerna (se bilaga 4). Vid dessa symtom påverkas 

sinnesstämning negativt vilket ger lägre skattning av sin egen hälsa och skattningen 

av sin närhet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Analys 

                    Analysen utgick från både kvantitativ insamlingsmetod i form av två 

frågeformulär, och kvalitativ insamlingsmetod i form av en intervju, således användes 

metodintegration. Det utmynnade i en abduktiv slutledning, vilket analyserad 

deskriptiv data och observationer härledde till ett antagande varför ett resultat 

uppkommit (Olsson & Sörensen, 2011). Resultaten från SF-36 tolkades efter en 

tolkningsmall  sedan jämfördes testtillfälle 1 med testtillfälle 2.Resultaten från HAD 

kunde analyseras genom att poängen från resultaten adderades och totalsumman gav 

depression och ångest symtom (se bilaga 4) enligt definition och testtillfälle 1 

jämfördes med testtillfäle 2. Vid intervjun användes intervjuteknik enligt Survey-
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protokollet (Creswell, 2014). Vilket utgjorde en tabell i resultatet med underrubriker 

de ord som ansågs återkomma mest frekvent och indelades i en särskild kategori.     

      

Etiska överväganden  

                      Försökspersonerna fick ta del av informerat samtycke, där 

försökspersonerna blev informerade om interventionen samt att de kunde avbryta 

deltagandet när som helst utan att ange skäl. Försökspersonerna blev informerade om 

konfidentialiteten angående studien (Kvale & Brinkmann, 2009). För att tillgodose 

kravet för konfidentialitet garanterades deltagarna anonymitet av utomstående (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Exempel på detta var att deltagarnas personuppgifter samt 

intervjumaterial och svaren på diverse test hanterades och förvarades oåtkomligt för 

obehöriga, med undantag för handledare och studenten. Formulären ansågs inte kunna 

skada eller vara nedlåtande för försökspersonerna.    

                        Studenten fick skriva på sekretess för att dölja identiteten hos 

försökspersonerna på grund av sekretessbelagda skäl. Studenten fick inte ta del av 

medicinska register, utan information om försökspersonerna snabbades upp under 

interventionens gång av självupplevda observationer och möten med försökspersoner 

samt vid kommunikation med förbigående personal.   

 

Risk- och nytta 

                      Ett övervägande togs angående risk och nytta med interventionen. 

Risken vid massage och fysisk aktivitet ansågs vara små, nyttan framstod som större 

än riskerna, psykiska och sociala skäl. Angående närhet och distans, fanns en 

reflektion hur nära studenten och deltagares relation, studenten ansåg att ett nära 

samspel mellan försöksperson passade bättre för försökspersonernas fullföljande av 

interventionen samt att försökspersonerna inte vara vana att utföra fysisk aktivitet och 

behövde mycket uppmuntran och socialt stöd. Belöning bestod av interventionens 

effekter samt en föreläsning av livsstil samt motionens, sociala, psykiska betydelsen 

för hälsan erbjöds efter interventionen.    

 

Resultat 

                       Resultatet visade en nedgång av livskvaliteten (se tabell 1), Gruppen 

visade inga symtom av depressiva symtom före intervention (se figur 1 & tabell 2), 
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dock fanns det en tendens till höjning av depressiva symtom efter interventionen (se 

figur 1) och (tabell 2). Gruppen visade inga symtom av ångest syndrom (se figur 2), 

dock visade tendens på att ångest symtom hade minskat efter interventionen (tabell 2). 

Den mentala hälsan minskade efter interventionen (se tabell 3, figur 3, 4, 5, & 6). 

Upplevelsen av sin fysiska förmåga förblev oförändrat (se figur 7). Vid summering av 

hela SF-36 återfinns 7 försökspersoner i (tabell 4). Vid intervjun framkom följande 

svar av frågorna (tabell 5). 

   

 

Tabell 1. SF-36 resultat livskvalité i procent vid testtillfälle 1 och testtillfälle 2 

medelvärde, standardavvikelse,  

SF-36 

Funktion Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 

Medelvärde %  77,29 69,1 

Standardavikelse  10,5 19,5 

 

 

   

 

 

Figur 1. Depression Poäng test före och test efter vid HAD scale, 10 försökspersoner. 
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Tabell 2. HAD scale resultat i poängsumma vid testtillfälle 1 och testtillfälle 2 

medelvärde, standardavikelse.  

HAD scale 

Funktion Depression Ångest 

Medelvärde före intervention 4,5 5,2 

Medelvärde efter intervention 5,9 4,7 

Standardavikelse före intervention 2,974894956 2,925747768 

Standardavikelse efter intervention 3,3 3,348133809 

 

 

 

Figur 2. Ångest poäng test1 före och test 2 vid HAD, 10 försökspersoner. 

 

 

Tabell3. SF-36 resultat mental hälsa i procent vid testtillfälle 1 och testtillfälle 2 

medelvärde, standardavvikelse, 

SF-36 Mental Hälsa testtillfälle 1 Mental hälsa testtillfälle 2 

% 77,75 73,1 
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Figur 3. Emotionellt välmående i procent test före och test efter vid SF-36, 7 

försökspersoner.  

 

 

 

Figur 4. Roll emotionell i procent test före och test efter vid SF-36, 7 försökspersoner 
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Figur 5. Energi poäng i procent test före och test efter vid SF-36, 7 försökspersoner. 

 

 

 

Figur 6. Social funktion i procent test före och test efter vid SF-36, 7 försökspersoner.  
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Figur 7. Fysisk Funktion uppskattad 7st försökspersoner test resultat vid sf-36.  
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Tabell 4. SF-36 resultat i procent test före interventionen, 7försökspersoner.  

Test 1 & 

Test 2 
Scale 

Fp 1 

Före       efter 

Fp 2 

Före    Efter 

Fp 3 

Före        Efter 

Fp 4 

Före         Efter 

Fp 5 

Före         Efter 

Fp 6 

Före        Efter 

Fp 7 

Före       Efter 

Physical function 15                   55 60             95 

85                              

35 5                            5 

75                             

75 

85                                 

80 

95                     

80 

Role-physical 75                   50 

100          

100 

75                              

25 100                       0 

100                           

75 

75                                  

0 

100                   

75 

Role-Emotional 67                 100 

100          

100 

67                              

67 100                       0 

33                             

67 

33                               

100 

100                   

67 

Energy/fatigue 45                   50 

100            

95 

80                              

35 

75                         

50 

60                             

75 

75                                 

85 

75                     

65 

emotional well-being 60                   60 

100          

100 

80                              

72 

48                         

44 

64                             

60 

72                                 

92 

80                     

88 

Social functioning 100               100 

100          

100 

100                            

50 

100                       

38 

100                         

100    

63                                 

88 

100                 

100 

Pain   68                   68 

100          

100 

33                              

45 

100                      

100 

100                          

68 

100                             

100 

100                 

100 

General health 50                   50 

90            

100 

70                              

25 

60                         

80 

65                            

75 

100                               

90 

70                     

60                          
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Tabell 5. Kategoriseringslista modifierat SF-36, försökspersonerna   efter mest 

positivt till minst positivt.    

 

1. 

ORK 

2. 

MÅENDE/HU

MÖR 

3.  

VÄRK 

4. 

FAMILJ/VÄN

NER 

5. 

SOCIALTILL

VARO 

6. 

UNIVERSAL

VÄN 

1.1.  

Bra ork 

2.1  

Har alltid varit 

bra. 

3.1  

Värk i hela 

kroppen 

4.1  

Har familj 

5.1  

umgås 1 gång i 

veckan med 

nära vän. 

6.1  

Har en nära 

vän att prata 

innerligheter 

med. 

 2.2  

livet är rena 

semestern 

3.2  

Värk i rygg 

4.2  

Har ingen 

familj. 

5.2  

Umgås med 

anhöriga några 

gånger i 

månaden 

6.2 

 Har bekanta 

att skoja med 

1.  

Skaplig ork 

2.2  

bra under 

dagen 

3.3  

Värk i armar 

4.3 

 Bekanta. 

5.3 

telefonkontakt 

6.3 

Telefonkontakt 

1.2  

Nöjd med 

orken   

2.3  

Beror på 

händelser i 

familjen 

3.4 

undviker saker 

som gör ont. 

4.4  

Träffas några 

gånger i 

veckan 

5.4 

umgås med 

folk på boende 

6.4  

Ville ha någon 

att känna 

förtroende för. 

1.3  

Sämre nu 

2.4  

Stabilt humör 

på senare tid 

3.5.  

Ingen värk alls. 

4.5  

Träffas nån 

gång var 

fjortonde dag 

5.5  

umgås med 

personalen på 

boendet 

6.6  

Ville ha någon 

att prata med. 

1.4  

Svårt att gå 

2.5  

skojar bort 

ledsamhet 

 4.6  

Träffas nån 

gång i 

månaden 

5.6 

 Ingen särskild 

att prata med. 

6.7  

Kände sig 

ensam, ville 

vara ensam. 
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1.5  

Kan inte gå 

2.6 

 Mycket 

funderingar 

 4.7  

Träffas 

högtidligt 

  

1.6  

otroligt trött 

     

1.7.  

Ibland går 

saker trögt. 

      

1.8  

Ingen gnista 

kvar 

     

 

 

Redovisning av resultaten är indelad i rubriker efter de sex kategorier som togs fram i 

syfte att bilda en större uppfattning av hälsan. Svaren var de som framkom vid fem 

öppna frågor och en stängd fråga.  

 

Kategoriserings orden i detaljerad lista. 

Ork, avser den upplevda fysiska förmågan i modifierat SF-36. 

Mående/Humör, avser den psykisk hälsa i modifierat SF-36. 

värk, avser kroppsliga smärta och modifierat SF-36.   

Familj & Vänner, avser skapa en bild av socialt nätverk och social förmåga 

Socialtillvaro, avser skapa en bild av hur ofta man umgås med nära anhöriga eller 

bekanta.   

Universalvän, avser undersöka hur nära social kontakt man har.    
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

                    Syftet med studien var att undersöka om fysisk aktivitet och massage kan 

förebygga samt förbättra hälsa och livskvalité. Studien fann att kombinerad fysisk 

aktivitet och massage minskade livskvalitén och hälsa, samt oförändrat tillstånd vid 

ångest och depression. Minskningen av livskvalité gick emot tidigare forskning då 

man istället såg en höjning av livskvalité (Heesch et al., 2012). Skälet till 

minskningen kan bero på en större global uppfattning om hälsan hos deltagarna, 

sålunda en mer verklighetsanknytning angående hälsoläget (Sullivan & Karlsson, 

1998). Samtidigt som livskvalitén sjönk totalt sett, så skattade försökspersonerna sin 

generella hälsa lika eller bättre. En av delkategorierna vid testet livskvalité, skattades 

sin fysiska förmåga lägre än innan interventionen, det kan spekuleras bero på en 

tydligare bild av sin egen fysiska förmåga.  

                 Det är viktigt att man har en klar bild över sin fysiska förmåga på grund av 

att kravet har ökat på den fysiska förmågan och funktionsförmågan hos äldre 

människor. På grund av att fler personer lever längre idag vilket gör att fler personer 

når också den tredje- samt den fjärde levnadsåldern. Livsvillkoren har rapporterats 

förbättrats, fler äldre människor klarar sig numera självständigt hemma i större 

utsträckning jämfört med 50 års sedan. På grund av att åldrande kan föra med sig 

upplevelse av begränsad livsstil, lågt motorisk- och koordinativ kompetens av 

aktiviteter (Norling, 199n). Norling (199n) skriver att utbildning behövs som länkar 

samman passande aktiviteter med äldres livsstil, allsidig stimulans. 

                 I den föreliggande studien visades ingen depression eller ångest syndrom 

vid test före intervention. Det var oväntat att gruppen inte visade upp depression eller 

ångest symtom eller syndrom, på grund av att fysisk inaktivitet. Demello et al., (2013) 

påvisade i sin studie att fysisk inaktivitet innebar 2 gånger så stor risk att drabbas av 

ångest eller depression jämfört med människor som genomför fysisk aktivitet 

regelbundet. Efter interventionen sågs en liten höjning av depressions poäng, samt en 

liten minskning av ångest symtomen. En liten höjning av depressions poängen skulle 

kunna bero på att man var ärligare under testformulären, på grund av man lärt känna 

studenten. En minskning av ångestpoängen kan bero på den fysiska aktivitetens effekt 

på ångest och depression under 24 timmar (Fyss, 2008). Fysisk aktivitet har setts ge 

en större motståndskraft mot att drabbas av depression (Teychenne, Ball, & Salmon, 
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2008) demens och alzheimer (Larson et al., 2006). En del försökspersoner hade 

demensliknande symtom, personalen upplevde att enstaka av dessa personer hade 

blivit gladare och mer närvarande efter interventionen.  

                 Minskningen av ångest symtom skulle också kunna bero på massagens 

effekt mot ångest, depression och oro en av orsakerna kan bero på massagens 

avslappnande effekt (Weinberg & Gould, 2011), och detta positivt mot dessa symtom 

och syndrom (Cooke et al., 2006; Gadde, 2010). Man har även sett att självkänslan 

och självförtroende har ökats efter massagebehandlingar (Rho, Han, Kim & Lee, 

2006; Moyer et al., 2004; Jane, Wilkie, Galluci, Beaton & Huang, 2009). Massagens 

effekt har föreslagits bero på större frisläppning av hormonet oxytocin, vilket 

påverkar limbiska systemet och som i sin tur påverkar parasympatiska och sympatiska 

nervsystemet (Gadde, 2010; Moyer et al., 2004). Förhöjda nivåer av oxytocinets vid 

massage har dock ifrågasatts på grund av att man fann liknande hormonvärden vid 

stillasittande och liggläge (Bello, White-traut, Schwertz & Pournajafi-Nazarloo, 

2008). Massage och vila kan sänka distoliskt samt systoliskt blodtryck (Sup'at, 

Zakaria, Maskon, Aminuddin & Nordin, 2013), vilket också Bello, White-Traut, 

Schwertz, Pournajafi-Nazarloo & Carter (2008) påvisade i sin studie, men de fann 

ingen skillnad mellan oxytocin nivåer mellan massage och vila.  

                 Bevisen är starka för den fysiska aktivitetens positiva effekt av hälsa och 

livskvalité. ”Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper. 

En ökning av den fysiska aktiviteten tillhör de åtgärder som skulle ha den största 

positiva effekten på svenska folkets hälsa. Skulle alla följa rådet om minst en 

halvtimmes motion varje dag, exempelvis i form av rask promenad, skulle svenska 

folkets hälsa förbättras avsevärt och sjukvårdskostnaderna minska drastiskt” (Fyss 

2008, s. 5).  

                 Utför man minst de allmänna rekommendationerna angående fysisk 

aktivitet minst 1000kcal i veckan, innebär det stor effekt mot mild, medel och svår 

depression (Dunn, Trivedi, Kampert, Clark, & Cambliss, 2005; Blumenthal, 1999). 

Studier har även visat ett dos-response förhållande av livskvalité och fysisk aktivitet 

(Heesch, et al., 2012).  

                Mängden för total fysisk aktivitet har visat sig vara det viktigaste för faktorn 

för förbättringar. I den aktuella interventionen var frekvensen 2 gånger i veckan vilket 

har varit den minsta rekommenderade mängden. Detta kan vara ett av skälen till att 

studien fick en nedgång av livskvalité och oförändrat vid ångest och depression. Just 
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på grund av otillräcklig total mängd fysisk aktivitet som utfördes, vid underskridande 

av denna mängd ökar hälsorisker (Warburton, 2006). Man kan diskutera om mängden 

var tillräcklig för att bibehålla hälsa men otillräcklig för ökning av hälsa. Acreel et al., 

(2006) påvisade i sin studie att äldre kvinnor som ägnade mer än en timme fysisk 

aktivitet i veckan, hade högre uppmätt livskvalité jämfört med de som rörde sig 

mindre en timme per vecka. Denna skillnad kunde inte ses i föreliggande studie.   

                   Inom hemsjukvården utförs dagliga aktiviteter samt fysiska aktiviteter 

med alltför låg intensitet och utan syfte, exempelvis behandlas äldre som sedan längre 

tid haft en psykisk sjukdom eller ett funktionshinder alltför ofta utifrån en allmän 

mall, man blir ”en äldre bland andra äldre” trots att de kan ha särskilda behov och 

önskningar (Socialstyrelsen, 2013). American Public Health rekommendationer lyder 

fysisk aktivitet fem dagar i veckan, med fysisk aktivitet i längd av 30 minuter eller 

hård/intensiv fysisk aktivitet 20 minuter tre dagar i veckan (Haskell et al., 2007). 

Fastän dessa rekommendationer når inte mer än 40% kraven för fysisk aktivitet 

(Schäfer Elinder, Hagströmer, Nyberg & Ekblom-Bak, 2011). 

                   Stora omställningar i livet, kan innebära förändringar av de psykosociala 

förhållandena vilket kan vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa. En sådan 

omställning kan vara personer som gått i pension känna ett stort tomrum i tillvaron, 

eller en plötslig förändring av den funktionella funktionsförmågan, exempelvis vid en 

stroke. En stor bidragande till nedsatt psykiska hälsa kan vara att tidigare repertoar av 

aktiviteter och sammanhang slås ut delvis beroende på begränsad omfattning av dess 

utbredning och delvis beroende på funktionsförmågan (Norling, 199n).  

               Det framkom under den aktuella studien att försökspersonerna inte träffas så 

ofta sinsemellan trots att de bodde på samma boende, en orsak ansågs vara svårigheter 

vid rörelseförflyttning och att inte verksamheten tillät större omflyttningar. Norling 

(199n) skriver att äldre får inte förbises varse det gäller meningsfull sysselsättning, 

sociala aktiviteter eller aktiviteter som främjar fysisk aktivitet. Föreliggande studie 

genomförde vissa av deltagarna aktivitet i grupp medans andra utförde fysisk aktivitet 

enskilt, vid grupp genomförande tillgodosågs två behov, socialt nätverk och 

meningsfullhet och fysisk aktivitet. Det var ingen skillnad mellan utförd fysisk 

aktivitet kombinerat med massage, i gruppform eller enskilt vid de två testerna. Det 

kan bero på att försökspersonerna i stor grad kunde välja vilken form de ville deltaga 

i.  

              Fysisk aktivitet och kombinerad massage kan vara ett sätt att stärka de 
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psykosociala sambanden, när dessa faktorer kombineras skapas det ett högt 

hälsovärde för aktiviteten vilket har hälsobefrämjande effekter, människor som skattar 

sin hälsa som hög är genomgående engagerad i sådana aktiviteter (Norling, 199n). Det 

var tydligt under den aktuella studien att försökspersonerna blev glada av att träffa 

folk i ett större sammanhang och samtidigt aktiveras, istället för att fika eller göra 

något fysiskt icke krävande. Fysisk aktivitet i grupp hade stora effekter på isolering 

exempelvis, sade en försöksperson före interventionen att ”ibland saknades en gnista” 

(se tabell 6), studenten upplevde under interventionens gång att försökspersonerna 

blivit gladare och upplevde en mer optimism, mindre frekvent användning av negativa 

samt dysfunktionella tankar under minst 24 timmar (Fyss, 2008).  

                     Det fanns även positiv verkan på fysiska- och psykiska 

funktionsnedsättningar, exempelvis upplevde studenten att flera försökspersoners 

funktionella förmåga hade ökat t.ex. Hade en axel blivit mer rörlig, detta bekräftades 

av personalen som upplevde en lättare hantering av försökspersonens axel vid 

hantering av klädbyte och mindre värk hos försökspersonen nattetid. Psykiska 

funktionsnedsättningar skulle kunna vara, att en del relativt friska äldre människor 

underskattar sina egna möjligheter att påverka hälsoläget på grund av psykisk ohälsa, 

antingen förlitade de sig på att sjukvården skulle i huvudsak förbättra deras hälsa, 

eller så ansåg man sig själv oförmögen att påverka läget, vilket kan bero hopplöshet 

eller faktiska psykiska trauman som behöver bearbetas (Weinberg & Gould, 2012). 

                   Det behövs utbildning och rådgivning för att höja kännedomen om 

stödjande miljöer och meningsfulla aktiviteter som är anpassade efter målgrupper och 

individer (Norling, 199n). Ur ett helhetssynsätt vare sig det rör sig om fysiska 

funktionsnedsättningar eller psykiska funktionsnedsättningar, kan två saker klargöras 

skulle samhället prioritera fysisk aktivitet som en vårdåtgärd skulle fysisk hälsa 

(Bohlin & Lindgren, 2006) och psykisk hälsa (Socialstyrelsen, 2008) förbättra 

samhällets ekonomi och livskvalité hos medelålders och äldre människor avsevärt. 

Numera har det funnits en tid, att fysisk aktivitet har getts till personer föreskriven på 

recept men det förutsätter att man delvis har förmågan själv utföra den fysiska 

aktiviteten och att läkaren utvärderar och följer upp ifall personerna genomgått 

föreskrivningen (Folkhälsomyndigheten, 2010). Vad gäller de fysiskt inaktiva i 

undersökningen, dessa människor står utanför systemet. På grund av oförmåga att 

självständigt utföra fysisk aktivitet, t.ex. Så var det en försöksperson med 

sjukvårdshistorik med stroke, det innebar att han inte hade rört sina ben i större 
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omfattning på tre år, trots att han hade förmåga till viss nervmuskelfunktion och 

otrolig vilja till bättring. Under interventionen ökades hans förmåga till stående och 

att han kunde delvis börja gå under endast 6 veckors intervention. Dock försämrades 

hans resultat vid hur han uppfattade sin roll med tanke på fysisk förmåga och psykiskt 

välbefinnande. Detta är oklart vad det berodde på, det kan spekuleras ifall 

försökspersonen ifråga, hade orimligt höga krav på sig för att förbättra 

funktionsförmåga.  

                    En viss specialanpassad vård för de funktionsnedsatta finns redan, dock 

prioriteras alltid vårdnad tillfrisknandet av sjukdom i första hand, insatser som utförs 

är oftast av materiella och inriktade på hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2009). Istället 

borde individer ges samma förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfulla 

aktiviteter och sociala sammanhang. Forskning har visat otvivelaktiga samband 

mellan hälsovinster vid fysisk aktivitet för psykisk hälsa (Dunn et al., 2005), fysisk 

hälsa (Warburton, 2006) och uppmätt livskvalité (Heesch, et al., 2012).  

                     En av de positiva följdeffekterna från den aktuella studien var framförallt 

att äldreboendena gavs idéer på hur fysisk aktivitet och kombinerad massage kan 

bedrivas efter studiens slut. Med följande huvudsyften som riktlinjer, dels att stärka de 

psykosociala förhållandena som sociala, meningsfullhet och sysselsättning, detta 

bidrar till förebyggande och stärkande av mental hälsa, det andra syftet bör vara att 

fysiska komponenten ska bidra till kroppsliga funktionsförbättringar och 

kardiovaskulära vinster, som totalt sett förbättrar den fysiska hälsan. Barnes et al., 

(2007) skriver att den fysiska aktiviteten bör följa rekommendationerna, så att äldre 

människor engagerar sig i minst 20 minuters fysisk aktivitet av styrketräning eller 

konditionsarbete med låg eller måttlig intensitet 2-3 dagar i veckan, Fyss (2008) 

fastslår att fysisk aktivitet bör bestå av bas aktiviteter som promenad eller cykling, för 

ytterligare hälsovinster kan nås vid måttligt till högintensivt konditions- respektive 

styrketräningsarbete, detta bidrar till större kardiovaskulära- och neuromuskulära 

förbättringar (Fyss, 2008).  

                  Det viktigaste för utveckling och förebyggande är kravet på objektiv 

mätning av hur mycket fysisk aktivitet som utförs samt utvärdering och 

dokumentation av det som utförs. Forskning är överens man bör överstiga en vis 

totalmängd fysisk aktivitet för att erhålla effekt på total hälsa. Ju högre man skattar sin 

hälsa, desto mer villig är man att vidmakthålla hälsosam livsstil. Ju längre en rutin 

uppehålls och vidmakthålls desto större chans att aktiviteten blir en del av vardagen 
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samt en del av en långsiktighet (Fyss, 2008). Det gäller både för personalen som ska 

utföra den fysiska aktiviteten samt äldre personal som behöver jobba in en rutin som 

ska gälla för de äldre personerna. 

Metoddiskussion  

                   I studien användes metodintegration vilket avser en mix av kvantitativ och 

kvalitativ undersökningsmetoder (Sörensen & Olsson, 2012), för att skapa en större 

bild av sammanhanget hälsa och livskvalité samt en uppfattning om de äldres 

situation. Kvantitativ data användes för att få en objektiv bild av hälsa, SF-36 valdes 

på grund av normtabeller att jämföra med övriga befolkningen, samt HAD scale för 

att mäta ångest och depression. Kvalitativ data användes för att ytterligare inhämta 

information om de äldres situation. Det blev ett sätt att fylla igen 

informationsluckorna (Creswell, 2014). Metoden som användes för detta var en 

intervju för att inhämta data.  

                 Vid genomförande av de båda testformulären kan den första mätningen ha 

påverkat andra mätningen, genom att försökspersonerna blivit familiariserade med 

formulären. En annan aspekt som påverkar resultatet var att försöksledaren läste upp 

frågorna för de flesta försökspersonerna, detta gjordes på grund av synsvårigheter hos 

försökspersonerna. Beroende på hur man läser upp frågorna kan frågorna tolkas olika 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Man kan också tänka sig att försökspersonerna lärt 

känna testledare vilket påverkat närhet och distans faktorn vilket påverkar 

reliabiliteten (Sörensen, Olsson, 2012).   

                  En annan faktor som påverkade reliabiliteten negativt var att den fysiska 

aktiviteten kunde anpassas efter försökspersonerna, vilket innebar att de kunde välja 

mellan antingen promenad eller styrketräning i grupp eller enskilt, detta valdes 

beroende på försökspersonernas skiftande funktionsförmåga samt vad verksamheten 

tillät. En annan aspekt vilket påverkade reliabiliteten var att det inte gick att objektivt 

mäta hur mycket fysisk aktivitet som utfördes, exempelvis hastigheten i rörelsen, 

olika rörelseförmågor samt funktionsförmågor begränsade eller möjliggjorde olika 

övningar samt deras form för dagen. Validiteten var hög vid de båda testinstrumenten 

på grund av stor sensitivitet vid de bägge testerna (Sullivan, Karlsson & Ware, 1995; 

Sullivan & Karlsson, 1998; Persson, Karlsson, Bengtsson, Steen & Sullivan, 1998). 

Dock kan detta ifrågasättas på grund av att resultatet vid de båda testerna visade inga 

indikationer på symtom eller syndrom. Detta kan bero på undermålig sensitivitet i 

testformuläret eller testets genomförande, det skulle också kunnat bero på någon 
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annan skyddsfaktor som påverkat resultatet (Norling, 199n). Annan orsak som 

påverkat var att det fanns en stor bredd bland åldrarna från 66-97 år samt att 

personerna var inkluderade från äldreboenden gav en särskild grupp människor vilket 

inverkade på validitets aspekten med tanke på målgrupp (selektionsbias). En annan 

orsak till studiens utfall kan vara att försöksgruppen var starkt begränsad i antal 

försökspersoner.  

                         Studiedesignen bestod av att medverka enskilt eller i grupp, vilket ger 

en försämrad specificitet vid validitet aspekten, skälet till att detta valdes var dels på 

grund av att det skilde mellan försökspersonerna ifall de var förmögna att ta sig till 

gemensamt utrymme för gruppverksamhet och dels på grund av att vissa 

försökspersoner ville utföra den fysiska aktiviteten enskilt. Medvetet tog beslutet att 

förhålla studien så att det största antalet försökspersoner kunde medverka. Det kan 

också stärka bredden av studien, att en bredare studiedesign användes. Det skulle vara 

intressant att individanpassa fysiska aktiviteten och samtidigt kunna mäta hur mycket 

fysisk aktivitet som utfördes i kcal i veckan, samt styrketräning med syfte att förbättra 

den funktionella förmågan.  

Konklusionen 

                          Resultaten visade på en nedgång av livskvalité och oförändrad poäng 

vid HAD scale, det teoretiseras bero på antingen för få försökspersoner eller för låg 

mängd fysisk aktivitet. Nedgången kan också bero på att försökspersonerna blev mer 

insiktsfulla om sitt hälsoläge, fick en bättre uppfattning om sina kroppsliga förmågor 

jämfört med andra. Fysisk aktivitet bör bedrivas som en del av sjukvården, men bör 

anpassas så att säkerställandet av individanpassning, samt att aktiviteterna uppfyller 

rekommendationerna för fysisk aktivitet, detta skulle med sannolikhet spara samhället 

miljoner och öka livskvaliteten bland äldre.        
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Till deltagare i studien 
Förfrågan om skriftligt samtycke till undersökning om titeln
massagens påverkan på äldre människors hälsa och välbefinnande”
 
 
Bakgrund 
Jag heter Erik Åslin och har tidigare vikarierat som vårdbiträde på äldreboende och 
hemtjänst i närmare 3 år inom Sundsva
massage (Diplom). I dag studerar jag idrottsvetenskap som är en treårig utbildning vid 
Mittuniversitetet. Jag är inne på min sista termin i utbildningen och har nu påbörjat 
min c-uppsats till kandidatexamen. Det
sex veckor undersöka om fysisk aktivitet och massage bidrar till förbättrad hälsa. Jag 
tror att människor mår bättre av att få röra på sig ofta samt att få massage 
behandlingar regelbundet. Jag har valt at
forskning visar att äldre människor rapporteras må dåligt av stillasittande och 
ensamhet i större utsträckning jämfört med yngre människor. Min förhoppning är att 
bidra till att förbättra den psykiska och fysiska 
välbefinnandet genom fysisk aktivitet och massage, och det kan i sin tur kanske bidra 
till att utveckla hemtjänster och äldreboenden i förebyggande arbete mot psykisk och 
fysisk ohälsa.  
 
Förfrågan om deltagande
Jag söker ca 20 personer som är över 65år, frisk och har möjlighet till att ta 
promenader ca 30 min dagligen. Här nedan följer inklusions kriterier i punktform.
    
Inklusionskriterier: 
• Kunna gå med eller utan rullator.
• Fyllda 65 år eller äldre.
• Aktivitetsvana mindre än 
• Ensamstående
• Tid till studien ca ½
 
3. Hur går studien till? 
Studien startar preliminärt v.10 och pågår i sex veckor framåt. Studien inleds med att 
alla fyller i enkäter och blanketter beträffande självkänsla, 
allmänna hälsofrågor. Därefter kommer Du att under 6 veckor utföra fysisk aktivitet i 
form av promenader minst tre dagar i veckan under 30 minuter i grupp eller enskilt, 
under de här veckorna kommer Du också att få massage två gånger i 
utförs på nacke och skuldror sittande påklädd. Du kommer att bli ombedd att 
dokumentera vilken tid fysisk aktivitet som utförs samt datum, dels för Er egen skull 
beträffande motivation och dels för att jag som student ska veta hur mycket fysisk
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samtycke till undersökning om titeln ”Fysisk aktivitet och 
massagens påverkan på äldre människors hälsa och välbefinnande”

Jag heter Erik Åslin och har tidigare vikarierat som vårdbiträde på äldreboende och 
hemtjänst i närmare 3 år inom Sundsvalls kommun, jag har även utbildning i svensk 
massage (Diplom). I dag studerar jag idrottsvetenskap som är en treårig utbildning vid 
Mittuniversitetet. Jag är inne på min sista termin i utbildningen och har nu påbörjat 

uppsats till kandidatexamen. Det skulle vara intressant att få möjlighet att under 
sex veckor undersöka om fysisk aktivitet och massage bidrar till förbättrad hälsa. Jag 
tror att människor mår bättre av att få röra på sig ofta samt att få massage 
behandlingar regelbundet. Jag har valt att inrikta mig mot äldre människor eftersom 
forskning visar att äldre människor rapporteras må dåligt av stillasittande och 
ensamhet i större utsträckning jämfört med yngre människor. Min förhoppning är att 
bidra till att förbättra den psykiska och fysiska hälsan, men framförallt öka 
välbefinnandet genom fysisk aktivitet och massage, och det kan i sin tur kanske bidra 
till att utveckla hemtjänster och äldreboenden i förebyggande arbete mot psykisk och 

Förfrågan om deltagande  
personer som är över 65år, frisk och har möjlighet till att ta 

promenader ca 30 min dagligen. Här nedan följer inklusions kriterier i punktform.

Kunna gå med eller utan rullator. 
Fyllda 65 år eller äldre. 
Aktivitetsvana mindre än 30 minuters promenad per dag. 
Ensamstående 
Tid till studien ca ½-1 tim per dag.  

Studien startar preliminärt v.10 och pågår i sex veckor framåt. Studien inleds med att 
alla fyller i enkäter och blanketter beträffande självkänsla, självförtroende och 
allmänna hälsofrågor. Därefter kommer Du att under 6 veckor utföra fysisk aktivitet i 
form av promenader minst tre dagar i veckan under 30 minuter i grupp eller enskilt, 
under de här veckorna kommer Du också att få massage två gånger i veckan, som 
utförs på nacke och skuldror sittande påklädd. Du kommer att bli ombedd att 
dokumentera vilken tid fysisk aktivitet som utförs samt datum, dels för Er egen skull 
beträffande motivation och dels för att jag som student ska veta hur mycket fysisk
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”Fysisk aktivitet och 
massagens påverkan på äldre människors hälsa och välbefinnande” 

Jag heter Erik Åslin och har tidigare vikarierat som vårdbiträde på äldreboende och 
lls kommun, jag har även utbildning i svensk 

massage (Diplom). I dag studerar jag idrottsvetenskap som är en treårig utbildning vid 
Mittuniversitetet. Jag är inne på min sista termin i utbildningen och har nu påbörjat 

skulle vara intressant att få möjlighet att under 
sex veckor undersöka om fysisk aktivitet och massage bidrar till förbättrad hälsa. Jag 
tror att människor mår bättre av att få röra på sig ofta samt att få massage 

t inrikta mig mot äldre människor eftersom 
forskning visar att äldre människor rapporteras må dåligt av stillasittande och 
ensamhet i större utsträckning jämfört med yngre människor. Min förhoppning är att 

hälsan, men framförallt öka 
välbefinnandet genom fysisk aktivitet och massage, och det kan i sin tur kanske bidra 
till att utveckla hemtjänster och äldreboenden i förebyggande arbete mot psykisk och 

personer som är över 65år, frisk och har möjlighet till att ta 
promenader ca 30 min dagligen. Här nedan följer inklusions kriterier i punktform. 

 

Studien startar preliminärt v.10 och pågår i sex veckor framåt. Studien inleds med att 
självförtroende och 

allmänna hälsofrågor. Därefter kommer Du att under 6 veckor utföra fysisk aktivitet i 
form av promenader minst tre dagar i veckan under 30 minuter i grupp eller enskilt, 

veckan, som 
utförs på nacke och skuldror sittande påklädd. Du kommer att bli ombedd att 
dokumentera vilken tid fysisk aktivitet som utförs samt datum, dels för Er egen skull 
beträffande motivation och dels för att jag som student ska veta hur mycket fysisk 



35 

 

aktivitet Du har utfört. Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt och Du 
kan efter skriftligt samtycke när som helst avbryta deltagandet utan att ange skäl. 
Efter sex veckor kommer Du att åter igen få fylla i samma formulär som vid 
undersökningens start för att utvärdera massagen och fysiska aktiviteten. Studien 
avslutats vecka 16 därefter kommer svaren från enkäter och blanketter tas in för 
analys, all data från undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att bara försöksledare och handledare kommer att ha tillgång till materialet. 
Resultatet kommer sedan att redovisas i grupp och avkodas helt. Efter rapportens 
färdigställande kommer alla formulär och allt material förstöras. Studiens resultat 
kommer sedan att redovisas i rapportform vilket alla har möjlighet att ta del av. 
 
Vilka är testerna?  
Du kommer att få fylla i 2 olika frågeformulär som handlar om bla självrapporterad 
hälsa, välbefinnande och ditt fysiska och psykiska status. 
 
Finns risker?  
Riskerna är små vid fysisk aktivitet och massage ändå finns det vissa saker att tänka 
på vid dessa aktiviteter, vid feber eller smärta i bröstet ska man avstå massage och 
fysisk aktivitet. Vid förkylningar och halsont är det ingen fara att ta massage 
behandlingar, om fysisk aktivitet genomförs bör den vara mycket lätt, annars bör man 
avstå helt. Tar man läkemedel t.ex. waran rekommenderas det att man har en läkares 
godkännande för att få massage eller fysisk aktivitet.     
När sjukdomstillstånd eller hälsotillstånd hindrar en från att medverka i massage eller 
fysisk aktivitet någon till några gånger påverkas inte helheten av undersökningen. 
 
Finns det några fördelar? 
Massage ger ökad blodcirkulation i bearbetade områden, vilket kan ge goda effekter 
mot muskelstelhet, reducera eller ta bort smärta. Massagen ska ge avslappnande effekt 
och vara skön. Massage har rapporterats öka välbefinnandet, förbättra sömn kvalité 
och setts minska depressiva symptom och ångest.  
Efter studiens slut kommer Du att bli erbjuden information i hälsosam livsstil, ämnen 
som berörs är kost, träning och sömn.  
 
Ytterligare information om studien 
Vid frågor eller funderingar om studien kan detta fås av projektansvarig eller 
handledaren. Vill ni däremot veta mer om studien och hur massagen går till hör av er 
till Erik.  
 
Ansvariga 
Student, Projekt ansvarig 
Erik Åslin, eras1101@student.miun.se  
Telefon, 073-5016415 
 
Handledare; 
Marie Alricsson, Professor, leg.sjukgymnast 
marie.alricsson@miun.se 
_____________________________________________________________________
_________ 
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Jag har förstått informationen och ger härmed mitt samtycke på frivillig basis att 
deltaga i studien ”Fysisk aktivitet och massage påverkan på äldre människors hälsa 
och välbefinnande” Jag är medveten om att jag närsomhelst kan avbryta min 
medverkan utan att behöva ange anledning.   
 
 
Namnteckning:___________________________Namnförtydligande:_____________
_________ 
 
Boende: _____________________________________ 
 
Datum:______________ Ort:______________________ 
 
Bilaga 2.



 

Till områdeschefer
Förfrågan om skriftligt godkännande till undersökning om titeln
och massagens påverkan på ä
 
Bakgrund 
Jag heter Erik Åslin och har tidigare vikarierat som vårdbiträde på äldreboende och 
hemtjänst i närmare 3 år inom Sundsvalls kommun, jag har även utbildning i svensk 
massage (Diplom). I dag studerar jag id
Mittuniversitetet. Jag är inne på min sista termin i utbildningen och har nu påbörjat 
min c-uppsats till kandidatexamen. Det skulle vara intressant att få möjlighet att under 
sex veckor undersöka om fysisk ak
tror att människor mår bättre av att få röra på sig ofta samt att få massage 
behandlingar regelbundet. Jag har valt att inrikta mig mot äldre människor eftersom 
forskning visar att äldre människor rappo
ensamhet i större utsträckning jämfört med yngre människor. Min förhoppning är att 
bidra till att förbättra den psykiska och fysiska hälsan, men framförallt öka 
välbefinnandet genom fysisk aktivitet och massage, och d
till att utveckla hemtjänster och äldreboenden i förebyggande arbete mot psykisk och 
fysisk ohälsa.  
 
Förfrågan om deltagande
Jag söker ca 20 personer som är över 65år, frisk och har möjlighet till att ta 
promenader ca 30 min dagligen. Här nedan följer inklusions kriterier i punktform.
    
Inklusionskriterier: 
• Kunna gå med eller utan rullator.
• Fyllda 65 år eller äldre.
• Aktivitetsvana mindre än 30 minuters promenad per dag.
• Ensamstående
• Tid till studien ca ½
 
3. Hur går studien till? 
Studien startar preliminärt v.10 och pågår i sex veckor framåt. Studien inleds med att 
alla försökspersonerna fyller i enkäter och blanketter beträffande självkänsla, 
självförtroende och allmänna hälsofrågor. Därefter ska försökspers
veckor utföra fysisk aktivitet i form av promenader minst tre dagar i veckan under 30 
minuter i grupp eller enskilt, under de här veckorna kommer också försökspersonerna 
att få massagen två gånger i veckan, som utförs på nacke och skuldror sit
påklädd. Försökspersonerna kommer att bli ombedda att dokumentera vilken tid 
fysisk aktivitet utfördes samt datum, dels för deras egen skull beträffande motivation 
och dels för att jag som student ska veta hur mycket fysisk aktivitet individerna utfö
Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt

 
Avdelning för hälsovetenskap 

 
Till områdeschefer inom äldre omsorgen 

Förfrågan om skriftligt godkännande till undersökning om titeln ”Fysisk aktivitet 
och massagens påverkan på äldre människors hälsa och välbefinnande”

Jag heter Erik Åslin och har tidigare vikarierat som vårdbiträde på äldreboende och 
hemtjänst i närmare 3 år inom Sundsvalls kommun, jag har även utbildning i svensk 
massage (Diplom). I dag studerar jag idrottsvetenskap som är en treårig utbildning vid 
Mittuniversitetet. Jag är inne på min sista termin i utbildningen och har nu påbörjat 

uppsats till kandidatexamen. Det skulle vara intressant att få möjlighet att under 
sex veckor undersöka om fysisk aktivitet och massage bidrar till förbättrad hälsa. Jag 
tror att människor mår bättre av att få röra på sig ofta samt att få massage 
behandlingar regelbundet. Jag har valt att inrikta mig mot äldre människor eftersom 
forskning visar att äldre människor rapporteras må dåligt av stillasittande och 
ensamhet i större utsträckning jämfört med yngre människor. Min förhoppning är att 
bidra till att förbättra den psykiska och fysiska hälsan, men framförallt öka 
välbefinnandet genom fysisk aktivitet och massage, och det kan i sin tur kanske bidra 
till att utveckla hemtjänster och äldreboenden i förebyggande arbete mot psykisk och 

Förfrågan om deltagande  
Jag söker ca 20 personer som är över 65år, frisk och har möjlighet till att ta 

dagligen. Här nedan följer inklusions kriterier i punktform.

Kunna gå med eller utan rullator. 
Fyllda 65 år eller äldre. 
Aktivitetsvana mindre än 30 minuters promenad per dag. 
Ensamstående 
Tid till studien ca ½-1 tim per dag.  

Studien startar preliminärt v.10 och pågår i sex veckor framåt. Studien inleds med att 
alla försökspersonerna fyller i enkäter och blanketter beträffande självkänsla, 
självförtroende och allmänna hälsofrågor. Därefter ska försökspersoner under 6 
veckor utföra fysisk aktivitet i form av promenader minst tre dagar i veckan under 30 
minuter i grupp eller enskilt, under de här veckorna kommer också försökspersonerna 
att få massagen två gånger i veckan, som utförs på nacke och skuldror sit
påklädd. Försökspersonerna kommer att bli ombedda att dokumentera vilken tid 
fysisk aktivitet utfördes samt datum, dels för deras egen skull beträffande motivation 
och dels för att jag som student ska veta hur mycket fysisk aktivitet individerna utfö
Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt och individerna kan efter 
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”Fysisk aktivitet 
ldre människors hälsa och välbefinnande” 

Jag heter Erik Åslin och har tidigare vikarierat som vårdbiträde på äldreboende och 
hemtjänst i närmare 3 år inom Sundsvalls kommun, jag har även utbildning i svensk 

rottsvetenskap som är en treårig utbildning vid 
Mittuniversitetet. Jag är inne på min sista termin i utbildningen och har nu påbörjat 

uppsats till kandidatexamen. Det skulle vara intressant att få möjlighet att under 
tivitet och massage bidrar till förbättrad hälsa. Jag 

tror att människor mår bättre av att få röra på sig ofta samt att få massage 
behandlingar regelbundet. Jag har valt att inrikta mig mot äldre människor eftersom 

rteras må dåligt av stillasittande och 
ensamhet i större utsträckning jämfört med yngre människor. Min förhoppning är att 
bidra till att förbättra den psykiska och fysiska hälsan, men framförallt öka 

et kan i sin tur kanske bidra 
till att utveckla hemtjänster och äldreboenden i förebyggande arbete mot psykisk och 

Jag söker ca 20 personer som är över 65år, frisk och har möjlighet till att ta 
dagligen. Här nedan följer inklusions kriterier i punktform. 

 

Studien startar preliminärt v.10 och pågår i sex veckor framåt. Studien inleds med att 
alla försökspersonerna fyller i enkäter och blanketter beträffande självkänsla, 

oner under 6 
veckor utföra fysisk aktivitet i form av promenader minst tre dagar i veckan under 30 
minuter i grupp eller enskilt, under de här veckorna kommer också försökspersonerna 
att få massagen två gånger i veckan, som utförs på nacke och skuldror sittande 
påklädd. Försökspersonerna kommer att bli ombedda att dokumentera vilken tid 
fysisk aktivitet utfördes samt datum, dels för deras egen skull beträffande motivation 
och dels för att jag som student ska veta hur mycket fysisk aktivitet individerna utfört. 

individerna kan efter 
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skriftligt samtycke att deltaga när som helst avbryta medverkandet utan att ange skäl. 
Efter sex veckor kommer försökspersonerna att få fylla i samma formulär som vid 
undersökningens start för att utvärdera interventionen. Studien avslutats vecka 16 
därefter kommer svaren från enkäter och blanketter tas in för analys, all data från 
undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att bara 
försöksledare och handledare kommer att ha tillgång till materialet. Resultatet 
kommer sedan att redovisas i grupp och avkodas helt. Efter rapportens färdigställande 
kommer alla formulär och allt material förstöras. Studiens resultat kommer sedan att 
redovisas i rapportform vilket alla har möjlighet att ta del av. 
 
Vilka är testerna?  
Testerna kommer vara ett test som mäter ångest och depressiva symtom, samt ett 
välbefinnande test, nedan följer namnen på testerna. 
• Hospital anxiety and depression scale. 
• SF-36. 
 
Finns risker?  
Riskerna är små vid fysisk aktivitet och massage ändå finns det vissa saker att tänka 
på vid dessa aktiviteter, vid feber eller smärta i bröstet ska man avstå massage och 
fysisk aktivitet. Vid förkylningar och halsont är det ingen fara att ta massage 
behandlingar, om fysisk aktivitet genomförs bör den vara mycket lätt, annars bör man 
avstå helt. Tar man läkemedel t.ex. waran rekommenderas det att man har en läkares 
godkännande för att få massage eller fysisk aktivitet.     
När sjukdomstillstånd eller hälsotillstånd hindrar en från att medverka i massage eller 
fysisk aktivitet någon till några gånger påverkas inte helheten av undersökningen. 
 
Finns det några fördelar? 
Massage ger ökad blodcirkulation i bearbetade områden, vilket kan ge goda effekter 
mot muskelstelhet, reducera eller ta bort smärta. Massagen ska ge avslappnande effekt 
och vara skön. Massage har rapporterats öka välbefinnandet, förbättra sömnkvalité 
och setts minska depressiva symptom och ångest.  
Efter studiens slut kommer försökspersonerna att bli erbjuden information i hälsosam 
livsstil, ämnen som berörs är kost, träning och sömn.  
 
Ytterligare information om studien 
Vid frågor eller funderingar om studien kan detta fås av projektansvarig eller 
handledaren. Vill ni däremot veta mer om studien och hur massagen går till hör av er 
till studenten.  
 
Ansvariga 
Student, Projekt ansvarig 
Erik Åslin, eras1101@student.miun.se  
Telefon, 073-5016415 
 
Handledare; 
Marie Alricsson, Professor, leg.sjukgymnast 
marie.alricsson@miun.se 
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Jag har läst och godkänner informationen och godkänner att studien ”Fysisk aktivitet 
och massage påverkan på äldre människors hälsa och välbefinnande” utförs på 
äldreboendet som jag är ansvarig för.   
 
Namnteckning:_____________________________Namnförtydligande:___________
___________ 
 
Datum:______________ Ort:_______________________ 
Titel:_________________________
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 
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Tackord! 
Tack till handledaren Marie, för allt stöd vid planering, struktur och skrivande. 
 


