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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att beskriva fysiska aktiviteters påverkan på de äldres fysiska 

och psykiska välbefinnande, vilka effekter som har uppnåtts och vilka metoder som har 

använts vid de uppnådda effekterna. Vidare var syftet att beskriva de ingående artiklarnas 

urvalsmetod. Målgruppen för studien var kvinnor och män som var 65 år eller äldre. 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsykINFO och var publiserade 

mellan 2006 och 2015. Sökord som användes var physical activity, elderly, age 65, 65+, 

well-being, wellbeing, benefits, effects of och exercise. Resultatet baserades på 12 

artiklar. I studien framkommer att fysisk aktivitet generellt har positiva effekter på äldres 

fysiska och psykiska välbefinnande. Ur resultatet framkommer att fysisk aktivitet 

förbättrar äldres välbefinnande. Effekterna är bland annat förbättrade sensoriska 

funktionen, socialt deltagande och känsla av förbättrade livskvalite. Det även 

framkommer att fysisk aktivitet förbättrar funktionsförmågan. De uppnådda effekterna 

var ökad muskelstyrka, flexibilitet, rörlighet, balans, minskade risk för fallolyckor och 

minskade risk för en för tidig död. Metoder som användes för att uppnå effekterna var 

aktivitetens form och intensitet. Det råder konsensus bland de inkluderade artiklarna att 

uppmuntra äldre att utföra mer fysisk aktivitet och även fortsätta med detta i höga åldrar. 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, välbefinnande, tränning, äldre 

 
  



 

 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to describe the effects of physical activity (PA) on physical 

and psychical well-being on elderly men and women, aged 65 and over and also to study 

the methods used to reach these effects. Furthermore, the purpose was to review the sam-

pling methods of selected articles referenced in this study. The present study has a de-

scriptive design. Searches were done in the PubMed, Cinahl and PsycINFO databases, 

were limited between the years 2006-2015 and with the keywords physical activity, elder-

ly, age 65, 65+, well-being, wellbeing, benefits, effects of and exercise. Twelve articles 

were referenced in this study. The outcome of this study is that physical activity, in gen-

eral, improves physical and psychical well-being in elderly. Physical activity improves 

sensorial functioning, social participation and quality of life (QOL). The outcome is also 

that physical activity improves physical functioning (PF). As a result, improvements were 

shown in muscle strength, flexibility, mobility, balance, social participation, decreased 

risk of falling and decreased risk of mortality. The methods to achieve the effects of the 

physical activity were the activities form and intensity. There is a consensus between the 

included articles in this study to promote physical activity among the elderly people and 

also encourage them to continue in older ages. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
Det är ett faktum att andelen äldre i Sveriges ständigt ökar. Idag är ungefär 1,6 miljoner 

av Sveriges befolkning 65 år eller äldre. Äldres andel av befolkningen beräknas fortsätta 

att öka på grund av ökad medellivslängd. År 2007 var medellivslängden 83 år för kvinnor 

och 79 år för män. År 2030 beräknas drygt var femte svensk vara ålderspensionär [1]. År 

2050 beräknas detta öka ytterligare till 86 år för kvinnor och 84 år för män. Hög ålder 

innebär fler sjukdomar och funktionsnedsättningar. Vanliga sjukdomar som orsakar död 

bland äldre är hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens. Ångest, oro samt 

sömnbesvär är också vanligt hos äldre personer. Var tredje person över 60 år och 

varannan över 80 år drabbas av en fallolycka per år. Mer än hälften av både kvinnor och 

män över pensionsåldern är överviktiga [1]. 

 

1.2 Fysisk aktivitet och tidigare forskning 
Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innebär alla rörelser där man använder sig av sina muskler. Fysisk 

aktivitet är en faktor som påverkar äldres hälsa på ett positivit sätt. De äldre blir mer 

oberoende, mer socialt deltagande och klarar de vardagliga aktiviteterna bättre. 

Regelbunden fysisk aktivitet resulterar i generella hälsoförbättringar hos de aktiva, 

oavsett ålder. Som ett exempel kan nämnas att en högre grad i ämnesomsättning ger goda 

effekter såsom högre fettnedbrytning och starkare benuppbyggnad [1]. Fysisk aktivitet är 

även en skyddsfaktor som motverkar psykisk ohälsa hos de äldre och att utöva fysisk 

aktivitet genererar en positiv spiral. En bättre hälsa hos de äldre gör att de kan bo hemma 

så länge som möjligt och att blir mer aktiva vilken i sin tur bidrar och bygger grunden till 

att kunna bibehålla en god funktionsförmåga. God funktionsförmåga hos de äldre ger mer 

allsidiga förbättringar där de känner sig mer säkra i vardagen och kan delta  i fler 

vardagsaktiviteter. Fysisk aktivitet bidrar till  störst hälsoförbättringar hos de som är mist 

vältränade då de börjar med fysisk aktivitet [1]. 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att fallolyckor är vanliga bland de äldre. Varje år drabbas 

ungefär var tredje som är 60 år eller äldre och varannan som är 80 årig eller äldre av 

fallolyckor. Dessa olyckor orsakar ofta en minskad funktionsrörlighet hos de äldre vilket 

gör de mer beroende av andra. En av de vanligaste sjukdomar som orsakar död hos äldre 
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män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar. Bland män i åldrarna 65 till 74 år var det 

lika vanligt att dö i cancer som i hjärt- och kärlsjukdomar, detta enligt undersökningar 

som gjorts för tio år sedan. För de som är 75 år eller äldre är hjärt- och kärlsjukdomar 

största dödsorsaken [1]. Ett problem hos personer som är mindre aktiva är ökad vikt. En 

gemensam önskan hos dessa personer är viljan att gå ner i vikt. År 2005 var vikten högre 

i alla åldersgrupper bland män och kvinnor jämfört med 1980-talet där ökningen var 

störst för åldrarna 50 år eller yngre. Hög ålder innebär även ökad risk för att drabbas av 

metabola syndrom. Det har skett en fördubbling av metabola syndrom sedan femton år 

desan. I Sverige är ungefär 20 procent av 60 åringar och 23 procent av 70 åringar är 

drabbade. Enligt tidigare forskning har fysisk aktivitet positiva påverkan på 

ämnesomsättningen där fettnedbrytning blir högre vilket resulterar i viktminskning [1]. 

 
Utvecklingen inom medicin och olika terapeutiska metoder har bidragit till stora 

framgångar i behandling av åldersrelaterade sjukdomar. Under de senare decenierna har 

ett ökat intresse visats för, om fysisk aktivitet och regelbunden träning kan vara till hjälp 

för att förbättra hälsan hos de äldre. Detta i och med en ökad trend av ett aktivt liv i de 

höga åldrarna. En stor del av dessa forskningsarbeten visar att fysisk aktivitet påverkar 

ädlres hälsa.Tidigare forskning visar att fysisk aktivitet motverkar mekanismer som 

orsakar högt blodtryck och sänker blodtrycket hos personer med högt blodtryck [2] och 

underlättar rörlighet [3]. Fysisk aktivitet förebygger sjukdom. I sin studie visade 

Laaksonen et. al. [4] effekterna av fysisk aktivitet som hindrar utvecklingen av typ-2 

diabetes. Studien visar att lågintensiv- och vardagsaktiviteter som promenader motverkar 

diabetes. Dessa visar vidare att en ökning till medel- och högintensiv fysisk aktivitet 

minskade risken att utveckla diabetes med 63-65 procent. Fysiska vardagsaktiviteter 

stärker hälsan när sjukdom redan uppstått [5]. Resultaten av undersökningar som sträcker 

sig över en längre tid visar att andelen aktivitet hos äldre har ökat. Det visar även att äldre 

känner sig friskare [6]. Andra påvisade effekter av fysiskt aktivitet är bland annat 

förbättrad fysisk funktion och hälsostatus. Binder et.al [7] och Bean et. al. [8] visar i sina 

studier att fysisk aktivitet förbättrar muskelstyrkan, ger en bättre balans och en ökad 

rörlighet, vilket resulterade i en bättre fysisk funktion och ett generellt bättre hälsostatus. 

Ett annat exempel på ett område som visat förbättringar i samband med fysisk aktivitet är 

den kognitiva förmågan. En studie med multisensorisk träning hos patienter med 

Alzheimer visade förbättringar i hjärtfrekvens (vilande) och allmän sinnesstämning [9]. 

Tidigare forskning visar även vikten av insatser för att förebygga sjukdom [10]. Dessa 

insatser visar sig vara viktiga när det gäller de äldre. Åldrandet innebär ofta 
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funktionsnesättningar och större risk att drabbas av sjukdomar. Förebyggande insatser 

och egenvård har uppmuntrats [11]. 

 
 

1.3 Egenvård  
Utvecklingen i samhället, informationstillgänglighet samt tillgång till hjälpmedel har 

möjligjort att allt fler kan bo kvar i egna hem medan de når höga åldrar. Detta har 

utvecklat en individualisering samt krav på att påverka den egna situationen hos de äldre. 

I kombination med sjuksköterskans strävan på att involvera vårdtagarna i egenvård har 

dessa förändringar medfört kraven på ett mer allomfattande egenvård. Enligt 

Socialstyrelsens folkhälsorapport [1] är andelen 80 åringar som har behov av omvårdnad 

få. Denna andel stiger kraftig efter 85 årsålder där nära hälften av kvinnor och en 

tredjedel av männen behöver hjälp med sin personliga omvårdnad.   

 

En förebyggande åtgärd för att minska detta behov samt risken att drabbas av sjukdom är 

delaktig i egenvård i de tidiga äldre åren. Målet skall vara att individen blir mer aktiv i  

att påverka egenvård samt klara av aktiviteter i det dagliga livet som att stiga upp och 

lägga sig, sköta hygien, äta själv och hantera medicin, städning, matinköp och matlagning 

samt transporter på egen hand [1]. Sjuksköterskans uppgift i detta är att arbete nära 

patienten med en stödjande och vägledande roll enligt Orems egenvårdsteori [12]. 

 

Som en del i äldres egenvård kan fysiskt aktivitet uppmuntras. De äldre kan delta i olika 

träningsprogram efter egen förmåga och i den miljö där de känner sig tryggast. Målet 

skall vara en känsla av psykiskt och fysiskt välbefinnande och trygghet där individen 

klarar de vardagliga aktiviteterna utan att vara beroende av omvärlden [1]. 

 

1.4 Teoretisk anknytning  
Dorothea Orem (1914-2007) utvecklade en egenvårdsteori som används inom vård och 

omsorg idag. Enligt Orems egenvårdsteori kan man möjliggöra individens delaktighet i 

sin omvårdnad genom att se de individuella behov och resurserna hos den enskilda 

individen. Sjuksköterskan fokuserar inte bara på att behandla utan även förebygga 

sjukdom [10]. Med hjälp av Orems egenvårdsteori kan sjuksköterskan motivera de äldre 

att vara aktiva och öka egenvårdsinsatser i form av fysiskt aktivitet samtidigt som de får 

ett ökat välbefinnande [11]. 
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Orem menar att ett krav som sätts på sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete är att hjälpa 

patienter med att hitta balans mellan aktivitet och vila. Målet med detta är att hjälpa 

individen att på egen utföra och följa det som är nödvändig för att bibehålla sin integritet, 

fysiska och psykiska funktion samt utveckla regler och normer för att främja hälsa, 

välbefinnande och liv. Här är sjuksköterskan inte endast den som vårdar, utan hon leder, 

utbildar och utforskar nya sätt att skapa en optimal vårdmiljö ur ett patient-sjuksköterska 

perspektiv som möjligt. I denna miljö skall patienten känna sig uppmuntrad att med egen 

kraft ta ansvar och del av egenvård [12]. 

 
1.5 Definition av begrepp 
Fysisk aktivitet kan definieras som kroppsrörelser som utförs av skelettets muskulatur 

vilket leder till en ökad energiförbrukning. Med fysisk aktivitet menas en fysisk 

ansträngning som motsvarar minst 30 minuters rask promenad minst fem dagar i veckan. 

Man kan dela upp dessa 30 minuter till kortare perioder med bibehållen effekt, till 

exempel 3 x 10 minuters promenader [13]. Graden av fysisk aktivitet kan variera mellan 

lätt, måttlig och intensiv. Måttlig fysisk aktivitet motsvarar definitionen ovan. En fysisk 

aktivitet är intensiv när andningsfrekvens och puls ökar påtagligt. Beroende på  personens 

förutsättningar kan fysisk aktivitet innebära gång, balans, promenader, gympa (aerobics), 

simning, vattengympa, cykling,  joggning, träningspass med vikter, träningspass som 

innehåller flera samtidig genomförda uppgifter. Med äldre avses personer som är 65 år 

och äldre [1]. 

 
Psykiskt välbefinnande kan defineras som att få en ökad känsla av välmående och ro. 

Känslan av välbefinnade kan upplevas på många olika sätt och är individuellt hos olika 

individer. Ett nedsatt psykiskt välbefinnande kan orsakas av bland annat oro, ängslan och 

ångest. Det kan även orsakas av familje- eller arbetssituationen, fysiska besvär som värk 

eller netsatt rörlighet eller ha beteendegrundande orsaker som mindre deltagande i sociala 

aktiviteter [1]. 

 
 
1.6 Problemformulering 
En ökad medellivslängd innebär en större andel äldre personer i befolkningen. Hög ålder 

innebär större risk att drabbas av metabola funktionsstörningar, kognitiva 

funktionsnedsättningar samt depression och andra psykiska sjukdomar som kan leda till 

socialt isolering.Minskad muskelmassa och begränsad rörlighet orsakar nedsatt balans 
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och fler fallolyckor. Detta innebär dels ett större lidande för de äldre dels en ökad 

efterfråga på vårdplatser, vilket innebär större vårdkostnader för äldrevården. [1] 

 

Fysisk aktivitet som motverkar ohälsan hos de äldre [9]. Idag kan fysisk aktivitet på 

recept, FAR, och olika former av fysiska aktiviteter användas som ett verktyg för att 

förbättra och bibehålla sitt hälsotillstånd genom en ökad mobilisering och social 

integration. Äldre som har mycket stillasittande i sin vardag påverkas negativt när det 

gäller hälsotillståndet [1]. Det är viktig att de äldre, i äldreboende, äldrevård eller egna 

hem, ökar sina vardagsaktiviteter med målet att få ökat fysiskt och mentalt välbefinnande. 

Stor andel av stillasittande och brist på fysisk aktivitet i vardagen bidrar till 

funktionsnedsättningar, nedstämdhet och social isolering. Detta orsakar stort lidande hos 

de äldre och orsakar problem i form av större vårdtyngd. Kravet på sjuksköterskans 

arbete och ansvar ökar i takt med ett högre vårdinsatser. Dessa problem och krav betonar 

ännu en gång vikten av att involvera individen så att de kan ta mer ansvar och större del i 

egenvården. Stillasittande och brist på fysisk aktivitet är ogynsam för äldre och bidrar till 

funktionsnedsättningar, nedstämdhet och social isolering. Fysisk aktivitet är en faktor 

som gynnar hälsan och hjälper de äldre att bibehålla den aktivitetsnivå de redan har [1].     

 

1.7 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva fysiska aktiviteters påverkan på de 

äldres fysiska och psykiska välbefinnande, vilka effekter som har uppnåtts och vilka 

metoder som har använts. Vidare var syftet att beskriva de ingående artiklarnas 

urvalsmetod. 

 

1.8 Frågeställningar 
1. Hur påverkas de äldre personernas fysiska och psykiska välbefinnande av fysisk 

aktivitet ? 

2. Vilka effekter uppnås ? 

3. Vilka metoder användes ? 

4. Vilka urvalsmetoder användes i de inkluderade artiklarna 
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2. Metod 

 
2.1 Design 
En literaturstudie med deskriptiv design [14]. 

 

2.2 Litteratursökning 
För att söka artiklarna som ingår i studien har studien använt de omvårdnadsrelaterade 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. De Sökord som användes var physical activ-

ity, elderly, age 65, 65+, well-being, wellbeing, benefits, effects of och exercise. Vid 

sökningar har studien använt fritext sökning, de booleska operatorerna AND  samt 

begränsade artikelsökningarna så att de skulle vara fulltext, skrivna på svenska eller 

engelska och att de skulle vara utgivna mellan 2006 och 2015. De preminära sökningar 

resulterade i ett stort antal artiklar av vilka en del inte uppfyllde studiens syfte. Först 

lästes artiklarnas titel och sedan granskades deras syfte och bakgrund, metod, design samt 

resultat. Sedan sållades de artiklar bort som inte stämde med studiens syfte eller innehöll 

någon av studiens exklusionskriterier eller var dubletter.  Detta redovisas i ett 

flödesschema, se bilaga 1, figur 1. Utfallet av artikelsökningen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Utfall av sökningar. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

 

exercise AND elderly AND 

well-being AND physical activ-

ities AND benefits AND age 65 

33 15 5 

 

 effects of AND  exercise AND 

age 65 

194 24 2 

     

Cinahl 

2010-09-09 

physical activity AND exercise 

and age 65 

126 8 1 

 physical activity AND elderly 

AND 65+ 

116 14 2 

 effects of AND  exercise AND 

elderly  

103 22 1 
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PsycINFO 

2015-10-07 

physical activity AND elderly  

AND wellbeing 

36 3 1 

     

Total  608 86 12 

 

 

2.3 Urvalskriterier för val av källor 
Artiklarna skall vara tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska eller svenska och vara 

granskade av etisk kommitté och/eller följa etiska principer och svara mot studiens syfte. 

Vidare skall artiklarna vara publiserade mellan åren 2006-2015. Det finns inga 

geografiska begränsningar vid sökning av artiklar. Exlusionskriterierna var att 

systematiska och andra litteraturstudier exkluderades.   

 

2.4 Dataanalys 
De utvalda artiklarna granskades och analyserades av båda författarna var för sig. 

Artiklarna lästes flera gånger i sin helhet och sedan diskuterades artiklarnas innehåll för 

att säkerställa att dessa genomförts utifrån litteraturstudies syfte och frågeställningar. 

Genom att i text markera vissa utsagor som svarade mot syftet underlättades insamlingen 

av data. Artiklarna analyserades sedan av båda författarna och resultatet presenteras 

under de olika frågeställningarna. Artiklarna sammanställs också i en tabell, se bilaga 3, 

tabell3. För att besvara den sista frågeställningen granskades artiklarnas urvalsmetod,  

detta presenteras i bilaga 2, tabell 2. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 
 De valda artiklarna har granskats av etisk kommitté och/eller följer etiska principer. 

Därav förhåller de sig till de grundläggande principer som innefattar godhet, rättvisa 

aspekter och respekt för männskliga värden och har en adekvat forskningsetiskt 

förhållningssätt  [14]. Den aktuella litteraturstudien har försökt att ha ett objektivt 

förhållningssätt när den granskade de valda artiklar vilket innebär att studien har 

redovisat all funnen fakta samt inte exkluderat artiklar på grund av personliga åsikter eller 

då artiklarnas resultat inte stämmer överens med våra egna åsikter [15]. 
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3. Resultat 
Resultatet bygger på 12 artiklar och presenteras i löpande text under de olika 

frågeställningarna. Tabell 2 och 3 innehåller en sammanställning av de granskade 

artiklarnas syfte och resultat samt artiklarnas urvalsmetod, se bilaga 2 och 3. 
 
 
3.1 Välbefinnande  
Det råder en samstämmighet i att fysisk aktivitet förbättrar livskvalite och välbefinnande. 

Här visar de undersökta artiklarna, oavsett det primära syftet,  att det finns goda effkter på 

livskvalite och välbefinnande i samband med utövad fysisk aktivitet. Effekterna är bland 

annat förbättrade sensoriska funktionen, socialt deltagande, emotionell funktion, mentala 

hälsa och smärthantering och visuospatiala förmågan. [16,17,18].   

  

Figueira et. al [17] menar att utövandet av fysisk aktivitet leder till en förbättring av 

livskvaliteten i stort. I sin studie med två grupper där en aktivitet grupp, under tolv 

veckor, följde ett statligt hälsoprogram baserad på fysisk aktivitet, visar dessa att aktivitet 

gruppen hade de bästa uppmätta resultaten i slutet av undersökningsperioden. Resultaten 

gällde för sensoriska funktionen, socialt deltagande,  uppfattning och tankar om döden 

och att dö,  känslan av närhet och intimitet. Detta i jämförelse med kontrollgruppen som 

inte utförde någon fysisk aktivitet.   

 

Studie av SeJun et. al. [16] visar att även formen och utförandet av fysisk aktivitet kan 

vara av betydelse för livskvalite och känslan av välbefinnande. I studien jämfördes 

effekten av fysisk aktivitet mellan vatten- och  landbaserad träning hos äldre med en 

historia av fallolyckor. SeJun et. al. [16] visar att  vattenbaserad träning ledde till en 

känsla av förbättrade livskvalite. I aktivitetsgruppen var känslan av vitalitet, fysisk och 

emotionell funktion, mentala hälsan och smärthantering betydligt större än hos 

kontrollgruppen. Däremot visade studien ingen signifikant skillnad i generella hälsan och 

i sociala funktioner. 

 

Även Satoh et.al [18] menar att form och utförandet har betydelse för effekterna av fysisk 

aktivitet. I en studie visar de att fysisk aktivitret kombinerd med musik förbättrar de 

visuospatiala (förmågan att orientera sig i omgivningen med hjälp av synen) funktionerna 

hos gruppen som utförde fysisk aktivitet med musik jämfört med gruppen utan musik. 
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3.2 Effekter 
Fysisk aktivitet och olika typer av träningsprogram förbättrar funktionsförmågan. Den har 

positiva effekter bland annat på muskelstyrka, felexibilitet, rörlighet och balans hos de 

äldre [16,19]. 

3.2.1 Styrka 

Resultatet i samtliga artiklar där man undersökt styrkan i olika muskler visar att fysiskt 

aktivitet är ett avgörande faktor när det gäller ökad muskelstyrka. Seco et. al. [19] visar 

betydande förbättringar i muskelstyrka i hand och underarm hos de undersökta i 

åldersgruppen 65-74 efter ett avslutat träningsprogram. Dessa visar även att ökningen 

gäller båda för män och kvinnor och att effeken kvarstår hos båda könen en tid efter 

träningsprogramets slut. Undersökningen visar ingen märkbar förbättring i  muskelstyrka 

hos de undersökta som var 74 år eller äldre. De visar tydliga indikationer på hur viktigt 

det är att börja med fysisk aktivitet i de tidiga äldre åren samt förtsätta med detta under en 

längre tid [19].  

 

I en annan studie visar SeJun et. al. [16] effekten av olika träningsformer på bland annat 

höftmuskeln och nedre extremiteters muskulatur. I undersökningen ingick en grupp med 

vattenbaserad träning och en med landbaserad träning. Alla deltagare hade  minst ett 

registerat olycksfall under de senaste tre månaderna innan träningsstarten. Här mätte man 

höftmuskelstyrkan vid flexsion, extention, abduktion och adduktion. Studien visar en 

betydande skillnad  i höftmuskelstyrkan mellan de två grupperna när det gällde 

mättningar vid höft- abduktion och adduktion. Detta var inte fallet när det gällde 

mätningar vid höft- flexion och extention. Vidare menar författarna att båda grupperna 

hade ökat sin höftmuskelstyrka men i gruppen med vattenbaserad träning var resultatet 

mest tydligt [16]. 

 

3.2.2 Flexibilitet och rörlighet 

Även här visar Seco et. al. [19] i ett nio månader långt träningsprogram att fysisk aktivitet 

påtagligt förbättrar fexibilitet främst hos kvinnor jämfört med män. Förbättringarna var 

mer påtagliga hos alla kvinnliga deltagare i åldersgruppen 65 till 74. I samma åldersgrupp 

påvisas ingen förbättring hos män. Artikelförfattarna påvisar även att förbättringen 

kvarstod under de första tre månaderna efter avslutat träningsprogram. Efter denna period 
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var förändringen inte märkbar hos kvinnor men marginell ökning hos män som var äldre 

än 74 år.    

 

I en studie på tio veckor undersöktes effekter hos en grupp med vattenbaserad träning och 

en grupp med landbaserd träning. SeJun et. al. [16] visar förbättringar av flexibilitet hos 

de undersökta. Dessa förbättringar är starkt relaterade till formen av fysisk aktivitet. I 

studien mäter de flexibitet med  back scratch test och chair sit- and-reach test. För att 

mäta rörlighet anväde de sig av timed up-and-go test. För beskrivning av testerna se 

bilaga 2. Studien visar en tendens på ökning av flexibilitet men ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna när det gäller back scratch test och chair sit- and-reach test. Däremot en 

signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde timed up-and-go test, oavsett det 

faktum att ökningen av rörlighet gällde för båda grupper. 

 

3.2.3 Balans 

I de artiklar som påvisar en ökning av muskelstyrka i höft och  nedre extremiteters 

muskulatur har artikelförfattarne även noterat en förbättring av balans. Enligt dessa har 

förbättringen ett direkt samband med ökad muskelstyrka som i sin tur berodde på fysisk 

aktivitet. I sin undersökning av bland annat höftmuskler visar SeJun et. al. [16]  att ökad 

styrka i dessa muskler påverkar rörelserförmågan positivt vilken leder till en stabilare stå- 

och gångbalans som i sin tur leder till ett säkrare vardagsliv. Även Seco et. al. [19] visar 

påtagliga förbättring av balans hos de äldre efter avslutat träningsprogram. Här kvarstår 

även förbättringen efter träningsprogrammets slut.  

 

Några andra avgörande faktorer som påverkar äldres hälsa är skörhet och svaghet. Dessa 

kan innebära större risk för fallolyckor och en ökad risk att dö. Skörhet hos äldre är ofta 

förknippad med låg syreupptagningen samt låg fysisk aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet ökar 

syreupptagningsförmågan vilket minskar risken för skörhet och en för tidig död.  

 
De Carvalho et. al. [20] i sin studie undersöker nivån på fysisk aktivitet hos de äldre samt 

sambandet mellan aerobic-fitness, fysisk aktivitet och skörhet. Studien undersöker två 

grupper äldre, en äldre-sköra och en äldre-icke-sköra och mäter högsta- och lägstanivån 

på syreupptagning, max gångdistans och gångfart, medeltid i stillasittande, lätt aktivitet, 

medel aktivitet, hög aktivitet, antal steg och förbrukad energi. Mätvärdens resultat visar 

en tydligt skillnad för alla mätvariabler mellan de två grupperna. Det framkommer även 

att alla aerobic-fitness och fysisk aktivitets variabler är starkt associerade till skörhet, 
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oavsett tidigare kroniskt tillstånd. Studien drar slutsatsen att skörhet är associerad med 

lägsta nivån på syreupptagningsförmågan och låg fysisk aktivitetnivå.  

 
Fysisk aktivitet kan minska risken av en för tidig död och Hubbard et al. [21] visar att de 

äldre som trändade mest hade en signifikant bättre hälsa samt en mindre risk för att dö. 

Fysisk aktivitet, oavsett grad, visade sig vara en faktor som minskade risken för en för 

tidig död hos alla deltagare. Den grupp som gynades mest av detta var de som var skörast 

vid början av undersökningen. Här visar även Kokkinos et.al [22] ett betydande samband 

mellan träningsnivå och risken för dödlighet. I studien mäter man träningsnivån i enheter 

av MET (metabolaekvivalenter, se bilaga 2) och skapade täningskapacitet kategorierna 

METs<=4  minst tränade grupp (20% av de minst tränade i hela undersökningen), METs-

4.1-till-5,   METs-4.1-till-5, METs-5.1-till-6, METs-6.1-till-7,  METs-7.1-till-8, METs-

8.1-till-9 och METs>9. Studien visar ingen signifikant skillnad i dödlighet mellan 

grupperna METs<=4 och METs-4.1-till-5. Däremot visas en minskning av dödlighetsrisk 

med 12%, räknat på hela populationen. I jämförelse med gruppen METs<=4 var den 

relativa dödlighetsrisken mellan 32-till-63% lägre hos de som nådde en träningskapacitet 

på >5 METs för 65-70 åringar och mellan 45-till-60% lägre för de över 70 år.    

 

  

3.3 Metoder 
Effekten av fysisk aktivitet är beroende bland annat på aktivitetens form, intensitet och 

ändamål. De positiva effekterna är bland annat minskad benskörhet, ökad fysisk funktion 

och förändringar i kroppskomposition. De negativa effekterna kan relateras till 

högintensiva träningsformer. En sådan effekt är till exempel cardiovasculära (CV) 

funktionsstörningar [23-27]. 

 

Park et. al. [23] visar i sin studie ett signifikant samband mellan mängd och kvaliteten på 

fysisk aktivitet och benkörhet. Även här mäter man mängd och kvalitet på fysisk aktivitet 

m.h.a en accelerometer och träningsnivån i enheter av MET (metabola ekvivalenter). 

Benskörhet mäts genom att mätta bentäthet (OSI, osteosonic index). Resultatet av studien 

visar att individer, både män och kvinnor med undantag för få kvinnor, som tog mindre 

än 6800 steg per dag och hade mindre än 16 minuters lätt fysisk aktivitet låg alla i 

riskzonen för benskörhet. Mindre antal steg än 6800 ökade risken för frakturer mellan 

4.9-8.4 gånger mer hos män och mellan 2.2-3.5 gånger hos kvinnor. Detta i jämförelse 

med de som tog fler än 8200 steg per dag under 25 minuter och en METs >3. 
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Raguso et. al. [24] visar dels en generell förändring dels effekter av olika intensiva 

fysiska aktiviteter på kroppskomposition hos äldre. Under en tre år lång studie visar dessa 

en liten minskning av FFST (fat free soft tissue) och ASM (appendicular skeletal muscle 

mass, d.v.s summan av muskelmassan från armar och ben), TBK/FFST (total body 

potassium per FFST) samt en ökning av kroppsfett. Dessa menar att lätta och låg-

intensiva fysiskt aktivitet har ingen påverkan på de generella förändringarna av 

kroppskompositionen. Däremot en högre nivå av fysisk aktivitet är associerad till större 

muskelmassa, TBK samt ett lägre total- och trunkal kroppsfett vilket innebär ett 

förbättrad kroppskomposition.  

 

I en amerikansk studie som pågick i sex månader visar Morey et. al. [25] skillnader i 

hälsa mellan de äldre som klarar av de rekommenderade nationella riktlinjer för fysisk 

aktivitet och de som inte gör det. I studien motsvarar fysisk aktivitetsriktlinjer till 150 

minuter fysisk aktivitet i veckan. Vid början av studien (baseline) hade de äldre som 

tränade 150 minuter eller mer en fysisk funktionsnivå (PF)  som var 20.3 poäng över PF 

medelvärdet (63.2) jämför med de som inte nådde upp till riktlinjerna. En minskning 

under fysisk aktivitetsriktlinjer resulterade till en minskning i genomsnitt med omkring 

12 poäng. Däremot de som ökade antal minuter så att de uppfyllde fysisk aktivitets 

riktlinjerna ökade även sina poäng med i genomsnitt 5.  Morey et. al. [25] menar vidare 

att de visade resultaten antyder att fysisk aktivitet är en viktig indikator till funktionstatus 

och att inaktiva äldre kan förbättra sin fysisk funktionsnivå genom att nå de nationella 

fysisk aktivitets riktlinjerna. 

 

Ortlieb et. al.  [26] visar hur mönstern av fysisk aktivitet skiljer sig mellan grupper med 

sällan, mellan och frekvent aktivitet. Deltagarna bar på accelerometer som registerade 

fysisk aktivitet mönster i form av ryck, d.v.s konsekutiva minuter med en viss frekvens 

utan avbrott. fysisk aktivitet kategoriserades som stillastående/ingen, lätt och måttlig till 

högintensiv (Moderate-to-Vigorous-Phisical Activity, MVPA). Studien visar att: (I) 

sällan aktiva äldre hade en miskade andel av långa ryck i MVPA och lätt fysisk aktivitet 

samt korta ryck i stillastående/ingen fysisk aktivitet jämfört med gruppen frekvent aktiva. 

(II) aktiva individer spenderarde mindre tid i stillastående/ingen fysisk aktivitet och mer 

tid i lätt aktivitet och MVPA jämfört med mindre aktiva individer. Ortlieb et. al. [26] 

visar även vikten av ålder, kön, låg BMI, längre perioder och längre ryck av MVPA och 
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en bättre lungfunktion som avgörande faktorer eller indikatorer till funktionell 

träningskapacitet.  

 
Högintensiv träning kan bland annat orsaka cardiovasculära (CV) funktionsstörningar. 

Muster et. al. [27] undersöker effekten av löpning på CV funktioner bland en grupp 

amatör distanslöpare under en tio årsperiod. Efter avslutat studieperiod visar dessa bland 

annat fördröjd klaffslutning (mitral, aorta, trikuspidal), mild aorta backflöde, arytmier, 

ventrikulär takyardi, prematur atrial- och ventrikulär kontraktioner. 

 

3.4 Artiklarnas urvalsmetod 
I litteraturstudien har de 12 utvalda artiklarnas urvalsmetod granskats. Det förekom tre 

olika urvalsmetoder bland de 12 utvalda artiklarna. Dessa var bekvämlighetsurval (10st), 

ändamålsenligt urval (1st) samt flerstegsurval (1st). 

Artiklarnas urvalsmetod var, bekvämlighetsurval (Seco et. al. [19], SeJun et.al. [16], De 

Carvalho et. al. [20], Hubbard et. al. [21], Kokkinos et. al. [22], Park et. al. [23], Morey 

et. al. [25], Ortlieb et. al. [26], Figueira et. al. [17], Satoh et. al. [18]), ändamålsenligt 

urval (Muster et. al [27]) och flerstegsurval (Raguso et. al. [24]). 

 

4. Diskussion 
 
4.1 Huvudresultat 
 
I litteraturstudien framkommer att fysisk aktivitet generellt har positiva effekter på äldres 

fysiska och psykiska välbefinnande. Det framkommer även att effekten av fysisk aktivitet 

är beroende bland annat på aktivitetens form, intensitet och ändamål. Studien har även 

kommit fram till att fysisk aktivitet förbättrar livskvaliten och välbefinnande hos de äldre. 

Fysiskt aktivitet har positiva effekter när det gäller styrka, balans, rörlighet och 

flexibilitet. Fysisk aktivitet ökar syreupptagningsförmågan vilket minskar risken för 

skörhet och en för tidig död. Effekterna på livskvaliten och välbefinnande är bland annat 

förbättrade sensoriska funktioner, socialt deltagande, emotionell funktion, mentala 

hälsan, smärthantering och visuospatiala förmågan. Det framkom även att formen och 

intensiteten av fysisk aktivitet har betydelse för att uppnå önskvärda effekterna. Det 

framkom vidare att medell till högintensiv träning generellt innebär en förbättring av 

hälsan. Däremot visade högintensiv träning även tecken på cardiovaskulära 

funktionsstörningar. Tre olika urvalsmetoder identiferades bland de 12 utvalda artiklarna. 

Dessa var bekvämlighetsurval, ändamålsenligt urval samt flerstegsurval. 
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4.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen kommer att presenteras under de tre resultatrubrikerna samt 

artiklarnas urvalsmetod 

4.2.1  Välbefinnande 
En del artiklar tar upp effekter av fysisk aktivitet som bidragande orsak till ökad känsla 

av välbefinnande och ökad livskvalite hos äldre [16,17,18]. En artikel visar att form och 

utforandet av fysisk aktivitet kan vara av betydelse och medför andra mervärden än det 

fysiska välbefinnandet. SeJun et. al. [16] visar även effekter på bland annat vitalitet, 

förmågan att hantera stress och förbättrade mental hälsotillstånd i samband med fysisk 

aktivitet [16]. Artikelförfattarna visar effekterna av en vattenbaserad träning på fysisk 

funktion. En förbättrad fysisk funktion innebär samtidigt ökad muskelstyrka och bättre 

balans vilket miskar risken för fallolyckor. Dessa leder i sin tur till att de äldre får en 

ökad självkänsla och kan utföra de dagliga aktiviteterna utan att vara oroliga för 

fallolyckor. Detta särskilt om den äldre varit drabbad av fallolyckor tidigare [16]. Barnett 

et.al. [30] samtycker också i detta att äldre som tränade blev mer självsäkra och var 

mindre oroliga för fallolyckor, där antalet fallolyckor minskade med 40% och 

fallskadorna belv 34% lägre. Här visar även Satoh et.al [18] att fysisk aktivitet kan ge 

ökad livskvalitet och välbefinnande. I studien där fysisk aktivitet är kombinerat med 

musik visar man betydande förbättringar  i förmågan att orientera sig i omgivningen, 

urskilja rörelser, former och konturer, bedömma avstånd och föremålens storlek. Även 

Orem belyser i sin egenvårdsteori att de äldre som är aktiva och utför någon form av 

aktivitet eller uppfyller de rekommenderade nationella riktlinerna på fysisk aktivitet på 

150 min/vecaka eller mer, är ofta friskare, mer sociala och har en högre känsla av 

välbefinnande [12]. 

 

I likhet med SeJun et. al. [16] visar även Figueira et. al [17] att fysisk aktivitet förbättrar 

välbefinnandet. Förutom de sensoriska funktionerna förbättrades även känslan av närhet 

och intimitet, självperspektivet och på det sätt de äldre såg på livet. Däremot i motsats till 

SeJun et. al. [16] menar Figueira et. al [17] att fysisk aktivitet ökar det socialt deltagandet 

hos äldre. Detsamma gäller för Heyn [9] där en multisensorisk fysisk aktivitetsprogram 

hos äldre Alzheimer patienter med diagnos medel till svår resulterade till förbättringar i 

hjärtslag (vilande), allmän sinnesro och mer engagemang i själva aktiviteterna.   
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4.2.2 Effekter 
Resultaten visar generellt att fysisk aktivitet bidrar till betydande förbättringar i de äldres 

funktionsförmåga när det gäller muskelstyrka, flexibilitet, rörlighet och balans [16,19]. 

Förbättrinar i styrka gäller båda för män och kvinnor, dock ingen märkbar förbättring för 

de som var 74 år eller äldre. För flexibilitet och rörlighet i åldersgruppen 65 till 74 år var 

effekten av fysisk aktivitet större hos kvinnor än hos män [16]. Denna effekt var dock 

något större för män än kvinnor som var 74 år eller äldre. Förbättring av balans har en 

direkt samband med ökade muskelstyrka, speciellet i höft och de nedre extremiteternas 

muskulatur [16,19]. I sin studie samstämmer Bean et. at. [8] att kvinnor som tränade med 

viktbälten visade betydande förbättringar i muskelstyrka, balans, rörlighet, gåmgfart och 

ökad tid i sitt-och-ståupp tester jämförd med kontrollgruppen.  

 

Det är viktig att uppmuntra fysisk aktivitet hos de äldre så att de börjar tidig och adaptera 

dessa aktiviteter till vardagslivet. Seco et. al. [19] tar upp fördelarna med att starta med 

fysisk aktivitet i de tidiga äldre åren samt träna regelbunden och förtsätta med dessa 

aktiviteter under lång tid. Detta leder till minskade beroende i vardagslivet under de 

senare äldre åren. Förutom de fysiska fördelarna av fysisk aktivitet och träning menar 

artikel författarna att ökad aktivitet även bidrar till ökad känsla av bättre livskvalite. På ett 

liknande sätt visar Rubensten et.al [29] i sin studie att träning stärker funktionsförmågan 

generellt och minskar fallolyckor och de äldre blir mer självständiga. 

 
Åldrandet innebär en naturligt minskning av muskelmassan och därav minskade styrka 

och ökad skörhet. Rörlighet och graden av aktivitet är två indikatorer på allmäna hälsan 

hos de äldre. Låg nivå eller brist på fysiskt- eller vardagsaktivitet har visat sig ha ett 

direkt samband med skörhet hos de äldre. Det finnas även betydande skillnader i lägsta 

nivån på syreupptagningsförmågan mellan de äldre sköra och de äldre icke sköra. Detta 

förklaras med hägre nivå av fysisk aktivitet hos de äldre sköra. Brist på fysisk aktivitet i 

kombination med skörhet och låg syreupptagningsförmåga ökar risken för stillasittande, 

beroende och fallrisk [20]. Artikelförfattarna medger att en lägsta nivå på 

syreupptagningsförmåga kan även orsakas av cardiovaskulära sjukdomar men detta var 

inte fallet i den aktuella artikeln och påverkade inte resultatet [20]. Här visar även Binder 

et. al. [7] i sin studie att fysisk aktivitet ökar muskelstyrkan vilket innebär en minskad 

risk av skörhet samt en förbättrad syreupptagningsförmåga hos både män och kvinnor.  

Förbättringen av syreupptagningsförmågan påminde om värden hos yngre friska 

personer.  
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En ytterligare aspekt på god allmän hälsa är att minimera skadorisker och risken att dö en 

för tidig död. Fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa hos äldre, oavsett graden av 

funktionsförmågan. De äldre som är fysisk aktiva har en betydligt bättre allmän hälsa än 

de med låg aktivitetsnivå [21,22]. Detta innebär även en minskning av risken att dö en för 

tidig död. [21,22]. Aktivitetsnivån har en stor betydelse när det gäller att minska risken 

för en för tidig död.  En aktivitetsnivå över den  metabola ekvivalenten 5 (MET>5) 

minskade den relativa dödlighetsrisken med 32-till-63 procent för 65-70 åringar jämfört 

med de som hade en aktivitetsnovå på MET<=4 [22]. 

 

4.2.3 Metoder 
Aktivitet är en samling av rörelser som resulterar i att kroppen förbrukar energi. 

Aktivitetens intensitet har en avgörande betydelse för de uppkommna effekterna. 

Generellt visar medel till måtlig intensiv aktivitet goda effekter hos äldre men det är inte 

alltid ett linjärt förhållande mellan intensitet och effekt.  Aktivitetens intensitet var det 

mest förekommande ämne bland de undersökta artiklarna [23-27]. I några av artiklarna 

visas att lågintensiv träning har marginell eller ingen effekt alls ur ett fysiologiskt 

perspektiv men ökar välbefinnandet generellt [23-25]. Andra studier visar att 

medelintensiv träning inte hade någon effekt på depression hos boende i ett vårdhem 

[28]. En artikel visar att lågintensiv träning inte gav någon effekt på 

kroppskompositionen [24] däremot visar måttligt till högintensiva aktiviteter ha positiva 

effekter på benskörhet [23], kroppskomposition [24] och fysisk funktionsförmåga [25]. I 

en tidigare studie visar även Laaksonen et. al [4] att en ökning från lätt till medel, mot 

medel till högintrnsiv träning minskade risken för att insjukna i diabetes med 63-65%  

hos en grupp patienter som var i riskzonen för sjukdomen. När det gäller benskörhet 

menar artikelförfattarna att både kvantitet och kvalitet på fysisk träning är av betydelse, 

vilket betyder att träningen skall resultera i att mängden förbrukad energi skall vara större 

än tre på MET skalan [23]. En annan artikel visar negativa följder av mycket högintensiv 

träning. Artikeln visar att  högintensiv löpning kan orsaka cardiovaskulära 

funsktionstörningar hos äldre [27].  

 

4.2.4 Artiklarnas urvalsmetod 
I litteraturstudien ingick 12 artiklar med följande urvalsmetoder: 

Tio artiklar [16-18,19-23,25,26] hade bekvämlighetsurval vilket innebär att man väljer 

undersökningsgruppen ur en lätt tillgägligt population, till exempel boende på ett 

vårdhem. 



 

17 
 

Bekvämlighetsurval är ett icke-slumpmässigt urval. Som det framgår av namnet i ett icke-

slumpmässigt urval är chansen för att ett objekt blir valt olika eller helt okänd mot 

populationen i helhet. Risken med ett sådant urval kan vara att resultatet inte reflekterar 

popolationen i sin helhet. En artiklel [26] hade ändamålsenligt urval vilket betyder att 

man till exempel väljer deltagare på grund av en viss rankning eller genom en känd 

egenskap hos deltagarna. Här är nackdelen att det är ett icke-slumpmässigt urval  men 

fördelen är att man riktar sig mot de variabler man vill undersöka och gruppen blir mer 

homogen. En artikel hade flerstegsurval [24]. Här väljer man den undersökta gruppen i 

flera steg. Först drar man ett större urval och samlar basinformation. Sedan drar eller 

väljer man ett mindre urval för att undersöka det mer i detalj. De svagheter som vissa 

artiklar tar upp är bland annat att det var få deltagare och av samma kön [27].  

 
 
4.3 Metoddiskussion 
Författarna i den aktuella litteraurstudien har använt sig av en deskriptiv, dvs. 

beskrivande design, detta för att på ett så bra sätt som möjligt besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Litteraturstudien har en del fördelar vilket i detta fall innebär att  arbetet 

kan utföras mer självständigt det vill säga att inte vara beroende av andra personer för att 

kunna utföra arbetet, att studietiden kan anpassas så att den uppfyller önskemålen från 

författarna. För artikelsökningar använde vi oss av databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycInfo vilka är medicin och omvårdnads databaser. Sökningarna var begränsade till 

åren 2006-2015, sökningen var globalt och artiklarna var i fri fulltext, det vill säga vi inte 

hade tillgång till betalartiklar. Detta kan vara en nackdel ur en kvalitetperspektiv. 

Samtidigt var tillgången på artiklar med nämnda begränsningar ändå god. För att få en så  

relevant forskning som möjlig begränsades sökningen till åren 2006-2015. Valet av 

sökord gjordes i samband med studiens syfte vilket var att beskriva effekter av fysisk 

aktivitet och träning hos de som var 65 eller äldre. De valda artiklarnas syfte 

överensstämde med litteraturstudiens och vi tog ingen hänsyn till att undersöka eller välja 

artiklar som tillhörde ett visst medicinskt forskningsområde. De utvalda artiklarna var 

granskade av etisk kommitté och/eller följde etiska principer. En styrka var att artiklarna 

först granskades av båda författarna var för sig. Därefter gjordes en gemensam 

genomgång och sedan skapades rubrikerna under vilka resultatet presenteras. 
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4.4 Kliniska implikationer 
Vårdtyngden inom hälso och sjukvård ökar och orsakar påfrestningar på både 

vårdpersonal och adminstration. Detta gör att nya alternativ och vårdformer uppstår. Ett 

alternativ till att minska vårdbehoven hos äldre är att engagera dem så att de kan bli 

delaktiga i sin vård. Ett annat alternativ är också att uppmuntra till mer social och fysisk 

aktivitet. De äldre bor oftare hemma, är piggare, mer oberoende, kan planera dagen, är 

mer socialt aktiva och är i mindre behov av hembesök av vårdpersonal. Detta bidrar till 

kostnadsbesparningar inom hälso och sjukvård.  

 

Fysisk aktivitet som ämnesområde är väl känt. Otaliga träningsprogram har presenterats 

där forskare och vårdansvariga utvärderat och bekräftat fördelarna med fysisk aktivitet. 

Många länder har, i enlighet med världshälsoorganisationens (WHO) rekomendationer 

skapat nationella riktlinjer angående fysisk aktivitet. Den aktuella literaturstudien, i 

enlighet med dessa rekommendationer, uppmanar vårdansvariga och övriga vårdpersonal 

till större delaktig i äldres fysiska aktiviteter. För att uppnå detta finns även ett behov av 

att implementera olika former om omvårdnadshandlingar där vårdpersonal med hjälp av 

aktuell forskning kan ta ledande roll i utformning, utförande samt uppföjning av 

träningsprogramen. Kravet på sjuksköterskans kunskap, arbete och ansvar ökar i takt med 

större vårdinsatser. Dessa krav betonar ännu en gång vikten av att involvera individen så 

att de kan ta mer ansvar samt större del i egenvård [12]. Den aktuella litteraturstudiens 

förhoppning är implementering av fler omvårdnadshandlingar baserad på fysisk aktivitet 

för äldre. En större delaktighet i fysisk aktivitet hos äldre kommer i enlighet med 

litteraturstudiens resultat innebära ökad livskvalitet och välbefinnande samt minskade 

vårdbehov. Detta innebär att sjuksköterskan genom att arbeta utifrån Orems 

egenvårdsteori kan stödja och vägleda de äldre genom att initiera olika 

omvårdnadsaktiviteter där någon lämplig form av fysisk aktivitet förekommer [12]. 

McLaughlin [12] visar hur Orems egenvårdsteori kan användes av sjuksköterskan för att 

de äldre skall kunna uppnå och bibehålla sitt önskade hälsotillstånd. 

 
 
4.5 Slutssats 
 
Resultatet i studien visar att fysisk akltivitet har en positiv inverkan på de äldres 

välbefinnande. Effekterna på välbefinnandet var bland annat förbättrade sensoriska 

funktioner, socialt deltagande, emotionell funktion, mentala hälsan och smärthantering. 

Fysisk aktivitet ger även positiva effekter på funktionsförmågan bland annat ökad 
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muskelstyrka, förbättrad balans, ökad rörlighet och flexibilitet. Vidare visar studien att det 

ochså har betydelse hur den fysiska aktiviteten utförs. 
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Tabell 2. Översikt av artiklar som användes i resultatet 
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nr.ref.  

Titel  Design  Urvalsmetod Undersökningsrupp  Datainsamlings metod  
 

Dataanalysmetod  

SeJun O,  
Jong-Min L,  
Yushin K,  
MinSeock K,  
WoonGang S, 
BumChul Y 
 
2014 
 
[16] 
 
 

Comparison of 
the effects of 
water- and 
land-based 
exercises on 
the physical 
function and 
quality of life 
in community-
dwelling el-
derly people 
with history of 
falling 

Blindtest (Single-
blind) 

Bekvämlighetsurval N=66  
 
delades i 2 grupper. En 
med vattenbaserad 
träning (34) och en med 
landbaserad (32) 
 
Deltagarna 
motionernade inte 
regelbundet,  
 
hatft minst ett fall under 
de sista 3 månaderna 
innan T0 

Chair-sit-and-reach test 
Back-scratch test 
Timed up-and-go test 
 
Modified Falls Efficacy Scale 
(M-FES) 
 
SF-36 

oberoende t-test 
 
SPSS 

Figueira HA, 
Figueira AA, 
Cader AA, 
Guimarães AC, 
De Oliveira RJ, 
Figueira JA, 
Figueira OA, 
Dantas EHm 
 
2012 

Effects of a 
physical activ-
ity govern-
mental health 
programme on 
the quality of 
life of elderly 
people              

Beskrivande design Bekvämlighetsurval N=70 
delades i 2 mix-grupper, 
en experimentiell grupp  
(9m,26k) och en 
Controllgrupp(12m,20k) 

 

Frågeformulär: WHOQOL-
Old (WHO) 

Beskrivande analys 
(M,SD), 
Shapiro-Wilk test, 
ANOVA 2 × 2 test  
(inom och mellan 
grupps samband) 

Tuckey post-hoc-
test 
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Mini-Mental State 
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Rivermead Behavioral 
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& Black) 
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cy (WF),  Trail-Making test 
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ANOVA 
 
Mann-Whitney U 
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Wilcoxon signed 
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analysis system for 
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Abecia LC, 
Echevarrı´a E,  
Barbero I,  
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Rodriguez V, 
Calvo JI 
 
2012 
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A long-term 
physical activ-
ity training 
program in-
creases 
strength and 
flexibility, and 
improves bal-
ance in older 
adults 

Prospektiv, 
Longitudinal, 
Jämförande 
 
 
 
 
 

Bekvämlighetsurval N=227 (54 m, 173 k)  
 
delade i 2 
åldersgruppe65-74 
(n=180) 
>74 (n=47) 
 
 
 
 
 
 

Direkta mättningar  
(BMI, blodfett%, hand-grip 
styrka, ben och trunk 
flexibitet, hjärtfrekvens 
vilande+efter träning, 
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VO2_max  (Rockport fitness 
test) vid tre tillfällen:  T0 
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(träningsprogram), 
T0+12mån (follow-up) 
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Shapiro-Wilk test 
 
SPSS 
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De Carvalho 
Bastone, Ferriol-
li E, 
Teixeira CP, 
Domingues Dias 
LM, Dias RC 
 
2014 
 
[20] 
 
 

Aerobic Fit-
ness and Ha-
bitual Physical 
Activity in 
Frail and Non-
Frail Commu-
nity-Dwelling 
Elderly 

Tvärsnitts 
observatuionsstudie 

Bekvämlighetsurval N=26  
 
deltagare delad i 2 
grupper (2x13).  
sköra/ icke-sköra 
 

Data insamlades under 3 
tillfällen (2xISWT under en 
timme , 1xCOSMED K4 
efterföljande dag) 
 
Data för total PA samlades in 
m.h.a GT3X. 
 
ISWT (Gång hastighet, HF, 
bröstsmärta, yrsell, kramp) 
 
COSMED K4 

oparad t-test 
 
Mann-Whitney U 
test 
 
Pearson coeffi-
cients test 
 
Spearman’s rho 
coefficients 

Hubbard RE, 
Fallah N,  
Searle SD, 
Mitnitski A, 
Rockwood K 
 
2009 
 
[21] 

Impact of Ex-
ercise in 
Community-
Dwelling Old-
er Adults 

Jämförande, 
Longitudinal 

Slumpmässigt urval N=6297 
 
Delad i 2 grupper. 
högintensiv och  
lågintensivt 
träning 
 
I studien redovisas ett 
bortfall på 742 

Frågeformlär. 
CSHA vid två tillfällen:  
vid studiestart CSHA-1 
(1990-1991) 
CSHA-2 (T0+5år) 

Multi-state model 
(Mitnitski) 
 
 

Kokkinos P, 
Myers J, Faselis 
C, 
PanagiotakosDB, 
Doumas M, 
Pittaras A, 
m. fl.  
 

Exercise Ca-
pacity and 
Mortality in 
Older Men. A 
20-Year Fol-
low-Up Study 

Jämförande, 
longitudinal 
  

Bekvämlighetsurval N=5314 (m) 
delad i 2 åldersgrupper 
- 65-70 n=2560 
- >70 n=2754 
 
Deltagana i respektive 
åldersgrupp delades 
även i 7 kategorier  

Vid T0: 
Exercise tolerance test ETT. 
(HF, BT, EKG)  
 
Engångsdata via 
patientjournal 
(vikt,längd,rökning,aktuella 
mediciner) 

Pearson Chi-2 test 
 
ANOVA (one-way) 
 
Shapiro-Wilk 
 
Levene test 
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Titel  Design  Urvalsmetod Undersökningsrupp  Datainsamlings metod  
 

Dataanalysmetod  

2010 
 
[22] 
 
 

m.a.p presterade MET. 
De 20% med lägsta 
MET ingick i lägsta 
fitness kategorin 
(MET<=4). 
Därefter gategorier med 
1 MET ökning. (4.1-5, 
5,1-6, 6,1-7, 7.1-8, 8.1-9 
och >9)     

 
Vid T0+: 
Standard Bruce protocol 
 
Ramp protocol 
 
 

SPSS 

Park H, 
Togo F, 
Watanabe E, 
Yasunaga A, 
Park S, 
Shephard RJ, 
Aoyagi Y 
 
2006 
 
[23] 

Relationship 
of bone health 
to yearlong 
physical activ-
ity in older 
Japanese 
adults cross-
sectional data 
from the 
Nakanojo 
Study 

Jämförande, 
Longitudinal 

Bekvämlighetsurval N=172 (76 m, 96 k) 
 
65-83 år  
 
delad i 4 grupper m.a.p 
PA 

Stegräknare.  
 
Bentätthet mättes m.h.a QUS 
(Quantitative ultrasonic)  
 

t-test, 
 
Pearson korrela-
tionstest 
 
regresionstest 
 
SPSS v.12 
 
 
  

Raguso CA, 
Kyle U, 
PicardKossovsky 
M, 
Roynette C, 
Paoloni-
Giacobino A, 
Hans D, 
Genton L, Pich-

A 3-year lon-
gitudinal study 
on body com-
position 
changes in the 
elderly - Role 
of physical 
exercise 

Jämförande Flerstegsurval  
 

N=141 (74 m,  67 k) 
 
>=65 år 
 
Bortfall=50 
T0=191 
T0+3år=141 

Frågeformulär: 
hälsa, sociala, fysisk aktivitet. 
 
För att utvärdera PA använde 
man MET 
 
Mätningar: 
kroppskomposition, längd, 
vikt (balance beam scale) 

t-test (parad/oparad 
  
Multivariat linjär 
 regressionsanalys, 
 
tvärsnitts analys 
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Dataanalysmetod  

ard C 
 
2006 
 
[24] 
 
 

 
FM, FFST (DXA , Hologic 
QDR-4500 instrument) 
 
ASMM (FFST för armar + 
ben) 
 
TBK (whole-body scintilation 
40K counter) 

Morey MC, 
Sloane R, 
Pieper CF, 
Peterson MJ, 
Pearson MP, 
Ekelund CC,  
m.fl. 
 
2008 
[25] 

Effect of 
Physical Ac-
tivity Guide-
lines on Phys-
ical Function 
in Older 
Adults 

Jämförande, 
Pooled data design  

Bekvämlighetsurval N=357 
 
>=65 år  
 

Frågeformulär: (SF-36)  
 
Community Health Activities 
Model Program for Seniors 
(CHAMPS) 
 
 

Pooled dataanalys: 
 

Ortlieb S, Dias 
A, 
Gorzelniak L, 
Nowak D, Kar-
rasch S, Peters 
A, 
Kuhn KA, 
Horsch A, 
Schulz H, 
KORA Study 

Exploring 
patterns of 
accelerometry-
assessed phys-
ical activity in 
elderly people 

Multiregression, 
Jämförande 
 
 
 

Bekvämlighetsurval N= 168 (78 m, 90 k) 
 
delades i tre grupper 
m.a.p graden av 
aktivitet (rare, average, 
frequent) 

G3TX accelerometer 
 
Health Disability Index 
(HAQ-DI) 
six-minute walking test 
(6MWT),  beräknar FEC 
(Functional exercise capacity) 
Freedson Kcal equation, es-
timat av PA 
 

Kruskal-Wallis test 
 
Chi-2 test 
Wilcoxon’s rank 
sum test  
 
Spearman Corr. 
Coeff. 
 
Bonferroni Correla-
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Dataanalysmetod  

Group 
 
2014 
 
[26] 
 

tion 
 
Collinearity diag-
nostics 
 
SAS 9.2 

Muster AJ, 
Kim H,  
Kane B, 
McPherson DD 
 
2010 
 
[27] 
 

Ten-Year 
Echo-Doppler 
Determination 
of the Benefits 
of Aerobic 
Exercise after 
the Age of 65 
Years 

Jämförande 
Longitudinal  

Ändamålsenligt 
urval 

N=12 (m) >=65 år 
 
Delad i 2 grupper, 
löpargrupp och 
stillasittande grupp 
(deltog bara i de 3 första 
serierna, total i 3 år) 
 

Tio års studie,   
delad i sex serier (12-24 
månader). Uppmätta värden 
inkluderar  
Syreupptagning och stress 
test (Blake protocol), 
eko-doppler, EKG, blodtryck, 
hjärtfrekvens, Kolestrol-profil 
och allmän hälsostatus  

Mann-Whitney 
rank sum test 

 
 
 

 
 
Förkortningar och förklaringar: 
 
6MWT   Sex-minute waking test 
ANOVA  Analysis of variance (3 or more means) 
ASMM  Appendicular skeletal muscle mass 
BMI  Body Mass Index 
BT  Blodtryck 
CHAMPS  Community Health Activities Model Program for Seniors 
COSMED K4 Portable Metabolic Measurement System 



 

 
 

CSHA  Canadian Study of Health and Aging 
CV  Cardiovascular 
DXA   Hologic QDR-4500 instrument 
EKG  Electro Kardio Grafi 
ETT  Exercise Tolerance Test 
FEC  Functional exercise capacity 
FFST  Fat Free Soft Tissue 
FM  Fat Mass 
GT3X  Triaxial electronic accelerometers 
HAQ-DI  Health Disability Index  
HF  Heart Frequency 
ISWT  Incremental Shuttle Walk Test 
MET  Metabolic Equivalent Unit 
M-FES  Modified Falls Efficacy Scale 
MMSE   Mini-Mental State Examination 
MVPA  Moderate to Vigorous Physical Activity 
PA  Physical Activity 
PF  Physical Functioning 
QUS  Quantitative Ultrasonic 
RCPM  Raven’s Colored Progressive Matrices 
RBMT  Rivermead Behavioral Memory Test 
SAS  Statistical Analysis Software 

SF-36  Short Form 36- item questionnaire 
SPSS  Statistical Package for the Social Sciences (IBM TM.) 
T0  Baseline (at the start of a trail) 
T0+nn  Baseline + T-time 
TBK  Total Body Potassium scintillation 
TMT-A/B   Trail-Making test A & B 
VSRAD Voxel-based Specific Regional analysis system for Alzheimer’s 

Disease 
WF   word fluency (Frontal function) 



 

 
 

WHOQOL-Old (WHO) World Health Organization Quality of Life questionnaire 
 
 
Chair sit and reach test Man sitter i framkant på en stol med ena foten rak på golvet och andra på hälen med utsträckt knä. Man sitter med rak rygg och 

 lägger händerna ovanpå varandra och försöker nå tån på den utsträkta benet. Avståndet mellan långfinger och tån mäts. Om man når 
 tån är poängen 0. Om man inte når tån då är det negativ poäng lika med mät avstånd. Om fingrar overlappar tån då är positiv poäng 
 lika me overlappad avstånd. Testen görs i två omgångar direkt efter varandra. Utsträckt längd hålls i två sekunder.  

 
Back Scratch Test Stå med rak rygg och lägg en hand så att den rör bakhuvudet och når ryggen och försök att nå fingrarna nerifrån med den andra 

handen. Avståndet mellan fingrar mäts. Om fingertoppar når varandra är poängen 0. Om man inte når findrarna då är det negativ 
poäng lika med mät avstånd. Om fingrar overlappar varandra då är positiv poäng lika me overlappad avstånd.   

 
Timed up and Go Test Från sittande på stol, resa sig upp, gå 3 meter, vända runt, gå tillbaka och sätta sig ned.  Man mäter tiden i sekunder och bedömer 

 beroende på intervall där resultatet hamnar i. En tid i intervallet 14-16 sekunder anses tillhöra frisk och hemmaboende äldre. 
 
MET  Metabolic Equivalent Unit. Defineras i enheter som motsvarar 3.5 ml O2·kg−1·min−1.  Detta motsvarar en energikonsumtion om 3.5 

 milliliter syre per Kilovikt och minut. Några exempel på aktivitet och inräknade MET är: 
Sömn (1,0 MET), Stillasittande (1,0–1,5 MET), Fysisk aktivitet med låg intensitet till exempel lätt promenad 2,7 Km/tim (1,6–2,9 
 MET), Fysisk aktivitet med måttlig intensitet till exempel rask promenad 5,5 Km/tim (3-6 MET), Fysisk aktivitet med hög intensitet 
 till exempel jogga, springa, pushup, situp (7-10 MET). 
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Tabell 3. Översikt av syfte och resultat av artiklar som användes i resultatet 

 
Författare/År/nr.ref.  Titel  Syfte  Resultat 

SeJun O,  Jong-Min L,  
Yushin K,  MinSeock K,  
WoonGang S, BumChul Y 
 
2014 
[16] 
 

Comparison of the effects 
of water- and land-based 
exercises on the physical 
function and quality of life 
in community-dwelling 
elderly people with history 
of falling 

Identifera effekter av 
vattenbaserad träning på 
fysisk function (FP) och 
livskvalite hos äldre med en 
historia av fallolyckor 
 

Jämfört med landbaserade träning har vattenbaserad 
träning en effekt  
på fysisk function (FP) och ökar livskvaliten hos de 
äldre 
 

Figueira HA, Figueira AA, 
Cader AA, Guimarães AC, 
De Oliveira RJ, Figueira JA, 
Figueira OA, Dantas EHm 
 
2012 
[17] 

Effects of a physical activ-
ity governmental health 
programme on the quality 
of life of elderly people 

Verifera effekter av en 
statlig fysisk aktivitet 
hälsoprogram  på 
livskvaliten hos äldre 
 
 
 

En örbättring i att utöva fysisk aktivitet leder till en 
förbättring av livskvalitet. 
 
Sensoriska funktionen, sosialt deltagande,  
uppfattningen av döden och att dö,  känslan av närhet 
och intimitet spelar en viktig roll för den poitiva 
sambandet mellan PA och livskvalite 

Satoh M, Ogawa J-i, 
Tokita T, Nakaguchi N, 
Nakao K, Kida H, 
Tomimoto H 
 
2014 
[18] 

The Effects of Physical 
Exercise with Music on 
Cognitive Function of El-
derly People Mihama-
Kiho Project 

Undersök om PA 
kombonerat med music 
förbättrar kognitiva 
funktioner hos de äldre mer 
än PA utan musik 
 

PA kombinerd med musik förbättrar de visuospatiala 
förmågan 
 

Seco J, Abecia LC, A long-term physical ac- Undersöka effekter av PA PA förbättrar styrka, fexibilitet, balans och 



 

 
 

Författare/År/nr.ref.  Titel  Syfte  Resultat 

Echevarrı´a E,  Barbero I,   
Torres-Unda J, Rodriguez V,  
Calvo JI 
 
2012 
[19] 

tivity training program 
increases strength and 
flexibility, and improves 
balance in older adults 

träningsprogram på styrka, 
flexibilitet, CV kondition 
och balans hos äldre samt 
om dessa effekter kvarstår 
hos olika åldersklasser efter 
träningsprogrammet slut.   

hjärtfrekvens efter träning. De förbättrade effekter på 
flexibilitet och balans kvarstår en tid efter 
träningsprogrammet slut.  
 
 

De Carvalho Bastone, Ferriolli 
E, Teixeira CP, 
Domingues Dias LM, Dias RC 
 
2014 
[20] 

Aerobic Fitness and Ha-
bitual Physical Activity in 
Frail and Non-Frail Com-
munity-Dwelling Elderly 

Att bedöma aerobic 
condition och nivån på PA 
hos de äldre sköra/icke-
sköra samt undersöka 
sambandet mellan skörhet, 
aerobic kondition och 
vardags-PA 

Alla aerobics konditions och PA variabler 
(lägstanivån på syreupptagning, max gångdistans och 
gångfart, medeltid i, antal steg och förbrukad energi) 
är startkt knyten till skörhet. Detta oavsett tidigare 
kroniskt tillstånd. 
 

Hubbard RE, Fallah N,  
Searle SD, Mitnitski A, 
Rockwood K 
 
2009 
[21] 

Impact of Exercise in 
Community-Dwelling 
Older Adults 

Att undersöka om effekten 
av träning ökar 
utsikterna/chanserna för ett 
bättre hälsa, minskade 
risken för försämring och  
dödlighet hos de äldre. 

Träning minskar ålderns betydelse på dödlighet hos 
äldre. Detta gäller oavsett hur sköra de äldre är. 
  
Störst fördel av träning hade de som var mest skörast 
i början av studien. 

Kokkinos P,  Myers J,  
Faselis C, PanagiotakosDB, 
Doumas M, Pittaras A, 
m. fl.  
 
2010 
[22] 

Exercise Capacity and 
Mortality in Older Men. A 
20-Year Follow-Up Study 

Undersöka sambandet 
mellan träningsfunktions 
kapacitet (FEC) och risken 
för dödlighet 
 
 

Ökad träningskapacitet och Fysisk aktivitet, oavsett 
grad, minskar risken för dödlighet hos äldre 
 
 

Park H, Togo F, Watanabe E, 
Yasunaga A, Park S, 

Relationship of bone 
health to yearlong physical 

Undersöka sambandet 
mellan benkörhet och 

PA minskar risken för att drabbas av benskörhet, 
båda hos män och kvinnor  
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Shephard RJ, Aoyagi Y 
 
2006 
[23] 

activity in older Japanese 
adults cross-sectional data 
from the Nakanojo Study 

mängd och kvaliten på PA  
 
 

 

Raguso CA, Kyle U, 
PicardKossovsky M, Roynette 
C, Paoloni-Giacobino A, 
Hans D, Genton L, Pichard C 
 
2006 
[24] 
 
 

A 3-year longitudinal 
study on body composition 
changes in the elderly - 
Role of physical exercise 

1.Undersöka förändringar i 
kroppskomposition hos de 
äldre 
2.Undersöka effekter av 
lätta PA   
På muskelmassa, fettlagring 
och de karaktäristiska 
tecken som är relaterade till 
totala kroppskalium per 
fettfri mjuk vävnad 
(TBK/FFST) 

Lätta och lågintensiva fysiska aktiviteter har ingen 
påverkan på kroppskompositionen. Högre nivå av 
fysisk aktivitet är associerad till högre muskelmassa, 
TBK samt ett lägre total- och trunkal kroppsfett 
 
 
 

Morey MC, Sloane R, 
Pieper CF, Peterson MJ, 
Pearson MP, Ekelund CC,  
Crowley GM, Demark-
Wahnefried W,  Snyder DC,  
Clipp EC, Cohen HJ 
 
2008 
[25] 
 

Effect of Physical Activity 
Guidelines on Physical 
Function in Older Adults 

1. Undersök om äldre som 
klarar av de 
rekommenderade nationella 
riktlinjer för PA har en 
bättre fysiskfunktion (PF) 
än de äldre som inte klarar 
det. 
2. Undersök effekter på 
fysiskfunktion (PF) då PA 
aktivitetsnivån ändras i 
förhållandet till de 
rekommenderade nationella 
riktlinjer  

Äldre som klarar av de rekommenderade nationella 
riktlinjer för PA har en bättre fysiskfunktion (PF) än 
de äldre som inte klarar det. 
 
Fysiskfunktion (PF) och  
de rekommenderade nationella riktlinjer för PA är 
stark korrelerat till varandra.  
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Ortlieb S, Dias A, 
Gorzelniak L, 
Nowak D, Karrasch S, Peters 
A, Kuhn KA, Horsch A, 
Schulz H, KORA Study Group 
 
2014 
[26] 

Exploring patterns of ac-
celerometry-assessed 
physical activity in elderly 
people 

Beskriva mönstren av PA 
hos de äldre när det gäller 
aktivitetens olika 
intensitetnivåer.  
 
Hur mönstern av fysisk 
aktivitet skiljer sig mellan 
grupper med sällan, mellan 
och frekvent aktivitet 

1.Sällan aktiva äldre hade en miskade andel av långa 
ryck i MVPA och lätt PA samt korta ryck i 
stillastående/ingen PA jämfört med gruppen frekvent 
aktiva, 
 
2. Aktiva individer spenderarde mindre tid i 
stillastående/ingen PA och mer tid i lätt PA och 
MVPA jämfört med mindre aktiva individer. 

Muster AJ, Kim H,  
Kane B, McPherson DD 
 
2010 
[27] 
 

Ten-Year Echo-Doppler 
Determination of the Ben-
efits of Aerobic Exercise 
after the Age of 65 Years 

Undersöka effekten av 
högintensiv löpning på CV, 
lung och metabola 
funktioner bland en grupp 
amatör distanslöpare.  
 
 
 

Över en 10 års period, Hälsofördelar av högnivå 
aerobics träning var mer för löpargruppen. 
 
Högintensiv löpning kan orsaka cardiovasculära 
(CV) funktionsstörningar hos äldre. 
 
Högintensiv löpning verkar bromsande på flera av 
negativa effekter som bidrar till åldrandet. 
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