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Sammanfattning 

 
Studier som berör ämnet hur fysisk aktivitet påverkar det psykiska välbefinnandet hos äldre är 
något som berör alla. Fysisk aktivitet har i tidigare forskning visat sig påverka båda den 
fysiska och psykiska hälsan positivt. Mycket forskning är gjord på området, dock är de äldre 
underrepresenterade som målgrupp inom området. Syftet med denna studie var att undersöka i 
vilken utsträckning fysisk aktivitet påverkar det psykiska välbefinnandet, med inriktning 
självkänsla och fysisk självuppfattning, hos äldre. Undersökningen innefattade en 
experimentell undersökningsmetod med en randominiserad, kontrollerad design. 
Försökspersonerna delades slumpmässigt in i vibrationsgrupp, styrkegrupp eller 
kontrollgrupp. Enkäterna som användes var PSPP (Physical self-perception profile) och RSES 
(Rosenbergs self-esteem scale). Dessa data behandlades med hjälp av SPSS 15,0, där mixed 
design för upprepade mätningar utfördes. Resultaten visade på en del signifikanta 
huvudeffekter. Det fanns dock ingen interaktion för någon av testerna, det vill säga det gick 
inte att se någon skillnad i förändring mellan grupperna. Alla grupperna visade på 
förbättringar, men ingen skillnad uppvisades mellan dem. Utfallet beror troligtvis på för få 
försökspersoner, kort undersökningsperiod, utformningen på enkäterna och sociala faktorer.  
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regarding to physical self-perception and self-esteem, in older people? (C- level Essay in 
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Abstract 
 

The topic of this essay, does physical activity affect psychological well- being, aim to 
physical self-perception and self-esteem, on older people, and is a common interest for many 
people. A lot of research has been done to find out what the physical and psychological 
advantages of physical activity are, but not that much amongst elderly. The purpose of this 
dissertation was to find out how physical activity affects psychological well-being on elderly. 
The research design included both experimental and quantitative methods. The investigation 
groups where vibration -, strength - and control group. The questionnaires which where used 
were PSPP (Psychological self-perception profile) and RSES (Rosenberg’s self-esteem 
scale). The result was later handled with the computer program SPSS, 15, 0, where ANOVA-
tests where applied. The result showed some significant main effects, but no interaction 
effects. In other words there were no differences between the groups in terms of change. All 
three groups showed improvements. These are probably a result of low power, too short 
investigation time, social factors and the design of the questionnaires.  
  
 
Keyword: Elderly, Physical activity, Physical self-perception, Psychological well-being, Self-
esteem.  
 

 



 
Inledning 

 
Uppsatsen behandlar huruvida fysisk aktivitet påverkar det psykiska välbefinnandet hos äldre, 
med inriktning självkänsla och fysisk självuppfattning, vilket troligtvis är något som berör alla 
personer på ett eller annat sätt. Detta eftersom alla på något vis har en relation till åldrande 
och förhoppningar om att detta är synonymt med ett fortsatt välbefinnande. Eftersom 
människor i världen tenderar att leva allt längre är ämnet något som ligger rätt i tiden 
(Hoskins & Borodulin, 2001). Fysisk aktivitet och åldrande blir mer och mer sammankopplat 
och uppmärksammat i samhället och inom media. Att inrikta en studie mot just detta område 
känns därför som något som är aktuellt och som en stor bred massa kan ta del och ha nytta av. 
 
Ökad medellivslängd gäller även befolkningen i Sverige. Efter Italien, Grekland och Japan 
har Sverige världens äldsta befolkning. Över 1,5 miljoner människor i Sverige är idag 65 år 
eller äldre, vilket motsvarar cirka 17 % av befolkningen. Andelen människor i denna ålder 
beräknas fortsätta stiga. Medellivslängden i Sverige kommer troligtvis att vara cirka 82 år för 
män och 85 år för kvinnor år 2030 (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Totalt sett i Europa 
kommer redan år 2014 antalet människor över 80 år ha ökat med 33 procent i Europa jämfört 
med år 2004 (Healthy Ageing, 2007).  
 
Den stigande åldern är inte bara något positivt, utan den medför tyvärr också en del nackdelar. 
Kroppens förmåga försämras exempelvis både vad gäller skelettmuskulaturen och den glatta 
muskulaturen (Katzmarzyk, 2007). Andra förändringar som åldern medför är mer kognitiva 
(Netz, 2007). Undersökningar visar exempelvis på sämre reaktionsförmåga samt försämrad 
kontroll när det gäller exempelvis att köra bil (Boutcher, 2000). Fysisk aktivitet har i många 
studier(se exempelvis Littbrand, et al 2006) visat sig minska och fördröja den kognitiva 
försämringen hos äldre.  
 
På grund av detta är det intressant att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar det psykiska 
välbefinnandet hos äldre, med inriktning på fysisk självuppfattning och självkänsla. 
Målgruppen för uppsatsen är personer i 64-81 års ålder.  
 
Just forskningen kring fysisk aktivitet kopplat till psykiskt välbefinnande ligger till grund för 
en allt större del av den forskning som idag bedrivs kring äldre och deras hälsa. Som tidigare 
nämnts blir befolkningen allt äldre. Därför anses frågorna om vilka åtgärder som kan göras för 
att medborgarna ska må bra även som äldre som viktiga och intressanta. Fysisk aktivitet ses 
alltmer som en hälsofrämjande åtgärd (Boutcher, 2000).  
 
Den forskning som finns inriktas till största delen mot de fysiska vinsterna som finns av 
fysisk aktivitet. Även om det psykologiska fördelarna har blivit alltmer kända är detta område 
inte lika utforskat ännu. Detta gäller i synnerlighet för åldersgruppen äldre i jämförelse med 
andra åldersgrupper. Av denna anledning är studier av detta slag av stor betydelse för den 
framtida forskningen.  
 
Inom forskningen råder ibland lite olika definitioner på de begrepp som ingår. För att klargöra 
vad som menas med olika begrepp i just detta arbete följer här definitioner på de mest centrala 
begreppen. 
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Fysisk aktivitet, ett paraplybegrepp som innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av 
skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning (Fox, 
Boutcher, Faulkner & Biddle, 2000) 

Psykiskt välbefinnande, med begreppet menas att varje individ kan uppnå ens egen potential, 
det vill säga kan hantera stress på en normal nivå, kan arbeta produktivt och bidra till 
samhället (WHO, 2008). 

Äldre, med begreppet äldre menas i detta arbete åldersgruppen 64 år och äldre.  
 
Självkänsla, ett brett begrepp som indikerar emotionell stabilitet och anpassningsförmåga till 
de svårigheter som kan dyka upp. Ett subjektivt mått på välbefinnande (Fox, 2000).  
 
Självuppfattning, självuppfattning är nära knutet till hur vi väljer att investera vår tid och hur 
vi väljer att ta för oss eller dra oss undan det som livet har att erbjuda. Detta innefattar bland 
annat vilken idrott vi väljer att deltaga i och hur väl vi presterar. Även hur vi ställer oss till 
olika hälsofrågor, som rökning, alkohol och matvanor (Fox, 2002). Självuppfattning innefattar 
en rad andra begrepp som självkänsla och self-esteem. Dessa begrepp innefattar alla, hur en 
person ser på sig själv och hur stor betydelse det har i en persons liv (Netz, 2007). I denna 
uppsats kommer begreppet självuppfattning att innebära både fysisk och allmän 
självuppfattning. 
 
Tidigare forskning 
Människan är gjord för att röra sig mycket. Vid rörelse påverkas människan både fysiskt och 
psykiskt. Under hela människans historia har rörelse varit en naturlig del av vardagen. På de 
senaste årtionden har dock människans vardag blivit alltmer stillasittande, något som påverkat 
människan negativt. En av fördelarna med fysisk aktivitet är att det frigörs hormoner och 
andra ämnen som gör att vi efter träningen får en känsla av välbehag i kroppen. Detta kan 
vara en av anledningarna till att fysisk aktivitet anses höja både det fysiska och psykiska 
välbefinnandet (Bouchard, Blair & Haskell, 2007).  
 
Att vara fysiskt aktiv är hälsofrämjande ur många olika aspekter. Rekommendationerna för en 
vuxen människa är att röra på sig minst 30 minuter om dagen. Den fysiska aktiviteten kan 
exempelvis innebära att cykla, promenera i rask takt eller arbeta i trädgården (Marcus & 
Forsyth, 2003). De fysiska vinsterna av fysisk aktivitet är mer väldokumenterade än de 
psykiska faktorerna. På senare år har forskningen dock visat på en rad positiva psykologiska 
effekter. Fysisk aktivitet medför bland annat minde oro och depression, ett ökat och förbättrat 
självförtroende, minskad ångest, mer positiv sinnesstämning, förbättrad självuppfattning samt 
en bättre kognitiv förmåga (Biddle & Mutrie, 2003).  
 
I takt med att frågorna om en friskare och mer aktiv äldre generation ökar i intresse görs även 
mer forskning inom området. Det finns studier som är gjorda på äldre människor och som 
visar speciellt på vad dessa kan få ut av att vara fysiskt aktiva. En del av studierna som gjorts 
visar exempelvis att sömnen förbättras. Svårigheter med att somna reduceras och individerna 
får en längre och godare nattsömn. Detta medför att individerna upplever sig själva som 
piggare. Det finns även en rad fysiologiska fördelar för äldre som fysisk aktivitet för med sig. 
Exempel på detta är minskat blodtryck, ökad syreupptagningsförmåga, minskat andel 
kroppsfett, minskad risk för benskörhet samt lägre puls både vid vila och vid fysisk aktivitet. 
Kroppen förändras både fysiskt och psykiskt vid åldrande. Fysisk aktivitet har visat sig vara 
ett bra sätt att fördröja många åldersprocesser (Berger, Pargman & Weinberg, 2002).  
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Även Hautier och Bonnefoy (2007) skriver om att fysisk aktivitet medför en rad positiva 
fysiologiska effekter. För den äldre befolkningen kan sådana effekter vara att bibehålla den 
fysiska förmågan och förbättra livskvaliteten. Styrketräning har en signifikant effekt på 
muskelmassan och muskelstyrkan, medan konditionsträning har en effekt på 
syreupptagningsförmågan. Det har påvisats klara förbättringar inom båda typerna av träningar 
hos den äldre befolkningen (Hautier och Bonnefoy, 2007). Som tidigare nämnts blir 
befolkningen allt äldre, vilket gör att kunskapen om denna grupp måste öka. 
 
En annan studie gällande äldre gjordes för att undersöka effekterna av vibrationsträning och 
hur denna påverkar muskulaturen och dess rörlighet på friska, otränade äldre personer. 
Deltagarantalet var 43 stycken män och kvinnor. Deltagarna fick utföra en rad fysiska tester, 
bland andra sitta-till-stå-test (STS) och styrka. Deltagarna var slumpmässigt indelade i olika 
grupper, styrketräning på vibrationsplatta, styrketräning utan vibrationsplatta eller 
kontrollgrupp. Träningen utfördes tre gånger i veckan under två månaders tid. Efter de två 
månaderna visade deltagarna i de båda aktivitetsgrupperna upp förbättringar i en rad av 
testerna. Styrketräningsgruppen på vibrationsplatta visade på större förbättring vad gällde 
benstyrkan, detta visade dock inte på någon märkbar effekt på funktionella prestationer 
jämfört med styrketräning utan vibrationsplattan. Resultatet av studien var dock att fysisk 
aktivitet påverkar den fysiska kapaciteten hos äldre (Rees, Murphy & Watsford, 2007).  
 
Landers och Arent (2007) skriver att det idag inte bara finns belägg för att fysisk träning är 
bra för vår fysiska hälsa utan också för vår psykiska hälsa. Forskning visar att det finns ett 
klart samband mellan om och i vilken grad man utvecklar depression och om man utövar 
någon form av fysisk aktivitet. Det samma gäller anspänning och oro, som också kan 
reduceras med någon form av motion. Det finns klara belägg för att depression, oro och 
anspänning minskar vid såväl aerob som anaerob träning. På detta vis ökar även känslan för 
positivt tänkande (Landers och Arent, 2007). 
 
Netz, Wu, Becker och Tenenbaum (2005) har sammanställt 36 olika studier. Alla dessa 
studier undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande hos äldre 
personer. När mätningar gjordes visade de att försöksgrupperna har uppvisat ett förbättrat 
resultat vad gäller fysiskt välbefinnande som var nästan tre gånger så bra som hos 
kontrollgrupperna. Det visade sig att aerob träning på en medelhög intensitet var den mest 
effektiva. Fysisk aktivitet hade bäst effekt vad gäller hur individer upplever sin egen 
självkänsla, men även vad gäller förbättringar på hjärtat, styrka och den allmänna funktionella 
förmågan. Dessa faktorer är också starkt sammankopplade till det psykiska välbefinnandet. 
Netz, Wu, Becker och Tenenbaum menar att det kan vara direkt avgörande om man har en tro 
på sig själv. Fysisk aktivitet kan hjälpa till att höja tron på den egna förmågan.  
 
En annan översikt av studier behandlar fysisk aktivitet hos äldre personer. Denna studie 
koncentreras till tre dimensioner av psykologiskt välbefinnande. Dessa är kognition, känslor 
och självuppfattning. Resultatet av denna studie visade att kognitionen är beroende av det 
centrala nervsystemet vilket genomgår en försämring under en människas livstid. Känslor och 
självuppfattning påverkas också under en livstid, men inte nödvändigtvis som en del i 
åldrandet utan mer som en hälsofaktor eller miljöfaktor. Känslor refererar till både positiva 
och negativa händelser, som till exempel glädje och entusiasm men också oro, depression och 
stress. Självuppfattning beror på self-efficacy och självkänslan (Netz, 2007). 
 
Livskvalitet och välbefinnande nämns ibland tillsammans inom forskningen. Det mentala 
välbefinnandet är ett något vagt begrepp. Vad som innefattas i mentalt välbefinnande kan 
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variera från individ till individ eftersom det i mångt och mycket handlar om subjektiva 
upplevelser. Inom forskningen har försök gjort att mer precisera vad som bör ingå i begreppet. 
En del av det mentala välbefinnandet, livskvalitet, mäts med hjälp av Quality of Life, QOL. 
Detta begrepp innefattar alla de uppfattningar som en individ har om sitt liv i helhet. 
Kortfattat beskriver termen hur nöjd en individ är med livet. Begreppet är alltså ett slags mått 
på välbefinnande där alla olika sidor, såväl positiva som negativa, vävs in (Berger, Pargman 
& Weinberg, 2002). Många forskare väljer att se QOL som ett paraplybegrepp som innefattar 
olika dimensioner som exempelvis fysiska, sociala, psykiska och mer andliga faktorer 
(McAuley & Elavsky, 2006). Berger, Pargman & Weinberg (2002), menar också hur en 
person upplever sig nå sina mål och ha en egen förmåga att klara av saker själv är faktorer 
som också vägs in i QOL. 
 
Med en stigande ålder kan ett minskat välbefinnande och QOL komma. Fysisk aktivitet har 
visat sig vara ett bra sätt för äldre personer att bibehålla såväl sin fysiska förmåga i större 
utsträckning samt det psykologiska välbefinnandet och QOL. Numera välkänd fakta är att 
fysisk aktivitet medför minskad grad av depression och oro och en ökad självkänsla. Alla 
dessa faktorer påverkar QOL (McAuley & Elavsky, 2006).  
 
Även en rad psykologiska faktorer anses få positiva effekter av fysisk aktivitet. Exempel här 
är minskad stress och oro samt minskad risk för depression (Berger, Pargman & Weinberg, 
2002). En studie inom området är gjord av Littbrand med flera och är från år 2006. Här 
utarbetades ett program för träning med hög intensitet för äldre. Gruppen som studerades 
bestod av individer som behövde någon form utav stöttning i vardagen på grund utav olika 
nedsättningar (såväl fysiska som psykiska) samt äldre som var boende på gruppboende. Syftet 
med studien var att undersöka om programmet hade någon effekt på de äldres kognitiva 
förmåga. Medelåldern för personerna i studien var 91 år. I studien fanns tre grupper - två 
experimentgrupper och en kontrollgrupp. De två experimentgrupperna fick delta i träning, ena 
gruppen i form utav fysisk aktivitet och den andra gruppen fick utföra balansträning. Även i 
denna studie tyder resultatet på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på äldre individers 
kognitiva förmåga (Littbrand, et al 2006).  
 
En viktig del som brukar betraktas inom QOL (livskvalitet) är självkänsla. Begreppet 
självkänsla är relativt brett. En hög självkänsla förknippas med många positiva aspekter 
rörande exempelvis hur nöjd personen är med sitt liv, de sociala förhållandena individen 
omges av, upplevd självständighet och förhållningssätt till stress. Begreppet är alltså ett 
subjektivt sätt att beskriva och uppleva välbefinnande. Självkänsla ingår ofta i mätningar som 
rör QOL (Fox, 2000). 
 
Forskningen visar på en rad fördelar var gäller hur fysisk aktivitet påverkar självkänslan hos 
en individ. Först och främst så anses fysisk aktivitet påverka humöret och självuppfattningen 
positivt hos individen. Vidare kan den kroppsliga uppfattningen förändras såtillvida att 
individen får en förändrad syn på den egna kroppen och dess förmåga. Individen kan uppleva 
att denne klarar av mer fysiska uppgifter än tidigare vilket leder till att självkänslan höjs. 
Även kontrollen över kroppen kan påverkas. Upplever individen att denne genom träning får 
en bättre uppfattning och kontroll av kroppen stärker även detta självkänslan. En annan stor 
och viktig faktor som fysisk aktivitet medför är de sociala band som knyts. Det sociala 
nätverket vidgas genom kontakt med exempelvis medmotionärer eller gruppledare vilket 
givetvis hjälper till att stärka självkänslan. Den sociala delen är en viktig del av självkänslan 
(Fox, 2000). 
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Fysisk aktivitet och självkänsla kopplat till äldre individer har vissa speciella infallsvinklar att 
ta hänsyn till. Med åldern kommer, som tidigare beskrivits, en viss nedsättning såväl fysiskt 
som psykiskt. Dessa faktorer påverkar självkänslan. För många äldre är den minskade 
kapaciteten ett trauma som är svårt att acceptera. Att detta påverkar självkänslan negativt är 
inte så svårt att förstå. Fysisk aktivitet har dock visat sig ha en positiv inverkan på 
självkänslan även för denna grupp (Fox, 2000).  
 
Många modeller som beskriver självkänslan hos en individ är hierarkiskt uppbyggda såtillvida 
att högst upp finns de mer generella delarna av självkänslan, och längst nere finns de mer 
specifika delarna. Dessa modeller menar att förändringar på delarna längst nere påverkar 
delarna ovanför. Så för att förändringarna ska bli som störst gäller det att hitta de byggstenar 
som individen har långt nere i sin pyramid för att på så sätt börja bearbeta därifrån. En 
pyramid med en dålig grund är egentligen en individ med en dålig självkänsla. Genom fysisk 
aktivitet påverkas självkänslan genom att exempelvis självmedvetenheten ökar och att tron på 
den egna kroppen ökar. (Netz, 2007).  
 
De flesta studier som gjorts har funnit ett signifikant samband mellan fysisk aktivitet och 
självkänsla, det vill säga att det med hjälp av fysisk aktivitet går att höja självkänslan hos 
äldre individer. Nya metaanalyser tyder till och med på att den äldre åldersgruppen har extra 
mycket att vinna på att vara fysiskt aktiva. Både aerob träning och anaerob träning har haft 
bevisad positiv effekt på självkänslan och andra närliggande faktorer såsom humör och 
allmän tillfredställelse (Netz, 2007).  
 
Sonstroem (1997) har beskrivit modellen Exercise and Self-Esteem Model, EXSEM. Detta är 
en modell som tagits fram för att visa effekten av fysisk träning på den allmänna självkänslan 
hos individer, eller närmare bestämt hur fysisk aktivitet påverkar olika nivåer av själbegrepp. 
Modellen baseras på den upplevda fysiska kompetensen och självacceptans, som är två 
viktiga komponenter för att etablera en bra självkänsla. 

 
 
Figur 1. Visar hur fysisk aktivitet påverkar olika nivåer av självbegrepp (Sonstroem, 1997). 
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En undersökning med EXSEM är gjord med syftet att undersöka vidden av modellen 
inklusive två nivåer av upplevde fysisk förmåga. Dessa mättes med hjälp av Physical Self-
Perception Profile, PSPP. 216 kvinnliga aerobics dansare besvarade PSPP med syftet att mäta 
deras självkänsla, för att få ett generellt fysiskt egenvärde och mer specifikt hur de upplevde 
sportsliga tävlingar, fysisk kondition, kroppslig attraktion och styrka. Försökspersonerna 
genomförde också en undersökning angående self-efficacy vad gällde jogging, möten och 
dansaerobic. Slutsatsen som drogs var att fysisk träning hos kvinnliga aerobics dansare var 
associerade med positiva värderingar angående deras fysiska kondition och med negativa 
värderingar vad gällde deras kroppar (Sonstroem, Harlow & Josephs, 1994). 
 
En annan studie gjordes för att undersöka förhållandet mellan förbättrad självkänsla och 
fysisk träning. Detta gällde främst den situationsspecifika self-efficacy, det vill säga tilltron 
till den egna förmågan. 145 försökspersoner i medel- och äldre ålder deltog i ett 
träningsprogram. Efter träningen kunde det konstateras att modellen visade ett samband 
mellan fysisk aktivitet och en persons förbättrade fysiska självkänsla (Sonstroem, Harlow, 
Gemma & Osborne, 1991).  
 
Sonstroem och Potts (1996) gjorde en studie för att undersöka om det fanns något eventuellt 
samband mellan fysisk självuppfattning och hur personens anpassningsförmåga i vardagen är. 
Undersökningen gjordes på universitetsstudenter som alla fick fylla i enkäten PSPP. 
Resultatet visade på ett signifikant samband mellan hur bra fysisk självuppfattning individen 
har och hur väl denne kan anpassa sig i livet. Resultatet visade också att den fysiska 
självuppfattning vad gällde sportkompetens hade stor betydelse på mäns anpassningsförmåga. 
Hos både kvinnor och män visade det sig vara komponenterna fysisk kondition, attraktiv 
kropp och generellt fysiska egenvärde som var av betydelse för anpassningsförmågan 
(Sonstroem & Potts, 1996).  
 
En studie gjord av Taylor och Fox (2005) undersökte effektiviteten av ett 10-veckors program 
gällande fysisk aktivitet för äldre. Detta för att se om det hade någon påverkan på den fysiska 
självuppfattningen. Undersökningen gjordes på 142 försökspersoner, 40-70 år. Deltagarna 
blev slumpmässigt indelade i en träningsgrupp eller en kontrollgrupp. Två mätningar gjordes 
under studien. Ett av testen som gjordes var PSPP. Även fysiska tester genomfördes. 
Resultatet visade att de som deltagit i träningsgruppen uppvisade störst förändring var gäller 
poäng. Dessa uppvisade bättre fysiskt egenvärde, bättre fysisk kondition och bättre fysisk 
hälsa vid båda mättillfällena.  
 
Det finns mycket som visar på att fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av olika 
psykologiska sjukdomar. Detta gäller även för äldre personer. Hos äldre finns också belägg 
för att organiserad fysisk aktivitet förbättrar olika aspekter av psykologiskt välbefinnande så 
som humör och självuppfattning. Det finns dock inte lika klara belägg för att oorganiserad 
fysisk aktivitet ger samma förbättring. The Better Ageing- Projektet gav en möjlighet att 
uppskatta välbefinnande och livskvalitet hos vuxna över 70 år, detta gjordes med hjälp av ett 
frågeformulär. En mätmetod som mäter energiåtgången i rörelser användes för att beräkna den 
dagliga energiåtgången vid olika aktivitetsintensiteter. Varje vecka mättes hur aktivitetsnivån 
var och hur länge aktiviteten pågick, vilket sedan jämfördes med deras upplevda livskvalitet. 
Resultatet visade bara på ett svagt samband mellan fysisk aktivitet och deras upplevda 
psykiska välbefinnande. Genom intervjuer framkom dock att deras upplevda fysiska förmåga 
hade ökat (Fox, Stathi, McKenna & Davis, 2006).  
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Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar det psykiska 
välbefinnandet hos äldre genom en randominiserad kontrollerad design. Det psykiska 
välbefinnandet riktas in mot självkänsla och fysisk självuppfattning. 
 
Frågeställningar 

• Påverkar fysisk aktivitet det psykiska välbefinnandet hos äldre, med inriktning 
självkänsla? 

• Påverkar fysisk aktivitet det psykiska välbefinnandet hos äldre, med inriktning fysisk 
självuppfattning? 

 
 
 

Metod 
 
Försökspersoner 
De personer som ingick i studien var alla pensionärer i åldern 64 till 81. I förväg fanns det 
vissa kriterier för att få ingå i studien. Dessa var att individen skulle vara mellan 65 och 78 år, 
ej vara höftopererad (protes), ej ha problem med hjärta eller pacemaker (se Bilaga 1.) samt att 
de inte fick vara fysiskt aktiva mer än två gånger per vecka. Dessa kriterier visade sig dock 
vara svåra att leva upp till då antalet frivilliga till undersökningen inte var så många till en 
början. Med detta som grund frångicks därför åldersprincipen och principen angående hur ofta 
de var fysiskt aktiva. Personerna var som ovan nämnt mellan 64 och 81 år. Hos dessa 
varierade graden av fysisk aktivitet per vecka från helt inaktiv till aktiv flera dagar i veckan.   
 
Försökspersonerna fick själva anmäla sitt intresse för att vara med i studien. Kontakt med 
deltagarna togs exempelvis via en simklubb som arrangerar vattengymnastik, 
pensionärsföreningar samt via ett bibliotek. Några av försökspersonerna hade i samband med 
en tidigare uppsats anmält sitt intresse för att delta. Via redan insamlad kontaktinformation 
togs kontakt med dessa.  
 
Medelåldern för försökspersonerna var 71.14 år, med en standardavvikelse på 4.12. Det totala 
antalet deltagare var från början 37 stycken, 11 män och 26 kvinnor. 
 
Instrument 
I undersökningen användes en kvantitativ undersökningsmetod i form utav enkäter samt en 
experimentell design. Dessa i kombination gav en undersökning som får en stabil grund att 
luta sig mot. I undersökningen användes två enkäter för att mäta självkänsla och 
självuppfattning. Dessa var Physical Self-Perception Profile, PSPP är utarbetad av Fox och 
Corbin (1989) samt Rosenberg Global Self-Esteem Scale, RSES från 1965. 
 
Då det gäller att mäta självkänsla krävs det väl genomarbetade metoder. Detta eftersom 
mätningarna avser subjektiva upplevelser. Ett sätt att bygga upp tester på är att utgå från de 
olika delar som begreppet självkänsla anses utgå ifrån (såsom arbete, familj och vänskap). 
Härifrån görs sedan självskattande frågor som rör ämnena. Rosenberg utformade 1965 ett test 
med namnet Global Self-Esteem Scale (RSES). Detta test består utav 10 stycken frågor som 
rör självkänsla. Dessa frågor är övergripande och innefattar en rad olika områden (Fox, 2002). 
Exempel på ett påstående att ta ställning till från enkäten är ”jag har en positiv inställning till 
mig själv”. Svarsalternativen är graderade från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. 
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Testet har använts mycket vad gäller mätningar av självkänsla, och anses till och med vara det 
mest använda självskattningstestet för att undersöka den så kallade globala självkänslan. De 
frågor som testet innehåller avser att mäta övergripande aspekter av självkänsla för att på så 
sätt få en god bild av hur individens upplevda självkänsla är. Frågorna är designade för att 
mäta både positiva och negativa aspekter av självkänsla. Vissa kritiker menar dock att testet är 
för generellt och att det därför har en tendens att glida in på andra närliggande områden som 
exempelvis självförtroende (Ang, Neubronner, Oh & Leong, 2006). 
 
För mätningar av fysisk självuppfattning är Fox och Corbins PSPP en av de mest använda. 
Syftet med Fox och Corbins studie från 1989 (i Marsh, 1997) var att utveckla ett instrument 
som medger spannet mellan mer avancerade teorier i självkänsla och studier om 
självuppfattning riktade mot fysisk självuppfattning. Svaren som frågeformulären genererade 
användes för att identifiera viktiga faktorer till den fysiska självkänslan på en grupp 
gymnasiestudenter. Baserat på det som framkommit designades fyra skalor för att uppskatta 
den kroppsliga attraktionen, idrottsdeltagande, fysiska styrka och den fysiska konditionen. 
Detta tillsammans med en skala som avser att mäta det generella fysiska egenvärdet utgör 
grunden till Physical Self-perception Profile (PSPP) (Marsh, 1997). 
 
PSPP innehåller 30 stycken frågor som är indelade i fem underkategorier med sex frågor i 
varje. I enkäten ska försökspersonerna ta ställning till olika påståenden genom att sätta ett 
kryss i en av de fyra befintliga rutorna. I varje fråga finns två påståenden som i princip är 
varandras motsatser. Först får försökspersonen ta ställning till vilket av alternativen som 
stämmer bäst in på denne. Efter det får personen kryssa i den ruta som stämmer bäst, antingen 
”stämmer verkligen in på mig” eller ”stämmer delvis in på mig”. Exempel på en fråga från 
enkäten är ”vissa är inte så säkra på sin fysiska form och kondition – andra känner sig alltid 
säkra på att de har bra fysisk form och kondition”. 
 
Instrumenten var i huvudsak utformade så att alternativen som kopplas samman med ett 
mindre gott psykisk välbefinnande fanns längst ut till vänster, medan alternativet som 
kopplades samman med ett gott psykiskt välbefinnande fanns längst ut till höger. För vissa 
frågor var dock förhållandet det omvända. Vid datorbearbetningen vändes därför dessa. 
 
För RSES räknades ett genomsnitt ut för varje mätning och grupp. PSPP räknades ut på 
samma sätt förutom skillnaden att testet delades in i underkategorier. För varje underkategori 
räknades sedan genomsnitt för de olika mätningarna och grupperna ut. De underkategorier 
som användes var upplevd idrottskompetens, upplevd kondition, kroppslig attraktivitet, 
upplevd styrka samt fysisk självuppfattning.  
 
Undersökningens experimentella design bestod i organiserad fysisk aktivitet som ordnades två 
gånger per vecka under en åtta veckors lång period. Hur den fysiska aktiviteten genomfördes 
beskrivs mer under procedur. 
 
Procedur 
Undersökningen inleddes med att samtliga försökspersoner under en dag kom till Högskolan i 
Halmstad för att få mer information, för att slumpmässigt delas in i de olika grupperna samt 
för att genomför de fysiska testerna och fylla i enkäterna. I undersökningen gjordes fysiska 
tester före experimentet startade, ett i mitten och ett efter alla träningspass var avslutade. Det 
samma gällde för de olika enkäterna som skulle fyllas i.  
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Vid det första tillfället fick försökspersonerna genomgå fysiska tester samt fylla i enkäter för 
att mäta de psykologiska faktorerna. De psykologiska testerna utgjordes av ovan nämnda 
enkäter, RSES och PSPP. Innan deltagarna började testet hölls en kort muntlig introduktion. 
Här informerades deltagarna om enkäternas syfte samt om att dessa var frivilliga, och att de 
var fria att avbryta när de ville. Vidare gavs informationen att enkäterna skulle behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att det i den färdiga uppsatsen ej skulle gå att se vem som svarat 
vad. Denna information fanns även i skriftlig form på enkäterna. Studien var en del utav en 
större studie. Sammanlagt tog enkäterna cirka 15 – 20 minuter att fylla i. 
  
Innan den första enkäten fylldes i fick samtliga deltagare fylla i ett samtyckesformulär (se 
Bilaga 2.). I detta formulär skrev de under på att de fått den information som de ansåg sig 
behöva samt att de godkände att vara med i studien. Det påpekades dock fortfarande att 
studien var frivillig och att det gick att hoppa av den om så önskades.  
 
Enkäterna behandlades som ovan nämnts helt konfidentiellt. Detta innebar att det efteråt inte 
var möjligt för någon annan att se vilken person som svarat vad i enkäterna. En kodnyckel 
med samtliga deltagares namn upprättades. Därefter fick varje deltagare ett specifikt id-
nummer som följde med dem under hela undersökningen. De namn som skrivits på 
enkäternas förstasidor raderades, och id-numret var det enda som kvarstod. På så sätt var det 
möjligt att skilja de olika individerna åt vid datorbearbetningen.  
 
Vid detta första tillfälle slumpades försökspersonerna in i tre olika grupper. Den första 
gruppen var en kontrollgrupp. Den andra var en så kallad vibrationsgrupp som skulle 
genomföra styrketräning på en vibrationsmaskin. Grupp tre utgjordes av en 
styrketräningsgrupp. Grupp två och tre skulle komma att utföra samma övningar under 
träningsperioden. Träningen bestod utav fyra styrkeövningar för i huvudsak nederdelen av 
kroppen. Kontrollgruppen deltog endast vid de olika mätningarna, det vill säga en gång i 
början av undersökningen, en gång i mitten samt en gång efteråt. 
 
Antalet försökspersoner i varje grupp var från början 13 stycken i kontrollgruppen, 13 stycken 
i styrketräningsgruppen samt 11 stycken i vibrationsgruppen. Fördelningen på de båda könen i 
de olika grupperna förhöll sig så att i kontrollgruppen fanns 3 män och 10 kvinnor, i 
vibrationsgruppen 5 män och 8 kvinnor samt i styrkegruppen 3 män och 8 kvinnor.  
 
Själva experimentet fortlöpte under åtta veckors tid. Under denna period träffades de personer 
som hamnat i de två grupperna som skulle genomföra fysisk aktivitet två gånger per vecka för 
att träna. Varje träningstillfälle varade i cirka 10-15 minuter. Hälften av deltagarna utförde sin 
träning på Högskolan i Halmstad, och den andra halvan utförde träningen på Hälsoteamet i 
Halmstad. Vibrationsplattan som användes vid träningarna var under hela experimentets gång 
inställd på 27 Hz. Under de åtta veckornas gång ökades intensiteten på träningen gradvis (se 
Bilaga 3.). Det totala antalet träningar var 16 stycken, två gånger per vecka under åtta veckors 
tid. De som hamnat i kontrollgruppen deltog inte i någon form utav styrd träning, utan 
uppmanades att leva sitt liv precis så som de brukar.  
 
Samma test som genomfördes vid det första tillfället genomfördes även i mitten av de åtta 
veckorna samt när de åtta veckorna gått. Eftersom styrketräningen i huvudsak riktades mot de 
nedre extremiteterna var de fysiska testerna även riktade häremot. Dessa var tester för att 
kontrollera smidigheten, explosiviteten i musklerna samt ett gång- och balanstest. De fysiska 
testerna som gjordes vid de olika mätningarna kommer ej att behandlas i denna uppsats. 
Samtliga tester genomfördes på Högskolan i Halmstad.  
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Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes i programmet Statistical Package of Social Sciense – SPSS 15.0 
för Windows. Det första steget i processen var att lägga in all rådata som kommit in genom 
enkäterna. Nästa steg var att räkna ut medelvärden för de olika testen. För RSES räknades det 
ut medelvärden för de olika grupperna och för de tre olika tillfällena. Enkäten PSPP delades 
in i fem olika kategorier. Dessa var som ovan nämnts upplevd idrottskompetens, upplevd 
kondition, kroppslig attraktivitet, upplevd styrka samt fysiska självuppfattning. Detta gjorde 
att det skedde uträkningar på alla dessa fem kategorierna, det vill säga fem olika medelvärden 
räknades ut för var och en av grupperna och för var och ett av testerna.  
 
För att besvara de frågeställningar som ställts valdes en mixed design för upprepade 
mätningar, ett flervägs beroende ANOVA-test, som metod. Anledningen till att ett beroende 
test gjordes var att det är samma personer som deltar i alla de tre mätningarna. 
Signifikansnivån för uträkningarna var 0.05.  
 
Validitet och reliabilitet 
Analysen av undersökningens tillförlitlighet gjordes med hjälp av SPSS. SPSS utförde ett 
reliabilitetstest. Det test som gjordes var Cronbach’s alfavärde. Resultaten på dessa test kan 
variera mellan 0 och 1. Ju högre alfavärdet är desto högre reliabilitet har den testade enkäten. 
En allmänt vedertagen gräns är att värdet ska ligga över eller omkring 0.70 för att vara högt 
nog (Esaiasson, Gillja, Oscarsson & Wängnerud, 2003). Olika test gjordes för de olika 
enkäterna. För PSPP gjordes 5 olika test för varje mätning, det vill säga ett test för varje 
underkategori. För RSES gjordes ett test för varje mätning. 
 
 

Resultat 
 
Inom studien skedde en del bortfall, såväl interna som externa. De externa bortfall som 
skedde var för att några av försökspersonerna bestämde sig för att hoppa av studien. Detta var 
fallet för 3 personer. Två av dem hoppade av på grund av sjukdom, och en av dem hoppade av 
på grund av att enkäterna ansågs för besvärliga att fylla i. Detta leder vidare till det interna 
bortfallet. I alla undersökningarna uppkom samma fenomen, nämligen att några av deltagarna 
inte fyllde i samtliga enkäter helt (se vidare tabell 3).  
 
Resultaten som framkommit är tillförlitliga. Detta kan konstateras då SPSS räknat ut 
Cronbach´s alfavärde. Är testet tillitsfullt ligger värdet omkring 0.70 eller över. Medelvärdet 
på Cronbach´s alfavärde för kategorin upplevd idrottskompetens var 0.84, för upplevd 
kondition 0.77, för upplevd kropps attraktion 0.77, för upplevd styrka 0.69 samt för fysisk 
självuppfattning 0.80. Samma värde för RSES låg på 0.74. 
 
Tabell 1. Medelvärdet och standardavvikelsen för faktorerna ålder och närvaro hos 
försökspersonerna.  
 
  Medelvärde             Min              Max                 SD                             

 
Ålder  71.14            64                 81                 4.12 
Närvaro  14.04             7                      16                 2.26 
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Som tabellen visar var medelåldern för försökspersonerna 71.14 år med en standardavvikelse 
på 4.12. Medelnärvaron i undersökningen var 14.04 med en standardavvikelse på 2.26. 
Maximalt antal för faktorn närvaro var 16. Närvaron i de båda aktivitetsgrupperna, vibration 
och styrka, varierade mellan 7 och 16 stycken. I procent betyder detta att medelnärvaron låg 
på cirka 88 procent. 
 
Tabell 2. Antalet deltagare från början i varje grupp samt på fördelningen mellan könen i de 
olika grupperna. 
 
  Antal totalt            män  kvinnor 
 
Kontroll  13            3  10           
Vibration  13            5  8 
Styrka  11            3  8  
n  37 
 
 
Som tabellen visar var antalet personer från början i kontrollgruppen 13 stycken varav 3 var 
män och 10 var kvinnor. Vibrationsgruppen bestod utav totalt 13 personer, 5 män och 8 
kvinnor. Gruppen som utförde styrketräning bestod av 11 personer varav 3 var män och 8 var 
kvinnor. 
 
 
Tabell 3. Antal inkomna svar för respektive grupp vid de tre tillfällena. 
 
  n 1 n 2 n 3 n medel 
PSPP kontroll 13 11 11 11.67 
PSPP vibration 12 12 12 12 
PSPP styrka  10 10 10 10 
 
RSES kontroll 13 11 11 11.67  
RSES vibration 13 12 12 12.33 
RSES styrka  11 10 10 10.33  
 
 
Tabellen visar antalet svar som inkom från respektive grupp vid de tre olika tillfällena. Siffran 
1 står för mätningen som gjordes innan studien började, siffran 2 står för mätningen som 
gjordes under studiens gång och siffran 3 står för den avslutande mätningen. Kolumnen längst 
ut till höger visar medelantalet deltagare för varje grupp och undersökning. Av tabellen kan 
bortfallen utläsas.  
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Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse för RSES och PSPP vid de tre olika mätningarna. 
 
 M1 SD1 M2 SD2 M3 SD3 
 
RSES kontr 3.41 0.38 3.45 0.40 3.52 0.41 
RSES vibra 3.51 0.30 3.63 0.33 3.66 0.27 
RSES styrke 3.31 0.38 3.30 0.39 3.29 0.25 
RSES medel 3.42  0.35 3.47 0.38 3.50 0.35 
 
Idrott kontr 1.83 0.54 2.14 0.96 2.23 0.84 
Idrott vibra 2.25 0.47 2.17 0.51 2.40 0.47 
Idrott styrke 2.09 0.38 2.13 0.37 2.41 0.37 
Idrott medel 2.05 0.49 2.14 0.67 2.34 0.59 
 
Kond kont 2.50 0.51 2.50 0.51 2.74 0,72 
Kond vibra 2.74 0.49 2.74 0.49 2.85 0.55 
Kond styrke 2.57 0.26 2.57 0.26 2.72 0.31 
Kond medel 2.61 0.44 2.62 0.44 2.77 0.55 
 
Kropp kont 2.41 0.57 2.48 0.70 2.62 0.76 
Kropp vibra 2.45 0.38 2.37 0.67 2.50 0.51 
Kropp styrke 2.29 0.22 2.41 0.25 2.43 0.26 
Kropp medel 2.39 0.42 2.42 0.57 2.52 0.55 
 
Styrka kont 2.38 0.45 2.36 0.52 2.41 0.55 
Styrka vibra 2.48 0.52 2.55 0.54 2.41 0.52 
Styrka styrke 2.20 0.20 2.17 0.30 2.35 0.27 
Styrka medel 2.36 0.42 2.37 0.48 2.39 0.46 
 
Självu kont 2.50 0.52 2.74 0.61 2.69 0.78 
Självu vibra 2.67 0.53 2.67 0.60 2.72 0.63 
Självu styrke 2.40 0.28 2.52 0.29 2.56 0.34 
Självu medel 2.53 0.46 2.65 0.52 2.66 0.61 
 
Tabellen visar medelvärden och standardavvikelser i respektive grupp för RSES och de olika 
kategorierna i PSPP. M1 står för medelvärdet vid mätningen som gjordes innan studien 
började, M2 står för medelvärdet som gjordes i mitten av studien samt M3 står för den 
mätning som gjordes när studien avslutades.  
 
Resultaten visade på en del signifikanta huvudeffekter. Det fanns dock ingen 
interaktionseffekt för någon av testerna, det vill säga det gick inte att se någon skillnad 
gällande förändring mellan grupperna. Alla grupperna visade på förbättringar, men ingen 
skillnad uppvisades mellan dem.  
 
De signifikanta samband som framkom var i kategorierna upplevs idrottskompetens F(2,54)= 
5,508, p< 0,007, PEta² 0,832 och upplevd kondition F(2,56)= 5,652, p< 0,006, PEta² 0,843. 
För övriga resultat gäller att p> 0,05, observed power för upplevd kroppsattraktion 0,512, 
upplevd styrka 0,094, fysisk självuppfattning, 0,538 och RSES, 0,443.   
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De resultat som framkom i studien baseras på förändringar i poängen i RSES och PSPP. De 
resultat som inte är signifikanta kan utläsas som att de har en tendens till förbättring i varierad 
utsträckning. Detta gäller för i princip alla resterande kategorier för PSPP (det vill säga 
upplevd kroppsattraktion, upplevd styrka och upplevd fysisk självuppfattning), samt RSES. 
Detta kan ses då närmare studie görs av medelvärdena i tabellerna ovan.   
 

 
Diskussion 

 
Syftet var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar det psykiska välbefinnandet hos äldre. 
Det psykiska välbefinnandet riktades in mot självkänsla och fysisk självuppfattning. 
 
Resultaten visade att kategorierna upplevd kondition och upplevd idrottskompetens hade 
signifikanta huvudeffekter. Däremot fanns ingen interaktionseffekt, inte heller några andra 
signifikanta huvudeffekter fanns på övriga PSPP- kategorier eller på RSES. Däremot visade 
vissa variabler på en tendens till att vara ha signifikanta huvudeffekter. Detta gällde 
exempelvis upplevd kroppsattraktion, som visade ett signifikansvärde på 0.07, medan fysisk 
självuppfattning och RSES visade resultat på 0.1, som också det kan betraktas som en tendens 
till ett signifikant resultat.  
 
De teorier som ligger till grund för uppsatsen är tidigare forskning som menar att det finns ett 
samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande, inriktat mot självkänsla och 
fysisk självuppfattning.  
 
Att vara fysisk aktiv innebär en rad positiva effekter på vår hälsa både fysiskt och psykiskt. 
Att människor i dag är allt mer stillasittande, råder det inget tvivel om, men att det räcker med 
kortare promenader för att bibehålla hälsan är det säkert inte lika många som vet. Detta menar 
exempelvis Bouchard, Blair och Haskell (2007), Marcus och Forsyth (2003) och Biddle och 
Mutrie (2003). 
 
Det finns även klara belägg för att fysisk aktivitet påverkar det psykiska välbefinnandet i 
positiv bemärkelse. Fysisk aktivitet påverkar exempelvis humöret, sömnen, oro, depression, 
känslor och den kognitiva förmågan i allmänhet. Detta gäller även för äldre personer. Även 
om det inte finns lika mycket forskning kring fördelarna med fysisk aktivitet hos de äldre, så 
har man funnit samma resultat. Det vill säga att det finns ett signifikant samband mellan 
fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande (Berger, Pargman & Weinberg, 2002, Hautier och 
Bonnefoy 2007, Littbrand, et al 2006, Netz, 2007). 
 
Ett annat begrepp i detta sammanhang som är väldigt viktigt och kanske ännu viktigare för 
denna målgrupp, är livskvalitet. Livskvaliteten ökar i takt med att man utövar fysisk aktivitet, 
detta skriver Berger, Pargman och Weinberg (2002) och McAuley och Elavsky (2006). 
Livskvaliteten för äldre är säkert mer märkbar och även att den försämras. Att vissa 
funktioner, både fysiska och psykiska, försämras med åldern vet de flesta. Att bli äldre 
innebär för många att man behöver viss assistans i vardagen för att klara av de mest basala 
sakerna. Att ha klarat av att laga sin egen mat eller klä på sig själv hela livet och plötsligt inse 
att man gradvis blir sämre och inte längre klarar sig själv, kan vara en stor påfrestning för 
många av våra äldre medborgare, detta kommer troligtvis också påverka deras upplevda 
livskvalitet. 
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Detta arbete är inriktat mot självkänsla och fysisk självuppfattning och precis som psykiskt 
välbefinnande i allmänhet kommer även dessa två att påverkas i positiv riktning av fysisk 
aktivitet (Sonstroem, 1997,Sonstroem, Harlow, Gemma & Osborne, 1991, Netz 2007, Fox, 
Stathi, McKenna & Davis, 2006).    
 
Resultaten beror troligen på en rad orsaker. Som tidigare nämnts fick vi två signifikanta 
huvudeffekter. Detta kan bero på att många av försökspersonerna inte varit i kontakt med 
denna typ av träning eller instruktioner i den omfattningen tidigare. Detta gör att 
försökspersonerna har blivit mer bekanta med övningarna och träning i allmänhet. Att de inte 
längre känner sig främmande för träning och idrott. Att de upplever ökad kondition är också 
helt förståligt då de två aktivitetsgrupperna tränat två gånger i veckan i åtta veckor. Även om 
de tränade styrketräning av olika slag under undersökningens gång kommer deras kondition 
att förbättras något, eftersom hjärtat måste jobba oavsett om träningen innebär kondition eller 
styrka (Haug, Sand & Sjaastad, 1993). Det kan också vara så att de blivit mer motiverade att 
träna eller motionera på egen hand, som till exempel promenader. Försökspersonerna har 
troligtvis känt att de blivit starkare och med detta insett att det inte är försent att börja 
motionera eller träna, vilket många äldre verkar tro.   
 
Den upplevda kroppsattraktionen visade ett resultat på 0.07, och det satta signifikantvärdet för 
testet var 0.05, alltså var det inget signifikant resultat, men det finns en klar tendens att även 
denna kategori påverkats i positiv riktning. Visst kan försökspersonerna ha förändrats 
utseendemässigt men inte i den bemärkelsen att det är något synbart. I detta fall är det snarare 
hur försökspersonerna upplever sig själva som bidrar till resultatet. Vid fysisk aktivitet frigörs 
hormon i kroppen vilket gör att känslan av pigghet ökar och oftast leder det även till att saker 
och ting kan ses mer positivt (Haug, Sand & Sjaastad, 1993). Detta gäller också en individs 
upplevda kroppsliga attraktion (se exempelvis McArdle, Katch och Katch, 2006).  
 
Precis som Fox, Stathi, McKenna & Davis, (2006) skriver så kommer fysisk självuppfattning 
att förbättras med fysisk aktivitet. Studien visade inget signifikant resultat, dock kunde en 
tendens urskiljas. Fysisk aktivitet påverkar alltså den fysiska självuppfattningen.  
 
Resultatet på ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och självkänsla visade inte heller 
på något signifikant resultat, då det visade på 0,1. Även här går det att se en tendens till ett 
samband. Precis som de andra aspekterna av psykiskt välbefinnande kommer det att förbättras 
i samband med fysisk aktivitet. Det kanske inte är så att det är lika stora förändringar hos alla, 
men visst är det så att vårt sätt att värdera oss själva förbättras vid motion.  
 
Den sista av de fem kategorierna i PSPP- enkäten är styrka, denna visade dock inte ens en 
tendens till ett signifikant resultat. Vilket kan tyckas märkligt för det var ju just styrka som 
försökspersonerna tränade. Detta resultat kanske beror på att tiden som studien pågick inte var 
tillräckligt lång. Eller att det kanske var för få deltagare. Värt att notera i sammanhanget är 
dock att några av försökspersonerna muntligt uttryckt spontana åsikter om att de känt sig 
starkare på olika sätt. Kanske kan resultatet även påverkas av att enkäterna inte helt lyckades 
beskriva det som försökspersonerna ansåg sig uppleva. Hade frågorna varit annorlunda 
utformade hade kanske även resultatet blivit annorlunda. 
 
Två andra faktorer som kan påverka resultatet är under hur lång tid projektet fortlöper och hur 
många deltagare det har. Eftersom det i denna studie inte framkom så många signifikanta 
samband kan det vara en tanke att eventuellt låta studien pågå längre än åtta veckor eller i alla 
fall ha ett större antal deltagare. Likande studier som gjorts har pågått under ungefär lika lång 
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tid (se exempelvis Rees, Murphy & Watsford, 2007) . Trots detta kan det vara så att tiden 
spelar in då de största hälsovinsterna som kommer av fysisk aktivitet uppstår och består först 
efter en något längre tid (McArdle, Katch & Katch, 2006).  
 
En annan faktor som skulle kunna påverka resultatet är könsfördelningen i försökspersonerna. 
30 %, det vill säga 11 stycken av deltagarna var män och 70 %, det vill säga 26 stycken var 
kvinnor. Att fördelningen mellan könen inte var jämt fördelat kan påverka resultatet. Eftersom 
deltagarna själva fick anmäla sitt intresse att vara med i undersökningen var detta en faktor 
som inte gick att påverka. I studien gjordes inga beräkningar på eventuella skillnader mellan 
könen då antalet försökspersoner hade varit för få i de båda grupperna för att några 
tillförlitliga resultat.  
 
Det är svårt att veta vilken faktor som skapar förändringen i de psykologiska faktorerna. Den 
fysiska träningen har bevisats påverka i positiv riktning. Dock finns det andra faktorer som 
också kan påverka. Ett exempel på detta kan vara att många av kvinnorna som deltog i 
träningen var bekanta sedan innan. Detta kan påverka så tillvida att träningen blir till en form 
utav social sammankomst. Att träna och umgås med vänner kan påverka det psykologiska 
välbefinnandet positivt, och således kan även resultaten i enkäterna påverkas av detta (Fox, 
2000). 
 
Vi fick inga märkbara skillnader mellan grupperna, detta kan bero på en rad olika 
anledningar. En av dessa skulle kunna vara att de försökspersonerna som deltog i 
kontrollgruppen fått en viss uppmärksamhet från att delta i studien (Mitchell & Jolley, 2007). 
Detta bara genom att de får komma dit och göra en del mätningar. Det kan också vara sa att 
de har blivit mer medvetna om fysisk aktivitet i allmänhet vilket kan leda till att de helt 
omedvetet börjat motionera mer. En annan anledning skulle också kunna vara att en del av de 
försökspersonerna som deltog aktivt, det vill säga var med i vibrationsgruppen eller 
styrkegruppen hade en respektive som var med i kontrollgruppen. Detta kan vara en faktor 
som motiverade även deltagaren i kontrollgruppen att bli mer aktiva. 
 
Många av försökspersonerna som deltog i projektet var inte helt inaktiva vilket var målet från 
början. Eftersom de inaktiva är en mer svåråtkomlig grupp frångicks dock detta. Deltagarna 
var snarare relativt aktiva, inte just med styrketräning men motionerade på andra sätt. Detta 
kan också leda till att det inte blir lika stora skillnader i resultatet innan och efter. Fysisk 
aktivitet har troligtvis störst effekt på de som från början har en låg självkänsla. 
Försökspersonerna i denna studie hade redan en relativt hög självkänsla. Detta kan ses 
exempelvis genom att se till medelvärdena på RSES. Resultatet av detta kan vara att en så 
kallad takeffekt redan är uppnådd, det vill säga det är svårt för försökspersonerna att höja sig 
ytterligare (Mitchell & Jolley, 2007).  
 
Träningen kan även ses som ett stressmoment i vardagen, vilket inte är så konstigt, då en 
person som redan är upptagen kan ha svårt att få tiden att räcka till. Om en individ ser 
träningen som ett stressmoment kommer kroppen antagligen inte heller att ta till sig träningen 
på samma sätt eftersom hela upplevelsen kommer att bli något negativt.  
 
Enkäterna som användes är inte helt anpassade till vår målgrupp. Detta gäller särskilt inte 
PSPP då vissa av dess kategorier kanske inte är anpassade till vad just denna åldersgrupp 
anser viktigt för deras psykiska välbefinnande. Detta kan också innebära att de äldre har svårt 
att läsa och förstå vad det frågas efter, något som upplevdes under studiens gång. 
 

 15



Att tolka begrepp olika är också en faktor som påverkar resultatet. Ett exempel är fysisk 
aktivitet. Detta kan för vissa innebära att springa milen flera gånger i veckan, medan för andra 
innebär det trädgårdsarbete. Redan då försökspersoner rekryterades till undersökningen kan 
detta ha påverkat. Att delta i en studie om fysisk aktivitet kan upplevas som ett stort projekt 
om synen på fysisk aktivitet mer är som den först nämnda. Detta kan således göra att de 
deltagande personerna redan från början har en viss typ utav inställning till fysisk aktivitet. 
 
EXSEM visar tydligt hur fysisk aktivitet påverkar olika nivåer av självbegrepp (Sonstroem, 
1997). Modellen kan ligga som grund till en överblick av hur fysisk aktivitet kan påverka den 
psykiska hälsan och olika aspekter av denna. Även om denna studie inte visar på signifikanta 
värden på alla resultat går det att se tendenser till förbättring av den psykiska hälsan. Detta är 
grunder för EXSEM-modellen, det vill säga att fysisk aktivitet påverkar olika självbegrepp.  
 
Metoddiskussion 
Anledningen till att just kvantitativ metod användes var för så mycket data som möjligt skulle 
kunna samlas in. Eftersom deltagarantalet var relativt stort, och mätningarna dessutom 
genomfördes vid tre olika tillfällen blev det en hel del data att samla in. Att kombinera 
enkätundersökningen med ett experiment i form utav träning gjorde att studien hade en viss 
kontroll över båda de faktorer som undersöktes, det vill säga fysisk aktivitet och psykiskt 
välbefinnande. 
 
Från första början var det tänkt att de försökspersoner som skulle ingå i studien skulle vara 
mellan 65 och 78 år gamla samt att de inte fick vara fysiskt aktiva mer än två gånger per 
vecka. Detta visade sig vara svåra krav att leva upp till. Med detta som grund valdes det att 
dessa principer skulle frångås något. Den tillåtna åldern på deltagarna blev därför 64 år. Ett 
problem att beakta när personer frivilligt får anmäla sig till att delta i undersökningar är att de 
förmodligen redan utgör en grupp som tycker att undersökningar av detta slag är intressanta. 
Således har de redan en positiv grundinställning. Detta kan göra att de redan från början 
skiljer sig från den stora massan och därför inte utgör ett representativt urval som går att 
generalisera till exempelvis andra i samma ålder.   
 
Var gäller experiment är det dock ett måste att försökspersonerna är frivilliga. I detta fall extra 
viktigt då undersökningen fortlöper under så pass lång tid som åtta veckor. Det måste finnas 
en frivillig grund till deltagandet. Allt igenom hela undersökningen lades stor vikt vid att 
deltagandet var frivilligt och att det inte på något sätt var ett tvång att delta. Samtidigt var det 
viktigt att poängtera hur bra det var för resultaten om de fullföljde testerna. Eftersom 
deltagarna från början var frivilliga upplevdes inga problem med att viljan saknades.  
 
Under undersökningens gång togs stor hänsyn till diverse olika etiska aspekter. Det var viktigt 
att hela tiden kunna garantera de deltagande försökspersonerna deras säkerhet och anonymitet 
(Mitchell & Jolley, 2007). Säkerheten togs hänsyn till på så sätt att vi som försöksledare såg 
till att vara pålästa och välinformerade om den träning som försökspersonerna utförde. Som 
ovan nämnts var deltagarna helt anonyma under databearbetningen. Detta genom att endast 
id-nummer var synliga på enkäterna. 
 
Vidare togs ingen hänsyn till huruvida försökspersonerna brukade vara aktiva eller ej. Från 
början var ett av kriterierna för att delta att personerna ej var fysiskt aktiva mer än två gånger i 
veckan. Detta frångicks dock då problem med att få ihop tillräckligt antal med 
försökspersoner uppstod. Resultatet hade sannolikt blivit annorlunda om studien utförts på en 
grupp där samtliga var i princip totalt inaktiva från början. De effekter som den fysiska 
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aktiviteten då hade gett hade troligtvis blivit större. Det finns dock vissa svårigheter med att få 
tag i personer som är helt inaktiva. Det är lättare att få tag i försökspersoner som redan är 
relativt aktiva eftersom dessa oftast är mer positivt inställda till fysisk aktivitet och därför vill 
medverka i denna typ utav undersökningar i större utsträckning.  
 
Av intresse för undersökningen hade även varit att kontrollera i hur stor utsträckning som 
deltagarna var fysiskt aktiva. Även här hade det varit av vikt att göra en mätning före, en 
under och en efter de åtta veckorna. Tanken var att en enkät av detta slag skulle ingå i 
undersökningen. På grund av diverse omständigheter fanns dock i slutändan inget utrymme 
för detta. Hade undersökningar av detta slag gjort hade nya intressanta jämförelser kunnat 
göras. Exempelvis hade det gått att studera huruvida de olika grupperna ökade eller minskade 
hur mycket tid de ägnade åt fysisk aktivitet på en vecka. Det hade även gått att få fram mer 
exakt i vilken utsträckning graden av fysisk aktivitet påverkar hälsan. Kanske hade det även 
gått att dra slutsatser om hur mycket en individ bör idrotta för att uppnå och bibehålla positiva 
psykologiska effekter. Ett sätt att få med graden av fysisk aktivitet hade kunnat vara att be 
deltagarna bära en stegräknare vid vissa bestämda dagar i veckan. På detta sätt hade ett visst 
mått av fysisk aktivitet kunnat fås fram och jämförelser hade kunnat göras. 
 
Ett annat sätt att genomföra studien hade varit att kombinera själva träningen med 
kompletterade intervjuer. På detta sätt hade det säkert framkommit mer nyanser av psykiskt 
välbefinnande än vad som nu var möjligt. Eftersom enkäterna innehåller redan färdiga frågor 
och svarsalternativ tar de inte hänsyn till individuella skillnader på samma sätt som 
exempelvis en intervju hade gjort. Enkäterna undersöker mer generella faktorer och är därför 
ett relativt trubbigt verktyg att använda. Intervjuer hade varit ett spetsigare verktyg. Under de 
veckor som studien fortgick kom det spontana kommentarer från flera av deltagarna om hur 
de upplevde sig må bättre och känna sig piggare. Dessa åsikter och känslor hade antagligen 
lyfts fram på ett bra sätt med hjälp av intervjuer. Eftersom enkäterna redan innehåller färdiga 
svar kan dessa vara svårare att ta ställning till. För många individer kan det vara svårt att 
beskriva sina egna känslor med andras ord, vilket kan leda till att enkäterna upplevdes som att 
de inte alls har passande alternativ att fylla i. I intervjuer ges större utrymme för att 
individerna själva och med egna ord kan uttrycka det som de känner. 
 
En nackdel med intervjuer är dock att de är mer tidskrävande att behandla och förbereda än 
vad enkäter är. Den stora anledningen till att enkäter användes var dock att det ansågs vara 
den enda möjliga metoden för att få fram så pass mycket data som det ändå handlade om. 
Eftersom försökspersonerna var relativt många hade det blivit väldigt tidskrävande att 
genomföra intervjuer. Det hade inte heller gått att undersöka två så pass stora ämnen som nu 
var fallet. Med hjälp av enkäterna blev det nu förhållandevis enkelt att jämföra de olika 
grupperna med varandra.  
 
En sak som kan förbättras till en eventuell fortsatt studie är valet av enkäter. Ingen av de båda 
använda enkäterna, RSES och PSPP, är egentligen speciellt utformade för att passa äldre. Då 
inte speciellt många studier på äldre gjorts inom detta område finns det inga riktigt bra enkäter 
att tillgå. Problemen som uppstår är att enkäterna inte i tillräckligt stor utsträckning är testade 
på rätt åldersgrupp. Detta medför att exempelvis PSPP innehåller frågor som de äldre har 
svårt att relatera till eller som de finner att de inte alls har något intresse i. Exempel från 
enkäten PSPP är frågorna som rör upplevd kroppslig attraktivitet. Dessa frågor hade delar av 
försökspersonerna svårt att relatera till samt tyckte de kändes mindre viktiga. För att få 
framtida forskning att bättre mäta det psykologiska välbefinnandet hos äldre krävs det 
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instrument som utgår ifrån de variabler som denna åldersgrupp tycker är viktiga och som de 
värderar som viktiga. 
 
Vid en undersökning som denna är det nästan att räkna med att någon eller några av 
försökspersonerna drar sig ur undersökningen innan den är fullföljd (Mitchell & Jolley, 2007). 
Ett visst bortfall finns nästan alltid. För att minimera bortfallet är det dock viktigt att påpeka 
att det är av stort värde att alla personer fullföljer hela studien. Detta för att det ska bli ett så 
rättvist och noggrant resultat som möjligt. Bortfallet i denna studie får betraktas som relativt 
lågt. Detta då det från början deltog 37 försökspersoner och 33 vid den andra och tredje 
mätningen.  
 
Var gäller det interna bortfallet är detta lite svårare att handskas med eftersom det i regel inte 
upptäcks förrän efteråt då enkäterna är insamlade. Då denna studie var en del av en större 
studie var det totalt fem olika enkäter som försökspersonerna skulle fylla i. Detta tog i 
genomsnitt cirka 15-20 minuter. I alla undersökningar uppkom samma fenomen, nämligen att 
några av deltagarna inte fyllde i enkäterna helt, ett internt bortfall. Detta kan bero på olika 
saker. Några uppgav att de inte kunde koncentrera sig så pass länge som krävdes, några 
tröttnade helt enkelt och ville inte mer medan andra valde att hoppa över vissa test som ansågs 
för krångliga eller svåra.  
 
Om liknade studier ska genomföras igen kan det vara att rekommendera att inte ha för många 
enkäter åt gången som deltagarna ska fylla i. Detta ger en effekt av att en del helt enkelt 
tröttnar, vilket i sin tur leder till att svaren kanske inte blir helt sanningsenliga eller de kanske 
till och med uteblir helt. Även här gäller det dock att påpeka att det är av stort värde för 
undersökningen om alla deltagare fyller i alla frågor så sanningsenligt de bara kan.  

 
Implikationer 
I denna studie framkom en del blandade resultat. Några av de resultat som framkom visade på 
ett signifikant samband mellan faktorerna fysisk aktivitet och psykologiskt välbefinnande. 
Andra resultat visade tendenser åt detta håll. Som ovan nämnt är åldersgruppen 65 år och 
äldre inte lika starkt representerad inom just detta forskningsområde. Detta kan påverka 
resultatet på en rad olika sätt. Att inte åldersgruppen har varit så representerad innan gör det 
svårt att göra några jämförelser eller andra analyser med andra studier.  
 
Hade det funnits tidigare forskning och enkäter som varit anpassade efter åldersgruppen hade 
det varit lättare att göra jämförelser eller på annat sätt resonera om varför resultatet blev som 
det blev. Trots att denna studie inte enbart visar på samband mellan fysisk aktivitet och 
psykiskt välbefinnande är detta något som den större delen av forskningen ändå står fast vid. 
Att det har många fördelar såväl fysiskt som psykiskt att röra på sig finns det mycket 
forskning som stärker. Detta är ett faktum som tycks gälla även för äldre personer. Att 
uppmuntra äldre att börja eller fortsätta röra på sig är därför en viktig uppgift för samhället 
och för föreningar. Det är viktigt att de äldre ser fysisk aktivitet som något positivt och som 
något som de kan ha stor nytta av. Genom att på olika sätt marknadsföra olika typer av fysisk 
aktivitet och dess fördelar ökar möjligheterna att även få den äldsta generationen att röra på 
sig mer. Fysisk aktivitet ska inte ses som något skrämmande som endast är till för yngre, utan 
genom en god marknadsföring kan budskapet nå fram att fysisk aktivitet är något som är 
roligt och nyttigt för alla oavsett ålder.  
 
För många äldre kan den sociala delen vara en avgörande faktor. En förening som på ett bra 
sätt kan ge en trygg, rolig och social miljö för äldre att röra på sig har ett stort och ständigt 
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växande område att ta del av. Att förena fysisk aktivitet med en social sammankomst är ett 
utmärkt alternativ för att få aktiviteten mer attraktiv för de äldre. Kombinationen av att röra på 
sig för att må bättre samt att umgås med nya och gamla vänner är ett bra koncept. Föreningar 
runt om i Sverige har här en viktig uppgift.  
 
Fortsatt forskning 
Som tidigare nämts är åldersgruppen 65 år och äldre inte representerad i så stor utsträckning 
inom just detta forskningsområde. Eftersom antalet människor som är 65 år eller äldre 
ständigt ökar är detta en viktig del av den kommande forskningen. Det gäller att ta reda på om 
de faktorer som påverkar yngre människor vad gäller fysisk aktivitet och psykiskt 
välbefinnande även gäller för äldre människor. Vad finns det för likheter och skillnader 
mellan de olika grupperna? Eftersom människan åldras både fysiskt och psykiskt är det 
rimligt att tro att det även kan ske vissa förändringar i de faktorer som påverkar oss. 
Forskningens uppgift blir först och främst att kartlägga vilka dessa faktorer är för den äldre 
åldersgruppen. Därefter kan forskningen gå vidare. Här gäller det exempelvis att ta reda på 
vad denna åldersgrupp lägger i ett begrepp som psykiskt välbefinnande. På liknande sätt vore 
det även av värde att ta reda på vad fysisk aktivitet egentligen betyder för de äldre. Hur 
medvetna är de exempelvis om att det finns hälsofördelar att hämta endast genom att ta 
dagliga promenader? Viktigt här är även att ta hänsyn till de hinder som de äldre upplever sig 
ha. En viktig del av forskningen blir därför att försöka finna sätt att övervinna dessa hinder. 
 
Nästa steg bör vara att anpassa de instrument som idag finns för att mäta såväl fysisk aktivitet 
som psykiskt välbefinnande så att dessa bättre är anpassade till de äldre. Detta görs genom att 
de faktorer som är viktiga för just denna åldersgrupp sätts i fokus samt genom att anpassa 
exempelvis frågorna i enkäterna så att de känns relevanta och lättbegripliga för gruppen. Det 
är viktigt att se till vilka förutsättningar och hinder som karaktäriserar just denna grupp. 
 
Vidare har forskningen en stor uppgift i att förmedla vidare den kunskap som forskas fram. 
Det gäller att informationen sprids vidare så att de som verkligen berörs av den får ta del av 
den. Egentligen borde detta ämne vara något som berör alla då vi förr eller senare på ett eller 
annat sätt kommer i kontakt med åldrandet, hos någon annan eller hos oss själva. Att 
resultaten görs lättillgängliga och lättförståliga känns därför naturligt. Ju mer information och 
kunskap som sprids ut desto fler är det som kan jobba preventivt för att motverka fysiska och 
psykiska ålderstecken och för att ålderdom ska vara synonymt med fortsatt psykiskt 
välbefinnande.  
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Bilaga 1. 
 

 
 
 
 
Studie: Friskt åldrande och ökad livskvalité 
 
Är du mellan 65 – 78 år och vill prova på enklare fysisk träning för ett bättre 
välbefinnande? 
Hälsoteamet Halmstad och Högskolan i Halmstad söker personer som är 
intresserade av att delta i detta hälsoprojekt. 
Kriterier: 

• 65-78 år 
• Ej höftopererad (protes),  
• Ej ha problem med hjärtat eller har pacemaker 

 
Projektet kommer att starta så snart alla grupper är klara (v.40) och pågå under  
8 v. Alla deltagare kommer under projektets gång genomgå enklare fysiska tester 
samt fylla i frågeformulär som berör den fysiska hälsan samt beskriva den egna 
upplevelsen av de fysiska övningarna.  
Deltagarna kommer att delas in i tre grupper varav en kommer att vara 
kontrollgrupp. De personer som hamnar i de aktiva grupperna kommer att utföra 
fysiska aktiviteter 2ggr/v (ca 10min/gång) på Högskolan i Halmstad eller hos 
Hälsoteamet på Hvitfeldtsgatan 14. 
Intresseanmälan: 
Namn: 
________________________________________________________________ 
 
Adress: 
________________________________________________________________ 
 
Telefon nr: 
________________________________________________________________ 
Skickas till: 
Hälsoteamet Halmstad  
Hvitfeldtsgatan 14 
302 34 Halmstad 
 
Ring  eller maila oss gärna om du har några 
frågor eller om du vill anmäla dig : 
035 -15 64 40 
info@halsoteamethalmstad.se 
Vänliga Hälsningar  
Ulrika Karlsson & Camilla Larsson 
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Samtyckesformulär 
Motion och Hälsa-studien 

 
 
 
 
 
 

Undertecknad har tagit del av skriftlig forskningspersonsinformation och har haft 
möjlighet att ställa kompletterande frågor. Samtyckte lämnas till deltagande i studien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
_____________________________________________________________________ 
 
Namn: 
_____________________________________________________________________ 
 
Pers.nr: 
____________________________________________________________________ 
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ÖVNINGAR TÄNK PÅ:  UPPLÄGG: 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Knäböj- djupa knäböj korrekt ställning av fot,knä och höft      20x3 20x3 40x2 60x1 60x1 60x2 60x2 60x2 
    korrigera fotställning vid pronation            40x1 40x1       
    naturlig svank                       
    aktivera bål/magmusklerna                      
    max ner till 90 grader i knäböj                      
                           
2 Vadpress- lätt böjda ben stå på tå med lätt knäböj      20x3 20x3 20x3 40x2 40x2 40x2 60x2 60x2 
    lika belastning på bägge fötterna                      
    aktivera bål/magmusklerna                      
    arbeta dynamiskt                      
                           
3 Vadpress- djupare knäböj arbeta med en djupare knäböj       20x3 20x3 20x3 40x1 40x1 40x2 40x2 40x2 
                 20x1 20x1       
                           
4 Utfall dynamiska utfall      20x2 20x2 40x1 40x1 40x1 40x2 40x2 40x2 
    upprätt hållning i överkropp          20x1 20x1 20x1       
    en fot på tå bak, en på plattan                      

    
håll gärna stöd med en hand på 
handtaget                      

                           

5 Höftlyft 
ligg på matta på golvet, fötterna på 
plattan      40x2 40x2 40x3 40x3 60x2 60x2 60x2 60x2 

    arabeta med att lyfta bäckenet uppåt                      

    
pressa fötterna i plattan, "dra" mot 
rumpan                      
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