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SAMMANFATTNING 

Bakgrund:I samband med åldrandet sker många förändringar hos äldre. Förändringarna 

kan vara kroppsliga, psykologiska eller sociala vilket kan ha en negativ inverkan på äldres 

välbefinnande. En högre medellivslängd leder således till en ökning av den globala äldre 

befolkningen vilket ställer ytterligare krav för att förbättra äldres välbefinnande. Problem: 

En stillasittande livsstil eller en bristande tillgång till meningsfulla aktiviteter kan leda till 

uppkomst av olika sjukdomar eller att de äldre upplever nedstämdhet. Syfte: Att översiktligt 

kartlägga betydelsen av aktivitet för välbefinnande hos äldre människor. Metod: En allmän 

litteraturöversikt baserad på fyra kvalitativa, fem kvantitativa och fyra mixade artiklar. Tre 

övergripande teman identifierades: betydelse för det själsliga välbefinnandet, betydelse för 

det kroppsliga välbefinnandet samt betydelse för det sociala välbefinnandet. Resultat: 

Aktiviteter har visat sig påverka äldre människors kroppsliga, själsliga och sociala 

välbefinnande. Positiva effekter som de äldre upplevde genom att delta i olika aktiviteter var 

förbättrad rörlighet, minskad smärta, förbättrad sömn och aptit, förbättrat humör, ökad 

självkänsla, förmåga att hantera stress,  motverkade känsla av ensamhet samt upplevde en 

känsla av tillhörighet. Slutsats: Aktivitet ansågs vara ett viktigt verktyg för att kunna 

uppleva välbefinnande. Kunskap kring aktivitets betydelse för välbefinnandet bör 

uppmärksammas för att de äldre ska få uppleva meningsfullhet under de sista levnadsåren. 

 Nyckelord: Aktiviteter, allmän litteraturöversikt, , välbefinnande, äldre människor   



 

 

ABSTRACT 

Background: In connection with ageing, many changes occur in the elderly. These changes 

can be physical, psychological or social which can adversely affect the well-being of the 

elderly. A higher average life expectancy thus leads to an increase in the global elderly 

population, which imposes further demands to improve on the well-being of the elderly. 

Problem: A sedentary lifestyle or lack of access to meaningful activities can lead to the 

emergence of different illnesses or that the elderly may experience depression.  Aim: To map 

out the importance of activity on the well-being of the older person. Method: A general 

literature review based on four qualitative, five quantitative and four mixed articles. Tre main 

themes were identified: importance for the mental well-being, importance for the physical 

well-being, and importance for the social well-being. Results: Activities have shown to 

affect the physical, mental and social well-being of the elderly. Some positive effects that the 

elderly experienced by participating in different activities were improved mobility, reduced 

pain, better sleep and appetite, improved mood, increased self-esteem, ability to handle 

stress, counteracting loneliness and experiencing a sense of belonging. Conclusion: Activity 

was considered an important tool for experiencing well-being. Knowledge about the 

importance of activity on the well-being of the elderly should be noted in order for the elderly 

to experience meaningfulness during the last years of life. 

Keywords: activities, general literature review, the elderly, well-being, 
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1 INLEDNING 

Examensarbetet handlar om aktivitets betydelse för välbefinnande hos äldre vilket var ett av 

de intresseområden som föreslogs av Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens 

Högskola. Åldrandet är en övergång i livet som ger utrymme för många förändringar. 

Förändringar kan vara fysiska, psykiska eller sociala. För att kompensera för de fysiologiska 

förändringarna är det viktigt att de äldre är aktiva. Åldrandet kan medföra många 

begränsningar hos den äldre människan. Dessa begränsningar minskar den äldre 

människans förutsättning att klara av vardagen. Intresset för detta ämne har uppstått efter 

många års erfarenhet att arbeta med äldre människor. Jag har upptäckt att många äldre hade 

brist på stimulans i det vardagliga livet. En annan anledning  är att under den 

verksamhetsförlagda placeringen som genomfördes inom äldreomsorgen märktes att många 

äldre klagar över brist på tillgång till aktivitet. Vårdpersonalens höga arbetsbelastning och  

tidsbrist gjorde att dagliga uppgifter såsom medicinering, hygien och nutrition prioriterades. 

Att inte få tillgång till aktiviteter som kan vara meningsfulla för hälsan och välbefinnandet 

kan orsaka lidande vilket i sin tur kan leda till olika sjukdomstillstånd.  

Det kan vara lärorikt att skapa kunskaper om hur äldres välbefinnande kan förbättras. Detta 

område kan också vara av stort intresse för alla blivande sjuksköterskor eftersom andelen 

äldre i befolkningen ökar och de flesta är multisjuka. I takt med att befolkningen ökar finns 

det ett ökat behov av kunskap som kan bidra till vård som gynnar äldres välbefinnande. 

2  BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs en åldrande befolkning, den åldrande människan, aktivitet, fysisk 

aktivitet, sjuksköterskans ansvar för omvårdnad, teoretiskt perspektiv, tidigare forskning 

gällande aktivitets inverkan samt problemformulering.  

2.1 En åldrande befolkning  

Den åldrande befolkningen är en stor demografisk global trend som kommer att intensifieras 

under det tjugoförsta århundradet. Andelen äldre (60 år eller äldre) ökade från 9,2 procent 

1990 till 11,7 procent 2013 och förväntas nått 21,1 procent år 2050. Från 1980 till 2010 

upplevde de utvecklade länderna den största och snabbaste ökningen av andelen 

befolkningen i åldern 60år eller äldre, från 15,5 procent till 21,8 procent (FN, 2013).  I 

Sverige har befolkningsstrukturen förändrats med en ökning av antalet äldre vilket kan bero 



 

på en ökad livslängd. År 2028 förväntas Sveriges befolkning att passera 11 miljoner och det 

kommer att vara 309000 fler som är 65 år. År 2028 beräknas 255000 fler äldre som är 80 år 

vilket innebär en ökning med 50 procent. Mäns livslängd ökar snabbare än kvinnor i 

åldersgruppen 80 år och äldre. Idag finns 65 män per 100 kvinnor och om tio år är det 78 

män per 100 kvinnor (SCB, 2018). 

I detta examensarbete valdes åldersgräns utifrån WHO (2002a) beskrivning av äldre där 

äldre benämns från 60 år och över. 

2.2 Den åldrande människan 

Att åldras tillhör livet, det är en långsam process och sker under hela människans levnad. 

Risken för att drabbas av sjukdom ökar med stigande ålder (Dehlin, Hagberg, Rundgren, 

Samuelsson & Sjöbeck, 2000). Åldrande är en övergång som kan innebär förluster av olika 

slag och innefattar biologiska, sociala och psykologiska förändringar hos den åldrande 

människan. Den biologiska dimensionen handlar om förlust i kroppsfunktioner präglas av 

trötthet, muskelsvaghet, värk i lederna samt nedsatt syn- och hörselförmåga. Med stigande 

ålder ökar sjukdomar och funktionsnedsättning vilket gör att de äldre blir mer beroende av 

hjälp för att klara av vardagen. Den psykologiska dimensionen handlar om nedsatt 

minnesfunktion. Den sociala dimensionen handlar om förlust av partner och det sociala 

nätverket vilket kan också leda till förändring i dagliga rutiner. Förlusten av en partner kan 

leda till att de äldre upplever ensamhet och isolering vilket kan ha en negativ påverkan på 

hälsa och välbefinnande (Nygren & Lundman, 2014).  

Åldrande beskrivs utifrån tre begrepp; successful ageing, active ageing och healthy ageing. 

Succesive ageing används inom olika vetenskapliga discipliner för att beskriva ett gott 

åldrande. Successful ageing kan ses som ett tillstånd eller en process. Succesful ageing som 

en process innebär att även personer med både sjukdomar och andra svårigheter kan 

inkluderas i ett gott åldrande (Nygren & Lundman, 2014). Active ageing beskrivs som en 

process av det goda åldrande vilket ger möjlighet för de äldre att inse deras kraft för både den 

fysiska och mentala hälsan (WHO, 2002b). Att vara aktiv innebär att fortsätta delta i det 

sociala, ekonomiska, kulturella och ändliga sammanhanget. Målet med active ageing är att 

de äldre ska ha en förlängd livslängd genom att uppleva fysisk och psykisk hälsa samt goda 

mänskliga kontakter. Healthy ageing ingriper levnadsvanor och beteendefaktorer som kan 

påverka åldrandet positivt eller negativt. Till exempel rökning, fysisk aktivitet, övervikt och 

alkoholintag. Healthy ageing eller hälsosamt åldrande kan också påverkas av andra faktorer 

som den sociala relationen det vill säga relationen till släktingar, vänner och familj. Inom 

omvårdnad är resiliens en förutsättning för hälsosamt åldrande eller healthy ageing. 

Resiliens innebär hur en individ kan anpassa sig till förluster eller förändringar samt förmåga 

att klara av och återhämta sig efter svårigheter (Nygren & Lundman, 2014). 

I takt med att människans ålder ökar stiger även antalet personer som lever ensamma och 

känner sig ensamma (Nygren & Lundman, 2014). Ensamhet beskrivs som negativa känslor 

kring det sociala livet. 32% av alla som är 60 år eller äldre bor ensamma. Från och med 80 

års ålder är de ensamboende mest kvinnorna medan motsvarande ålder för män är 90 år 



 

(SCB, 2014). Det finns ett samband mellan ohälsa och ensamhet. Känsla av ensamhet ökar 

risken för att drabbas av psykisk öhälsa som depression, funktionshinder eller dödlighet ( 

Perissiontto, Stijacic Cenzer & Covinsky, 2012). 

I Socialtjänstlagen (SOSFS 2001:453) står det att socialtjänsten har ett ansvar att verka för 

att äldre människor ska får möjlighet att leva och bo självständigt samt ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Enligt Socialtjäntslagen (SOSFS 2001: 453) 

kapitel 5 § 4 står att Socialtjänstens omsorg om äldre ska riktas på att äldre människor får 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den nya lagen betonar vikten av värdigt liv och 

välbefinnande. Värdighet innebär att de äldre har rätt att leva sitt liv utifrån sin identitet och 

personlighet. Välbefinnande innebär att känna trygghet och meningsfullhet (Johansson, 

Linna, Nihlen, Engelhard, Granberg, Pettersson, Axelsson, Bråkenhjelm, Svedberg, Arleko & 

Olofsson, 2009). 

2.3 Aktivitet  

Aktivitet är alla de uppgifter en person gör för att sysselsätta sig. Aktivitet är viktigt för att 

utveckla och behålla hälsan. Vilken typ av aktivitet som är betydelsefull och bidrar till hälsa 

varierar mellan individer. Deltagande i aktivitet kan påverkas av både omgivning och 

personliga faktorer som ålder, kön, social bakgrund, motivation, livsstil, vanor och utbildning 

(Fänge & Carlsson, 2010). Aktivitet beskrivs som att vara aktiv i olika sysselsättningar samt 

kontakter med andra människor (Dehlin et al, 2000). Det framkommer att de flesta äldre 

som flyttar till boende menar att de har begränsad tillgång till meningsfulla aktiviteter; de 

vanligaste aktiviteter är att titta på tv, läsa tidningar eller lyssna på radio (Andersson, 

Pettersson & Sidenvall, 2005). En förutsättning för det goda åldrandet är att en individ ska 

fortsätta vara aktiv med de sysselsättningar hen hade i medelåldern. Det är viktigt att en 

individ hittar aktiviteter som kan ersätta pensionering samt förlust av nära och kära. 

Möjlighten att kunna njuta av ålderdom ökar om äldre fortsätta delta i olika områden upp i 

åldrarna. Genom att fortsatta delta i livet och det som hör dit kommer då att leda till lycka 

och tillfredsställelse (Hagvighurt, 1961).  

2.3.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan definieras som all kroppsrörelse som är en följd av 

skettmuskulatursammandragning och resultera i en ökad energi förbrukning (SBU, 2007). 

Fysisk aktivitet kan variera från dagliga promenader, joggning, simning, gymnastik, cykling 

och kan minska riskfaktorer som högt blodtryck, övervikt och insulinresistens. Även en lägre 

grad av fysisk aktivitet har en positiv effekt på hjärtats cirkulation, blodtryck, metabola 

faktorer och musklernas förbränning (Ericson & Ericson, 2012). Otillräcklig fysisk aktivitet 

kan leda till förekomst av sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtinfarkt, diabetes, vissa 

cancerformer, benskörhet och övervikt (Blair, 1997). På grund av åldrande och stillasittande 

livsstil upplever äldre ofta en minskning av fysisk funktion samt en ökning i hälsobesvär 

(Chen, Chen, Hsu & Tseng, 2007). Stillasittande livsstil är en riskfaktor för kroniska 

sjukdomar vilket är den ledande orsaken till både sjuklighet och förtida död i Sverige. Dessa 



 

kan också medföra stora konsekvenser för hälsan samt extra kostnader för samhället i stort 

(SBU, 2007). 

2.4 Sjuksköterskans ansvar för omvårdnad 

Sjuksköterskan som vårdare har en uppgift att hjälpa patienten att få en ökad livskraft och 

uppleva välbefinnande trots sjukdom. Detta kan vara möjligt genom att sjuksköterskan har 

en insikt om patientens livsvärld det vill säga om vad hälsa och välbefinnande betyder för 

denne och hur sjukdomen kan påverka upplevelsen av meningsfullhet. Genom att ha 

livsvärlden som utgångspunkt kan sjuksköterskan förstå vad välbefinnande innebär för 

patienten och vilka hinder finns för denne att uppleva välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterskan (SSF, 2017) beskrivs 

sjuksköterskans roll i professionen vars syfte är att bidra till en patientsäker vård. Enligt 

denna kompetensbeskrivning är sjuksköterskans ansvarområde omvårdnad. Sjusköterskan 

har ett uppdrag att se till att patienten får vård som vilar på vetenskaplig grund. 

Sjuksköterskan har ett anvar att utgå från en en humanistisk människosyn där målet är att 

skapa en helhetsbild om patientens hälsosituation. Detta kan innefatta kunskap om 

patientens behov och problem rörande aktivitet och rörlighet, smärta, nutrition, elimination, 

sömn och vila, hygien och även det psykosociala behovet. Hen ska vid behov kontakta andra 

yrkeskategorier. Sjuksköterskan har ett uppdrag att fatta beslut som kan erbjuda människor 

möjlighet att förbättra, upprätthålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem samt 

uppleva välbefinnande (SSF,2017) 

Sjuksköterskan ska arbeta i enlighet med författningar, lagar och andra styrdokument (SSF, 

2017). Sjuksköterskans roll och ansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 

Inom lagen uppges skyldigheter och ansvar för alla sjukvårdspersonal där målet är att vården 

ska ges med respekt för patientens självbestämmande och integritet. I lagen framkommer det 

att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och vården ska ges till hela 

befolkningen på samma vilkor. Utifrån lagen ska hälso- och sjukvårdspersonal ge 

information till patienter om deras hälsotillstånd samt eventuella metoder för vård och 

behandling.  

Enligt ICN:s etiska kod (SSF, 2014) har Sjuksköterskan en uppgift att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Dessutom har sjuksköterskan ett personligt 

ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens samt bidra till en vårdmiljö som främjar ett etiskt 

förhållningssätt. Vidare menas att omvårdnad ska ges med respekfullt och inte begränsas av 

socialstatus, tro, ålder, kultur, ursprungsland, politisk åsikt, kön, funktionsnedsättning eller 

andra värderingar. 



 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv  

Utgångspunkt till detta examensarbete är Erikssons (2000) teori om välbefinnande och 

hälsa. Det vårdvetenskapliga perspektivet kommer användas  i detta arbete för att diskutera 

resultatet. 

En helhetssyn på människor år utgångspunkten inom vårdvetenskap och vårdforskning. 

Denna syn innebär att människan består av kropp, själ och ande. I mötet med människan 

inom vården är denna helhet som ska förstås. Genom att förstå de delarna kan helheten 

också förstås (Eriksson, 1991). 

Välbefinnande beskrivs ihop med hälsa som ett integrerat tillstånd av friskhet, sundhet och 

välbefinnande. Hälsa är på det sättet relaterad till hela människan och kan redogöras som en 

upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet är ett tecken på hälsa och har två 

betydelser. Det första innebär psykisk sundhet eller att en individ är klok och oförvillad. Det 

andra betyder hälsosam vilket kan kopplas till individens förmåga att anpassa sig till den 

aktuella situationen och handling. Friskhet handlar om en frånvaro av de fysiska tecken på 

ohälsa. Sundhet och friskhet kan uppskattas av både patienten och vårdare. Välbefinnande 

innebär att finna sig väl, en känsla av välbehag eller en känsla av hälsa. Det utgår från en 

persons livsvärld och kan uttrycka en känsla hos den individen. Vidare beskrivs 

välbefinnande som en förutsättning för människan att uppleva hälsa och kan relaterad till 

upplevelse av mål, makt, meningsfulhet samt grad av medvetenheten (Eriksson, 2000). 

Välbefinnande beskrivs i förhållande till den ontologiska hälsomodellen. I denna modell 

beskrivs hälsa utifrån tre dimensionerna; görande, varande och vardande. I den görande 

dimensionen handlar människan för att uppleva hälsa där ohälsa kan ses som ett hinder. 

Varande dimensionen präglas av att människan vill uppleva välbefinnande eller inre balans. 

Människan handlar för att tillgodose sina behov. Den varande dimensionen handlar om att 

människans förmåga att hantera olika påfrestningar och försonas med livets omständigheter 

(Eriksson, 2015a). Välbefinnande förklaras som upplevelse av mening, motivation, vilja samt 

präglas av verklig och upplevd hälsa. Detta innebär att en individ som befinner sig på denna 

nivå visar inga fysiska tecken på ohälsa och upplever inte illabefinnande (Eriksson, 2014). En 

individ kan uppleva välbefinnande trots tecken på fysisk ohälsa (Eriksson, 2000). 

Vårdpersonal har som huvuduppgift att hjälpa patienten sköta om sina kroppsliga behov och 

välbefinnande eftersom upplevelser av tillfredställelse är ett grundläggande mänskligt 

tillstånd. För att kunna leva ett liv med sundhet, friskhet och välbefinnande krävs det att 

kropp, själ och ande mår bra. Vidare menas att människan längtar efter gemenskap med 

andra människor och vill ge och få kärlek (Eriksson, 2015b). 

Hälsa beskrivs som ett mångdimensionellt begrepp vilket grundas från människosyn. För att 

uppleva hälsa måste det finnas balans mellan kropp, själ och ande. Tillståndet hälsa kan 

kännetecknas som en upplevd känsla av välbefinnande eller en känsla av tillfredsställelse. 

Vidare identifieras två typer av hälsobegrepp, det teoretiska och praktiska begreppet. Det 

teoretiska handlar om hälsa utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet och det praktiska 

berör målsättningen med vården. Varje människa måste sträva efter kongruens mellan det 

praktiska och teoretiska hälsobegreppet (Eriksson, 2000). 



 

2.6 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av vetenskapliga artiklar som handlar om 

generella effekter av aktivitet för personer som är under 60 år. 

Det finns ett tydligt och viktigt samband mellan aktivitet och mental hälsa (Happell, & 

Platani-Phung, 2011; Brooks & Magnusson, 2007; Liu, Li, Li & Zhang, 2017). Aktivitet är 

allmänt erkänt som ett verktyg för riskförebyggande, sjukdomshantering och återhämtning 

hos människor (Happell & Platani-Phung, 2011). I en studie framgår att aktivitet bidrar till 

förbättrat humör, ökad energinivå samt förbättrat självförtroende. Kontakt med naturen via 

skogspromenader bidrar till avslappning (Liu, Li, Li & Zhang, 2017). Aktivitet kan också ses 

som ett tillfälle för att slappna av och umgås med vänner (Brooks & Magnusson, 2007).  

Aktivitet har en positiv inverkan på den fysiska hälsan. I en experimentell studie visade 

resultatet en skillnad i upplevelse av smärta och trotthet mellan interventions- och 

kontrollgruppen. Deltagarna i interventionsgruppen upplevde mindre smärta, blev starkare 

och mer aktiva till följd av ett 12 veckors träningsprogram än deltagarna i kontrollgruppen 

(Reis, Pereira, Diniz, de Castro Filha, dos Santos, Ramallo & Garcia, 2018). 

Det finns ett positiv samband mellan träning och depressiva symtom (Jonsdottir,  Rödjer, 

Hadzibajramovic, Börjesson & Ahlborg, 2010; De Mello, Lemos, Antunes, Bittencourt, 

Santos-Silva & Tufik, 2013; Lira, Passos, Poyares, Santana, Teixeira, Thomateli dos Santos, 

Tufik, Tulio de Mello & Youngstedt, 2014; Halliday, Miles, Marsh, Kotecha & Alessandra, 

2017). Fysisk aktivitet kan påverka kroppens metabolism, minska depression samt förbättra 

sömn hos patienter med kronisk sömnlöshet (Lira et al, 2014). Träning har en terapeutisk 

effekt på depressiva symtom och ångest. I en brasiliansk studie visade resultatet en skillnad i 

upplevelse av depression och ångest mellan personerna som var aktiva och de med 

stillasittande livsstil. Personerna som var mer aktiva hade mindre risk att drabbas av ångest 

och depression jämfort med de inaktiva (De Mello et al, 2013). En Svensk studie visade ett 

tydligt samband mellan fysisk aktivitet, stress, depressiva symtom, ångest och utbrändhet. 

Resultatet visade en skillnad i upplevelse av stress, depression, ångest och utbrändhet mellan 

personerna som var mer aktiva och de som var mer stillasittande. De mer aktiva upplevde 

mindre stress, depression, ångest och utbrändhet än de med stillasittande livsstil (Jonsdottir, 

Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson & Ahlborg, 2010). I en studie framkom det att de äldre 

som lider av depression upplevde mindre depression och ångest efter ett åtta veckors 

träningsprogram (Halliday & al, 2017). 

Deltagande i aktivitet kan främja den psykologiska funktionen (Conner, De Young & Silvia, 

2018; Kaimal & Ray, 2017). I en studie för att undersöka samband mellan kreativ aktivitet, 

humör och engagemang visade resultatet att deltagarna kände sig mer pigg och blomstrande 

följande dagar när de rapporterade mer engagerade än dagar utan (Conner, De Young & 

Silvia, 2018). En studie undersökte samband mellan konsttillverkning och självtillit. Självtillit 

bedömdes före och efter deltagande. Resultatet visade en positiv påverkan på självtillit hos 

deltagarna (Kaimal & Ray, 2017). Att delta i fritidsaktiviteter i grupp bidrar positivt till 

självtillit och förmågan att klara det dagliga livet. I en experimentell studie visade resultatet 

en skillnad på självtillit samt förmågan att klara aktivitet i det dagliga livet mellan 

interventions- och kontrollgruppen (Byeong-Jo, Soo-Min & Hae-Yeon, 2017). 



 

2.7  Problemformulering 

Den globala äldre befolkningen ökar i snabbt takt där de västländska länderna förväntas få 

den största ökningen vilket ställer mer krav på hälso- och sjukvården. I Sverige har antalet 

äldre ökat på grund av högre medellivslängd. Åldrande är en process som kan ge upphov till 

biologiska, psykologiska och sociala förändringar. Med stigande ålder ökar risken för de äldre 

att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättning. På grund av åldrande och stillasittande 

livsstil är de äldre utsatta för olika hälsobesvär. Inaktivitet eller brist på meningsfulla 

aktiviteter kan leda till att de äldre upplever nedstämdhet i vardagen vilket kan påverka deras 

välbefinnande. Stillasittande livsstil är också en riskfaktor för många kroniska sjukdomar 

vilket är den ledande orsaken till både sjuklighet och förtida död i Sverige. Dessa kan också 

medföra stora konsekvenser för den äldres hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar 

att aktivitet har positiva effekter och det gäller människor generellt. Aktivitet är erkänd som 

ett viktigt faktor för riskförebyggande, sjukdomshantering och återhämtning. Deltagande i 

aktivitet kan förbättra livskvalitet genom att det bidrar till bättre sömn, bättre rörlighet, 

minska depressiva symtom och ångest. I Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska framkommer det att sjuksköterskan har ett ansvar att identifiera patientens 

fysiska, psykiska och sociala omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska också fatta beslut som 

kan öka möjlighet för patienten att uppehålla sin hälsa samt känna välbefinnande. Genom att 

översiktligt kartlägga betydelsen av aktivitet för välbefinnande hos de äldre människor kan 

en ökad förståelse för ämnet skapas. Kunskap om aktivitets betydelse kan användas av 

sjuksköterskan för att utföra god omvårdnad vilket i sin tur kan hjälpa de äldre människor att 

känna välbefinnande. 

3 SYFTE 

 

Syftet är att översiktligt kartlägga betydelsen av aktivitet för välbefinnande hos äldre 

människor. 

4 METOD  

Examensarbetet beskriver aktivitets betydelse för välbefinnande hos äldre människor. 

Avsikten med detta arbetet är att få en ökad förståelse samt en djupare kunskap kring detta 

intresseområde. Den valda metoden för denna studie är en litteraturöversikt beskriven av 

Friberg (2017) som syftar till att kartlägga kunskapsläget inom ett specifikt område vilket kan 

vara inom vårdvetenskaplig område eller inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Det kan 



 

också vara lämpligt att undersöka ett problemområde som är av intresse för forskare utifrån 

både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vidare menas att litteraturaturöversikt grundas på 

val av vetenskapliga artiklar som berör ett avgränsat intresseområde inom vårdvetenskap 

vilket kan också vara av betydelse för vidare forskning. En litteraturöversikt kan göras som 

ett självständigt arbete för att skapa kunskap via litteratur (Friberg, 2017). Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes.  

4.1 Urval och Datainsamling   

Aktuell litteratur för detta examensarbete är främst artiklar som publiceras i vetenskapliga 

tidskrifter och rapporter som publiceras av högskolor och universitet. Sökningarna efter 

vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna CINAHL PLUS och Pubmed som innehåller 

omfattande artiklar inom vårdvetenskap och medicin. Genom att använda olika databaser 

ökar möjligheten att hitta en ökad mängd av vetenskapliga artiklar som kan vara till nytta för 

detta examensarbete. Sökord som elderly, seniors, the old, older adults, wellbeing, subjective 

wellbeing, physical activity, exercise, social activity, activity, interview, qualitative 

approach användes i olika kombinationer. Sökord kombinerades med hjälp av de booleska 

söklogikerna där de grundläggande operaterna AND och OR användes. Enligt Friberg (2017) 

syftar en boolesk söklogik på att ringa in alla möjliga synonymer av ett sökord. Operatorn 

AND kan användas för att hitta artiklarna som innehåller de förenade orden. Vidare menas 

att OR kan användas vid sökning av begrepp som har olika synonymer vilket innebär att 

resultatet kan visa alla dokument som innehåller antingen en eller både ord. OR kan också 

användas vid sökning av ord som inte kan trunkeras.  

Inledande sökning gjordes genom att läsa titlar och abstracten för att identifiera artiklar som 

skulle kunna användas. Innan själva sökningen gjordes en avgränsning. Avgränsningar var 

fulltext, peer-reviewed för publicerade vetenskapliga artiklar, årtal 2007-2017, 2008-2018 

eller 2008-2017 för att hitta aktuell forskning samt för att minska antal träffar. Friberg 

(2017) menar att vid avgränsning är det viktigt att vara omsorgsfull för att kunna välja ut 

artiklarna som är relevanta för det studerade området samt motivera valet av artiklar. 

Inklusionskriterier var både kvantitativa och kvalitativa artiklar rörande aktivitets betydelse 

för välbefinnandet  hos äldre människor. Framförallt skulle artiklar handla om äldre 

personer över 60 år och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier var icke-vetenskapliga, 

artiklar som saknades etiska övervägande. se bilaga A. Sökning av vetenskapliga artiklarna 

begränsades utifrån både inklusions- och exklusionskriterier och genom att läsa titel, 

abstract, metod, syfte och det första stycket i diskussion. Även manuella sökningar har 

utförts. Detta gjordes genom att titta på referenslistor av liknande studier och sedan 

granskades artiklarna utifrån studiens syfte. Fyra artiklar hittades via manuell sökning och 

sammanlagt blev det tretton artiklar. se bilaga A. 



 

4.1.1 Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet måste dessa kvalitetsgranskas. De valda vetenskapliga 

artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån ett antal frågeställningar föreslagna av Friberg (2017). 

Frågeställningar varierar utifrån vilken forskningsansats artiklarna har (Fribberg, 2017). 

Dessa frågor finns i bilaga C. 

Studierna med mixad design räknades som kvalitativ ansats och bedömdes utifrån de 

kvalitativa frågeställningarna. Varje artikel kvalitetsgranskades var för sig och varje fråga 

räknades som två poäng. Ett rätt svar utan anmärkning räknades som två poäng, delvis rätt 

svar räknades som ett poäng och noll betyder att ingen av de kriterierna är uppfyllda. 

Slutligen räknades den totala poängen och omvandlades till procent. 80% motsvarar hög 

kvalitet, 70% motsvarar medel och 60% motsvarar en låg kvalitet. Ingen av de valda 

artiklarna hade 60% eller lägre. Varje enskild artikels poäng finns redovisade i Bilaga B. Efter 

kvalitetsgranskningen återstod 13 artiklar till analys. 

4.2 Dataanalys och genomförande   

De insamlade artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017) analysmetod för 

litteraturöversikt som skedde i tre steg. Första steget var att läsa varje artikel var för sig flera 

gånger för att kunna förstå innehållet bättre. Det andra steget blev att identifiera likheter och 

skillnader i de teoretiska utgångspunkterna, syfte, metodologiska tillvägagångssätt och 

analysgång. Det tredje steget var att göra en sammanställning av likheter och skillnader i 

resultatet.  

I detta examensarbete användes fyra kvalitativa artiklar, fem kvantitativa artiklar och fyra 

mixade artiklar.  Artiklarna skrevs ut i pappersform för att underlätta läsning samt för att 

göra anteckningar. Artiklarna markerades med olika färgkoder utifrån ansats. Röd för 

kvalitativ, grön för kvantitativ och gul för mixad design för att lättare urskilja dem. Sedan 

lästes varje artikel var för sig flera gånger för att kunna förstå innehållet och sammanhanget 

bättre. Ett översiktsdokument över artiklarnas resultat sammanfattades i ett separat 

dokument för att kunna användas senare. Analysprocessen fortsatte med steg två där 

studiernas likheter och skillnader avseende syfte och metod identifierades. Studiernas 

karaktäristika jämfördes utifrån syfte, ursprungsland, val av metod och urval. Detta gjordes 

för att bedöma hur väl examensarbetes syfte och metod stämmer överens med de valda 

studierna. En annan anledning var för att bedöma hur resultatet från de valda studierna 

skulle vara applicerbara. Därefter identifierades likheter och skillnader i studiernas resultat. 

De kvalitativa studierna jämfördes inte med kvantitativa studier. Kvantitativa studiers 

resultat presenterades genom att fokusera på deras statistiska innebörd. Kvalitativa studiers 

resultat presenterades med fokus på tema. Friberg (2017) menar att genom att fokusera på 

färre perspektiv blir det lättare att hitta viktiga aspekter samt underlätta dataanalysen. Ett 

kritiskt förhållningssätt har varit i beaktande i enlighet med Friberg (2017) avseende val av 

artiklarna och översättning. Subteman sammanställdes genom att läsa meningar i texter som 

bedömts höra samman. Utifrån innehållet i subteman skapades tre teman. 



 

4.3 Etiska överväganden 

Detta examensarbete  är en litteraturöversikt där tidigare granskade artiklar har använts. 

Enligt Polit och Beck (2016) är det viktigt att vara objektivt och undvika egna tolkningar. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det oetiskt för en forskare att manipulera data, fabricera 

resultat eller plagiera.  I detta examensarbete har etiska forskningsregler och riktlinjer 

efterföljts utifrån Vetenskapsrådet. Texterna har lästs flera gånger för att förstå innebörden 

bättre och för att undvika egna tolkningar. Rätt översättning av texter eftersträvades. För att 

undvika feltolkning av texter har olika lexikon och synonymordböcker använts. För att uppnå 

tillförlitlighet i detta arbete har bara artiklar som genomgått kritiskt granskning " peer-

review” använts. Enligt CODEX (2017) handlar kritiskt granskning om att ser till att de 

vetenskapliga kraven är uppfyllda. I detta arbete har hänsyn tagits till referenshantering 

genom att använda APA style. Referenser användes för att minska risken för plagiering samt 

skilja på egna åsikter och andra källor. 

5 RESULTAT   

I detta avsnitt presenteras likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat var 

för sig. Resultatet av de kvantitativa och kvalitativa studierna presenteras ihop utifrån tre 

teman; betydelse för det själsliga välbefinnandet, betydelse för det kroppsliga 

välbefinnandet samt betydelse för det sociala välbefinnandet. 

5.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte 

Sju av de kvalitativa studierna undersökte vilken effekt deltagande i fritidsaktivitet hade på 

välbefinnandet hos äldre (Chin, Irwin, Kim, Kim & Kim, 2015; Jarmorski, Ormsby & Stanley, 

2010; Masser, Pachana & Scott, 2015; O’Shea & Leime, 2012; Tzanidaki & Reynolds, 2011; 

Phinney, Moody & Small, 2014; Abbott-Chapman & Mackean, 2012). Samtliga studier hade 

aktivitet och äldre med i syftet (Chin, Irwin, Kim, Kim & Kim, 2015; Jarmorski, Ormsby & 

Stanley, 2010; Masser, Pachana & Scott, 2015; O’Shea & Leime, 2012; Tzanidaki & Reynolds, 

2011; Phinney, Moody & Small, 2014; Abbott-Chapman & Mackean, 2012). Någon som skilde 

studiernas syfte åt var typer av aktiviteter och kön. En studie undersökte vilken effekt 

regelbunden kontakt med naturen via trädgårdsarbete hade samt hur dessa kunde främja 

åldrande (Masser et al, 2015). En studie undersökte olika tankar, upplevelser, kunskaper, 

attityder och erfarenheter avseende deltagande i fritidsaktiviteter hos äldre kvinnor (Chin et 

al, 2015). En studie undersökte äldre mäns erfarenheter av att delta i ett samhällsbaserat 

fritidsaktivitetsprogram (Jarmorski, Ormsby & Stanley, 2010) 

Tre kvalitativa studier undersökte vilken inverkan deltagande i konst- och hantverksaktivitet 

hade för välbefinnande (O’Shea & Leime, 2012; Tzanidaki & Reynolds, 2011; Phinney et al. 

2014). Något som skilde artiklarna åt var kön och de olika dimensionerna av välbefinnande. 



 

En studie undersökte effekterna av ett samhällsbaserat konstprogram för det fysiska, 

emotionella och social välbefinnande (Phinney et al, 2014). En studie undersökte vilket 

betydelse deltagande i konst- och hantverksaktiviteter hade för välbefinnandet hos äldre 

kvinnor (Tzanidaki & Reynolds, 2011). En studie undersökte vilken betydelse deltagande i en 

konstfestival hade hos äldres välbefinnande (O’Shea & Leime, 2012) 

Fem kvantitativa studier undersökte vilken effekt fysisk aktivitet hade för välbefinnande 

(Hung & Lee, 2011; Algilani, Blomberg, Brummer, Kihlgren, Schoultz, Schoultz & Österlund-

Lagerström, 2015; Ku, Fox, Liao, Sun & Chen, 2016; Ciairano, Liubicich & Rabaglietti, 2010; 

Olsson, Hurtig-Wennlöf & Nilsson, 2014). En studie undersökte samband mellan olika 

intensitet av fysisk aktivitet, stillasittande beteende och subjektiv välbefinnande (Ku et al, 

2016). (2015) En studie undersökte vilken effekt orientering som aktivitet hade för åldrande 

samt deras motivation till att hålla sig aktiva (Algilani et al, 2015).  

En studie undersökte vilken effekt att delta i en studiecirkel hade för inverkan på 

välbefinnandet (Åberg, 2016). Ytterligare en studie undersökte vilken betydelse en 

samhällsbaserad socialgrupp hade hos äldre (Abbott-Chapman & Mackean, 2012). 

5.2 Likheter och skillnader i studiernas metod 

Nedan presenteras likheter och skillnader i studiernas utifrån land och kön, ansats samt 

datainsamling och urval. 

5.2.1 Likheter och skillnader bland land och kön  

Tre utav de 13 studierna genomfördes i Sverige, varav två av dem använde sig av kvantitativ 

metod (Åberg, 2016; Olsson et al, 2014;) och en var av mixad metod (Algilani et al, 2015). Två 

studier var genomförda i Taiwan och både studierna använde sig av kvantitativ metod (Ku et 

al, 2016; Hung & Lee, 2011). Tre studier genomfördes i Australien, varav två av dem var av 

kvalitativ metod (Abbott-Chapman & Mackean, 2012; Jamorski et al, 2010) och en var av 

mixad metod (Masser et al, 2015). En studie genomfördes i Korea och studien använde sig av 

en kvalitativ metod (Chin et al, 2015). En studie genomfördes i Canada och använde sig av en 

mixad metod (Phinney et al, 2015). En studie var genomförd i Italien och användes en 

kvantitativ metod (Ciairano, et al, 2010). En studie genomfördes i Grekland och användes en 

kvalitativ metod. Ytterligare en studie var genomförd i Irland och användes en mixad metod 

(O’Shea & Leime, 2012). 

Tio utav de tretton studierna deltog både kvinnor och män (Hung & Lee, 2011; Phinney et al, 

2015; Åberg, 2016; Ciairano, et al, 2010; Olsson et al, 2014; Abbott-Chapman & Mackean, 

2012; Masser et al, 2015; Ku et al, 2016; O’Shea & Leime, 2012; Algilani et al, 2015). I två av 

studierna deltog bara kvinnor (Tzanidaki & Reynolds, 2011; Chin et al, 2015) och i en studie 

deltog endast män i undersökningen (Jamorski et al, 2010). 



 

5.2.2 Likheter och skillnader bland ansatser  

De kvalitativa studierna använde sig av olika metoder beroende på ansatsens grund. Samtliga 

fyra studier av dessa använde sig av intervjuer (Chin et al, 2015; Jamorski et al, 2010; 

Tzanidaki & Reynolds, 2011; Abbott-Chapman & Mackean, 2012) I tre av studierna 

genomfördes djup semi-strukturerade intervjuer (Chin et al, 2015; Jarmorski et al, 2010; 

Abbott-Chapman & Mackean, 2012). Två av de fyra studierna använde sig av grundad teori 

för att analysera data (Chin et al, 2015; 2012; Abbott-Chapman & Mackean, 2012). En studie 

använde en beskrivande kvalitativ ansats (Jarmorski et al, 2010). En studie använde en 

tolkande fenomenologisk analys (Tzanidaki & Reynolds, 2011).  

Fem utav tretton studier använde en kvantitativ metod (Hung & Lee, 2011; Chin et al, 2016; 

Åberg, 2016; Ciairano et al, 2010; Olsson et al, 2014). Samtliga studierna använde sig av olika 

datainsamlingsmetoder. Två studier genomfordes en enkätbaserad surveyundersökning 

(Hung & Lee, 2011; Åberg, 2016). En studie använde sig av en longitudinell metod (Ku et al, 

2016). I en studie genomfordes en experimentell undersökning (Ciairano et al, 2010). En 

studie använde en tvärsnittssmetod (Olsson et al, 2014). 

I fyra av studierna användes en mixad metod . Gemensamt för alla dessa studier är att 

kvantitativa data samlades in via en surveyundersökning och kvalitativa data via intervjuer 

(Masser et al, 2015; Algilani et al, 2015; O’Shea & Leime, 2012; Phinney et al, 2015).  I en 

studie samlades in kvalitativa data via intervjuer med öppna frågor (Masser et al, 2015). I en 

studie samlades in kvalitativa data via fokusgrupp diskussion och data analyserades via 

innehållsanalys (Algilani et al, 2015). I en studie samlades in kvalitativa data via 

djupintervjuer och data analyserades via innehållanalys (O’Shea & Leime, 2012). I en studie 

samalades in kvalitativa data via gruppintervjuer med semi-strukturerade frågor och data 

analyserades via tolkande beskrivande analys. Pilot studie genomfördes innan enkäter 

skickades (Phinney et al, 2015).   

5.2.3 Likheter och skillnader bland datainsamling och urval 

Urval av deltagare var olika för alla fyra kvalitativa studier. I en studie genomfördes intervju 

med kvinnor, frivilligt rekryterades från olika boenden ( Chin et al, 2015). Deltagarna 

rekryterades från olika samhällsbaserade fritidsaktiviteter grupper drevs av kommunen 

(Jarmorski et al, 2010). Deltagarna valdes från två olika fritidsaktiviteter center, en drevs av 

krykan och den andra av socialtjänsten (Tzanidaki & Reynolds, 2011). I en studie valdes 

deltagarna från olika aktivitetsgrupper (Abbott-Chapman & Mackean, 2012).  

Datainsamling och urval varierar mellan de kvantitativa studierna. I en surveyundersökning 

valdes respondenterna ut utifrån information hämtades från Föreningsaktivitets register, 

total befolkningens register, Befolkningens utbildnings register och Yrkesregister. Enkäterna 

skickades hem till respondenterna (Åberg, 2016).  I en enkätbaserad surveyundersökning 

användes ett proportionellt kvoturval för att välja ut respondenter 0ch undersökningen 

genomfördes i sex olika parker i Tapei, en stad i Taiwan. Metabolic equivalent (MET) 

användes för att bedöma träningsintensitet. Träningsnivå beräknades utifrån 

träningsintensitet och övningsfrekvens. Välbefinnande bedömdes av The General Well-Being 



 

schedule (GWB) skala (Hung & Lee, 2011). I en experimentell studie valdes deltagarna ut från 

ett boende (Ciairano, et al, 2010). I två studier användes en kvoturval för att välja ut 

respondenter (Hung &  Lee, 2011; Chen et al, 2016). I en longitudinal studie samlades in data 

i två faser. Den första fasen skedde år 2009 via djupintervjuer. Den andra fasen skedde via en 

surveyundersökning och mätning ( Ku et al, 2016). I en studien besvarades enkäter på plats 

och data samlades mellan Februari och April 2007 (Hung & Lee 2011). 

Datainsamling och urval var olika för alla fyra mixad metod. Respondenterna rekryterades 

från olika senior grupper och samhällsbaserad trädgårdsarbete grupper som erhölls från 

Queensland Universitets databas. Enkäter besvarades via online eller hemskickades per post 

(Masser et al, 2015). Hälsotillstånd och fysisk aktivitet bedömdes av Frändin-Grimby activity 

skala (FGAS). Välbefinnande bedömdes av EQ-5D-5 L, tarmhälsa bedömdes av 

Gastrointestinal symptoms rating skala (GSRS). Ångest och depression bedömdes av 

Hospital Anxiety and depression skala (HADS) och Health Index (HI) bedömde övergripande 

hälsa (Algilani et al, 2015). I en studie valdes deltagare ut från olika grupper involverades i en 

konstfestival och enkäter skickades hem per post (O’Shea & Leime, 2012). I en studie 

rekryterades deltagare från en aktivitetsgrupp och enkäter besvarades på plats (Phinney et al, 

2015). 

5.3 Likheter och skillnader i studiernas resultat 

Resultatet av de kvantitativa och kvalitativa studierna presenteras ihop utifrån tre teman: 

betydelse för det själsliga välbefinnandet, betydelse för det kroppsliga välbefinnandet samt 

betydelse för det sociala välbefinnandet. 

5.3.1 Betydelse för det själsliga välbefinnandet 

Att delta i fritidsaktiviteter i grupp eller enskilt bidrar positivt till de äldres själsliga 

välbefinnandet på olika sätt. I fyra kvalitativa studier, en kvantitativ studie och tre studier 

med mixad metod visade resultatet att de äldres självkänsla ökade genom att lära sig spela 

musikintrument, måla och engagera sig i konst eller slöjdhantverk (Chin et al, 2015; 

Jamorski et al, 2010; O’Shea & Leime, 2012; Reynolds och Tzanidaki, 2011; Masser et al, 

2015; Phinney et al, 2014; Ciairano, Liubicich & Rabaglietti, 2010; Abbott-Chapman & 

Mackean, 2012). I en studie beskrev de äldre att deltagande i fritidsaktivitet som att lära sig 

spela ett musikintrument gav ökade färdigheter och tilltro till den egna förmågan att klara 

något nytt. På grund av detta kände de sig trygga att testa andra instrument (Chin et al, 

2015). Meningsfulla aktiviteter för samhället gjorde att de äldre kände sig betydelsefulla 

(Jamorski et al, 2010). De äldre berättade att deras självkänslor ökade genom att utveckla 

sina talanger och kunde visa upp dem för andra (O’Shea &  Leime, 2012). Självkänsla 

beskrevs som resultat av ett gott arbete och känslor av att vara kompetent. De äldre berättade 

att de var nöjda att se resultaten av deras kreativa verk vilket ökade deras självkänsla 

(Reynolds & Tzanidaki, 2011). Det framkom att genom att engagera i ett konstarbete gav det 

en känsla av att bli utmanad vilket gjorde att de utvecklades sina färdigheter och förmågor 

(Phinney et al, 2014). I en kvantitativ studie visade resultatet en skillnad i självkänsla mellan 



 

kontrollgruppen och interventionsgruppen. Självkänsla ökade i interventionsgruppen från 

3.65 till 3,79 och minskade i kontrollgruppen från 3,40 till 2, 58 (Ciairano et al, 2010). De 

äldre berättade att medlemskap i gruppen tydde på att de var privilegierade och samtidigt 

fick de möjligheten att visa sina kunskaper och färdigheter. Framförallt fick vissa äldre 

möjligheten att arbeta som volontärer vilket gav dem chansen att hjälpa de mindre 

privilegierade. På grund av detta var de nöjda vilket ökade deras självkänsla (Abbott-

Chapman & Mackean, 2012). 

Fritidsaktivitet hade en positiv inverkan på de äldre personers själsliga välbefinnande. I två 

kvalitativa studier och fyra studier med mixad metod förknippades deltagande i aktivitet med 

glädje och positiv energi (Chin et al, 2015; Algilani et al, 2015; Masser et al, 2015; O’Shea & 

Leime, 2012; Phinney et al, 2014; Abbott-Chapman & Mackean, 2012). I en annan studie 

beskrev de äldre att de upplevde tillfredställelse genom att måla. Detta gjorde dem glada och 

ökade intresset för att försätta delta i programmet (O’Shea & Leime, 2012). Aktivitet beskrevs 

som ett tillfälle att ha roligt och kände sig lyckliga (Algilani et al, 2015). Trädgårdsarbete 

beskrevs som något som bidrog till att de äldre blev glada genom kontakt med naturen. 

Framförallt hade konst en positiv påverkan på det själsliga välbefinnandet genom att det 

fungerade terapeutiskt mot negativa känslor (Masser et al, 2015). I en studie sågs konst som 

ett medel för att motverka negativa känslor som stress och oro (Phinney et al, 2014). De äldre 

berättade att gruppaktivitet gjorde möjligt för dem att glömma sina sorger vilket i sin tur 

fungerade som en terapi (Abbott-Chapman & Mackean, 2012). 

I tre studier med mixad metod och en kvalitativ studie framkom det att aktivitet ledde till en 

ökad känsla av att vara engagerade vilket hade en positiv påverkan på de äldres själsliga 

välbefinnande (Algilani et al, 2015; Phinney et al, 2014; O’Shea & Leime, 2012; Abbott-

Chapman & Mackean, 2012). Det framkom att de äldre tyckte att det var roligt att ha 

någonting att se fram emot. Detta gav dem motivation att vara stark både kroppsligt och 

mentalt (Phinney et al, 2014; O’Shea & Leime, 2012). I en studie kände de äldre sig 

privilegierade att engagera sig i ett aktivitetsprogram vilket gjorde dem glada (Algilani et al, 

2015). I en studie menades att deltagande i olika gruppaktiviteter gav dem motivation och 

vilja att vara pigga vilket in sin tur förbättrade deras välbefinnande (Abbott-Chapman och 

Mackean, 2012) 

I tre kvantitativa studier visade resultatet att det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet 

genom motionsträning intensitet och olika dimensioner av välbefinnande (Ku et al, 2016; 

Hung & Lee, 2011; Olsson et al, 2014). I en  studie var måttlig till kraftig intensitet fysisk 

aktivitet direkt relaterad till alla dimensionerna av välbefinnande med undantag för material 

och miljö välbefinnande (β=0.19-0.24). Vid justering av modellen för lätt intensitet fysisk 

aktivitet fanns ingen skillnad avseende generella, fysiska och självständiga välbefinnande. 

Det framkom inte heller någon skillnad för varken det sociala eller själsliga välbefinnande 

(β=0.20-0.24). Stillasittande tid visade ingen skillnad på de olika dimensionerna av 

välbefinnande (ku et al,  2016).  Resultatet uppvisade att 82% av respondenterna som tyckte 

att deras träningsfrekvens var hög hade en positiv välbefinnande (β=0.13, P<0.01). Det 

framkom att att mer än 50% av både kvinnor och män som tyckte att deras fysisk 

aktivitetsfrekvens var hög upplevde ett positivt subjektiv välbefinnade (Olsson et al, 2014). 

Ingen statistisk skillnad uppvisades (I Hung & Lee, 2011). 



 

I tre kvalitativa studier och tre studier med mixad metod förknippades deltagande i aktivitet 

med ett sätt att kunna hantera negativa känslor eller coping(Chin et al, 2015; Reynolds & 

Tzanidaki, 2011; Masser et al, 2015; Phinney et al, 2014; Algilani et al, 2015; Abbott-

Chapman & Mackean, 2012). Det framkom att de äldre använde fritidsaktivitet som en resurs 

för att hantera stress och bibehålla positiva känslor (Chin et al, 2015). I studie nämnde en 

deltagare som förlorade sin make att fritidsaktiviteter gjorde möjligt för henne att glömma 

sina sorger genom att fokusera på själva konsten (Reynolds & Tzanidaki, 2011). I en studie 

framkom det att trädgårdsarbete väckte positiva känslor och minskade stress hos de äldre via 

kontakt med naturen (Masser et al, 2015). Coping beskrevs som resultat av att hantera 

smärta och andra obehag som kan förekomma med livet (Phinney et al, 2014). Coping 

beskrevs som att uthärda och förbättra humör (Algilani et al,  2015). Coping beskrevs som ett 

sätt att hantera negativa känslor som kunde uppstå på grund av övergångar upplevda efter 

förluster av arbetet, social status och inkomster (Abbott-Chapman & Mackean, 2012). 

5.3.2 Betydelse för det kroppsliga välbefinnandet 

I tre studier med mixad metod och en kvalitativ studie visade resultatet att aktivitet i grupp 

eller enskilt främjade det kroppsliga välbefinnandet (Chin et al, 2015; Masser et al, 2015; 

Algilani et al, 2015; Phinney et al, 2014). I samband med aktivitet visade de äldre en 

förbättring med avseende rörlighet och också upplevde mindre smärta (Chin et al, 2015). I en 

studie visade resultatet att utomhusaktivitet gjorde att de äldre blev mer aktiva, orkade mer 

och blev starkare. Vidare framkom det att deras sömn och aptit förbättrades genom 

skogspromenad (Algilani et al 2015). De äldre menade att skötsel av växter var ett sätt att 

vara aktiv och slappna av (Masser et al, 2015). Det framkom att de äldre tyckte att det var 

roligt att ha någonting att se fram till. Detta gav dem motivation att vara stark kroppsligt 

vilket hjälpte de att klara av vardagen (Phinney et al, 2014). Genom att delta i en fysisk 

aktivitet som idrott tydde på att de var fysiska starka vilket in sin tur påverkade det 

kroppsliga välbefinnandet (Algilani et al, 2015).  

5.3.3 Betydelse för det sociala välbefinnandet 

I tre kvalitativa studier, en kvantitativ studie och två studier med mixad metod sågs aktivitet 

som utfördes i gemenskap med andra äldre som ett verktyg att för att motverka känsla av 

ensamhet (Chin et al, 2015; Jamorski et al, 2010; O’Shea & Leime, 2012; Reynolds & 

Tzanidaki, 2011; Phinney et al, 2014; Åberg, 2016). Fritidsaktivitet minskade depression och 

ensamhet. Dessa positiva upplevelser uppmuntrade till att spendera mer tid med varandra 

(Chin et al, 2015). I en studie menades att deltagande i en kreativ aktivitet gav möjligheten 

att träffa deltagare från olika delar av landet (O’Shea & Leime, 2012). Det framkom att 

aktivitet gav de äldre anledning att lämna sina hem (Phinney et al, 2014). I en kvantitativ 

studie framkom det att deltagande i ett icke- formell lärande program hade en positiv 

inverkan på äldres välbefinnande. Detta gav möjligheten för dem att motverka ensamhet och 

isolering. 43% av respondenterna höll med att deras känslor av välbefinnandes ökade, 23 % 

höll med att deras upplevelser av välbefinnande ökade och 11% angav ingen ökning (Åberg, 

2016). De äldre var glada och nöjda genom sociala kontakter vilket gjorde möjligt för dem att 

glömma sina bekymmer ( Chin et al, 2015). I en studie menade de äldre att de kände sig 



 

lyckliga på grund av den sociala förbindelsen och avslappnad atmosfär som skapades 

(Jamorski et al, 2010). 

I fyra kvalitativa studier och fyra studier med mixad metod framkom det att aktiviteter 

främjade social kontakten mellan deltagarna (Chin et al, 2015; Jamorski et al, 2010; O’Shea & 

Leime, 2012; Reynolds & Tzanidaki, 2011; Algilani et al, 2015; Masser et al, 2015; Phinney et 

al, 2014; Abbott-Chapman & Mackean, 2012). De äldre talade att en av de viktigaste 

orsakerna att delta i fritidsaktiviteter var att öka den sociala kontakten. Detta gav dem 

chansen att få nya vänner eftersom de flesta hade förlorat sina sociala nätverk på grund av 

pensionering. Den sociala kontakten uppmuntrade dem att tillbringa merparten av sina tider 

tillsammans. De äldre hade möjligheten även att inkludera sina familjermedlemmar i 

gruppen vilket förstärkte relationen (Chin et al, 2015). Det framkom att de äldre värderade 

möjligheten att bilda social kontakter hög eftersom detta gav dem chansen att få nya vänner 

vilka ansågs som familjemedlemmar (Jamorski et al, 2010). Det framkom att deltagande i 

större social arrangemang såsom till exempel kontfestivaler gav dem möjligheten att träffa 

människor i samma situation med gemensamma intresse vilket ökade den sociala kontakten. 

Framförallt träffade de också deltagare från andra delar av landet (O’Shea & Leime, 2012). 

Det framkom att den sociala kontakten med andra människor motiverade de äldre att stanna 

kvar i gruppen (Reynolds & Tzanidaki, 2011). Resultatet visade att den sociala kontakten 

ökade genom att de äldre fick nya vänner som de kan behålla när de blir inaktiva (Algilani et 

al, 2015). Resultatet visade att den sociala kontakten ökade där de äldre träffade andra 

deltagare från olika aktivitetsgruppen rund om i landet. Deltagande i detta konst 

programmet gav dem också möjligheten att se vad andra gruppmedlemmar har gjort och 

delade åsikter vilket i sin tur förstärkte relationen inom och utanför gruppen (Masser et al, 

2015). Medlemskap i en aktivitetsgrupp blev ett tillfälle för de äldre att öka sina sociala 

kontakter genom att skapa nya vänner (Abbott-Chapman & Mackean, 2012). 

6 DISKUSSION 

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion i vilken förs en diskussion om examensarbetes 

urval och datainsamling, dataanalysen och genomförande följt av etikdiskussion kring de 

etiska övervägande som tagits genom examensarbete. Sedan diskuteras resultatet utifrån 

både det vårdteoretiska perspektivet och tidigare forskning. Slutligen presenteras förslag på 

vidare forskning och slutsats. 

6.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden för detta examensarbete är allmän litteraturöversikt beskriven av Friberg 

(2017) vilket är bra för att kartlägga kunskapsläget inom ett visst fält. En styrka med denna 

metod är att både kvantitativa och kvalitativa data  inkluderades i analysen. Enligt Polit och 



 

Beck (2016) är kvalitativ data berättande där tonvikt läggs vid människors erfarenheter 

medan kvantitativa data handlar om numerisk information samlades in via mätningar och 

analyserades statistiskt. Att genomföra en allmän litteraturöversikt kring aktivitets betydelse 

för välbefinnandet hos äldre ansåg vara ett bra val för detta examensarbete eftersom det 

fanns begränsade tillgång till kvalitativa studier kring det valda ämnet. Friberg (2017) menar 

att med en allmän litteraturöversikt kan redan berarbetat material analyseras och 

sammanställas för att producera ett nytt resultat. Detta är lämpligt för ett examensarbete 

med begränsad tid. Enligt Friberg (2017) är en svaghet med denna metod att det kan finnas 

risk för selektivt urval vilket kan påverka resultatet. Ett annat alternativ skulle därför ha 

kunnat vara att göra en systematisk litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2016) är en 

systematisk litteraturstudie viktigt inom praktiskt kliniskt arbete där fokus läggs på evidens-

baserad patientvård. Vidare menas att metaanalys, en typ av systematisk litteraturöversikt är 

en viktigt faktor inom evidens-baserad patientvård vilket resultat från andra studier inom 

samma intresseområde kan kombineras  och analyseras statistiskt. På grund av 

tidsbegränsning har en allmän litteraturöversikt genomförts. Friberg (2017) menar att en 

allmän litteraturöversikt inte är lika omfattande som en systematiskt litteraturöversikt. 

Merparten av artiklarna som användes för analysen hittades i både CINAHL PLUS och 

Pubmed databaser. Enligt Polit och Beck (2016) är CINAHL PLUS specialiserad på 

omvårdnadsforskning, innehåller fulltext och även andra liknande publiceringar som är 

skrivna på engelska. Vidare menas att en fördel med att använda CINAHL PLUS är att en 

forskare kan hitta andra referenser som kan vara till nytta för ett arbete. De flesta artiklarna 

som hittades i Pubmed baserades på effekterna av fysisk aktivitet för välbefinnandet hos 

äldre. För att inte avvika från det vårdvetenskapliga perspektivet hade merparten av de 

artiklarna valdes bort. Detta var en svaghet som kunde påverka resultatet. 

Författaren har valt att inkludera artiklar som uppfyllde följande urval: fulltext, peer-

reviewed för publicerade vetenskapliga artiklar, årtal 2007-2018. Enligt Polit och Beck (2016) 

har peer-reviewed tidskrifter högre kvalitet än tidskrifter utan peer-reviewed. Fyra artiklar 

hittades via manuell sökning. För att dubbelkolla om artiklarna var peer-reviewed  har de 

olika tidskrifterna kontrollerats vilket visade att artiklarna var granskades. En styrka är att 

alla artiklar svarade på syftet. Urval avgränsades till publiceringar mellan 10 år och 11 år för 

att hitta de aktuella kunskapläget samt utöka sökningsramen. Endast artiklar som var 

skrivna på engelska valdes ut. Detta innebär att artiklar som var skrivna på andra språk och 

skulle vara relevanta för detta arbete uteslutits. Detta är en svaghet som kunde har påverkat 

resultatet. 

Valda artiklarna fokuserade på aktivitets betydelse för upplevelse av välbefinnandet hos äldre 

och berörde olika typer av aktiviteter. Artiklarna handlade om fysisk aktivitets, fritidsaktivitet 

samt social aktivitets påverkan på välbefinnandet. Genom att inkludera olika typer av 

aktiviteter kunde en helhetsbild av aktivitets betydelse för välbefinnandet skapas.  

I analysen valdes 13 artiklar utav de artiklarna 5 var kvantitativa, 4 kvalitativa och 4 mixad 

metod. På grund av brist på kvalitativa forskningsstudier beaktades endast den kvalitativa 

delen i mixad metod vilket ökade antalet kvalitativa artiklar . Detta är en styrka eftersom 

deltagarnas upplevelser beaktades. Att kombinera både kvantitativa och kvalitativa 



 

tillvägagångssätt kan ge ett bättre resultat än att använda bara en metod. Från de kvalitativa 

artiklarna identifierades både teman och subteman vilket var tidskrävande. Genom att 

använda olika färgar för varje tema underlättade arbetet. 

Trovärdighet är ett kriterium som används för att utvärdera en studies kvalitet. Det innebär 

att forskaren själv har ett ansvar att föra endast fakta som speglar deltagarnas erfarenheter 

och inte sin egna uppfattning. Trovärdighet innebär i vilken utsträckning ett resultat av en 

given studie är sanningsenligt. Det innefattar andra aspekter som giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Polit & Beck, 2016). I detta examensarbete har både datainsamlingen och 

analysen enligt Fribergs (2017) beskrivning efterföljts. Trovärdigheten kan bedömas hög 

eftersom endast artiklar som är granskade användes för analys och samtliga artiklar 

besvarade syftet på något sätt. En annan styrka är att alla artiklarna kvalitetgranskades 

utifrån frågeställningar föreslagna av Friberg (2017). Fokus har också lagts på olika typer av 

aktiviter och hur dessa påverka välbefinnande hos äldre. Detta innebär att flera olika 

komponenter behandlades. Endast äldres perspektiv valdes under hela skrivprocessen. En 

svaghet kan vara att både datainsamling och analys gjordes av en författare vilket kunde öka 

risken för bias. Polit och Beck (2016) menar att bias är en brist som inte kan undvikas i en 

studie och kan även påverka en studies giltighet och trovärdighet. Vidare menas att det finns 

ingen studie utan bias och den som är viktigt är att forskare har ett ansvar att minimera 

risken för bias och samtidigt överväga detta vid tolkning av data. Ett annat probem som 

skulle uppstå är att alla artiklarna som valdes ut var skrivna på engelska. Vid översättning till 

svenska kan språkliga missförstånd uppkommit vilket in sin tur kan påverka resultatet. 

Feltolkning kan också ses som en svaghet där översättning av ett ord från engelska till 

svenska kan ge upphov till en annan mening. Även synonymer till liknande ord kan innebära 

något annat på svenska. Till exempel "orienteering ” har synonymer  "rådgivning” eller  

"anpassning”. Författare har targits hänsyn till referenshantering enligt APA-style. Erikson 

(2015) menar att referenser är ett vertyg att övertyga en läsare samt ökar trovärdighet i ett 

skrivande. 

Giltighet innebär hur väl en forskare undersöker det som är avsett att undersökas. Giltighet 

kan också utvärdera en forskningsdatas kvalitet (Polit & Beck, 2016). En styrka är att 

författaren har varit objektiv under hela skrivprocessen. En annan styrka är att en 

översiktstabell om hur sökningen genomfördes finns i en sökmatris. Även en 

sammanfattning av de artiklarna som valdes ut för analysen redovisades i en artikelmatris. 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning ett resultat av en given studie kan användas 

inom en grupp av personer utöver de som är involverade i den aktuella studien. I kvantitativa 

studier används begreppet generaliserbarhet och i kvalitativa studier använda överförbarhet 

(Polit & Beck, 2016). En styrka är att likheter identifierades mellan studiernas resultat vilket 

innerbär att resultatet skulle vara överförbart till viss grad. En svaghet är att detta 

examensarbete innefattade studier från västländer och andra länder med olika kultur som 

Korea och Taiwan. Studierna genomfördes i Taiwan och Korea kan vara en svaghet för 

överförbarheten på grund av kulturella skillnader. Detta innebär att resultatet inte kan 

appliceras i västländer eftersom kulturella skillnaderna kan påverka hur de äldre såg på 

deltagande i aktivitet. En svaghet kan vara att visa studier använde få deltagare vilket innebär 

en begränsning för att resultatet skulle vara applicerbara. En annan svaghet kan vara att 



 

aktivitet i sig är omfattande vilket innebär att varje aktivitet kan har olika påverkan på de 

äldres välbefinnande. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras likheter och skillnader avseende syfte, metod samt resultatet av de 

studierna i examensarbetet. 

6.2.1 Diskussion om studiernas karaktäristika 

Sju utav de åtta kvalitativa studier undersökte vilken inverkan deltagande i fritidsaktivitet 

hade för välbefinnandet hos äldre (Chin et al, 2015; Jarmorski et al, 2010; Masser et al, 2015; 

O’Shea & Leime, 2012; Tzanidaki & Reynolds, 2011; Phinney et al, 2014; Abbott-Chapman & 

Mackean, 2012). En studie undersökte vilket inverkan deltagande i fysisk aktivitet hade på 

välbefinnande (Algilani et al, 2015). En styrka är att samtliga studier hade aktivitet och äldre 

med i syftet vilket gjorde lättare för författare att välja ut studierna till analysen. Vissa studier 

tog hänsyn till genusperspektivet vilket är också en styrka eftersom i vissa länder kvinnor och 

män har inte samma rättigheter. En studie undersökte vilken påverkan trädgårdsarbete hade 

för välbefinnandet (Masser et al, 2015). Tre studier undersökte vilken inverkan deltagande i 

konst- och hantverksaktivitet hade för välbefinnande (O’Shea & Leime, 2012; Tzanidaki & 

Reynolds, 2011; Phinney et al. 2014). Alla åtta kvalitativa studier genomfordes  intervjuer 

(Chin et al, 2015; Jamorski et al, 2010; O’Shea & Leime, 2012; Reynolds & Tzanidaki, 2011; 

Algilani et al, 2015; Masser et al, 2015; Phinney et al, 2014; Abbott-Chapman & Mackean, 

2012). En styrka med intervjuer är att en mängd av information kan samlas in. I fem studier 

genomfordes personliga intervjuer (Chin et al, 2015; Jamorski et al, 2010; O’Shea & Leime, 

2012; Tzanidaki & Reynolds, 2011; Masser et al, 2015; Abbott-Chapman & Mackean, 2012). 

Polit och Beck (2016) menar att en personlig intervju är en data insamlingsmetod vilket en 

interjuare träffar respondenter personligen för att ställa frågor till. Denna metod betraktas ha 

en hög kvalitet eftersom det finns mindre risk för bortfall. I två studier genomfördes 

fokusgrupp intervjuer (Algilani et al, 2015; Phinney et al. 2014). Polit och Beck (2016) skriver 

att fokusgruppintervju är baserad på en grupp diskussion med 5 eller mer deltagare med 

liknande egenskaper som kan bidra till med rikligt information. Intervjuaren styr 

diskussionen enligt en uppsättning frågor som täcker ämnen som ska undersökas. Vidare 

menas att en styrka med fokusgrupp är att intervjuaren kan få många synpunkter under en 

kort tid. En annan fördel är att deltagarna kan påverka varandras svar vilket kan leda till en 

djupare diskussion.  

Fyra utav de fem kvantitativa studiena undersökte vilken effekt fysisk aktivitet hade för 

välbefinnandet hos äldre (Hung & Lee, 2011; Olsson et al, 2014; Ku et al, 2016; Ciairano et al, 

2010). En studie undersökte vilken effekt ett informellt lärande program hade för 

välbefinnandet hos äldre (Åberg, 2016). Samtliga studier hade aktivitet och äldre med i syftet. 

I fyra studier genomfordes en surveyundersökning med enkäter (Hung & Lee, 2011; Olsson et 

al, 2014; Ku et al, 2016, Åberg, 2016). Polit och Beck (2016) menar att fördel med en 

surveyundersökning är att den är flexibel och kan innehålla flera aspekter. Vidare menas att 



 

en svaghet är att forskare inte kan få djupare svar från respondenterna. I en studie 

genomfördes en experimentell design med både kontroll- och interventionsgrupper (Ciairano 

et al, 2010). Polit och Beck (2016) menar att fördel med en experimentell design är att 

resultatet i kontrollgruppen kan användas för att stärka den interventionsruppen. 

6.2.2 Diskussion av skillnader och likheter bland artiklarnas resultat 

Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var att översiktligt kartlägga betydelsen av 

aktivitet för välbefinnande hos äldre människor. Resultatet visade att aktivitet är ett viktigt 

element för att de äldre ska kunna uppleva välbefinnande. Det framkom att aktivitet i alla 

former förbättrar humör, stärker självkänsla, ger motivation, motverkar stress, minskar 

ensamhet, är viktigt för tillhörighetskänslan, avslappning, förbättrar rörlighet, minskar 

smärta samt viktigt för livsviktiga fysiologiska funktioner.  

Resultatet av de kvalitativa studierna visade att aktivitet har en positiv inverkan på de äldres 

självkänsla. Enligt Socialtjänstlagen (SOSFS 2001:453) för äldreomsorg bör vården riktas på 

att de äldre få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Eriksson (2000) beskriver 

välbefinnande tillsammans med hälsa. Hälsa definieras som ett integrerat tillstånd av 

sundhet, friskhet och känsla av välbefinnande. I de kvalitativa studierna framkom det att 

aktivitet var ett verktyg för att öka de äldres självkänsla. De äldre blev starkare som personer, 

motiverade och känner sig säkrare på sig själva genom att delta i olika konst- och 

hantverksaktiviteter. I tidigare forskning beskrivs aktivitet som en viktig faktor för att öka 

självtillit (Liu, Li, Li & Zhang, 2017; Kaimal & Ray, 2017). Eriksson (2000) beskriver 

välbefinnande som någonting som utgår från en persons livsvärld och kan uttrycka en känsla 

av välbehag hos denne. Det benäms i de kvalitativa studierna att de äldre tyckte att de har 

utvecklat sina färdigheter och kompetenser genom att delta i olika aktiviteter inom konst och 

hantverk. På grund av detta blev de stolta över sig själva och kände sig tillfredsställda. 

Hagvighurt (1961) menar att genom att de äldre fortsätter vara aktiv trots ålder kan det leda 

till lycka och tillfredsställelse. Tillfredsställelse enligt Eriksson (2000) är en grundläggande 

mänskligt tillstånd och en förutsättning för att uppleva välbefinnande. De äldres självkänsla 

ökade genom att de utförde meningsfulla aktiviteter för samhället. De äldre fick möjligheten 

att arbeta som volontärer vilket gav dem chansen att hjälpa andra människor. Eriksson 

(2000) skriver att en individ kan uppleva välbefinnande genom att känna sig meningsfull.  

Resultatet av de kvalitativa studierna visade att de äldre upplevde glädje genom att delta i 

olika aktiviteter. Tidigare forskning visade att brist på tillgång till meningsfulla aktiviteter är 

ett problem som finns hos äldre på boende och detta kan leda till att de äldre upplever 

nedstämhet i vardagen (Andersson et al, 2005). Detta överrenstämmer med resultatet som 

tydde på att äldre kan uppleva glädje genom att delta på meningsfulla aktviteter. De äldre var 

glada och nöjda genom den sociala kontakten som skapades med andra medmänniskor. 

Detta kan kopplas till Eriksson (2002) som menar att en individ kan uppleva glädje genom 

gemenskap med sina medmänniskor. De äldre beskrev aktivitet som ett tillfälle att ha roligt 

och kände sig lyckliga. Detta återfinns i tidigare forskning där aktivitet bidrog till förbättrat 

humör (Liu et al, 2017; Conner et al, 2018). Kontakten med naturen och avslappnad atmosfär 

var någonting som de äldre uppskattades påverkade deras mentala välbefinnande vilket stöds 



 

också med tidigare forskning (Liu et al, 2017). I resultatet framkom att de äldre kände sig 

privilegierade att vara med i ett fritidsaktivitetsprogram vilket gjorde att de blev glada. Detta 

gav dem motivation att vara engagerade och piggare. Resultatet kan kopplas till Eriksson 

(2004) som menar att en individ kan uppleva välbefinnande genom att vara motiverad. Det 

framkommer även i tidigare forskning att aktivitet har en positiv påverkan på vardagslivet 

(Conner et al, 2018: Girja & Kendra, 2017).  

Resultatet av de kvalitativa studierna visade det att de äldre använde olika strategi för att 

handskas med den negativa upplevelse som kan förekomma till följd av förlust av makar, 

pensionering eller andra motgångar. De äldre menade att deltagande i meningsfulla 

aktiviteter hjälpte de att anpassa sig till ett nytt liv utan partners. Genom att hantera dessa 

förändringar kan de få kraft att fortsätta leva och detta innebär att de har kontroll och makt 

över sina egna liv. Eriksson (2000) beskriver välbefinnande som makt vilket innebär att 

människan kan uppleva välbefinnande genom att ha kontroll och makt över sitt liv. I 

resultatet framkom det att coping var också en resurs för att hantera stress, depression, 

smärta och andra obehag. I resultatet framkom det att coping var en strategi att hantera 

stress och andra motgångar. Detta kan kopplas till Erikssons (2015) beskrivning av hälsa 

utifrån den varande dimensionen. Vidare menas att på varandetsnivån eftersträvar 

människan att hantera olika påfrestningar och försöker försonas med livet . Denna påverkan 

på hälsa kan öka de äldres känsla av välbefinnande eftersom Eriksson (2014) menar att 

välbefinnande är upplevd hälsa. Det framkom även i tidigare forskning att aktivitet kan 

användas som ett verktyg för sjukdomshantering och återhämtning (Happell, & Platani-

Phung, 2011). Det framkom i tidigare forskning att aktivitet har en terapeutisk effekt på 

depression ( De Mello et al, 2013; Lira et al, 2014; Halliday et al, 2017; Jonsdottir et al, 2010). 

Människor med stillasittande livsstil har lättare att drabbas av depression och ångest än de 

som är mer aktiva (Halliday et al, 2017; Jonsdottir et al, 2010). De äldre berättade att de 

använde aktivitet som ett element för att bibehålla positiva känslor vilket gjorde att de mådde 

bra. Eriksson (2000) beskriver välbefinnande som välmående eller en känsla av välbehag  

I både de kvantitativa och kvalitativa studierna visade resultatet att aktivitet hade en positiv 

påverkan på det kroppsliga välbefinnande genom att de äldre orkade mer, blev piggare, rörde 

sig bättre och blev mer uthålliga. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visade 

skillnad i trötthet och rörlighet mellan interventions- och kontrollgruppen (Reis et al, 2018). 

Resultatet kan kopplas till Eriksson (2002) helhetssyn på människan. Vidare menas att för 

att kunna uppleva välbefinnande krävs att kropp, själ och ande mår bra. Denna effekt av 

aktivitet på kroppen kan öka de äldres upplevelse av helhet och därmed av välbefinnande. 

Resultatet visade att aktivitet främjade kontakten mellan människor. De äldre hade möjlighet 

att kunna delta tillsammans med sina barn och barnbarn vilket ökade den familjen 

relationen. Att har tillgång till närhet och interaktion är ett sätt att ge de äldre människor 

mer kraft och positiv energi. Enligt Socialtjänstlagen (SOSFS 2001:453) bör äldre människor 

får möjlighet att leva och bo självständigt samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Det framkom även i resultatet att den sociala kontakten ökade genom 

att få nya vänner vilket gjorde att de blev glada. Eriksson (2002) menar att människor kan 

uppleva en känsla av glädje i gemenskap med andra medmänniskor. Den sociala kontakten 

uppmuntrade deltagare att tillbringa merparten av sina tider tillsammans och också hjälpte 



 

de att stanna kvar i gruppen. De flesta har förlorat sina social nätverk på grund av förlust av 

makar eller pensioniering och aktivitet sågs som ett sätt att kompensera förlusten. Aktivitet 

förenade de äldre människor med varandra eftersom de hade gemensamt intresse och mål. 

Resultatet kan kopplas till Eriksson (2000) som beskriver välbefinnande som mål. Genom att 

de äldre strävde efter ett uppsatt mål upplevde de välbefinnande. 

I både de kvantitativa och kvalitativa studierna framkom att de äldre upplevde välbefinnande 

genom att motverka känsla av ensamhet. Perissiontto et al. (2012) beskriver ensamhet som 

en negativ känsla i människans social liv och kan öka risken för denne att drabbas av 

depression, ångest eller funkionsnedsättning. Nygren och Lundman (2014) skriver att 

upplevelser av ensamhet är vanligt hos äldre på grund av pensoniering eller förlust av 

partner. Vidare menas att ensamhet har en negativ inverkan på välbefinnande. Detta stärker 

resultatet som visade att meningsfulla aktiviteter i grupper hjälpte de äldre att motverka 

upplevelse av ensamhet.  

6.3 Etiskdiskussion 

I detta examensarbete har de forskningsetiska principerna efterföjts utifrån Vetenskapsrådet 

(2017). Oredlighet i arbetet har förhindrats genom att författaren har haft ett kritiskt 

förhållningssätt vid val av artiklarna. Detta förhållningssätt har också tillämpats för att inte 

medvetet presentera egen åsikt eller förfalska resultat som passar syftet. Trots detta kan det 

finnas risk för selektivt urval enligt Friberg (2017). För att undvika feltolkning av texter har 

olika lexikon och synonymordböcker använts. En svaghet kan vara att ett lexikon kan göra en 

direkt översättning av ett ord vilket kan leda till missuppfattning av en hel mening. Detta kan 

också påverka resultatet. En annan svaghet kan vara att det kan finnas risk för direkt 

översättning eftersom det är svårt att hitta synonymer för vissa order till exempel 

" kongruens”. En styrka i detta arbete är att hänsyn har tagits till referenshantering enligt 

APA style. Erikson (2012) menar att APA-referenssystemet ger frihet i refererandet. 

Samtliga artiklar som kvalitetgranskades hade ett etiskt godkännande vilket kan ses som en 

styrka. Polit och Beck (2016) menar att de mänskliga rättigheterna alltid ska beaktas vid 

studier på människor. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att översiktligt kartlägga betydelsen av aktivitet för 

välbefinnande hos äldre människor. Resultatet visade att aktiviteter i olika former har en 

positiv påverkan på det kroppsliga, själsliga och sociala välbefinnandet. Den kroppsliga 

påverkan visade sig genom förbättrad rörlighet, minskad smärta, förbättrad sömn och aptit 

hos de äldre. Den själsliga påverkan visade sig genom förbättrat humör, ökad självkänsla 

samt förmåga att hantera stress och andra motgångar hos de äldre. Den sociala påverkan 



 

visade sig genom att de äldre motverkade känsla av ensamhet samt upplevde en känsla av 

tillhörighet. Resultatet tydde på att aktivitet kan vara ett viktigt element för att främja 

välbefinnande hos de äldre människor. Förhoppningvis kan resultatet implementeras inom 

hälso- och sjukvården och andra verksamhet för äldreomsorgen där både sjuksköterskor och 

övriga vårdpersonal kan få en djupare kunskap kring ämnet. En ökad förståelse kring 

aktivitets betydelse kan möjliggöra en vård som skulle gynna de äldre människors 

välbefinnande. 

7.1 Förslag för vidare forskning 

Resultatet av detta examensarbete har visat att aktivitet är viktigt för att främja 

välbefinnande hos de äldre. Det vore av intresse att undersöka hur sjuksköterskan kan 

uppmuntra äldre till att delta i olika aktiviteter. I detta examensarbete har författaren 

uppmärksammat att det finns forskning kring aktivitetets betydelse för välbefinnande. Å 

andra sidan saknas tillräckligt forskning med kvalitativa ansatser som skulle belysa mer om 

de äldre människors upplevelser. Ett förslag för vidare forskning skulle vara att göra mer 

kvalitativa studier som undersöka aktivitets betydelse för att främja välbefinnande där fler 

äldre skall intervjuas. Ett annan förslag för vidare forskning skulle vara att undersöka 

faktorer som kan påverka de äldre människors förmåga att fortsätta engagera sig i 

meningsfulla aktiviteter.  
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

Databas Sokord Antal träffar Avgränsning Utvalda artiklar 

 
 CINAHL 

 

The old 
AND activity 
AND well-being 
Qualitative  
 

97 Peer-reviewed 
2007-2018 
Fulltext 
 

The Role of Leisure 
Engagement for 
Health Benefits 
Among Korean Older 
Women. 

 
CINAHL 

 

The old 
AND activity 
AND well-being 
AND qualitative 

27 2010-2017. 
Peer-reviewed 
Fulltext 
 

Older men’s 
participation in 
community-based 
men’s sheds 
programmes 

CINAHL The old 
AND activity 
AND well-being 
AND qualitative 

34 2008-2017. 
Peer-reviewed 
Fulltext 

The impact of the 
Bealtaine arts 
programme on the 
quality of life, 
wellbeing and social 
interaction of older 
people in Ireland. 

 

PUBMED 

 
The old 
AND activity 
AND wellbeing 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2018 
Peer-reviewed 
fulltext 
 
 

Senior orienteering 
athletes as a model of 
healthy aging: a 
mixed-method 
approach. 
 

CINAHL Elderly 
AND exercise 
AND wellbeing 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2017 
Peer-reviewed 
Fulltext. 

 

The relationship 
between exercise 
participation and 
well-being of the 
retired elderly. 

 

CINAHL 
 

 

The old 

AND leisure 

activity 

participation 

AND Well-being 

AND qualitative 

2 2007-2018 
Peer-reviewed 
Fulltext 

Older people's 
perceived health and 
well-being: The 
contribution of peer-
run community 
based organisations. 



 

 

 

 
Manuell sökning 

   The effects of a 
community-Engaged 
Arts Program on 
Older Adults`Well-
being 

PUBMED Elderly or aged or 
older or geriatric 
AND wellbeing 
AND 
Social activities 

177 10years 
Peer reviewed 
Fulltext 
+65years 
 
 

Prospective 
associations of 
objectively assessed 
physical activity at 
different intensities 
with subjective well-
being in older adults. 

Manuell sökning 

 
   Exploring the 

meanings of making 
traditional arts and 
crafts among older 
women in Crete, 
using interpretative 
phenomenological 
analysis. 
 

 
Manuell sökning 
 

   Exploring the health 
and wellbeing 
benefits of gardening 
for older adults. 

CINAHL 
 

 

the old 
AND social 
activities 
AND well-being 
 

 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2018 
Fulltext 
Peer-reviewed. 

Nonformal learning 
and well-being 
among older adults: 
Links between 
participation in 
Swedish study circles, 
feelings of well-being 
and social aspects of 
learning. 

 

Pubmed 

 
 

Subjective 
wellbeing 
AND seniors 
Physical ctivity 

8 2008-2017 
Peer-reviewed 
Fulltext 
65+ 
 

Subjective well-being 
in Swedish active 
seniors and its 
relationship with 
physical activity and 
commonly available 
biomarker. 

Manuell sökning 

 
   The effects of a 

physical activity 
programme on the 
psychological 
wellbeing of older 
people in a 
residential care 
facility: an 
experimental study. 

 



 

 

BILAGA B. ARTIKELMATRIS 

Författare 
   År 
Tidskrift 

Titel Syfte Met0d/Land Resultat Kvalités 
poänger 
och nivå 

Chin, S., Irwin, L., 
Kim, J., Kim, J., & 
Kim, M. (2015) 
 
Health Care for 
Women 
International 
 

 
 
 

 

The Role of 
Leisure 
Engagement 
for Health 
Benefits 
Among 
Korean Older 
Women. 

Att undersöka 
tankar, känslor, 
kunskaper, 
attityder och 
erfarenheter 
avseende 
fritidsaktiviter. 

Kvalitativ studie, semi- 
strukturerad intervju 
med fokusgrupper för att 
undersöka deltagarnas 
tror, känslor, kunskaper, 
attityder och 
erfarenheter om 
fritidsaktivitet. 
 11 kvinnor från 68 år 
deltog i studie. 
Kvinnorna skulle förstå 
frågorna och vara 
koreansk medborgare. 

 
Korea 

Resultatet visade att 
engagemang i 
fritidsaktivitet har 
fysiska, sociala och 
psykologiska fördelar 
hos äldre. Dessa 
faktorer har en 
positiv inverkan hos 
kvinnornas hälsa och 
välbefinnande vilket i 
sin tur kan främja ett 
gott åldrande. 

20/hög 

Jarworski, K., 
Ormsby, J., & 
Stanley, M. (2010). 
 
Health and Social 
Care in the 
Community. 
 

 
 
 
 

Older men’s 
participation 
in community-
based men’s 
sheds 
programmes. 

Att undersöka  
äldre mäns 
erfarenheter 
att delta i  en 
samhällsbaserat 
konst- och 
hantverksprogra
m. 

Kvalitativ studie, semi- 
strukturerad intervju 
med fokusgrupper. 
 
Deltagarna var 5 män 
från 65 år, pensionerade 
och bodde i den 
kommunen där studien 
utfordes. Deltagare 
antog hade kunskap om 
programmet och skulle 
bidra till med 
information. 
 
 
Australien 

Resultatet visade att 
äldre hälsa och 
välbefinnande kan 
främjas genom att 
delta i olika 
activiteter i ett 
samhällsbaserat 
program. 

17/medel 

O’Shea, E., & 
Leime, A.N. (2012). 
 
Ageing & Society 
 

 
 

The impact of 
the Bealtaine 
arts 
programme on 
the quality of 
life, wellbeing 
and social 
interaction of 
older people 
in Ireland. 

 

Att undersöka om 
deltagande i 
konst har en 
inverkan på 
livskvalitetet, 
välbefinnande 
och social 
interaktionen hos 
äldre i Irland. 

Mixed metod ( kvalitativ 
och kvantitativ).  
Qvaliativ data samlades 
in via direkt intervjuer 
med 25 deltagare. 
Quantitative data 
samlades in via enkäter 
med frågor gällande 
organisationstyp, 
engagemangsnivå, 
inverkan av Bealtaine 
festival på livskvalitet, 
välbefinnande och social 
interaktion hos äldre. 
Deltagare var 65 år och 
mer. 
 
Irland 

Resultatet visade att 
deltagande i 
Bealtaine festival har 
en positiv inverkan 
hos  äldres 
välbefinnande, 
livskvalitet och social 
interaktion. 

17/medel 



 

 

Algilani, S., 
Brummer, R.J., 
ABlomberg, K., 
Kihlgren, A., 
Schoultz, I., 
Scoultz, M., & 
Östlund-
Lagerström, L. 
(2015). 
 
BMC Geriatrics 
 

 

Senior 
orienteering 
athletes as a 
model of 
healthy aging: 
a mixed-
method 
approach. 

Att undersöka en 
svensk senior 
orienterings 
model betydelse 
för ett gott 
åldrande. 

Kvalitativ och kvantitativ 
metod. 136 äldre mellan 
67 och 71 år deltog i 
studien. Qualitativ data 
samlades in via fokus 
grupp diskussion med 14 
personer och quantitativ 
via enkäter i två olika 
faser. 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 

Resultatet visade att 
deltgarna upplevde 
bättre subjektiv 
välbefinnande och 
hälsa jämfort med 
andra äldre. 

16/medel 

Ku, P., Fox, K.R., 

Liao, Y., Sun, W & 

Chen, L. (2016). 

Qual Life Res 
 
 

 

Prospective 
associations of 
objectively 
assessed 
physical 
activity at 
different 
intensities 
with 
subjective 
well-being in 
older adults. 

Att undersöka 
samband mellan 
olika intensitet av 
fysisk activitet, 
stillsittande 
beteenden  och 
olika 
dimensioner av 
välbefinnande 
hos äldre. 

Kvantitativ longitudinal 
studie i Taiwan.  307 
äldre från 65 år deltog i 
studien. Data samlades 
in i 2 faser via direkt 
kontakt med deltagare 
först i år 2012 och sedan 
2013. 
 
 
 
 
Taiwan 

Resultatet visade att 
högre intensitet av 
fysisk aktivitet har en 
positiv påverkan på 
de olika 
dimensionerna av 
välbefinnande. 
Däremot måttlig 
intensitet av fysisk 
aktivitet var 
obetydelös för de 
psychologiska och 
socials 
välbefinnande.  

16/medel 

Olsson, L.A., 
Hurtig-Wennlöf, 
A., & Nilsson, T.K. 
(2014). 
 
BMC Geriatics 

Subjective 
well-being in 
Swedish active 
seniors and its 
relationship 
with physical 
activity and 
commonly 
available 
biomarker 

Att undersöka 
sambandet 
mellan fysisk 
aktivitet, 
biomarkörer och 
välbefinnande 
hos äldre. 

En kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 389 
äldre mellan 69 och 79 
deltog i studien. 
 
 
Sverige 

Resultatet visade att 
deltagarna med högre 
fysisk aktivitets nivå 
upplevde bättre 
subjektiv 
välbefinnande. 

18/hög 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åberg, P. (2016). 
 
Education 
gerontology. 

 

 

Nonformal 
learning and 
well-being 
among older 
adults: Links 
between 
participation 
in Swedish 
study circles, 
feelings of 
well-being and 
social aspects 
of learning. 
 

Syftet med denna 
studie är att 
undersöka den 
upplevda effekten 
av deltagande i 
en studiecirkel 
för 
välbefinnandet 
hos äldre. 

 

En kvantitativ 
enkätbaserad survey 
studie med deltagare 
från 65 år eller äldre. 
Enkäter skickades till 
12,015 personer och 
uppgifterna samlades in 
mellan 25 septembre och 
12 november 2013. 
 
 
 
Sverige 

Resultatet visade att 
deltagarna med högre 
fysisk aktivitets nivå 
upplevde bättre 
psykisk 
välbefinnande.  

18/hög 

Tzanidaki, D & 
Reynolds, F. (2011).  
 
 
British Journal of 
Occupational 
Therapy. 
 

 
 

Exploring the 
meanings of 
making 
traditional 
arts and crafts 
among older 
women in 
Crete, using 
interpretative 
phenomenolo
gical analysis. 

Att undersöka 
betydelsen av 
skapandet av 
traditionella 
hantverk och 
dessa påverkan 
på 
välbefinnandet 
hos äldre kvinnor 
i Kreta. 

En kvalitativ studie. 
Data samlades in via 
semi- strukturerad 
intervju. 12 kvinnor över 
65 år valdes från 2 
centra i det kretensiska 
samhället som är 
involverade i 
konstnärliga och andra 
fritidsaktiviteter. 
 
 
Grekland 

Resulatet visade att 
deltagande i konst 
och hantverk  gav 
tillfredsställelse 
genom att öka  känsla 
av kompetens, främja 
ändlig välbefinnande 
och användas som en 
copingstrategi mot 
stress och andra 
motgångar. 

18/hög 

Masser, B.M., 
Pachana, N. A & 
Scott, T.L. (2015) 
 
Ageing & Society 
 
 
 

 

Exploring the 
health and 
wellbeing 
benefits of 
gardening for 
older adults. 

Att undersöka 
orsaker till 
deltangande i 
fritids 
trädgårdsarbete 
och dessa  
betydelse för 
hälsa och 
välbefinnande 

Mixad metod Qualitativa 
data samlades via öppna 
frågor och kvantitativ 
data via enkäter. Både 
qualitativ och 
quantitativ data 
samlades in via frvilliga 
deltagare från olika 
seniorsgrupper. 
 
 
 
 
Australien 

Resultaten visade att 
trädgårdsarbete är ett 
fritidsarbete som kan 
förbättra både det 
fysiska och psykiska 
välbefinnande. 

18/hög 

Arbott-Chapman, J 
& Maclean, R. 
(2012). 
 
 
Health Sociology 
Review  

 

Older people’s 
perceived 
health and 
wellbeing: The 
contribution 
of peer-run 
community-
based 
organisations 

Att undersöka 
betydelse och 
fördelar att 
tillhör till en 
samhällsbaserad 
aktivitets grupp. 

En kvalitativ stuide via 
semi- strukturerad 
intervjuer. 25 deltagare 
valdes ut från 7 olika 
samhällsbaserad 
organisationer i 
Australien. Resultatet 
analyserades via 
grundad teori. 
 
Australien 

Resultatet visade att 
deltagande i olika 
aktivitet i gruppen 
hade en postiv effekt 
på medlemmarnas 
hälsa och 
välbefinnande. 
Skillnaden finns 
mellan kön och ålder. 

17/medel 
 

 

 

 

 



 

 

 

Phinney, A., 
Moody, E.M & 
Small, J.A. (2014). 
 
Canadian Journal 
on Aging / La 
Revue canadienne 
du vieillissement 
 

 
 

The Effect of a 
Community-
Engaged Arts 
Program on 
Older Adults’ 
Well-being. 

Att undersöka ett 
samhällsbaserat 
konstprogrammes 
betydelse för  det 
fysiska, emotionella 
och sociala 
välbefinnande hos 
de äldre 
människor. 

Mixad metod.  51 äldre 
mellan 65 och 86 år 
deltog i programmet.  
Data samlades in via 
enkäter och 
gruppintervjuer. 
 
 
 
 
Canada 

Resultatet visade att 
detta programme 
hade en positiv 
påverkan på de äldres 
fysisk och social 
välbefinnande. 

16/medel 

Hung, W.L., & 
Lee, Y. J. (2011). 
 
Ageing and 
Mental health. 
 
 
 

 
 

The 
relationship 
between 
exercise 
participation 
and well-
being of the 
retired 
elderly. 
 

Att undersöka 
samband mellan 
fysisk aktivitet och 
välbefinnande hos 
pensionärer. 

En surveyundersöking 
där data samlades in 
via enkäter med 352 
deltagare som svarade 
på enkäter. Studie 
varade mellan februari 
och slutet av April 2007 
på sex olika parker i 
Taiwan. En pilot-study 
genomfordes med 100 
deltagare. 
 
Taiwan 

Det fanns ett positivt 
samband mellan 
aktivitetsfrekvens och 
välbefinnande . 
Däremot fanns ett 
negativt samband 
mellan aktivitets 
intensitet och 
välbefinnande. 

16/medel 

Ciairano, S., 
Liubicich & 
Rabaglietti, E. 
(2010). 
 
Ageing & Society 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

The effects of 
a physical 
activity 
programme 
on the 
psychological 
wellbeing of 
older people 
in a 
residential 
care facility: 
an 
experimental 
study. 

Att undersöka 
effekten av ett 
fysisk 
aktivitetsprogram 
på hälsan och det 
psykologiska 
välbefinnande hos 
äldre på ett boende. 

En kvantitativ studie 
med experimentell 
design. 22 äldre mellan 
60 och 94 år deltog i 
programmet. Utav 22 
personer, 14 var 
kvinnor och 8 var män. 
12 äldre var i 
interventionsgruppen 
och 10 var i 
kontrollgruppen.  
 
 

Italien 

Resultatet visade en 
skillnad i uppfattning 
av självet mellan 
kontroll- och 
interventionsgruppen. 
En positiv 
självuppfattning 
fanns hos deltagarna i 
interventionsgruppen 
medan den sjönk i 
kontrollgruppen. 

17/medel 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING    

kvalitativ frågeställningar kvantitativ frågeställningar 
Finns en problemformulering? Är den tydligt 
formulerad och avgränsad? 

Finns en problemformulering? Är den tydligt 
formulerad och avgränsad? 
 
 

Finns teoretiska utgångspunkter 
formulerade? 

Finns teoretiska utgångspunkter 
formulerade? 
 
 

Finns ett klart formulerat syfte? Finns ett klart formulerat syfte? 
 
 

Hur beskrivs metoden? Hur beskrivs metoden? 
 
 

Hur är deltangande personer beskriva Hur har urvalet genomförts? 
 
 

Hur analyserades data? 
 

Användes relevanta metoder för att analysera 
data? 
 

Hur ansluter metoden till de teoretiska 
utgångspunkterna? 
 

Hur ansluter metoden till de teoretiska 
utgångspunkterna? 
 
 

Vad visar resultatet och hur har detta 
tolkats? 
 

Vad visar resultatet och hur argumenteras 
det kring detta? 
 

Finna etiska resonemang? 
 

Finna etiska resonemang? 
 
 

Finns metoddiskussion och hur utvärderas 
metoden? 

Finns metoddiskussion och hur utvärderas 
metoden? 
 

Finns återkoppling till teoretiska 
utgångspunkter? 
 

Finns återkoppling till teoretiska 
utgångspunkter? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


