
 
 

Örebro Universitet        

Hälsoakademin 

Arbetsterapi Nivå C 

Vårtermin 2011 

 

 

 

 

Aktivitetens betydelse för äldres mentala hälsa.  

Att skapa och bibehålla hälsa genom arbetsterapeutiska insatser.  

 

(Significance of activity for the mental health of the elderly.) 

To create and maintain health with occupational therapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Författare:  

          Maria Kling Tuvér

          Martina Olsson 



 
 

Sammanfattning 
Örebro universitet 

Hälsoakademin, Arbetsterapi C 

Vårterminen 2011 

 
Arbetets art:   Uppsatsarbete omfattande 15 högskolepoäng, C-kurs i 

Arbetsterapi 

 

Svensk titel:    Aktivitetens betydelse för äldres mentala hälsa.   

    Att skapa och bibehålla hälsa genom arbetsterapeutiska insatser.  

Engelsk titel:    Significance of activity for the mental health of the elderly 

    To create and maintain health with occupational therapy. 

Författare:    Maria Kling Tuvér och Martina Olsson 

Datum:    20 maj 2011 

Antal ord:   8359 

 

Sammanfattning: 

  

Bakgrund:  Äldres hälsa har på senare tid förbättrats, personer som har 

någon typ av funktionshinder har blivit mer självständiga och 

rörelseförmågan har ökat avsevärt. De äldre som har nedsatt 

förmåga att kunna klara av sina dagliga aktiviteter löper större 

risk att drabbas av ohälsa, därför är det viktigt att äldre har 

möjligheten att kunna utföra vad de själva anser är meningsfulla 

aktiviteter.  

Syfte:  Syftet med denna studie är att beskriva hur man genom 

arbetsterapeutiska insatser och aktivitet kan påverka äldres 

mentala hälsa 

Undersökningsmetod:  Systematisk litteraturstudie. De databaser som användes var 

    Amed,  Cinahl och PsycINFO. Genom att kombinera olika  

    sökord resulterade sökningen i 10 artiklar som inkluderades i 

    studien. 

Resultat:  Många äldre gillar fritidsaktivitet och ser det som ett utmärkt 

tillfälle att slappna av och umgås med vänner. Gruppaktiviteter 

kan få äldre att aktivera sig och att utmana sig själva, det ger 

också utrymme att ventilera sina tankar med någon. Om aktivitet 

utesluts kan det leda till ohälsa i form av tex depression. 

Slutsats :  Aktivitet och arbetsterapeutiska insatser är av stor betydelse för 

att skapa och bibehålla mental hälsa hos äldre. Gruppaktivitet är 

ett bra och kostnadseffektivt sätt att aktivera äldre där de även 

kan socialisera sig. 

Sökord:    Arbetsterapi, Aktiviteter, Äldre, Fritidsaktiviteter.  
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1. Inledning 

Sveriges befolkning blir äldre och äldre, man räknar att år 2025 kommer var tredje svensk att 

vara över sextio år. Medellivslängden blir allt högre i Sverige och idag är medellivslängden 

hos kvinnor 82,7 år och hos männen 78,4 år. Sedan 2004 har kvinnor ökat medellivslängden 

med 3,5 år och männen med 5,2 år. Om de äldres mentala hälsa fortsätter att dala som de gjort 

de senaste åren kommer vårdkostnaden bara inom äldreomsorgen öka med över 240 procent 

år 2040 (Nilsson, Nilsson, Färggren & Åkesson 2009, s 7). I och med ökningen av äldre 

bidrar det till ett större arbete och ansvar för landsting och kommun, alla ska ha samma 

rättigheter att bibehålla hälsa oavsett ålder. För att ge en förståelse av definitionen hälsa 

beskriver WHO (World health organisation 1997) det så här: ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. Det 

ska vara en rättighet att ha hälsa oberoende av religion, kultur eller ålder och alla ska ha 

samma förutsättningar att bibehålla hälsa. För att man ska lyckas med ett hälsosamt åldrande 

krävs det mer av samhället, att bidra med möjligheter till olika aktiviteter för de äldre och 

anpassa omgivningen så de äldre kan ta del av samhället utan att vara rädda för att falla eller 

inte lyckas ta sig fram. Det ska finnas en trygghet för de äldre att kunna utföra aktivitet både 

utomhus och inomhus utan att riskera skador, viktigt är då att vårdpersonalen har en 

förförståelse för vilken betydelse vardagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter har för äldre 

(Berleen 2003, s 10). Som ett led i att uppnå detta anser vi det vara av intresse att undersöka 

aktivitetens betydelse för äldres mentala hälsa. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Historia 

År 1909 lanserad Ignatz Nascher den latinska termen geriatrik som betyder ”att bli gammal”, 

idag används ofta orden gerontologi inom medicin som betyder ”läran om det normala 

åldrandet”. Tidigare tog släkten hand om sina äldre familjemedlemmar eller så fick de bo 

tillsammans i de som kallade fattighusen. År 1935 i England öppnades den första avdelningen 

inom geriatriken där de hade specialistvård inom åldrandet. England låg långt före resten av 

världen inom geriatriken och det dröjde ytterligare 15 år innan Sverige 1951 bestämde sig för 

att öppna en anstalt för kronisk sjuka som då innefattade den äldre befolkningen. År 1969 

döptes de som kallade anstalter om till ”sjukhem för långvarigt kroppssjuka” och 1992 döptes 
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avdelningen om ytterligare en gång till dagens term ”geriatriska avdelningen” (Dehlin 2007, s 

15). 

Under de senaste hundra åren har synen på ålderdomen förändras. Tidigare sågs ålderdomen 

som den tid i livet när individen inte längre kunde glädjas åt vardagen och 

funktionsnedsättningarna var ett faktum. Idag har vi en mycket ljusare bild av att åldras och 

möjligheterna till aktivitet trots funktionsnedsättningar är relativ stora i dagens samhälle. 

(Bagger-Sjöbäck 2006, s 11). Att bli 50 år idag är ingen hög ålder och människan anses att 

fortfarande vara fullt aktiv den perioden av sitt liv. Order ”äldre” bör definieras då det finns 

flera begrepp och uppfattningar om detta. Man pratar om de ”yngre äldre” som är personer 

som ganska nyligen gått i pension, ”äldre” som anses vara de i 70-80 års ålder och de ”äldre-

äldre” som är 80 år eller mer (Bagger-Sjöbäck 2006, s 259). 

 

2.2 Det normala åldrandet 

Enligt Bagger-Sjöbäck(2006) ger åldrandet olika beroende på hur individen själv ser på 

åldrandet, antingen har man en negativ syn på åldrandet då man upplever att livet kommer ta 

slut och att kroppen förfaller för varje år som går. Anhöriga och de vi älskar försvinner tills 

ensamheten är ett faktum och så småningom dör. Det andra sättet att tänka är den positiva och 

optimistiska synen på åldrande, att se möjligheterna till att utvecklas och har tid att bidra till 

samhället på andra sätt än genom arbete. Det ger möjligheter till att spendera mer tid med sina 

bekanta och familj och ta vara på den tiden som finns kvar av livet. I studier framgår det att 

äldre över 65 år uppger att de idag mår ganska bra, de upplever meningsfullhet i sina liv och i 

överlag en fortsatt bra hälsa i högre ålder. Bara på hundra år har en mer effektiv sjukvård och 

medicinska framsteg gjort att de äldre har en större chans till ett hälsosamt och tryggt 

åldrande. Sjuk- och hälsovården har kommit långt i anpassningar för äldre, även de som 

drabbats av en funktionsnedsättning kan ändå leva ett meningsfullt liv trots sitt 

funktionshinder (Bagger-Sjöbäck 2006, s 259-260). 

Ofta talas det om tre olika delar av åldrandet; det biologiska, psykologiska och sociala. Det 

biologiska är den process som kontinuerligt fortsätter oavsett egna vilja, alla vet att 

människan till slut blir gamla och dör. Det psykologiska åldrandet blir till viss del påverkat av 

de biologiska förändringarna som uppstår med hög ålder, till exempel nervsystemet och andra 

organsystem. Eftersom även äldre fortsätter att utvecklas så har miljö och omgivning 

fortfarande inverkan på de äldre, till exempel har utbildning, yrkeserfarenhet och psykisk 
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aktivitet betydelse för denna utveckling. Hur åldrandeprocessen påverkar människans 

psykiska förmåga är till viss del individuellt beroende på personlighet, intelligens, minne, 

inlärningsförmåga, anpassningsförmåga och den mentala förmågan. En person som har lätt att 

bemästra nya situationer och anpassa sig har lättare att bibehålla hälsa när det sker 

förändringar i livet (Dehlin 2007, s 25, 29). Det sociala åldrandet är den delen som människan 

själv kan påverka mest av de tre aspekterna av åldrandet. Till viss del kan ohälsa förebyggas 

genom ett stort socialt närverk, ha bra kontakt med sin kvarvarande familj och befinna sig i 

stimulerande miljöer. Att äta rätt, undvika rökning och överkonsumtion av alkohol och 

motionera dagligen ökar chanserna att bibehålla hälsa vid åldrandet (Dehlin 2007, s 30). 

Studier visar att aktivitet kan användas för att påverka vilken hälsa en person kan ha 10 år 

framåt i framtiden genom att förbättra sin hälsa redan idag, det har en avgörande betydelse för 

hur personen kommer uppleva sin hälsa och livstillfredsställelse när man blir äldre (Bagger-

Sjöbäck 2006, s 268). 

 

2.3 Aktivitetsförändringar vid stigande ålder 

Åldrandet sker redan på cell- och organnivå vilket gör att det är opåverkbart till största del. En 

stor del av förändringen sker i kroppssammansättningen, kroppslängden minskas på grund av 

att kotorna trycks ihop och kotskivorna trycks samman. Kroppsvikten minskar vid 60 års 

ålder och muskelmassan minskar vartefter kroppen blir mer känslig för att utsättas för fysisk 

aktivitet (Ekwall 2010, s 21). Detta kan vara en av anledningarna till att äldre inte orkar eller 

känner lust till att aktivera sig. En annan anledning kan vara de psykologiska aspekterna som 

gör att personen tolkar information annorlunda och missar tillfällen till att delta i olika 

aktiviteter eller att individen hör eller ser dåligt som förhindrar aktivitet (Ekwall 2010, s 23). 

Det är naturligt att den fysiska förmågan minskas i och med stigande ålder, dock är det 

fortfarande viktigt att vara fysisk aktiv. Att vara aktiv bidrar bland annat till bättre balans som 

kan förebygga fall som är bland de vanligaste anledningarna till att äldre får frakturer. Att 

kunna resa sig från en stol vid 80 års ålder kräver 100 procent av personens lårmuskelstyrka 

för att lyckas, det innebär att även de enklaste aktiviteterna kan bli svåra att utföra (Ekwall 

2010, 134-135). Aktivitet och delaktighet är nödvändigt för att äldre ska bibehålla sin hälsa. 

Det finns dock inga riktlinjer för hur detta skall gå till då de aktiviteter som upplevs 

meningsfulla alltid beror på den unika individen. Vid stigande ålder förändras 

aktivitetsmönstret till stor del på grund av den fysiologiska förändringen, även tillkommande 

sjukdomar kan försvåra utförandet av aktiviteter. Åldrandet är en process för varje människa 
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och de äldre är fullt medvetna om denna förändringsprocess, de vet att de är sårbara och i en 

beroendeställning till andra individer. Många börjar i dessa situationer skapa sig en strategi 

för att kunna fortsätta att klara av vissa aktiviteter som de anser är viktiga. De väljer till 

exempel att sitta ner vid påklädning eller andra bestyr som kräver balans samtidigt som någon 

annan kroppskrävande rörelse utförs, även att välja enklare maträtter som inte kräver lika 

mycket energi som tidigare kan vara ett sätt att försvara sin självständighet. Till slut blir även 

de enklare aktiviteterna svåra att utföra och de äldre upplever det som för energikrävande att 

utföra på egen hand och då slutar utföra aktiviteten helt. Ofta överges de mer komplexa 

aktiviteterna först som att förflytta sig längre sträckor eller handla för att sedan bära hem 

matvaror etc, personen vill spara sin energi och kraft till något som upplevs viktigare. I och 

med detta kan det sociala nätverket bli lidande och aktiviteter som den äldre tidigare utförde 

med andra utförs inte alls (Ekwall 2010, s 107-109). Hemmet är en plats där individen kan 

vila och känna trygghet därför ska inte aktiviteter i hemmet underskattas och inte då heller 

anpassningen till att kunna utföra aktiviteter i hemmet. Om en äldre känner denna trygghet i 

hemmet och kan slappna av kan kroppen vila och ge energi till att utföra aktiviteter utanför 

hemmet (Ekwall 2010, s 110). 

 

2.4 Mental ohälsa hos äldre 

De senaste åren har de äldres fysiska hälsa förbättras, personer som har någon typ av 

funktionshinder har blivit mer självständig och rörelseförmågan har ökat avsevärt. Dock är 

fortfarande den psykiska ohälsan ett stort problem, depression är vanligast förekommande 

orsaken till ohälsa hos äldre (Berleen 2003, s 13)(Kleftaras 2006, s 25, 27). De äldre som har 

nedsatt förmåga att kunna klara av sina dagliga aktiviteter löper större risk att drabbas av 

ohälsa, i riskgruppen befinner sig även de som råkat ut för traumatiska händelser eller av olika 

anledningar har ett litet socialt nätverk. Många har en trygghet och bibehåller den sociala 

kontakterna genom sina bekanta eller sin maka/make, när personer åldras är det stor risk att 

någon anhörig eller bekant avlider och de sociala kontakterna blir färre och ibland försvinner 

de helt. Många har inte styrkan eller energin att ta kontakt med nya människor vilket gör att 

med stigande ålder blir den sociala omgivningen liten och kontakten med andra minskar 

avsevärt (Berleen 2003, s 38). Till viss del kan man styra hur sin hälsa ska se ut när man blir 

äldre genom de sociala kontakterna, men ibland uppstår sådant individen själv inte rår över till 

exempel att någon närstående avlider plötsligt eller att nära bekanta blir äldre eller sjuka och 
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måste flytta. Ett glesare socialt nätverk, svårigheter att knyta nya kontakter i samhället ökar 

riskerna för ohälsa avsevärt (Dehlin 2007, s 30). 

En annan anledning till att äldre drabbas av ohälsa är på grund av att de tvingas sluta med sina 

aktiviteter pga att de kroppsligt inte orkar eller för att de flyttar till olika vårdhem där 

intressanta aktiviteter inte kan erbjudas, men intresset för att utföra lättare aktiviteter som tex 

titta på tv, läsa, sticka förändras inte. Även de psykosociala faktorerna har betydelse för 

hälsan, om dessa påverkas genom till exempel ensamhet, isolering och brist på stimulans 

löper den äldre större risk att drabbas av ohälsa. Det kan till exempel bero på förlust av någon 

anhörig, brist på umgänge med anhöriga, ekonomiskt begränsade mm, vilket ses som 

stressfaktorer som sedan kan öka risken för nedstämdhet. Oron för eventuella sjukdomar, 

döden och den existentiella ångesten kan göra äldre nedstämda. Kroppsliga sjukdomar och 

funktionsnedsättningar bidrar till en beroendeställning till samhället för de äldre, det kan göra 

att äldre personer känner sig misslyckade och nedstämda (Wasserman 2000, s 91-92). Ohälsa 

kan uppstå i samband med saknaden av en gemenskap, det medför en känsla av otrygghet, 

saknad och ensamhet. Det kan vara på grund av att man pensionerat sig och inte har kvar det 

stora sociala nätverket då man inte längre befinner sig i samma miljö. I och med pensionen 

kan även ekonomin förändras som gör att personen känner sig bortglömd och oviktig i 

samhället (Dehlin 2007, s 32-33).  

 

2.5 Aktivitetens betydelse för hälsan 

Ett fungerande socialt nätverk är kärnan i att skapa hälsa hos äldre, de ska kunna känna 

välbefinnande och en trygghet i den miljön som de befinner sig i. Eftersom många äldre har 

förlorat någon nära anhörig är den sociala kontakten ännu viktigare än tidigare (Bagger-

Sjöbäck 2006, s 263). I arbetsterapeutiska sammanhang lyfter man fram gruppaktiviteterna 

som en bra ingång till både socialisering och tillfälle att delta i aktiviteter av olika slag. 

Studier visar att aktiviteter har betydelse för hälsan, aktivitet minskar oro och risken att 

drabbas av depression, vilket är den vanligaste orsaken till ohälsa. Aktiviteter kan vara till 

exempel att umgås i grupp, promenera i utomhusmiljö eller att spela enklare spel. Känslan av 

gemenskap och att tillhöra en grupp är en viktig aspekt för att bibehålla mental hälsa. Den 

sociala omgivningen är en viktig faktor i behandlingen av just depressionssjukdomar, genom 

att kunna konversera med andra individer och utföra sociala aktiviteter skapar det basen i 

rehabiliteringen vid flera sjukdomstillstånd (McWha, Pachana och Alpass 2002, s 166-167).  
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Det är inte endast den sociala omgivningen som har betydelse för hälsan utan även andra 

aspekter spelar in. Utbildning och den ekonomiska positionen har stor betydelse för vissa 

äldre då de inte vill sluta jobba av rädsla att förlora den ekonomiska statusen. Utbildningen 

har också betydelse för vilka aktiviteter äldre väljer att utföra, äldre med högra 

utbildningsnivå väljer oftare mer intellektuella aktiviteter tillskillnad från de med lägre 

utbildning (Kleftaras 2006, s 25). För äldre som lider av någon typ av funktionsnedsättning 

har aktivitet en större betydelse och bör uppmuntras oavsett ålder eller funktionsnedsättning, 

aktiviteten behöver inte vara fysisk ansträngande för att ha positiv inverkan på hälsan utan 

kan vara genom ett passivt deltagande i aktiviteten (Bengtsson 2003, s 33-34).  

Enligt Nilsson(2009) finns det fyra områden som forskningen visar är viktigt för äldres 

mentala hälsa; stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och bra matvanor. Att satsa på dessa 

områden vet man ger ökad livskvalitet hos alla individer. Äldre lyfter fram gruppaktiviteterna 

som en viktig aspekt för välbefinnandet i alla studier där man studerat just gruppaktivitetens 

betydelse, innebörden av ett brett utbud av aktiviteter lyfts också fram (Nilsson et al 2009, s 

6). För att skapa och bibehålla hälsan vid åldrandet är det viktigt att den sociala omgivningen 

är stimulerande, bra kontakt med familj och vänner är en bra grund till välmående. Att känna 

gemenskap och skapa nya kontakter ger en känsla av tillhörighet och kan många gånger bidra 

till en bättre självbild hos individen, därför är det viktigt att det finns mötesplatser för äldre 

där de kan träffas och utföra aktiviteter som inger meningsfullhet. Meningsfullhet är en viktig 

aspekt hos alla individer för att bibehålla och skapa hälsa, känslan av att det som utförs är 

meningsfullt och att man är behövd av samhället. Dock är det viktigt att varje individ får 

avgöra vad som är meningsfullt, för vissa kan det vara att klara sig själv medan andra vill 

utföra handarbete eller liknande (Nilsson et al 2009, s 8).  

Arbetsterapeutens huvudsakliga arbete är inriktat på aktivitet och har en betydande roll i 

arbetet med att skapa mental hälsa hos äldre och är användbart i arbetet vid depression (Fine 

2000, s 47). Enligt Kielhofner (2004, s 70) bör arbetsterapeuten arbeta klientcentrerat och 

tänka på det aktiva och meningsfulla deltagandet, detta gör att individens möten med 

terapeuten blir mer effektiva och ger ett bättre resultat. Nilsson et al (2009, s 8, 13) menar att 

en arbetsterapeutisk insats till exempel kan vara gruppaktivitet, det kan bidra till trygghet och 

känslan av att andra finns där och lyssnar när man behöver någon att prata med, en annan 

person som förstår hur problem kan uppstå i vardagen. I gruppaktivitet kan de äldre också få 

stöd från arbetsterapeut och samtidigt känna att man utför något som har betydelse, i vissa fall 

leder detta till att individen är mer självständig även utanför gruppaktiviteterna. Många 
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upplever även att de har lättare för att lära sig nya saker om aktiviteten utförs i grupp, de 

upplever mera stöd och får en bra sammanhållning i gruppen. Det finns många fördelar med 

att diskutera i grupp och många inser att de klarar av att göra mer än vad de tror. Gruppen 

inger ett bättre självförtroende hos varje individ som i sin tur bidrar till att de vågar prova nya 

aktiviteter de inte trodde var möjliga (Nilsson 2006, s 49-50).  

.  

3. Problemformulering 

Vi var intresserade av att undersöka hur aktivitet påverkar äldres hälsa, vilka aktiviteter som 

skapar/bibehåller hälsa och hur aktivitet används inom äldreomsorgen. Alla människor har en 

drivkraft av att vara engagerade i produktiva, praktiska och motiverande aktiviteter men i och 

med stigande ålder kan det innebära svårigheter i utförandet. Möjligheterna till 

aktivitetsutförande förändras under livscykeln och minskar med stigande ålder, detta kan leda 

till olika former av mental ohälsa. Den vanligaste orsaken till ohälsa hos äldre är depression 

som kan påverka deltagandet i aktiviteter. Vi upplevde att det fanns dåligt med samlad 

information om hur arbetsterapeuten genom aktivitet kan bidra till mental hälsa hos äldre. 

Detta skapade ett intresse att undersöka vilka arbetsterapeutiska insatser som finns beskrivna i 

vetenskapliga studier avseende aktivitetens betydelse för äldres mentala hälsa.  

 

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur man genom arbetsterapeutiska insatser och 

aktivitet kan påverka äldres mentala hälsa. 

• Vilka aktiviteter upplevs som meningsfulla för äldre?  

• Hur påverkas äldres mentala hälsa om aktivitet utesluts? 

• Hur påverkar aktivitet äldres mentala hälsa? 

• Vilka aktiviteter föredrar äldre att utföra? 

• Hur kan man genom aktivitet behandla/lindra ohälsa?  
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5. Metod 

Här presenteras det varför vi valde systematiskt litteraturstudie som metod, hur urvalet 

gjordes och vilka avgränsningar som användes. Här presenteras även hur insamlingen av 

materialet gick till och hur analyseringen av materialet gjordes.  

 

5.1 Val av metod 

Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie, en forskningsöversikt över vilken betydelse 

aktivitet har för äldres hälsa. Vi valde att göra en litteraturstudie för att vi var intresserade av 

att se hur långt forskningen har kommit inom området äldre och aktivitet. Enligt Forsberg & 

Wengström (2008, 34) innebär en litteraturstudie att systematisk söka och kritiskt granska och 

sammanställa litteratur inom ett valt problemområde. 

 

5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via databaserna; Amed, Cinahl och PsycInfo. Vi använde oss av 

sökorden: Occupational therapy, depression, activities, group activities, education, trauma, 

mindfulness, leisure, elderly och mental health. För att få struktur över artiklarna valde vi att 

göra en tabell som gav en översikt över vilka sökord vi använt och hur många träffar vi fick 

som gav oss relevanta artiklar (se bilaga 1). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 

innehålla studier om aktivitet och baseras på personer över sextio år och skulle vara på 

engelska. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick bygga på studier där diagnoser som 

påverkar den kognitiva förmågan som till exempel vid demens eller stroke. 

 

5.3 Urval 

Vi använde oss av sökkombinationer av våra sökord (bilaga 1) och granskade de artiklar där 

abstraktet innehöll relevant information om äldre och aktivitet. Vi fick totalt 2462 träffar i 

samtliga databaser där vi granskade 644 rubriker, fångade rubriken intresse lästes abstraktet. 

Om abstraktet var relevant för våra frågeställningar togs artikeln ut i 1:a urvalet och lästes (22 

stycken).  Till viss del hade vi sökt efter depression i samband med minskad aktivitet eftersom 

det ofta påverkar äldres hälsa. Alla artiklar ur det första urvalet lästes och de som uppfyllde 
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kriterierna och besvarade någon/några av våra frågeställningar togs med i det 2:a urvalet (10 

stycken). De 10 artiklarna granskades sedan med vår analysmall för att se om de uppfyllde 

kraven för att få användas i resultatet.  De tio relevanta artiklar användes i resultatet och 

ytterligare artiklar, hemsidor och litteratur i bakgrund och diskussion. Vi gjorde en 

sammanställning av de artiklar som valdes ut med en de kortfattat beskrivning av innehållet 

och varför vi valde ut dessa (bilaga 2).  

 

5.4 Dataanalys 

Vi valde att använda oss av analysfrågor för att skapa en mall. Frågorna utformades efter 

Forsberg & Wengström (2008, s 125) där följande frågor bör kunna besvaras med ”ja”. 

 Finns det en i förväg tydlig frågeställning? 

 Är studien upplagt på sådant sätt att det är möjligt att bekräfta frågan? 

 Är försöksgruppen representativ och tillräckligt stor? 

 Finns det en godtagbar kontrollgrupp? 

 Är mätningar och skattningar av effekter tillförlitliga? 

 Är det troligt att oönskade eller ovidkommande faktorer inte kan ha påverkat 

resultatet? 

 Är det statistiska metoderna adekvata? 

Vi bestämde att artiklarna skulle besvara frågorna med minst 55 procent ”ja”, en av artiklarna 

hade 57 procent ”ja”, 4 av artiklarna svarade ”ja” på 72 procent av frågorna, och resterande 5 

artiklar svarade med 86 procent ”ja”. Ingen artikel uppfyllde 100 procent, ingen av våra 

utvalda artiklar hade någon kontrollgrupp vilket var en av analysfrågorna. 

De 10 utvalda artiklarna lästes. Överstrykningspenna användes för att markera relevant 

information som vi hittade i artiklarna vid första genomläsningen. Informationen som ströks 

under handlade främst om hur äldre upplevde aktiviteterna som erbjöds och vilka 

konsekvenser det fick om de inte har tillgång till aktivitet. Eftersom depression var en 

återkommande sjukdom i samband med sämre aktivitetsförmåga räknades även det som 

relevant information. I och med markeringarna med överstrykningspenna kunde vi dra 
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slutsatser om artiklarna hade kommit fram till samma sak eller ej. Alla analysfrågor skulle 

besvaras med minst 55 procent ”ja” för att artikeln skulle uppfylla kraven för att tas med i 

resultatet, urval 2. Oavsett om studien var kvalitativ eller kvantitativ togs den med i resultatet. 

 

6. Resultat 

Tio stycken vetenskapliga artiklar inkluderades i resultatet, sju kvalitativa och tre kvantitativa 

artiklar. Eftersom resultatet bygger på betydelsen av hur aktivitet påverkar äldres mentala 

hälsa var kvalitativa artiklar relevanta då de undersöker upplevelsen. Artiklarna kom från 

olika länder och flera olika tidskrifter. Deltagarna i studierna var äldre, över 60 år, och var 

relativt friska. Antalet deltagare var mellan 5 till 175 stycken. 

 
6.1 Vilka aktiviteter som är meningsfulla för äldre 

I en studie som gjordes för att undersöka om fritidsaktiviteter hade samma effekt som ADL i 

rehabilitering visade att de fem personer som deltog i studien till och med hade gjort större 

framsteg i att stå upp genom fritidsaktiviteterna än med ADL träningen, dessutom tyckte de 

att det var roligare att hålla på med sina fritidsaktiviteter än med ADL träning (Chippendale & 

Segal, 2002 47-48). Häggblom-Kronlöf och Sonn (2005. s 198) skriver i sin studie om vad 

äldre personer som fyllt 86 tycker om att göra på sin lediga tid och vad som känns 

meningsfullt att utföra. De föredrog media, vara social med vänner, egna fritidsintressen, 

relaxa och delta i gemensamma aktiviteter. Detta framkom även i Perieras studie (2008, s 42-

43) där de undersökte hur äldre upplever fritidsaktivitet. Ingen i den studien upplevde 

fritidsaktivitet som något negativt utan såg det hela som något positivt där de kunde slappna 

av och har roligt tillsammans med vänner eller utföra någon aktivitet på egen hand. 

Aktiviteterna som de i studien utförde varierade från att fiska, läsa bok, spela boccia osv. Att 

aktiviteterna är roliga men även bra för sin hälsa var deltagarna överens om. Någon av 

deltagarna upplevde även att de inte behövde äta lika många tabletter för sin diabetes när de 

deltog i aktiviteter. 

 

Äldre och personal inom sjukvården har genom studier visat sig se olika på vilka aktiviteter 

som är viktiga och meningsfulla. De gruppmedlemmarna som var med i Perieras (2008) 

studie prioriterade aktiviteterna lika som sjukvårdarna, att diskutera och träffa nya människor 

var en meningsfull aktivitet för en fungerande rehabilitering tyckte båda grupperna. Dock såg 

sjukvårdarna annorlunda på vad som är nödvändigt för en lyckad rehabilitering. Medan 
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personalen såg på aktiviteter som var intressanta ut rehabiliteringssyn, som till exempel ADL 

träning, såg gruppmedlemmarna på aktiviteterna som något som skulle kännas meningsfullt 

och intressant. I vissa fall kände deltagarna ingen mening alls med att träna ADL trots 

svårigheter, utan ville utföra fritidsaktiviteter eller något som bidrog till samhället. Precis som 

Nilsson & Nygård (2003, s 112) visar fler studier av bland annat McWha et al (2003, s 163) 

att gruppaktivitet är något som de flesta gruppmedlemmarna såg fram emot varje vecka och 

att flera hade fått tillbaka intresset för gamla aktiviteter. En del föredrog att utföra individuella 

aktiviteter medan andra helst valde gruppaktiviteter. Hos vissa gruppmedlemmar blev det 

första mötet med gruppen något obekvämt och framförallt ovant, men efter några träffar så 

kände de flesta att de var positivt inställda till gruppaktiviteterna. Några personer upplevde 

också en förbättring att bemöta och hantera oväntade händelser i vardagslivet. 

 

 

6.1.1 Hur hälsan påverkas av uteslutande av aktivitet 

I en studie av Häggblom-Kronlöf & Sonn (2005) visade att de flesta hade fått ge upp ett eller 

flera av sina intressen under de senaste fem åren. Det var främst resa, hantverk, konst och att 

umgås med vänner som kvinnorna i studien fått offra. Männen hade bland annat fått sluta 

resa, träna och läsa böcker. Orsaker till detta var många, en anledning till detta var att de 

upplevde sig svagare, mindre rörliga och fått sämre syn. Det var även brist på motivation och 

flera deltagare hade slutat med sina aktiviteter på grund av att de själva ansåg att de inte 

kunde fortsätta med aktiviteten i deras ålder (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005 s 198). För 

många äldre är det viktigt att ha kontakt med andra äldre som de kan konversera med i 

vardagliga situationer, detta för att inte känna ensamhet eller utanförskap i samhället. Att få 

besök och kunna bjuda in släkt och vänner ger den äldre en möjlighet att få vara 

värd/värdinna i sitt eget hem, vilket ger en känsla av att vara självständig och vara behövd. Att 

inte få fortsätta vara aktiv och självständig i olika aktiviteter i bland annat sitt eget hem kan 

bidra till dålig självkänsla och dåligt självförtroende som i sin tur leder till ohälsa (Van´t 

Leven et al 2002, s 152). När man drabbas av en depression är det lätt hänt att man drar sig 

undan andra människor och speciellt där människor samlas och socialiserar sig.  Många slutar 

med sina intressen och vardagssysslor vilket ofta bidrar till färre tillfällen att träffa andra och 

ventilera tankar och känslor. Äldre människor har många gånger förlorat en nära anhörig eller 

sin make/maka vilket gör att den dagliga kontakten med andra människor och vardagliga 

aktiviteter är ännu svårare, detta gör att många känner ensamhet och olika typer av mental 
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ohälsa kan uppstå (Ziv & Roitman 2008, s 89). 

6.2 Hur aktivitet påverkar hälsan 

En gruppaktivitet kan många gånger hjälpa en individ att delta i aktivitet av något slag, att 

dagligen aktivera sig och få chansen att delge andra vad man gjort och utfört är också en bra 

anledning till att träffas i grupp. En gruppaktivitet beskrivs som något som ger glädje och 

tillfredsställelse, att känna betydelsen av att utföra något viktigt och vara en person som har 

betydelse för omgivningen och samhället istället för en börda. Även om aktiviteter är något 

man utför fysiskt är det många gånger avslappnande och tar fram individens kreativa 

egenskaper, genom det kreativa kan alla människor uttrycka olika känslor så som både glädje 

och sorg. I en studie av Nilsson & Nygård från 2003 intervjuades äldre angående 

gruppaktivitetens betydelse och där beskrivs aktivitet som en viktig aspekt för god hälsa. De 

intervjuade personerna uttryckte betydelsen av att fylla livet med viktiga aktiviteter för att 

uppnå känslan av lycka och glädje. När deltagarna kom i kontakt med andra människor 

upptäckte de sin kreativa sida som i sin tur gav en vilja att finna nya aktiviteter som de aldrig 

tidigare utfört, de beskrev känslan av att utmana sig själva när de klarade av att utföra 

aktiviteter som de aldrig trodde de skulle klara av. Även de aktiviteter som sker hemma som 

är mindre intressanta så som att städa och tvätta beskrevs med mer glädje och många såg 

vardagsaktiviteterna som en ny utmaning i livet att klara av (Nilsson & Nygård 2003, s 110). 

Även om de flesta studier påvisar att aktivitet är positivt finns det några få artiklar som visa 

att aktivitet inte har någon större inverkan på äldres lust att utföra aktiviteter. Ejaz, Schur & 

Noelker (2007, s 62-63) beskriver i sin studie att nästan 50 % av deltagarna var uttråkade trots 

att de erbjöds och deltog i aktiviteter på boendet, författarna menar att fysiska aktiviteter inte 

gav någon garanti för att deltagarna skulle känna sig mindre uttråkade under dagarna. Dock 

framgår det att det sociala nätverket är viktigare än att utföra fysiska aktiviteter, att 

äldreomsorgen bör satsa mer på den sociala omgivningen genom till exempel gruppaktivitet 

eller liknande där den sociala faktorn hamnar i centrum. I denna studie framgick det även att 

de flesta föredrog att utföra solo aktiviteter till skillnad från tidigare studier (Nilsson & 

Nygård 2003, s 110) (Meeks, Young & Looney 2007, s 755-757) där aktiviteter i grupp varit 

mest attraktivt för de äldre än att utföra aktiviteter på egen hand. 

 

Aktiviteterna som användes i studien av Nilsson et al (2003, s 111-112) var kombinerade 

nyttighet och nöje efter deras tidigare liv och deras värderingar, det var deltagarna själva som 

uttryckte att de inte bara kunde utföra aktiviteter som var för nöjes skull utan kombinera båda 
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typerna av aktivitet. Gruppaktiviteter har en förmåga att också ge en känsla an sammanhang 

och tillhörighet. Gruppen i studien beskrev bland annat att de hade lättare att lära sig nya 

saker i grupp än ensam och de hade chansen att delge sina erfarenheter och upplevelser. De 

fann andra människor i gruppen som levde ett liknande liv som de själva och såg då 

gruppaktiviteter som en chans att se hur andra hanterar situationer i vardagen. Flera såg 

fördelarna med att kunna ge varandra tips och lösningar på vardagliga problem och ibland 

inse att de klarar av mer än de trodde var möjligt. Nilsson et al (2003, s 111-112) beskriver att  

i mötet med andra människor kan jämförelse ske mellan individen själv och andra deltagare, 

ibland kan detta vara till dennes fördel. Att se att andra klarar av aktiviteter och börja 

reflektera över sig själv och sin egen livssituation vad man kan klarar av. Även gruppen kan 

hjälpa till att inse en persons gränser och hur mycket det är realistiskt att klara av på egen 

hand. En deltagare sa:” Gruppaktiviteterna öppnar upp för nya perspektiv”. Vissa ser på sitt 

liv ur ett annat perspektiv till skillnad från tidigare och med ett större självförtroende och 

självkänsla att klara av saker själva. 

 

 

6.3 Vilka aktiviteter äldre föredrar att utföra. 

Fritidsaktiviteter som att lyssna på musik, dansa, simma, äta ute eller bara titta på tv är 

aktiviteter som studier visar att äldre känner sig tillfredsställda av. Griffin & McKenna (1998, 

s 8-9) genomförde en studie på äldre över 65 år där det framkom att äldre faktiskt deltar i 

aktiviteter som erbjuds, gärna i aktivitet som kan utföras på hemmaplan men även sociala och 

kulturella aktiviteter lockade många personer. De aktiviteter som lockade minst var resor, 

utomhus- och familjerelaterade aktiviteter. Även Ejaz et al (1997, s 62) beskriver att de flesta 

äldre som erbjuds aktiviteter deltar i dessa även om det inte påverkar deras hälsa positivt, det 

ska dock framgå att studien även visa att det fanns ett samband mellan olust i aktivitet och 

depression.   

 

6.4 Att behandla/lindra ohälsa genom aktivitet 

I en studie av Meeks et al (2007, s 755-757) framkom det att när äldre drabbas av depression 

kan det vara svårt att komma igång med aktiviteterna på egen hand och många gånger behövs 

stöd från utomstående. Att förvänta sig att alla människor ska känna sig symtomfria från sin 

diagnos är omöjligt, men studier visar på att alla äldre som deltar i någon typ av aktivitet får 
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ut en positiv effekt av det. I denna studie visade det sig att det var gruppaktivitet som 

föredrogs framför individuella aktiviteter. Bland de som led av en allvarligare depression var 

det de organiserade grupperna som de deltog i. Det visade sig även att deltagare i studien inte 

uppskattade gruppaktiviteter lika mycket som de personer som diagnostiserats med depression 

och att de upplevde inte så stor glädje av gruppen varje gång utan det skilde sig mellan olika 

tillfällen. Även Nilsson et al (2003, s 113) beskriver vikten av att träffas i grupp, att det många 

gånger leder till framtidshopp, vissa personer upplever att de vill börja utforska möjligheterna 

för en fungerande miljö hemma som de kanske inte klarat av på flera år. Flera av de 

intervjuade i en av studierna sa att de tidigare undvek att tänka på framtiden helt. Kunna delta 

i grupp och dela upplevelser med andra verkar ha en förmåga att inbringa framtidshopp och 

en tro på att de ska få ett glädjerikt och fungerande liv. 

 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2008,s 34) för att 

undersöka vilken kunskap och forskning som finns inom ämnet äldre, aktivitet och hälsa. Vi 

valde en systematisk litteraturstudie eftersom vi ansåg att arbetsterapeuten idag inte arbetar så 

mycket med aktivitet kring äldre utan främst bidrar med hjälpmedel och anpassningar, därför 

ville vi få en översikt hur aktivitet har betydelse för att skapa och bibehålla hälsa hos personer 

över 60 år. Vi valde inte en egen studie eftersom vi inte visste i vilken utsträckning 

arbetsterapeuten arbetande med aktivitet inom äldreomsorgen, vi ansåg att vi var i behov av 

mer kunskap inom området innan en egen studie var ett alternativ. 

Vi använde oss av tre stycken databaser; Amed, Cinahl och PsycINFO. Vi anser att dessa tre 

databaser var relevanta för att fånga upp både de arbetsterapeutiska (Amed, Cinahl)och 

psykologiska (PsycINFO) aspekterna av vad hälsa hos äldre innebär och står för. Våra valda 

sökord som till exempel occupational therapy, elderly, mental health och group activities togs 

med för att inriktningen på vad arbetsterapeutens roll i aktivitetsutförandet skulle vara i 

centrum för undersökningen. Vi tog med depression som ett sökord eftersom det är en vanlig 

anledning till ohälsa hos äldre och har en betydande faktor för att kunna anpassa aktiviteter 

för alla oavsett mentalt hälsotillstånd. Många studier som dök upp vid artikelsökningarna 

handlade om dementa personer eller de som drabbats av en stroke. En del studier var review 
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artiklar vilket gjorde att de inte kunde inkluderas i resultatet. Vi valde att ta med studier 

oavsett design eftersom vi upplevde att det inte hade någon större betydelse för resultatet. 

Analysen av artiklarna gjordes först genom att besvara frågorna i analysmallen och det 

avgjorde om artikeln uppfyllde kriterierna. Enligt Forsberg & Wengström (2008, s 125) bör 

frågorna besvaras med ”ja” men vi bestämde oss för att minst 55 procent ”ja” räckte för att 

uppfylla kraven. Endast en av artiklarna var under 72 procent och mer än hälften var över 85 

procent, vi ansåg dock att den lägst rankade artikeln besvarade våra frågeställningar på ett 

adekvat sätt och togs därför med trots låg procent ”ja”.  Möjligen var mallen anpassad efter 

kvantitativa studier men vi upplevde att frågorna var relevanta även för kvalitativa studier. 

Etiska överväganden gjordes och det konstaterades att studierna förde ett etiskt resonemang 

vilket gjorde att ingen artikel exkluderades på grund av detta. 

Därefter satt vi på varsitt håll och läste och strök över med överstrykningspenna, sedan 

jämförde vi varandras analys för att se om vi hittat samma information och diskuterade vad i 

artiklarna som skulle tas med i resultatet, detta gjorde att analysen av artiklarna blev mer 

tillförlitliga och att vi inte missade någon relevant information. 

Svagheten i vår studie är att vi inte sökt artiklar som visar motsatt effekt att aktivitet inte har 

någon inverkan på äldres hälsa. Vi har inte tagit med någon artikel som var Randomised 

Control Trial (RCT) där man jämfört äldre som deltagit i aktivitet och de som inte deltagit i 

någon aktivitet för att se skillnaden. Få artiklar som bland annat Ejaz (1997) menar att de 

fysiska aktiviteterna i sig inte har någon större inverkan på äldres hälsa, men att den sociala 

delen under aktiviteternas utförande är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Vissa av våra valda 

artiklar av bland annat Meeks (2006) och Ejaz (1997) har gjort studier på äldre som bor på 

äldreboenden medan i andra valda artiklar har studierna gjorts på personer som endast har 

dagverksamhet. Detta kan möjligen ha påverkat vårt resultat då personer på äldreboenden 

många gånger har ett sämre hälsotillstånd till skillnad från de som fortfarande bor kvar 

hemma. En anledning till att det inte finns så många RCT studier inom detta kan vara att hälsa 

kan vara svårt att undersöka och definiera för äldre, vilket gör att studien blir mindre 

tillförlitlig.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Vikten av aktivitet för att skapa hälsa framkom bland annat hos Meeks (2006), Nilson (2009, s 

6) där de beskrev vikten av gruppaktivitet, detta bekräftades i resultatet av flera artiklar. Både 

WcWha (2002, s 163) och Periera (2008, s 42-43) menar att äldre föredrar gruppaktiviteter då 

många äldre lever ensamma och inte socialiserar sig lika mycket som tidigare. Att delta i 

gruppaktiviteter kan många gånger leda till utveckling av individen på andra plan till exempel 

att de blir mer stresståliga och vågar prova nya saker (Nilsson 2006, s 49-50).  

 

7.2.1 Hälsan vid uteslutande av aktivitet 

Att inte få socialisera sig genom att träffa andra människor och konversera kan leda till 

ohälsa, även personer som drar sig undan i ensamhet löper större risk att insjukna. Att bli 

accepterad av andra människor upplever många som viktigt för att känna en social 

tillhörighet, att man upplever sig själv som en självständig individ men samtidigt vara en del 

av en grupp. Watanabe (2007, s 39) och Meeks (2006, s 757) beskriver i sina studier 

aktivitetens positiva inverkan på personer som lider av ohälsa, dock verkar de aktiviteter som 

är mer strukturerade locka de personer som hade en allvarligare typ av till exempel 

depression. Det skulle kunna bero på att de personer som insjuknat i en depression har svårt 

att sätta igång aktiviteten och driva den framåt. Vid depression har många personer 

svårigheter att vara spontana och detta försvårar möjligheterna till att utföra ostrukturerade 

aktiviteter. Enligt McWha et al (2003, s166-167) är känslan av gemenskap och att tillhöra en 

grupp är en viktig aspekt för att bibehålla mental hälsa och till viss del lindra ohälsa. Genom 

denna studie framkom det att den sociala omgivningen är en påverkande faktor vid ohälsa hos 

äldre, att ge möjlighet till socialisering med andra individer och utföra sociala aktiviteter är 

basen för att skapa hälsa och trygghet hos äldre människor. 

Under lång tid har vi varit medvetna om att röra på oss är viktigt för en god hälsa och detta 

kan till exempel ske genom aktiviteter. Studier av bland annat Chippendale et al (2002, s 47-

48) och Häggblom-Kronlöf et al (2005, s 198) visar att underhållande aktiviteter är viktigare 

för de äldre än att kunna utföra de dagliga sysslorna som till exempel diska, städa, hygien etc. 

Fine (2000, s 50) menar att de personer som är involverade i aktiviteter av olika slag drabbas 

oftare av ohälsa än de individer som inte deltar i några aktiviteter alls. Flera forskare och 

teoretiker säger att det finns ett samband mellan fritid och välmående, vissa hävdar att när 
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man blir äldre så minskas fritidsaktiviteterna särskilt de utanför hemmet och det gör att man är 

mindre belåten med sin situation. Eftersom de ser ett positivt samband mellan aktivitet och 

välmående så tror de att när äldre förlorar några av de roller de haft i olika aktiviteter så fyller 

de dem med nya för att behålla sin välmående nivå.  

 

7.2.2 Hälsa och meningsfulla aktiviteter 

Att ha kontroll över de dagliga aktiviteterna är en viktig del att ha i tankarna när man pratar 

om välmående och äldre personer. Och att äldre människor oftast sysselsätter sig med 

stillasittande eller individuella aktiviteter kan bero på att en del tycker att det tar mer kraft än 

det tillfredsställer att ta hänsyn till andra människor eller nya aktiviteter. Detta kan bero på att 

de inte känner ett behov av att umgås med andra människor eller att de inte vill ta emot hjälp 

från andra. Dessa personer kan ha tappat kontakten med vänner och bekanta pga sämre hälsa 

men de kan också ha svårt att delta för att det finns begränsningar i miljön (Häggblom-

Kronlöf & Sonn, 2005 s 201-202). I en studie med äldre personer där de undersökte om 

fritidsaktiviteter var med effektivt än ADL i behandling, kom det fram att flera återupptäckte 

gamla intressen som de haft när de var yngre och de var glada för det. Humöret hos vissa 

deltagare förbättrades när de fick utföra fritidsaktiviteter och de blev gladare och berättade 

mer under behandlingstillfällen med terapeuten. De kom fram till var att meningsfulla 

aktiviteter gjorde mer för ökad funktion (Chippendale & Segal 2002, s 50-52). Detta är något 

vi också tror, att meningsfulla aktiviteter ska ge personer med nedsättningar en större 

förbättring än aktiviteter de gör enbart för att de måste eftersom det borde vara mer 

motiverande och de kan glömma bort att det är träning och bara ha roligt istället. Alla artiklar 

som varit med i vårt resultat har bekräftat det vi från början hade tankarna kring, att aktivitet 

har betydelse för hälsan hos äldre. De flesta författarna ansåg även att gruppaktiviteten är den 

aktivitet som de flesta föredrog. En anledning kan vara att många äldre lever ett ganska 

ensamt liv och gärna vill delta i aktiviteter där man är i grupp. Inget tyder på att de dagliga 

aktiviteterna skulle vara av mer värde är fritidsaktiviteterna utan snarare tvärt om, de flesta 

äldre verkar föredra att göra något de tidigare har gjort eller något som de finner intressant att 

göra. Att hitta aktiviteter som är både intressanta och som upplevs som trevliga är nyckeln till 

den positiva effekten av aktivitet (Meeks et al 2006, s 758), eftersom många har olika 

intressen krävs en hel del olika gruppaktiviteter. Ett bra sätt att få överblick på vilka 

aktiviteter de boende vill utföra är att fråga vad de haft för intressen tidigare i livet, ibland kan 
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det också vara läge att fråga de anhöriga om vad deras mamma/pappa haft för fritidsintresse. 

Man får inte glömma att vissa människor även vill prova något nytt, bara för att de alltid gillat 

att sticka betyder inte det att det är av största intresse i dagsläget. Eftersom aktivitet och 

depression har ett sammanband så bör arbetsterapeuten redan innan en person drabbas av 

depressionssymtom försöka hitta aktiviteter som den äldre känner glädje att utföra. Många 

gånger hinner patienten bli i så dåligt skick att han/hon hamnar på sjukhus eller boende innan 

hjälpande insatser sätts in, man rekommenderar att i tidigt skede utvärdera personens 

aktivitetsschema och se vad som kan vara av intresse hos den äldre. Man får också lära sig att 

känna av personens sinnesstämning för dagen, det är den som avgör hur mycket och vilka 

aktiviteter som är av värde (Kleftraras 2000, s 57). 

 

7.2.3 De sociala aktiviteternas inverkan på ohälsa 

En av artiklarna tar upp betydelsen av det sociala nätet när man blir äldre, det har visat sig att 

den sociala faktorn har större betydelse för hälsan än vad man tidigare trott. Depression är en 

av de största anledningarna till ohälsa hos äldre. Man har funnit att frekvensen av depression 

hos äldre är större hos de personer som är skilda, änka eller singel vilket tyder på att den 

sociala faktorn har stor betydelse för den mentala hälsan. Äldre som lever ensamma på grund 

av ändrade familjeförhållande löper större risk att drabbas av depression, även de som inte har 

några barn eller de som inte har någon bra kontakt med sina barn är i högre grad deprimerade. 

Det har visat sig att kvinnor löper större risk att bli deprimerade till skillnad från män, en 

bakomliggande faktor skulle kunna vara att kvinnorna oftare är yngre än männen i en 

parrelation och i och med det oftare är änkor. Det har även visat sig att kvinnor upplever det 

mer påfrestande att vara långt ifrån sina barn, kvinnor känner ofta en trygghet i att ha sin 

familj nära och upplever en mer känslomässig närhet till sina barn och släktingar (Kleftaras 

2006, s 25, 27).  

Griffin et al (1998) anser att det är viktigt att ha i åtanke att aktiviteter ska utformas efter 

önskemål från individen, de ska själva få bestämma vilken aktivitet de ska utföra då det är en 

avgörande faktor för vilken delaktighet och motivation individen kommer ha i utförandet. 

Vissa studier beskriver att männen vill syssla med instrumentella aktiviteter och kvinnor vill i 

större utsträckning utföra mer sociala och interaktiva aktiviteter (Griffin & McKenna 1998 s 

2-3). Dock framkommer det av artiklarna i resultatet att de flesta människor föredrar att utföra 

aktiviteter tillsammans med andra (Nilsson et al 2003, s 110)(Meeks et al 2006, s 755-757) 
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oavsett om de är kvinnor eller män. Även om män i större utsträckning är mer fysiskt aktiva 

än kvinnor när de blir äldre så beskriver Ejaz et al (1997, s 63) att den viktigaste aspekten för 

att skapa hälsa hos äldre är att erbjuda aktiviteter som involverar sociala utföranden. En av 

artiklar i resultatet (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005 s 197) tar upp vikten av socialisering 

men även betydelsen av att utöva fysiska aktiviteter så som ADL eller fritidsaktiviteter, för 

vissa kan dessa aktiviteter vara av sådan vikt att det avgör vilken hälsa som infinner sig. 

Oavsett vilka funktionsnedsättningar en individ har kan vikten av olika aktivitetsutföranden 

vara mer eller mindre viktiga, studien visar att oavsett funktionsnedsättning är aktivitet något 

viktigt och ska erbjudas för alla. 

 

7.2.4 Hur hälso- och sjukvården kan bidra för att skapa hälsa hos äldre 

Eftersom vi nu dragit slutsatsen att betydelsefulla aktiviteter har betydelse för den mentala 

hälsan borde mer energi läggas på just detta inom äldreomsorgen. Landstingen har 

vårdprogram för hur man ska hantera depression hos äldre men i dessa framkommer endast 

medicinförslag och terapeutiska behandlingar som innefattar KBT och ECT, inga 

behandlingar utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Även om många studier inte har 

studerat sammankopplingen mellan just ohälsa och aktivitet så kan man dra slutsatsen att 

aktivitet hos äldre ger positiva effekter då de flesta av resultatets artiklar påvisar detta. Varför 

finns då inte detta med i vårdprogrammen? Enligt Nilsson et al (2003, s 113) är 

gruppaktiviteter ett exceptionellt sätt att få äldre aktiverade och intresserade av att utföra 

något meningsfullt. Att träffa andra människor och delge varandra med upplevelser och 

kunskap gav många ett sätt att känna tillhörighet och betydelse i att vara i en social miljö, det 

fick flera personer att känna en trygghet i sig själv och ha lättare att anpassa sig till plötsliga 

förändringar och händelser. I sociala sammanhang börjar man reflektera över sig själv och sin 

egen kunskap och många inser glädjen i att kunna dela den med andra.  

Aktivitet är ett naturligt sätt att skapa relationer till andra människor och utvecklas som 

person, även de äldre har en vilja att utvecklas och ha framtidsplaner vilket de får en 

möjlighet till i sociala sammanhang. Aktiviteten bör ha en betydelse för just den specifika 

individen för att den ska ge positiv effekt på den mentala hälsan eller/och lindra depression, 

betydelselösa aktiviteter ger snarare en negativ effekt på den mentala hälsan och personen i 

fråga känner ingen mening med att utföra aktiviteter utan syfte. En del personer har svårt att 

utföra aktivitet av olika anledningar men att få vara med en grupp är också ett sätt att delta. 



20 
 

Att få lyssna på andra och se på medan andra utför aktiviteter ger samma stimuli som att 

utföra själva aktiviteten, därför är det viktigt att man som vårdpersonal ser till att de äldre kan 

välja hur de ska delta i en aktivitet. Van´t Leven et al (2002, s 152) menar i sin studie att det 

ska finnas möjlighet till att både delta fysiskt eller bara mentalt eftersom att delta mentalt kan 

vara en början till att vilja delta i själva aktiviteten senare. Vissa har svårt att socialisera sig 

under sin depressions fas men en liten aktivitetsgrupp kan vara början till en viktig social 

kontakt med andra. De flesta äldre som bor på boende upplever att de andra boendena är den 

viktigaste sociala kontakten de har och det är just den som utgör kvalitén i deras omgivning.  

 

7.3 Slutsats 

Vi kan genom denna litteraturstudie dra slutsatsen att arbetsterapeutiska insatser genom till 

exempel aktivitet har betydelse för äldres mentala hälsa. Inga resultat i denna litteraturstudie 

visar att ADL aktiviteter skulle vara mer viktiga att klara av än fritidsaktiviteter utan snarare 

tvärt om, äldre vill gärna utföra lugna men kreativa aktiviteter. Vi kan inte säga att aktivitet 

kan förebygga mental ohälsa men efter att vi studerat en del artiklar så kan vi dra slutsatsen att 

man kan minska risken av att drabbas av olika depressionssjukdomar genom att använda 

aktivitet i olika sammanhang. Den sociala tillvaron har stor betydelse för människan för att 

skapa och bibehålla hälsa. Enligt de flesta artiklar vi funnit som varit relevanta har det 

framgått att främst gruppaktiviteter är ett bra alternativ för äldre personer, speciellt för de som 

känner ensamhet.  

Dock visar studier att aktivitet är bra för den mentala hälsan och därför kan det dras 

gemensamma paralleller mellan mental hälsa och aktivitet. De som fick möjlighet till aktivitet 

var mer sällan deprimerade och de som redan hade insjuknat kände själva en förbättring 

genom att delta i olika aktiviteter. Eftersom äldre väljer att utföra aktiviteter som de känner 

meningsfullhet och glädje av så är det viktigt att man försöker skapa möjligheter till detta. 

Många gånger kan de ekonomiska hindren vara för stora för att man ska kunna erbjuda 

tillräckligt många aktiviteter för att täcka alla individers behov och önskemål. Dock bör vi 

beakta och påminna oss om att de äldre blir fler i antalet men genom betydelsefulla aktiviteter 

kan vi undvika mental ohälsa hos äldre. Ett alternativ skulle kunna vara att satsa på mer 

arbetsterapeutiska insatser inom äldreomsorgen för att implementera vikten av att sysselsätta 

äldre och ge mening och glädje genom aktivitet. 
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7.4 Vidare studier och undersökningar 

Eftersom vårt resultat bestod av deltagare som var på både särskilt boende och bodde hemma 

kan vårt resultat ha påverkats av detta. Eftersom hemma boende i större utsträckning har 

bättre hälsa så kan de ha lättare att involvera sig och intressera sig av erbjudna aktiviteter och 

sociala tillställningar. Dock kan en annan aspekt spela roll för de äldre som bor på särskilt 

boende, det är att personal ofta tar över aktiviteter på grund av tidsbrist och har inte tid att låta 

aktiviteterna utföras i den tid som de äldre behöver. Detta kan leda till att de äldre tappar 

funktioner successivt vilket gör att aktivitetsförmågan minskar och motivationen att utföra 

aktiviteter självständigt blir mindre. Detta är en intressant aspekt att undersöka vidare vid nya 

studier, upptäcka om samband finns mellan aktivitet och hälsa beroende på om man är hemma 

boende med dagligverksamhet eller bor på särskilt boende.  
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BILAGA 1 

Databas 

CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade Urval 1 Urval 2 

 Occupational therapy, 

elderly 

419    

 Occupational therapy, 

depression, elderly 

23 23 4 

 

0 

 Occupational, elderly, 

activities 

131    

 Occupational therapy, 

elderly, mental health 

21 21 1 1 

  Occupational therapy, 

elderly, mental health, 

depression, activities 

3 3 1 1 

 Occupational therapy, 

elderly, mental health, 

depression, group 

activities,  

1 1 0 0 

 Occupational therapy, 

elderly, health,  daily 

activities 

50 50 0 0 

Totalt valda 

artiklar ur 

databasen 

   7 2 

 

Databas 

PsycINFO 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade Urval 1  

 Occupational therapy, 

depression, elderly, 

activities 

454    

 Occupational therapy, 

depression, elderly, 

activities, mental health 

254    

  Occupational therapy, 

depression, elderly, 

activities, mental health, 

mindfulness 

18 1 0  

 Occupational therapy, 

depression, elderly, group 

activities, mental health 

6 2 0  

 Occupational therapy, 

depression, elderly, 

activities, mental health, 

education 

6 2 0  

 Occupational therapy, 

depression, elderly, 

activities, mental health, 

education, trauma 

67 67 0  

 Group activities, elderly, 

depression 

40 40 2 2 

Totalt valda 

artiklar ur 

databasen 

    

 

 

 

 

 



 
 

(dubletter 

från Cinahl) 

2(1) 2(1) 

 

 

Databas 

Amed 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade Urval 1 Urval 2 

 Occupational therapy, 

elderly 

398    

 Occupational therapy, 

elderly, depression 

18 18 8 2 

 Occupational, elderly, 

activities 

137    

 Occupational therapy, 

elderly, mental health 

20 20 2 1 

  Occupational therapy, 

elderly, mental health, 

depression, activities 

1 1 1 1 

 Occupational therapy, 

elderly, activities 

137 137 6 6 

 Occupational therapy, 

elderly, activities, 

experience 

15 15 4 3 

 Occupational therapy, 

elderly, group activities 

41 41 2 2 

 Occupational therapy, 

elderly, health 

 

152 152 5 5 

 Occupational therapy, 

elderly, health, activities 

50 50 5 5 

Totalt valda 

artiklar ur 

databasen(d

ubletter från 

Cinahl, 

PsyINFO) 

   16 (2) 8 (1) 

 

 

Totalt valda artiklar ur samtliga databaser Cinahl, Psycinfo 

och Amed: 

 

För att se utvalda artiklar se tabell 2. 

22 10 

 

 

 



 
 

BILAGA  2 

Författare Artikel 

 
År Tidsskrift Syfte Signifikant resultat 

Chippendale, 

T & Segal, R 
A Pilot Study of the 

Effectiveness of 

Using Leisure 

versus Activities of 

Daily Living to 

Increase Standing 

Tolerance in the 

Elderly Population 

2002 Physical & 

Occupational 

Therapy in 

Geriatrics 

Hur man kan 

använda 

fritidsaktiviteter 

inom 

rehabilitering 

istället för ADL-

träning.  

Att aktivitet kan 

användas som 

motivation till 

rehabilitering istället 

för vanlig ADL-

träning. 

 

 

 

Häggblom-

Kronlöf, G. 

& Sonn, U. 

Interests that 

occupy 86-year-

old persons living 

at home: 

Associations with 

functional ability, 

self-rated health 

and 

sociodemographic 

characteristics. 

2005 Australian 

Occupational 

Therapy 

Journal 

Aktivitetens 

förändring med 

högre ålder, vilka 

aktiviteter äldre 

gärna föredrar att 

utföra. 

Vikten av att bli 

motiverad till att utföra 

aktiviteter. Påvisar vad 

som gör att äldre slutar 

att utföra aktiviteter 

som de tidigare tyckte 

varit intressanta och 

ger en bättre förståelse 

i arbetet med äldre. 

 

  

Van´t 

Leven, N. 

& Jonsson, 

H. 

Doing and being 

in the atmosphere 

of doing: 

Enviromental 

influences on 

occupational 

performance in a 

nursing home 

2002 Scandinavian 

journal of 

occupational 

therapy. 

Studerar hur stor 

betydelse 

omgivningen har 

för utförandet av 

aktivitet. 

Att de personer som av 

olika anledningar har 

svårt att fysiskt delta 

själva i aktiviteten kan 

motiveras genom att 

befinna sig i 

aktivitetens miljö. 

 

 

Pereira, 

R.B. 

Stagnitti, K. 

The meaning of 

leisure for well-

elderly Italians in 

an Australian 

community: 

Implications for 

occupational 

therapy 

2008 Australian 

Occupational 

Therapy 

Journal 

Studerar hur 

viktigt det är med 

frititdsaktiviteter 

för äldre personer. 

Visar att äldre tycker 

att det är roligt med 

fritidsaktiviteter och att 

det ger dom en 

gemenskap och de blir 

avslappnade av det. 

 

 

 

McWha, J-

L., 

Pachana, 

N., Alpass, 

F 

Exploring the 

therapeutic 

environment for 

older women with 

late-life 

depression: An 

examination of the 

benefits of an 

activity group for 

older people 

suffering from 

depression. 

2003 Australian 

occupational 

therapy 

journal 

Studien 

undersöker vilka 

fördelar det finns 

att använda sig av 

gruppaktiviteter, 

även hur 

deltagarna såg på 

gruppaktivitet till 

skillnad från 

arbetsterapeuterna. 

Bidragit med 

betydelsen av 

gruppaktivitet, hur 

äldre påverkas av att 

socialiseras och träffa 

andra människor. En 

bra aktivitet som 

arbetsterapeuten kan 

ha stor nytta av i 

behandlingssituationer. 



 
 

Ziv, N. 

Roitman, D 

Addressing the 

needs of elderly 

clients whose lives 

have been 

compounded by 

traumatic histories 

2008 Occupational 

Therapy in 

health care 

Hur man kan få 

äldre att vilja delta 

i gruppsktiviteter 

och socialisera sig 

vid ohälsa.  

Att kunna använda 

andra människor i 

gruppen till att få 

personer att känna 

sammhörighet och 

kunna ventilera sina 

känslor, att kunna 

delge andra men sina 

egna erfarenheter. 

 

Nilsson, I. 

& Nygård, 

L 

Geriatric 

rehabilitation: 

elderly clients 

‘experiences of a 

pre-discharge 

occupational 

therapy group 

program 

2003 Scandinavian 

journal of 

occupational 

therapy 

Beskriver 

fördelarna av att 

använda 

gruppaktivitet och 

hur deltagarna 

känner inför det. 

Hur äldre kan 

motiveras till att 

utmana sig själva 

för att utvecklas. 

Att aktivitetsgruppen 

tar fram nya sidor även 

hos äldre, att fylla livet 

med olika aktiviteter 

som är meningsfulla 

och gärna ihop med 

andra människor.  

 Griffin, J. 

& 

McKenna, 

K. 

Influences on 

Leisure and Life 

Satisfaction of 

Elderly People 

1998 Physical & 

Occupational 

Therapy in 

Geriatrics 

Studien 

undersöker vad 

som påverkar valet 

av fritidsaktiviteter 

hos äldre och vilka 

aktiviteter de 

föredrar. 

Visar vilka 

fritidsaktiviteter äldre 

väljer och gör det 

lättare att förstå vikten 

av att människor måste 

få välja själva vilka 

aktiviteter de ser som 

viktiga och 

meningsfulla.  

Meeks, S., 

Young, C. 

M & 

Looney, S. 

W 

Activity 

participation and 

affect among 

nursing home 

residents: support 

for a behavioral 

model of 

depression. 

2007 Aging & 

mental health 

Hur aktivitet ger 

positiva effekter 

hos äldre som bor 

på vårdhem, även 

hos personer som 

led av depression. 

Deprimerade personer 

ger en större och mer 

positiv respons på 

organiserade 

gruppaktiviteter, att 

deprimerade kräver 

mer stöd i aktivitet till 

skillnad från icke 

deprimerade. 

Ejaz, K., 

Schur, D. & 

Noelker, 

L.S. 

The effect of 

activity 

involvement and 

social 

relationships on 

boredom among 

nursing home 

residents 

1997 Activities, 

adaption & 

aging 

Undersöka vilka 

aktiviteter 

boenden deltar i 

och om det kan 

förklara den 

långtråkighet som 

många äldre 

upplever 

Beskriver flera 

aktiviteter och hur 

deltagarna ser på 

dessa. Förklarar vikten 

av sociala 

sammanhang och 

aktivitet. 

 


