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”Exercise psychology”: 

Forskningsområdet kring fysisk 

aktivitet, träning och relationen till 

tankar, känslor och beteende 

”It’s not rocket 
science-It’s more 

complex than that!” 

“The first half of life consists of 

the capacity to enjoy without the 

chance; the last half consists of 

the chance without the 

capacity.” 

 

Mark Twain (1835-1910) 

  

 
Utveckling och förändring av hälsotillstånd i ett 

livsloppsperspektiv (Kuh, 2007) 
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Cigaretter, whisky och vilda, vilda 

kvinnor:  Allt är inte så enkelt som 

det verkar! 
 ”One hundred and twelve years later, Henry 

William Allingham is in rude health as the oldest 
man in Europe…Allingham, with a twinkle in his 
eye, has always attributed his own longevity to 
'cigarettes, whisky and wild, wild women” 

The Observer, Sunday June 1 2008 

X Y 
 
Z 

Fysisk aktivitet och psykologisk 

hälsa 
 Sänkning av depression 

 Sänkning av ångest/oro 

 Förbättrad självkänsla, positivare fysisk 
självuppfattning och ökad self-efficacy 

 Förbättrat humör 

 Förbättrad kognitiv förmåga 

 Lägre stress och bättre coping 

 Högre subjektivt välbefinnande 

Motion som behandling av 

mental ohälsa- fördelar 
(Fox et al., 2000) 

 Billigt 

 Få bieffekter 

 Självupphållande/självförstärkande 

 Mer tillgängligt - når ut till bredare klientel 

 Promotivt- förstärkande av fysik och 
positiva hälsoaspekter 

Självuppfattning om åldrande och 

livslängd: Att se glaset som halvfullt 

skyddar! 
Individer med en positivare 

självuppfattning och syn på 

åldrande löpte mindre risk för 

att dö av lung-och 

andningsrelaterade sjukdomar 

23 över 23 år. 

Exempel på frågor om 

självuppfattning om åldrande: 

-”Saker och ting blir värre när 

jag blir äldre” 

-- ”Det är lika mycket fart i mig 

nu som förra året” (Levy & Myers, 2005, Psychology & Health) 
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SJÄLV-

KÄNSLA 

FYSISKT 

SJÄLVVÄRDE 

Idrottslig 

kompetens 

Attraktiv 

kropp  

FYSISK 
ACCEPTANS 

Fysisk 

kondition

  

Fysisk 

styrka  

Self-

efficacy  
Modifierad Exercise and Self-Esteem 

Model (Sonstroem, Harlow & Josephs, 

1994) 

Vibrationsträning, självuppfattning och tilltro 

till egen förmåga: En randomiserad 

kontrollerad studie  
(Lindwall, Brännberg, Persson, Pettersson & Larsson, 2008) 

 41 tidigare inaktiva äldre (8 män, 33 kvinnor; 
medelålder 71.2; SD: 4.1) randomiserades till en 
träningsgrupp eller kontrollgrupp 

 Träningsgruppen gjorde olika övningar på en 
vibrationsplatta (XRsize två ggr/vecka under 8 
veckor 

 Effekten av träningen mättes innan och efter 
interventionen på självkänsla, självuppfattning 
inriktat mot kroppen och situationsspecifik tilltro 
till egna förmågan att inte falla.  

SJÄLV-

KÄNSLA 

FYSISKT 

SJÄLVVÄRDE 

Idrottslig 

kompetens 

Attraktiv 

kropp  

FYSISK 
ACCEPTANS 

Fysisk 

kondition

  

Fysisk 

styrka  

Self-

efficacy  
Modifierad Exercise and Self-Esteem 

Model (Sonstroem, Harlow & Josephs, 

1994) 

Depression 

 År 2020 är depression beräknat att utgöra den 
nästa tyngsta sjukdomsbördan på samhället 
(Murray & Lopez, 2006). Mentala hälsoproblem kostar 
oerhörda pengar, för individ, företag och stat.  

 Vi konsumerar antidepressiva medel för ca 1,2-
1,6 miljarder årligen. 5-dubbel ökning sedan 80-
talet.  

 SSRI ej så effektiva, (Kirsch et al., 2008), 
skillnad mellan SSRI och placebo liten t.o.m. för 
svår depression. Alternativa metoder behövs! 
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 Den nationella äldrestudien SNAC - The 
Swedish National Study on Aging and 
Care - startade 2001 på initiativ av 
regeringen för att ge svar på hur 
framtida behov av vård och behov 
kommer att se ut och hur de bäst skall 
tillgodoses (www.snac.org)   

 Fyra forskningscentra deltar i arbetet 
med var sitt ingående projekt. De 
aktuella studierna använder data från 
SNAC-Blekinge.  
 

aldrig 1-3ggr / månad flera ggr/vecka varje dag

motlät4g

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

M
ea

n 
de

ps
um

 
Motion och depression för äldre  

(Lindwall et al., 2007) 

Ref: Lindwall, M., Rennemark, M., Halling, A., Berglund, J., & Hassmén, P. (2007). The relationship between 
depression and exercise for elderly men and women: results from the Swedish National Study on Aging and 

Care (SNAC). Journal of Aging and Physical Activity, 15, 41-55.  
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Förändring i motionsvanor och 

depression (Lindwall et al., 2007) 

Depression och fysisk aktivitet:  

Åt vilket håll går pilarna? 

Mer fysisk aktivitet      lägre depression 
    

Lägre depression            mindre fysisk aktivitet 
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Fysisk 

aktivitet 

Depression 

Fysisk 
aktivitet 

Depression 

- 17.593 äldre (M=64 år) från 

11 europeiska länder följdes 

upp över ca 2,5 år. 

- Starkast stöd för effekten av 

fysisk aktivitet på framtida 

depression. 

- Dock, bäst stöd för modell 

där fysisk aktivitet och 

depression ömsesidigt 

påverkar varandra över tid 

(reciprok modell) 

Take home message:  

Regelbunden motion är ett användbart verktyg för att förebygga depression 

hos äldre. Dock, depressiva symtom kan även vara en barriär för ett 

regelbundet aktivt liv hos äldre. 

 

Fysisk aktivitet och mental hälsa 

förändras tillsammans över tid 
(Lindwall et al., 2013, Health Psychology 

 ► KART-studien, 1497 personer följs upp över 4 
tillfällen och 6 år 

► Mått på fysisk aktivitet, depression, ångest och 
utbrändhet vid alla fyra mättillfällena 

► Personer som blir mer fysiskt aktiva (jämfört med 
andra) uppvisar en större minskning av 
depression, ångest och utbrändhet. 

► Personer som är mer aktiva vid en specifik 
mätpunkt (jämfört med sin egen förväntade 
kurva) är även mindre deprimerade, utbrända och 
har lägre ångest än förväntat.  

Motion som behandling av 

depression för äldre 

•156 vuxna med diagnosticerad 
egentlig depression över 50 år 

•3 grupper under 4 mån: 
medicin (SSRI); motion 

3ggr/vecka; eller kombinerad 
medicin plus motion 

•Grupperna likvärdiga i 

förbättring efter 4 mån 

•Vid uppföljning 6 mån efter 

behandling hade den rena 
motionsgruppen minst återfall 

•Ref: Babyak et al., 2000, 

Psychosom Med, 62, 633-638. 

Motion som behandling av 

depression 
 202 vuxna med diagnosticerad 

egentlig depression över 50 år 

 4 grupper under 16 veckor: 

medicin (SSRI); bevakad motion i 
grupp 3ggr/vecka; hemmabaserad 

motion; placebo 

 Aktiv behandling bättre än 

placebo vid 4 mån; 45% i bev 
mot, 40% i hemmabas mot, 47% i 

medicin & 31% i placebo grupp 
friska 

 Ingen skillnad i effekt mellan 
medicin och motionsgrupper som 

behandling 

 Ref: Blumental et al.,2007, 

Psychosom Med 69, 587-596 
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Träning hos patienter som inte 

svarar på traditionell behandling  
(Mather et al., 2002) 

 86 äldre patienter som tidigare inte svarat på 
behandling delades in i träningsgrupp eller 
hälsoutbildning 2ggr/vecka i 10 veckor 

 55% i träningsgruppen och 33% i 
kontrollgruppen sänkte sin depressionspoäng 
med 30%. 

 Parentes: 1885 patienter rekommenderades eller 
screenades för studien under 15 månader. 86 
inkluderades (ca 4.5%)… Extern validitet? 

Vad säger den tyngsta och senaste 

översikten?  

(Mead et al., 2009, Exercise for depression, Cochrane review 

P L A I N  L A N G U A G E  S U M M A R Y 

 

Exercise for depression 

This review identified all available randomised trials which compared exercise with 

either no treatment or an established treatment (e.g. talking therapy) for people with 

a clinical diagnosis of depression. Data from 25 trials were combined. 

We found exercise did seem to improve the symptoms of depression, but we cannot 

be sure exactly how effective it is, or the most effective type of exercise. The 

evidence suggests that exercise probably needs to be continued in the longer-term 

for benefits on mood to be maintained. 

 

http://www.cochrane.org/ 

Dock… 
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Träning och depression:  

En meta-analys  

(Josefsson, Lindwall & Archer, in press) 

Av 89 studier valdes 13 ut. 
Effektstorleken för alla 13 

studier var -0.77 (stor 
effekt) till träningens favör. 

Måttligt stor effekt (-0.43) 
när bara de studier med 

hög metodologisk kvalitet 
analyserades. Större effekt 

(-0.97) när träning 
jämfördes bara med ingen 

behandling  eller placebo. 
 

Kognition 

 De processer som ligger bakom tänkande 
och upplevelser 

 Varsebli, tänka logiskt, fatta beslut, 
minnas, kommunicera, inlärning, 
problemlösning, självkontroll 

 

Kognition och äldre 

 Åldrande medför ökad sårbarhet för 
nedsättning i kognition (uppmärksamhet, minne, 

beslutsfattande) 

 Intakt kognitiv förmåga är centralt för 
många vardagsaktiviteter (t ex minnas 

telefonnummer, hitta hem, köra bil) och  har en 
stark påverkan på livskvalitet  

 

Olika typer av kognition påverkas 

olika vid åldrande 

Horn & Cattell, 1967 
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Träning som enkelt skydd mot 

ohälsa i hjärnan? 

Ett bra sätt att skydda hjärnan och få andra hälsoförtjänster samtidigt? 

  

Ett enkelt sätt?   

Kognitiv status and motion  
(Lindwall, Rennemark & Berggren, 2008) 

Ref: Lindwall, M., Rennemark, M., & Berggren, T. (2008). Movement in mind: The relationship of exercise 
with cognitive status for older adults in the Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). Aging and 

Mental Health, 12, 212-220.  

Förändringar i motionsvanor och 

kognitiv status (Lindwall och Rennemark, 2007) 

Ref: Lindwall, M., & Rennemark, M. (2007). The effect of change in exercise behaviour on cognitive 
functioning in older people. Journal of Sport Sciences, 25 (Supplement),  S314-315. 

Lindwall & 
Johansson, 

(2012), Svensk 
Geriatrik, 3. 
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Förändring i aktivitet viktigt för kognition 
(Lindwall et al., 2012) 

► Mer fysisk aktivitet (FA) vid baslinje hängde ihop med bättre kognitiv 

förmåga vid baslinje, dvs tvärsnittssamband 

► FA vid baslinje predicerade dock inte förändring i kognition överlag 

► Förändring i FA hängde dock ihop med förändring i kognition. Trend 

tydlig över alla fyra studierna.  

► Äldre som minskat sin fysiska (och intellektuella) aktivitet uppvisade en 

sämre kognitiv förmåga än förväntat, medan de som istället ökat sin 

aktivitet visade bättre kognitiv förmåga än förväntat.  

► Effekten av ökad aktivitet störst för de delar av kognitionen som ofta 

försämras mest hos äldre, som snabbhet, uppmärksamhet och 

problemlösning. 

► Effekten av regelbunden stimulering av tankeförmågan via fysisk och 

intellektuell aktivitet verkar vara en färskvara som kräver underhåll.  

► Ökad aktivitet störst effekt där den bäst behövs! 

 

  

 

 

 

 

Fysisk träning och kognition: En 

meta-analys (Colcombe & Kramer, 2003) 

•Träning relaterat till 0.5 SD 

förbättring i kognition, oavsett typ 

av uppgift 

•Störst effekt på exekutiv funktion 

(planerande, hindra felaktig 

respons mm) 

• Störst effekt för: (a) kombinerad 

styrke och aerob träning; (b) 

program som varar > 6 mån; (c) 

ca 31-45 min varje gång; (d) 

”medelgamla”, dvs 66-70, 71-80 

större effekt än 55-65; (e) 

grupper med mer än 50% kvinnor 

 

Demens och fysisk aktivitet 
(Andel et al., 2008; Hamer & Chida, 2008; Larson et al., 2006; Rovio, 

2008; Rovio et al., 2005)  

 Fysiskt aktivitet i medelåldern (2-3ggr/ vecka) 
relaterat till minskad risk (ca 30-60%) för senare 
demens & Alzheimers jämfört med inaktivitet.  

 Störst effekt för de med nedsatt fysisk förmåga. 
Effekt större hos bärare av riskgenen ApoE-e4.  

 Fysisk aktivitet i medelåldern även relaterat till 
större gråsubstans och hjärnvolym 

 Sammantagen effekt av meta-analys av 
prospektiva studier: 28% riskreducering för 
demens och 45% för AD. 

 

En aktiv fritid minskar risken för 

senare demens!  

(Verghese et al., 2003, New Eng J  Med) 

- 469 äldre över 75 år utan demens vid 

baslinje följdes upp ca 5 år.  

-Hur ofta man ägnade sig åt följande 

aktiviteter var relaterade till lägre risk 

för senare demens: 

-Läsa – 35% lägre risk  

-Spela brädspel och kort mm – 74% 

lägre risk  

-Spela musikinstrument – 69% lägre 

risk 

- Dansa – 76 % lägre risk   
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Fysisk aktivitet, kost och risk för 

Alzheimers (Scarmeas et al., 2009, JAMA) 

Både hög fysisk aktivitet och högt intag av medelhavskost (t ex. fisk och fågel, 

frukt, baljväxter, grönsaker, nötter, magra mejeriprod., olivolja) var oberoende 

relaterade till reducerad risk för senare Alzheimers 

Fysisk aktivitet/motion och mental 

ohälsa hos äldre 

 Budskapen att ta med hem: 

1. Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för 
bibehållandet av mental hälsa på ålderns höst. 
”Var smart, motionera ditt hjärta” (Hillman, 
Erickson & Kramer, 2008) 

2. Det är aldrig för sent att börja och alltid för 
tidigt att sluta, träningens effekt en färskvara, 
”use or loose it” 

3. Ingen linjär dos-respons trend, måttlig 
intensitet ett par gånger i veckan räcker långt 

 

 

Self-Determination Theory 

(SDT)  
(Deci & Ryan, 1985, 2000) www.psych.rochester.edu/SDT 

 SDT fokuserar på typ av motivation, inte mängd 
motivation, fokus på kvalitet snarare än kvantitet 

 Skiljer på tre typer av motivation: amotivation, yttre 
(extrinsic) och inre motivation 

 Dessa tre typer befinner sig på en skala av 
kontrollerande vs. autonom (självbestämmande) 
motivation 

 

 

 

Inre 

motivation 
Yttre 

motivation 

Ingen 

motivation 

Yttre 

reglering 
Introjicerad 
reglering 

Identifierad 
reglering 

Integrerad 
reglering 

Inre 

motivation 
Amotivation 

”Jag tränar 

för att andra 

säger att jag 

bör träna” 

” Jag får 

dåligt sam-

vete när jag 

inte tränar” 

”Jag 

värdesätter 

fördelarna 

med träning” 

”Träning är 

en viktig del 

av min 

identitet” 

 Få 

belöning/ 

undvika        

bestraffning 

 Dåligt 

samvete, 

villkorad 

självkänsla 

” Jag tycker 

att träning är 

slöseri med 

tid” 

 Brist på 

intention, 

lust, mening 

Internalisering

gör värdena 

till sina egna, 

viktigt för mig  

Integrering, 

identitet 

beteenden 

hänger ihop i 

en helhet  

Nöjet, 

kul/skönt utan 

att det leder 

till något 

” Det är roligt 

och skönt att 

genomföra 

min träning” 

Kontrollerad 

motivation 
Självbestämmande 

motivation 
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Kompetens Autonomi Samhörighet 

Tillfredställelse av 

grundläggande psykologiska 

behov 

Inre 

motivation 
Yttre 

motivation 

Ingen 

motivation 

Yttre 

reglering 

Introjicerad 
reglering 

Identifierad 
reglering 

Integrerad 
reglering 

Inre 

motivation 
Amotivation 

Självbestämmande 

motivation 

Kontrollerad 

motivation 

”Jag kan, klarar av, 

är effektiv, når mål” 

”Jag styr mitt liv, 

har frivillighet och 

valmöjligheter” 

”Jag känner samhörighet 

med, sammankopplad 

med andra, har 

relationer, är bekräftad” 

Motivationskedjan:  

Från miljö till hälsa 

Sociala miljön 

 
-Autonomistödjande 

vs. kontrollerande 

Tillfredställande 
av psykologiska 

behov 

- Kompetens 
- Autonomi 

- Samhörighet 

Motivationsprofil 
 
- Amotivation 
- Yttre motivation 
- Inre motivation 

 

Hälsobeteenden  

 
- Fysisk aktivitet/träning 

- Kost 

- Rökning, alkohol 

 

 
Hälsa 

 
- Fysisk 
- Psykisk/Mental 

- Medicinsk 
- Upplevd 

 

Hur jobbar man praktiskt med 

Self Determination Theory?  
 locka fram, mobilisera och stärka personens egna 

resurser för förändring- trädgårdsmästaren... 

 Stärka tillfredställandet av psykologiska behoven genom: 

-motiverande samtal (MI) 

-en automomifrämjande miljö, t ex via 
kommunikationsstilar: 

- visa och uttrycka empati, förstå personens perspektiv 

- skapa mening och förståelse, bygga argument 

- erbjuda valmöjligheter 

- minimera kontroll och kontrollerande språk (bör, måste, ska) 

 

 

 

Se t ex temanummer om SDT och MI i Int J Beh Nutr Phys 
Act, 2012, 9: 17-25:  
http://www.ijbnpa.org/series/Self_deter 
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