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Det sägs ibland att aktivteter som stimulerar hjärnan förbättrar min-
net. En rad studier indikerar också att olika typer av livsstilsfaktorer 
hänger samman med prestation i kognitiva test. De visar att dålig 
minnesförmåga är överrepresenterad hos dem som inte ägnar sig åt 
fritidsaktiviteter såsom att läsa, idrotta och lägga pussel.

Vå r a n e d ä r V d a  förutsättningar har 
givetvis ett inflytande på vår mentala 
kapacitet, men forskning vill gärna 
framlägga bevis för att våra levnadsvanor 
kan få en såväl positiv som negativ effekt 
på minnet. Det finns studier som bland 
annat förordat att om vi är socialt aktiva 
och har ett socialt stöd från vår omgivning 
under livet så ökar vi våra chanser till en 
bättre kognition i hög ålder. Däremot 
verkar inte själva storleken på vårt sociala 
nätverk ha någon inverkan på vår kogni-
tiva funktion (1). Andra studier har 
betonat vikten av aktiviteter som stimule-
rar mentala funktioner, såsom att läsa 
eller lösa korsord för att hålla hjärnan och 
minnet igång (2). Livsstilsfaktorer såsom 
rökning tyder på att rökare har en ökad 
risk för att få kognitiv nedsättning och 
demenssjukdomar, men det finns också 
motstridiga studier där rökning relaterats 
till en minskad risk (3). Beträffande 
alkohol så har en överkonsumtion inte 
helt oväntat visat sig vara skadligt för våra 
minnesfunktioner, däremot har det visat 
sig svårare att visa ett samband mellan ett 
måttligt alkoholintag över livsspannet och 
negativa effekter på vår kognitiva förmåga 
(4). Ytterligare ett samband som påvisats 
är att intag av olika fettyper kan påverka 
våra kognitiva funktioner. Intag av mättat 
fett från mjölkprodukter och livsmedel i 
medelåldern har via en longitudinell 
studie visat sig kunna kopplas till sämre 
kognitiv funktion samt med en ökad risk 

Ger en aktiv livsstil 
bättre minne?

för MCI (Mild Cognitive Impairment) och 
demens. Men det finns tendenser till att 
intag av enkel- och fleromättat fett skulle 
kunna ha ett samband till förbättrad 
semantisk förmåga (5). Det finns i dag 
även en ökad medvetenhet om livsstilsfak-
torers samverkan med genetiska riskfak-
torer. APOE har visat sig vara en sådan 
riskgen (sårbarhetsgen) för kognitiv 
nedsättning och Alzheimers sjukdom, där 
bärare av en variant av genen (APOE e4) 
verkar gynnas mer av en aktiv livsstil 
jämfört med de som inte bär denna genva-
riant (2). 

Utifrån detta mindre urval av olika 
livsstilsvariabler så märker man snabbt 
att det finns ett antal olika faktorer som 
verkar kunna ha effekter på vår kognition. 
Men hur ska man då bära sig åt för att 
hitta en livsstil som genererar ett så bra 
minne som möjligt? Ja, det är givetvis 
ingen enkel fråga och många frågor 
kvarstår att besvaras. Sett ur ett idrotts-
psykologiskt perspektiv kanske det är 
sambandet mellan fysisk aktivitet och 
kognition som är extra intressant. 

Fysisk aktivitet och minne
Det finns flera studier som undersökt 
effekter av fysisk aktivitet på kognitiv 
prestation. Till exempel visade en under-
sökning på äldre kvinnor mellan 70 och 81 
år att motion och rörelse inte bara tycktes 
minska risken för en försämring av 
minnesfunktionerna utan motionen 
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verkade till och med förbättra de kogni-
tiva funktionerna (6). 

Annan forskning menar att vältränade 
personer har en bättre förmåga att 
prestera snabbt och mer rätt på ett antal 
test som mäter olika aspekter av percep-
tion och kognition än de som är otränade 
(7). Att kombinera olika träningsformer 
verkar också ha en större positiv effekt på 
kognitionen än om man bara ägnar sig åt 
ensidig träning. Det har också framhävts 
att kvinnor i högre utsträckning tenderar 
att få en bättre positiv kognitiv effekt av 
kombinerad träning, aerobic och styrke-
träning än vad män får (8).

Att vara vid god fysisk form och att 
hålla hjärta och kärl vid god vigör har 
visat sig öka blodgenomströmningen i 

frontala delar av hjärnan, vilket i sin tur 
skulle kunna förbättra eller åtminstone 
fördröja nedsättningen i kognitiva förmå-
gor som är relaterade till frontalloben 
(exempelvis de exekutiva funktionera och 
arbetsminnet). Speciellt intressant blir 
detta då just de prefrontala regionerna av 
hjärnan dessutom har visat sig vara det 
område som har den största åldersrelate-
rade minskningen av blodflöde (9). En 
studie som möjligen bekräftar detta är en 
meta-analys av Colcombe & Kramer (8) 
baserad på 18 interventionsstudier från 
1966 till 2001. De fann att god fysisk status 
kan ha en gynnsam effekt på flera av våra 
kognitiva funktioner, men att effekten 
verkade vara mest kopplad till våra 
exekutiva funktioner och arbetsminnet. 

Minnesfunktionerna 

Kognition 
Term som belyser funktioner 
såsom minne, uppmärksam-
het, språk, medvetande, 
inlärning, beslutsfattande och 
problemlösning.

Episodiska minnet 
Hanterar minnen som 
refererar till en viss händelse 
eller plats, vår förmåga att 
mentalt resa framåt och bakåt 
i tiden. Det episodiska minnet 
har också visat sig vara 
ålderskänsligt. 

Semantiska minnet 
Lagrar information såsom 
fakta- och baskunskaper men 
även förståelsen för hur dessa 
samverkar. Kunskaper som 
ord, bokstäver och symboler 
återfinns inom det semantiska 
minnet. 

Arbetsminnet 
Definieras ibland som den 
funktion som håller informa-
tion i minnet tills dess att 
informationen lagrats. En 
annan definition är att 
arbetsminnet är ett begränsat 
system som upprätthåller och 
manipulerar information som 
ligger bakom komplexa 
mentala processer.

Exekutiva funktionerna 
Kontrollerar och reglerar 
kognitiva processer. En 
exekutiv uppgift involverar 
också andra kognitiva 
processer eller minnesfunktio-
ner än de som är direkt 
relevanta för den avsedda 
uppgiften.

Bo Malmborg (Heleneholms IF) i täten före Joel Larsson (P7 SK IF) i klassen 5000 meter för män 80 år. Plats Sandskogens IP i 
Ystad. I år arrangeras Veteran-SM av Skellefteå AIK Friidrott. 
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Forskningsresultat tyder också på att 
fysisk aktivitet kan leda till förändringar 
på molekylära, cellulära och beteende-
mässiga nivåer (10) men vi vet i dag för 
lite om hur dessa påföljder kan generera 
positiva transfereffekter, det vill säga att 
fysisk aktivitet stimulerar delar av hjärnan 
vilket i sin tur genererar positiva effekter 
på kognitionen.

Det handlar fortfarande om att utforska 
vilka förmåner som fysisk aktivitet 
frambringar utifrån förändringar i 
hjärnans aktivering och om kardiovasku-
lära förändringar kan uppnås. Studier har 
visat att äldre människor rekryterar andra 
områden i hjärnan än yngre på en rad 
olika kognitiva uppgifter (8). Denna 
förändring som sker i samband med 
åldrandet kan vara en kompensation för 
förluster i neural effektivitet i vissa 
regioner av hjärnan. Kan det då med hjälp 
av motion vara möjligt att ”vrida klockan 
tillbaka” och aktivera mönster i de neurala 
nätverken som är mer likvärdiga de hos 
yngre människor och på så sätt öka 
chanserna för äldre att förbättra sina 
kognitiva förmågor? Detta är en fängs-
lande fråga för vidare forskning.

Svårt att påvisa effekter
Sammantaget vågar man nog ändå säga 
att forskningsresultaten knappast är 
enhälliga när man undersökt vilka posi-
tiva effekter fysisk aktivitet har på vår 
minnesförmåga. En förklaring till detta är 
att man i många undersökningar inte har 
tillräckligt många försöksdeltagare, ett 
annat skäl är att data som samlats in ofta 
baseras på försöksdeltagares subjektiva 
uppfattningar eller skattningar av fysisk 
aktivitet, därmed kan resultaten många 
gånger ifrågasättas. Dessutom har det 
många gånger varit svårt att mäta fysisk 
aktivitet då den ofta operationaliserats 
utifrån varaktighet, frekvens eller intensi-
tet som härrör från vissa specifika områ-
den, exempelvis en specifik träningsform, 
vilket gör generaliserbarheten svår. 

Det finns också andra metodologiska 
problem. Det finns studier som förevisar 
sina slutsatser baserade på forskning från 
dem som alltid har deltagit i regelbundna 
fysiska aktiviteter mot grupper som sällan 
har engagerat sig i fysiska aktiviteter (11). 
Kan det vara så att personer med högre 
kognitiv kapacitet av någon anledning är 

mer fysiskt aktiva? Studier har visat att 
människor som regelbundet utövar 
motion generellt har en högre utbildning 
och högre socioekonomisk status än de 
som inte utövar regelbunden träning (7). 
Så det finns ofta en begränsning i under-
sökningar av sambandet mellan kondition 
och kognition då det redan existerar 
skillnader mellan de grupper som jämförs. 

Studie om livsstil och kognition
Just nu pågår en studie i Umeå där vi 
undersöker vilka effekter olika livsstilsfak-
torer, däribland fysisk aktivitet, kan ha på 
vår kognitiva förmåga. Sedan 1988 pågår 
Betulaprojektet som är en longitudinell 
studie där samtliga försöksdeltagare har 
valts slumpvis från Umeås befolkningsre-
gister. Deltagarna är mellan 25 och 100 år 
och projektet har som syfte är att studera 
hur hälsa och kognition utvecklas i 
vuxenliv och hög ålder. Projektet har även 
för avsikt att kartlägga tidiga tecken och 
markörer för demens. Inom projektet 
utförs en rad minnestester och det samlas 
också in omfattande medicinsk data. Det 
samlas även in information kring livsstil, 
kritiska livshändelser, stress, socioekono-
miska och ekonomiska förhållanden samt 
fritidsaktiviteter (12). Vid sidan av Betula-
projektet pågår sedan 1984 Västerbottens 
hälsoundersökning (VHU). Syftet med 
VHU är att stödja hälsosamma vardagsva-
nor som motverkar ohälsobeteenden som 
i sin tur ökar risken för hjärtinfarkter, 
diabetes, slaganfall etcetera. I VHU 
inbjuds varje år Västerbottens alla 40-, 
50- och 60-åringar till en hälsoundersök-
ning som består av en medicinsk del med 
provtagning, samt en omfångsrik frågeen-
kät som handlar om den sociala situatio-
nen; familje- och arbetsförhållanden, 
fysisk aktivitet, mat- och alkoholvanor, 
tobaksvanor med mera. 

I den pågående undersökningen 
planerar vi att länka data från Betulapro-
jektet och data från VHU med avsikt att 
undersöka vilka livsstilsfaktorer som kan 
främja god minnesförmåga. Vi kommer 
att försöka identifiera kritiska livsstilsva-
riabler, kontrollera för i vilken grad de 
utförs och förhoppningsvis finna några 
svar på hur dessa för sig eller tillsammans 
inverkar på våra kognitiva funktioner. 


