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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Fysisk aktivitet kan vara att gå ut och ta en promenad, springa, träna på 

gymmet eller träna yoga. Effekten av fysisk aktivitet hos människor med 

depression är sedan tidigare studerat till viss del och finns dokumenterat i 

studier. Depression beräknas år 2020 vara den andra största orsaken till 

ohälsa hos människor. Den vanligaste behandlingsmetoden mot depression är 

farmakologisk behandling och det medför ofta milda till svåra biverkningar. 

Sjuksköterskan beskrivs ha en viktig och betydande roll i form av stöd för 

patienten som lider av depression. 

Syfte: Syftet var att belysa fysisk aktivitets inverkan vid depression. 

Metod: Till litteraturöversikten användes 11 vetenskapliga artiklar till resultatet. 

Samtliga artiklar analyserades systematiskt och ligger till grund för resultatet. 

Artiklarna hämtades från databaserna Cinahl, PsykInfo och från fri sökning, 

se matrisen. Analysprocessen av artiklarna har haft induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet är uppdelat i fyra huvudrubriker med tillhörande underrubriker. 

Resultat visar bland annat att fysisk aktivitet kan lindra symptom på 

depression och utövande av fysisk aktivitet kan verka som en förebyggande 

faktor mot att utveckla depressiva symptom. Den fysiska aktivitetens 

inverkan på människor med depression är både fysiskt och psykiskt.  

Diskussion: Att ha fysisk aktivitet som en komplementär behandling till den traditionella 

behandlingen för depression kan resultera i ett snabbare tillfrisknande. Att få 

motivation och stöd av sjuksköterskan under behandlingens gång kan vara 

avgörande för patientens tillfrisknande. I Orems teori betonas vikten av stöd och 

att arbeta på ett stödjande sätt som sjuksköterska kan resultera till att patienten 

tillfrisknar snabbare. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, stöd, depression, livskvalitet, inverkan 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Physical activity can be to go out for a walk, go out for a run, work out at 

the gym or practice yoga. Depression is estimated to be the second biggest 

cause of ill-health among people in 2020. The most common treatment 

method for depression is pharmacological treatment and that treatment often 

causes mild to severe side effects. The effect of physical activity in people 

with depression has previously been studied to some extent and is 

documented in studies and articles. Registered nurses are described as 

having an important role when patients are suffering from depression. 

Aim: The aim was to see the influence of physical activity while suffering from 

depression. 

Method: To the literature review, 11 scientific articles were used for the result. All 

articles were systematically analyzed as a basis for our results. The articles 

were collected from the databases Cinahl, PsykInfo and from independent 

search. An inductive approach was used in the analysis process. 

Results: The result is divided into four main headings with associated subheadings. 

The result shows, among other things, that physical activity can alleviate 

symptoms of depression and physical activity may act as a preventative 

factor in developing depressive symptoms. The effect of physical activity 

among people with depression is both physical and mental. 

Discussion: Having physical activity as a complimenting treatment for the traditional 

treatment for depression can result in a faster recovery. Getting motivation 

and support from the nurse during treatment can be crucial for the patient in 

his recovery. In Orem's theory, the importance of support is significant so 

when the nurse is working in a supportive manner it can result to a faster 

recovery of the patient. 

Keywords: Physical activity, support, depression, quality of life, influence 
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Inledning 
I vårt examensarbete har vi valt att göra en litteraturöversikt över ämnet fysisk aktivitet vid 

depression. Vi vill studera vad fysisk aktivitet både på recept och som rekommendation har 

för inverkan för människor som lider av lindriga till medelsvåra depressioner. Läkare skriver 

dagligen ut stora mängder läkemedel på recept till patienter som söker vård för depression. 

Nästan alla läkemedel har biverkningar och kombinationen av olika läkemedel kan i sin tur 

leda till fler biverkningar för patienten. Det blir allt fler människor över hela världen som får 

diagnosen depression och vi vill studera vad fysisk aktivitet har för inverkan på dessa 

patienter. En större kunskap om vad fysisk aktivitet har för inverkan på depression skulle 

kunna öka möjligheterna att använda fysisk aktivitet inom vården. Det skulle kunna leda till 

lägre samhällskostnader då fysisk träning som ordination är förenat med avsevärt lägre 

kostnader än läkemedel.                       

 Intresset till detta ämne väcktes efter att ha arbetat på psykiatrisk vårdavdelning och sett 

hur mycket läkemedel patienter som lider av depression och andra psykiska sjukdomar 

konsumerar dagligen. Biverkningarna hos flera av patienterna var många och skrämmande.     

 

Bakgrund  
Det är ett stort antal människor i Sverige och i hela världen som lider av depression (Percival, 

Donovan, Kessler & Turner, 2015). Depression hos människor ökar i befolkningen och det 

gör sjukdomen till ett mycket aktuellt ämne. År 2020 beräknas depression vara den andra 

största orsaken till människors ohälsa (Percival et al, 2015).           

 Det psykiska välbefinnandet i Sverige har försämrats avsevärt år efter år sedan åttiotalet så 

idag lider en större del av befolkningen än någonsin av depression (Socialstyrelsen, 2013). 

 Depression är den vanligaste orsaken till försämrad förmåga att klara av det vanliga livet. I 

det moderna samhället som vi lever i förekommer det för mycket stillasittande vilket påverkar 

hälsan negativt både vad det gäller somatiska sjukdomar, liksom den psykiska ohälsan. Fysisk 

aktivitet däremot är en skyddande faktor mot ohälsa. Forskning uppvisar att fysisk aktivitet 

har en måttlig till stor antidepressiv effekt på depressiva tillstånd (Josefsson, Lindwall & 

Archer, 2014). Dock betyder det inte att fysisk aktivitet är en universallösning för att reducera 

depressiva symtom, den passar inte heller alla personer. Å andra sidan är inte heller 

psykofarmaka och psykoterapibehandling någon lösning som fungerar för alla (Josefsson et 

al, 2014).  



  4 (34) 
  

Sjukdomen kan även bidra till att risken för somatiska sjukdomar ökar (SBU, 2004). I 

denna litteraturstudie illustreras depression som en diagnostiserad psykisk sjukdom som 

inkluderar symtom som ångest, nedstämdhet, hopplöshet, skev självbild och minskat 

självförtroende samt livsleda. Depression påverkar människan både fysiskt och psykiskt på 

olika plan och i olika aspekter i livet. Sjukdomen har en stor påverkan på livskvaliteten hos 

människan och det resulterar i en låg energinivå och brist på intresse i det vardagliga livet. 

Under de senaste tre decennierna har depression i befolkningen konstant ökat. Det vanligaste 

behandlingsalternativet som ges till en patient som söker hjälp för depression är läkemedel. 

 Det blir idag allt vanligare att patienten vill prova alternativa behandlingssätt till de redan 

etablerade, d.v.s. läkemedels- och terapeutisk behandling (Cooney, Dwan, Greig, Lawlor, 

Rimer, Waugh, McMurdo & Mead, 2009). Endast två tredjedelar av de som behandlas 

farmakologiskt svarar väl på den behandlingen. Det finns alltså ett behov av fler 

behandlingsformer än de rent farmakologiska. Trots att depression ökat under de senaste 

decennierna och det är många människor som lider av det så är depression inte speciellt 

uppmärksammat (Sarris, Coulson, Schweitzer & Berk, 2014). Det påverkar människors 

vardag i hög grad och det gör att många människor lever med depression som ett handikapp. 

Depression kan komma att påverka ens arbetsliv och leda till att personen inte kan ha ett 

fungerande arbete (Marcolina, 2007). Det kan leda till problem i personens privata relationer 

som till sin partner, familj, vänner eller arbetskollegor. Fysisk inaktivitet är vanligt hos 

deprimerade personer, delvis på grund av utmattning, brist på energi och motivation. 

Sjukdomen förekommer i alla åldrar men framförallt hos vuxna. Depression hos gravida 

kvinnor som inte behandlas kan orsaka för tidig födsel och en låg födelsevikt hos det nyfödda 

barnet. 20 procent av alla kvinnor som har genomgått klimakteriet upplever mild till svår grad 

av depression. (Abedi, Nikkhah & Najar, 2015; Firth, Haith-Cooper & Egan, 2016; Yeoh, 

2016).  

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning Socialstyrelsen (2005) innefattar yrkesansvaret att 

sjuksköterskan skall ”ha förmåga att självständigt utföra eller medverka i undersökningar och 

behandlingar samt utföra ordinationer” och ”identifiera och bedöma patientens resurser och 

förmåga till egenvård”. 

 
Definition av Depression   
Depression har blivit så vanligt att det har börjat att kallas för psykets förkylning (Karlsson, 

2017). Under livets gång är alla människor ibland ledsna, deppiga och sorgsna. Det är en 

normal reaktion men när människan mår mycket dåligt under en längre period och känner 
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meningslöshet, hopplöshet och inte känner glädje längre har tillståndet övergått till att vara 

patologiskt. Detta tillstånd kallar man för en depression eller egentlig depression. Depression 

kan påverka människans liv i mycket stora drag och förändra livet på flera negativa sätt. 

Depression kan komma att påverka människans relationer, arbetsliv och privatliv och leda till 

förödande konsekvenser som exempelvis dåliga relationer, arbetslöshet och lidande 

(Karlsson, 2017).  
I denna studie beskrivs depression utifrån de diagnostiska kriterierna som presenteras i 

Diagnostic and Statistical Manual off Mental Disorders (DSM-IV) (Frances, 1994). Följande 

punkter, 1–9 är DSM kriterier för depression.  

1. Vara nedstämd under hela dagen eller större delen av dagen,  

2.  Ha minskat intresse och minskad glädje för dagliga aktiviteter 

3.  En påtaglig viktuppgång eller viktnedgång 

4.  Ha sömnproblem i form av att sova för lite eller alldeles för mycket 

5.  Ha psykomotoriska agitationer dagligen 

6.  Känna sig energilös och svag dagligen 

7.  Ha obefogade känslor av värdelöshet och skuldkänslor 

8.  Ha minskad tanke-, beslutsamhets- och koncentrationsförmåga 

9.  Ha självmordstankar eller har planer på självmord 

  

För att personen ska kunna diagnostiseras med depression så måste minst fem av nämnda 

symptom vara närvarande hos patienten och personen måste ha haft dessa olika symptom 

minst två veckor i sträck. Symptom 1 eller 2 måste vara närvarande symptom hos patienten 

för att personen ska kunna få diagnosen depression. 

Patofysiologi   

Vad som är den bakomliggande orsaken för depressionen är inte fullständigt kartlagt, men en 

rikligt använd hypotes är att depressionens uppkomst bottnar i signalsubstansen serotonins 

obalans i hjärnan. Serotoninbristen medför i sin tur att det även uppstår en brist på dopamin 

och noradrenalin som tillsammans ansvarar för den biokemiska grunden för depressionens 

uppkomst (Eriksson & Gard, 2011). Låg serotoninhalt är som en markör för vår känslighet 

och sårbarhet. Våra viktiga kroppsfunktioner som t.ex. impulskontroll, intag av föda och 

sömn påverkas negativt av serotoninbrist och kan leda att flera psykiska symtom uppstår.  

Obalans i biokemiska systemet är inte den enda förklaringsmodellen, arv och miljö är också 

viktiga psykologiska faktorer som kan bidra till utveckling av depression. Dessa faktorer ska 
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alltid iakttas vid insjuknandet, eftersom de kan ha inverkan på sjukdomsutvecklingen 

(Ottosson & Ottosson, 2007). 

Riskfaktorer  

Paolucci och Paolucci (2007) beskriver att sociala faktorer som tidigare depression, hereditet, 

allvarlig somatisk sjukdom, brist på socialt stöd och hög ekonomisk, jobb-, familje- eller 

relationsrelaterad stress medför en ökad risk att utveckla depression. Missbruk av alkohol och 

droger kan också vara en utlösande faktor. Yttre stressfaktorer som exempelvis förlust av en 

nära anhörig och andra traumatiska upplevelser kan också framkalla sjukdomen. 

 

Behandlingsalternativ 
Huvudsakligen används i dagsläget två former av behandling av depressionstillstånd 

(Socialstyrelsen, 2013). Dessa är farmakologisk behandling med psykofarmaka samt 

psykoterapeutisk behandling. Den effektivaste och mest vanliga terapeutiska behandlingen är 

samtalsterapi, framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT).         

 Läkemedelsbehandling vid svårare depressionstillstånd omfattar oftast SSRI-preparat 

(selektiva serotoninåterupptagshämmare) (Allgulander, 2005). Dock fördröjs den önskvärda 

effekten av medicinen upp till tre veckor. De flesta som använder psykofarmaka upplever 

biverkningar i form av illamående, värmekänsla, huvudvärk, minskad sexlust, viktuppgång 

eller viktnedgång.                        

 Vid svårare former av egentlig depression, då enbart läkemedelsbehandling är otillräcklig, 

fodras elekktrokonvulsiv behandling (ECT), eftersom den ger en snabb effekt (SBU, 2004). 

Oftast känner patienten en markant förbättring redan efter första behandlingen.     

 När en patient som lider av egentlig depression behandlas med både medicinsk behandling 

och med ECT så märks ofta en klar förbättring kort därefter, men den positiva förbättringen 

brukar dessvärre inte hålla i sig särskilt länge (Allgulander, 2005). Den positiva effekten blir 

ofta inte varaktig utan leder så småningom i regel till återfall.           

  
 

Sjuksköterskans stödjande roll  
Sjuksköterskan ska i sitt arbete kunna lindra sjukdom, men också arbeta på ett hälsofrämjande 

sätt (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Främja är ett annat ord för stödja, och som 

sjuksköterska är det viktigt att kunna arbeta på ett stödjande sätt för patienten. Många 

patienter behöver stödet som sjuksköterskan kan ge, stödet kan spela en stor och viktig roll 
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under patientens behandling och under vägen mot hälsa. Att arbeta hälsofrämjande och 

stödjande är att kunna utbilda patienten och ge information som kan leda till en bättre hälsa 

och godare livsstil. Ett stödjande arbete innebär att motivera patienten, hjälpa patienten att 

stärka patientens egenupplevda hälsa, klargöra patientens möjligheter och potential, stärka 

patienten och redogöra för patientens egna resurser. Alla dessa stödjande åtgärder kan leda till 

godare hälsa. Upplevd hälsa av patienten behöver inte nödvändigtvis vara mindre symptom av 

sin sjukdom utan det kan vara att känna godare hälsa inombords, att må bättre psykiskt och 

själsligt (Hedelin et al, 2014). 

Utifrån Orems teoretiska grund i hennes omvårdnadsteori framgår det att människan har en 

egenvårdande inställning och förmåga att hjälpa sig själv i sin hälsoprocess (Wiklund & 

Lindwall, 2012). Människan strävar efter att hjälpa sig själv i första hand, vid insjuknande av 

en sjukdom strävar människan till att börja med att vilja vårda sig själv. Sjuksköterskan träder 

endast in när patientens omvårdnadsbehov överskrider hennes kapacitet att möjliggöra 

egenvård och när det brister i förmågan att upprätthålla hälsa (a.a.). Behovet av kunskap 

spelar en stor roll. Att endast förmedla att det är bra med fysisk träning räcker inte för att 

motivera patienten. Det är betydelsefullt att ha rätt kunskap om vilken aktivitet som är 

lämplig samt vilken intensitet och mängd och på vilket sätt den ska utföras. Sjuksköterskans 

roll här är att stödja och vägleda patienten att återfå sin förmåga att på egen hand kunna 

genomföra egenvård (Wiklund & Lindwall, 2012). Sjuksköterskan har en betydelsefull roll att 

stödja och uppmuntra patienter till regelbunden fysisk aktivitet för att främja deras psykiska 

hälsa utifrån Orems teori. För att uppnå ett gott resultat krävs motivation, trygghet och tillit, 

eftersom omvårdnadsmålet för de patienterna är att få verktyg och strategier till att kunna 

hjälpa sig själva. Patienten själv måste få insikt i vikten av att aktivera sig fysiskt och vilka 

fördelar den kan ge för den egna hälsan (Skärsäter, 2014). 

 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet utförs när kroppens muskler arbetar på ett eller annat sätt som gör att 

energiomsättningen ökar i kroppen (Beyer, Lund & Klinge, 2010). Fysisk aktivitet kan vara 

att gå ut och ta en promenad, springa, träna på gymmet, träna yoga eller något så enkelt som 

att gå upp ur sängen och gå till köket för att sätta på kaffekokaren.      

 Definitionen på fysisk aktivitet är att röra sin kropp i alla dess olika former och öka 

energiförbränningen (Ståhle, 2008).                  

 Fysisk aktivitet på recept (FaR) kan definieras som den specifika motionen eller fysiska 

aktiviteten som har ordinerats till en unik patient av en legitimerad hälso-och 
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sjukvårdspersonal (Beyer et al, 2010). Fysisk aktivitet på recept är anpassad efter patientens 

behov och kan innefatta såväl gruppaktivitet som individuell träning.       

 Fysisk inaktivitet är när personen i fråga utför mindre än 2,5 timmar fysisk aktivitet i 

veckan. Intensiteten på den fysiska aktiviteten ska vara måttlig för att den ska räknas (Beyer 

et al, 2010).                           

 I Vårdguiden (2013) nämns exempelvis raska promenader, simning, styrketräning, cykel 

och dans som förslag på fysisk aktivitet. Den ordinerade kan få hjälp av en fysioterapeut med 

att komma igång med träningen. Terapeuten kan också hjälpa till att anpassa aktiviteten till en 

lämplig nivå. En vuxen bör röra på sig i minst 150 minuter i veckan, helst fördelat på flera 

dagar. Intensiteten är god när kroppen blir varm och pulsen märkbart ökar.   

 Brorsson, Lundgren och Olsson (2010) beskriver även fysisk aktivitet i form av vanligt 

hushålls- och trädgårdsarbete som effektivt vad gäller hälsoeffekter. Hushålls- och 

trädgårdsarbete är bland annat att laga mat, städa, diska tvätta, klippa gräsmattan, trimma 

häcken och plantera blommor. Det som vi definierar som god effekt i denna studie är 

upplevelsen av förbättrad livskvalité, minskad medicinering, minskad trötthet och ökad 

sysselsättningsgrad. 

 

Problemformulering  
Depression hör till en av de stora folksjukdomarna i dagens samhälle. Depression har sedan 

flera årtionden tillbaka bara ökat och ökat i världen och det finns risk att depression även 

kommer att fortsätta öka i befolkningen. Behandlingen av depression har länge varit 

begränsad till antidepressiv medicinering som ofta har många biverkningar. Terapibehandling 

är också i vissa fall ett behandlingsalternativ men det är mycket resurskrävande. Fysisk 

aktivitet både som rekommendation och förskrivning på recept kan de flesta människor utföra 

och det är relativt billigt och har få biverkningar. Om fysisk aktivitet kan fungera som en 

komplementär behandling till den medicinska vården vid depression eller t.o.m. kunna ersätta 

den medicinska vården vid lindriga depressioner så är mycket vunnet. Det finns idag ganska 

omfattande forskning på vilken inverkan fysisk aktivitet har på att skapa motivation och 

främja hälsa. Fysisk aktivitet är något som de allra flesta människor kan utföra. Att kunna 

förbättra vården för en stor grupp människor är en intressant och motiverande tanke. Avsikten 

med denna studieöversikt var att undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet kan ha på 

patienter diagnostiserade med depression.  
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Syfte 
Syftet var att belysa fysisk aktivitets inverkan vid depression.  

 

 

Teoretisk utgångspunk 
Orems egenvårdsteori   
Teorin som har valts till denna litteraturöversikt är Orems egenvårdsteori som handlar om att 

patienten vårdar sig själv. Denna teori har fokus på människans behov och på 

konsensusbegreppet människan.   

I Dorothea Orems teori beskriver hon själv sin omvårdnadsteori som en teori där 

människan tar hand om sig själv och utnyttjar sina egna hälsoresurser (McLaughlin, 

Renpenning & Tayler 2003). Alla människor har olika hälsoresurser att jobba med och ta 

tillvara på. Syftet med att vårda sig själv och utnyttja sina egna resurser är att patienten i fråga 

ska få eller behålla en fortsatt funktionell kropp och ha ett välmående liv. Kapaciteten för 

patienter som utför egenvård måste beaktas i form av utveckling, genomförbarhet och 

lämplighet. Alla patienter har olika förutsättningar så det är viktigt att alltid utgå utifrån varje 

ny patients unika förutsättningar vid användandet av denna teoretiska utgångspunkt. 

Egenvårdandet ska vara speciellt anpassad för patientens egna utvecklingsmöjligheter och 

lämplighet avgör om han/hon kan utföra en god egenvård. När patienten utför en god 

egenvård resulterar det ofta till ett bättre välmående och en godare upplevelse av hälsa.     

Orem menar att patienten måste kunna handla målinriktat och medvetet för att uppnå en 

god egenvård (Wiklund & Lindwall, 2012). Att kunna se ett potentiellt mål och resultat i 

framtiden är en nödvändig egenskap hos patienten för att kunna lyckas med en god egenvård. 

Ens egenvårdskapacitet beror på de egna resurserna. Alla människor har olika resurser att 

arbeta med. För att utföra egenvård behöver patienten ta eget initiativ och planera sin tid, 

reflektera och ha konsekvensinsikt. För att patienten ska kunna utnyttja och ta tillvara på sina 

egna hälsoresurser så behöver patienten vara målinriktad, göra det som krävs, kunna ta beslut 

och vilja lära sig nya saker.                   

 Dorothea Orems egenvårdsteori handlar om att ge patienten stöd i sin egenvård när 

han/hennes livssituation förändras (Orem, 2001). Att insjukna i en sjukdom gör att en 

människas livssituation blir förändrad och vid en sådan förändring behövs ofta ett förändrat 

beteende och nya livs vanor hos personen i fråga. Att ge patienten stöd under denna period 

ska hjälpa att främja till normal funktion, välbefinnande och hälsa. Vid egenvård utför 
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patienten ett vårdande mot sig själv för att må bättre. Alla personer har en individuell 

kapacitet att utföra egenvård. Vid vissa hälsotillstånd är det möjligt att utföra egenvård och i 

andra hälsotillstånd är det inte möjligt med egenvård för patienten. När egenvård är möjlig till 

viss del är det sjuksköterskans roll att stödja och kompensera patienten i sin egenvård i den 

mån det är möjligt. I Orems egenvårdsteori är egenvårdsåtgärderna uppdelade i tre olika 

system. En av dessa är det stödjande och undervisande systemet. Med det menas att den 

vårdande ger patienten stöd och vägledning och sedan ligger besluten hos patienten (Orem, 

2001).                           

 Orems egenvårdsteori passar till denna litteraturöversikt då fysisk aktivitet är något som 

måste utföras av patienten själv vid ett egenvårdande. Ingen kan göra jobbet åt patienten utan 

det måste vara patienten själv som utför den fysiska aktiviteten och det är först då ett 

egenvårdande blir möjligt.  

 

Metod 
Design 
Enligt Friberg (2012) är litteraturöversikt en strukturerad metod i syfte att skapa en 

vetenskaplig överblick över ett bestämt ämne.                

 I denna litteraturöversikt har artiklarnas resultat bearbetats grundligt. Resultatet har lästs 

noggrant samtidigt som artikelns kvalitet utvärderades. Resultatartiklarna var både av 

kvalitativ och kvantitativ design.                       

              

Datainsamling  

De databaser som använts vid sökning efter relevanta artiklar är Cinahl Complete, PsycINFO 

och från egen fri sökning. Från den fria sökningen användes tre artiklar till resultatet och 

dessa artiklar hittades efter att ha gjort sökningar i referenslistor. Som föreslås av Forsberg 

och Wengström (2013) har sökning gjorts med MeSH-termer (Medicals Subject Headings) 

och underordnade termer (subheading) och med sökord relaterat till syftet. De sökord som 

användes vid sökningen av artiklar var: physical activity, depression, anxiety, mental health, 

relationship, behavior, exercise, major depression, patients, running, intensity, coping, 

symptoms, patterns, step, community based, social support, independent, yoga. För att titta 

närmare på hur sökningarna av artiklar har gått till från databaserna Chinal Complete och 

PsycINFO finns det beskrivet i matrisen i bilaga 1 och bilaga 2. 
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Urval  
Artiklarna har valts med hänsyn till uppsatsens syfte. Endast artiklar författade år 2000 eller 

senare har inkluderats. Artiklarna ska vara publicerade i full text och dessutom genomgått en 

vetenskaplig granskning, s.k. peer reviwed. Samtliga artiklar är etiskt granskade artiklar. 

Författarna har endast sökt efter artiklar skrivna på engelska men inte haft några geografiska 

begränsningar. Artiklarna ska behandla ämnet depression bland ungdomar och vuxna. Inga 

särskilda villkor vad gäller graden av depression har satts upp. Målet har varit att finna 

artiklar som på ett tillfredsställande sätt besvarar uppsatsens frågeställning. Granskningen har  

skett i enlighet med Friberg (2012) metod för genomförandet av en litteraturöversikt. 

Författarna har valt att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar för att på så sätt 

kunna få ett mått på den fysiska aktivitetens inverkan på depression liksom en djupare 

förståelse för de drabbades upplevelser kring ämnet.              

 För att välja ut relevanta artiklar till resultatet lästes abstractet i alla artiklar som hade en 

huvudtitel med koppling till ämnet. I de artiklar som hade ett tilltalande abstract lästes hela 

artikeln och utifrån en egen bedömning av texten valdes resultatartiklar ut. 

 

Dataanalys  

Totalt elva artiklar (se bilaga) ligger till grund för dataanalysen. I de 11 resultatartiklarna 

analyserades all information som svarar på studiens syfte. I analyseringen av samtliga 

artiklarna ströks användbar data över med överstrykningspennor. All visäntlig data samlades 

in och analyserades av författarna och formulerade sedan resultatet i denna litteraturöversikt. 

Dessa har granskats beträffande kvalitet och validitet gentemot uppsatsens syfte. Artiklarna 

har analyserats var för sig och resultaten har sedan jämförts inbördes i syfte att finna generella 

drag liksom frågor där resultaten går isär mellan olika artiklar. Författarna har först granskat 

artiklarna var för sig och sedan jämfört sina resultat med varandra. Materialet sorteras in efter 

lämpliga teman och eventuella subteman utifrån den fysiska aktivitetens inverkan på personer 

med diagnostiserad depression.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Vid en litteraturöversikt kan det finnas risk för att valet av artiklar inte genomförs helt 

objektivt (Friberg, 2012). Författarna kan redan ha en förutfattad mening om ämnet och 

skriver då uppsatsen utifrån ett eget perspektiv. Det finns då risk att innehållet i studien inte 

blir helt korrekt och verklighetsbaserad. Innehållet i studien kan bli vinklat åt ett speciellt håll 
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och bara visa på fakta som överensstämmer med var författarna tyckt från början. 

 Samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten har tillstånd av etisk kommitté eller 

bedömts uppfylla kraven för etiska överväganden. I varje vald artikel har författarna tittat på 

att det finns ett forskningsetiskt övervägande i studien. 

Inget etiskt godkännande fodrades för denna uppsats då det rör sig om en översikt av artiklar 

som uppfyller någon av ovannämnda villkor.  

 

Resultat 
Genom en översiktlig innehållsanalys av det insamlade materialet (se bilaga1) har 

nedanstående fyra huvudteman och tre underteman framkommit:  

Aktivitetens allmänna inverkan på patienten med depression med subtema, aktivitetens 

inverkan på depression. Upplevelsen av livskvalitet med subtema, mentala hälsan. Den 

fysiska aktivitetens karaktär gällande typ, intensitet och mängd med subtema, hinder för att 

vara fysiskt aktiv och temat Betydelse av stöd och uppföljning 

 

Aktivitetens allmänna inverkan på patienter med depression 
 Det framkommer att träning som en förstärkningsstrategi kan bidra med många hälsofördelar, 

speciellt när den initierats samtidigt med förstahandsbehandling för medelsvåra depressioner. 

Regelbunden träning har en positiv effekt på humör såväl som övergripande fysisk funktion 

och allmän hälsa. Rutinerna kring träning kan erbjuda patienter val, struktur och chans att 

bedöma framsteg när behandlingen fortsätter. Med träning som behandlingsmodell undviks 

risken för läkemedelsinducerade biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Yoga och 

styrketräning kan påverka olika aspekter av mental hälsa och välbefinnande. Känslan av 

trötthet reducerades och självbilden förbättrades (Danielsson, Kihbom & Rosberg, 2016; 

Taspinar, Aslan, Agbuda & Taspinar, 2014).               

 Yoga och träningen var lika effektiva att minska depressiva symtom. Faktorer som 

underlättade genomförandet av den fysiska aktiviteten innefattar att vara nära kopplad till 

familj och vänner, byggandet av rutiner i vardagen och exponering för naturen. Individerna i 

denna studie ansåg huvudsakligen att ett fysiskt aktivitetsprogram för personer med 

sinnesstörning måste utnyttja ett socialt nätverk, ta hänsyn till potentiella deltagares 

preferenser och införliva naturen (både gröna och blåa utrymmen) som en hälsofrämjande 

resurs (Sims-Gould, Vazirian, Li, Remick, & Khan, 2017).        

 Kontinuerliga träningsprogram är ett rimligt behandlingsalternativ att rekommendera till 
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patienter som lider av depression (Doose, Ziegenbein, Hoos, Reim, Stengert, Hoffer, Vogel, 

Ziert & Zieberer, 2015). Ett långvarigt utövande av någon form av träning har visat sig kunna 

vara en effektiv behandlingsmetod för depression.              

 Det är inte rekommenderat för personer som motionerar och tränar regelbundet att plötsligt 

sluta med sin träning och göra ett avbrott från träningen (Doose et al, 2015). Det har visat sig 

att avbrott från den regelbundna träningen kan ge depressiva symptom. Det är därför 

betydelsefullt att rekommendera patienter som behandlas för depression att ha en regelbunden 

träning för att uppnå så bra resultat som möjligt. Uthållighetsträning har visat sig minska 

depressiva symptom och öka patientens muskelmassa och fysiska form (Doose et al, 2015). 

En studie visar att de patienter med depressiva symptom som utförde aerobics träning hade 

minskat sina depressiva symptom, till skillnad från de patienter med depressiva symptom som 

inte hade utfört samma aerobics träning. Nivån av depressiva symptom för de patienter som 

utförde aerobics passen var signifikant lägre. Motion och träning kan alltså rekommenderas 

som ett alternativ till att lindra symptom vid depression. Det är en relativt låg kostnad att 

utföra aerobics träning då det inte kräver stora resurser, till skillnad från andra 

behandlingsmetoder som kan kräva dyr utrustning eller stora resurser (Doose et al, 2015).

 Ungdomar i Afrika som kommer ifrån välbärgade hem och en stark ekonomisk bakgrund 

är mer stillasittande än de ungdomar som kommer från enklare förhållanden (Asare & 

Danquah, 2015). Det har visats att de ungdomar som är mer stillasittande har sämre psykisk 

hälsa och fler har depressiva symptom. Mental hälsa är starkt associerat med en låg fysisk 

aktivitetsnivå. Ungdomar med västerländsk bakgrund har också visat ett likartat resultat. De 

ungdomar i västländerna som är mer välbärgade och spenderar mer tid stillasittande bland 

annat framför datorer har en sämre psykisk hälsa och lider av depression i högre utsträckning 

än de ungdomar i västländerna som kommer från minde välbärgade förhållanden. Det visar att 

ungdomars psykiska hälsa och depressiva symptom kan förbättras genom fysisk aktivitet. De 

ungdomar som har en hög fysisk aktivitetsnivå är mindre mottagliga för att utveckla 

depressiva symptom (Asare & Danquah, 2015).  

 

Aktivitetens inverkan på depression 

I Brenes, Williamson, Messier, Rejeski, Pahor, Ip och Penninx (2007) studie delades 

deltagarna in i två interventionsgrupper där den ena fick farmakologisk behandling och den 

andra ordinerades fysisk aktivitet. De båda grupperna jämfördes sedan genom olika 
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skattningsskalor för depression och resultatet visade att fysisk aktivitet kunde jämställas med 

den farmakologiska behandlingen. Påvisbar lindring av depressiva symptom påvisades också i 

en studie av Schuch, Vasconcelos-Moreno, Borowsky och Fleck (2010) där en del av 

deltagarna endast fick sedvanlig farmakologisk behandling och interventionsgruppen fick en 

kombination av farmakologisk behandling och fysisk aktivitet. Den grupp som fick den 

kombinerade behandlingen tillfrisknade i större utsträckning än den som endast 

medicinerades.                         

 Studier som har gjorts stödjer teorin att fysisk aktivitet medför en förbättring i psykiskt 

välmående (Brenes et al, 2007; Schuch et al, 2010).              

 Även Doose, (2015) tittade på vilken påverkan fysisk aktivitet har på depression. Efter åtta 

veckor uppvisades en stor förbättring enligt HRSD-17-metoden. BDI-II användes för att 

skatta graden av depression var förbättringarna betydligt måttligare.         

 I studien av Hiles, Lamers, Milaneschi och Penninx (2017) framkom i en epidemiologisk 

studie att personer som lider av ångest eller depression över tid är mindre fysiskt aktiva än 

kontrollgruppen. Även ett omvänt samband visade sig, det vill säga att personer som var 

mindre fysiskt aktiva oftare besvärades av ångest eller depression två år senare än de som var 

mer fysiskt aktiva. Det senare sambandet var emellertid inte helt konsistent utan var beroende 

av metod för skattning av aktivitetsgraden.  

Upplevelsen av livskvalitet  
Deltagarna i en studie sökte en djupare förståelse för vad träning betydde för dem och ville 

även studera betydelsefulla faktorer för vad som kan ha effekt vid medelsvåra depressioner 

enligt DSM-IV (Danielsson et al, 2016). Deltagarnas upplevelser delades in i fyra kategorier: 

1) kampen för att blir ett hälsosammare jag, där de upplevde att ”träningen tänder en gnista av 

en känsla att ha förmågan, istället för att vara fångade i sitt depressiva jag”, 2) att utmana 

motståndet och uppfatta träningen både som en möjlighet, men också som hinder, eftersom 

några deltagare fick associationer till skolgympa o inte kunde se något roligt i träningen. Efter 

träningspasset kunde de ändå vara nöjda då de för stunden kunde känna att det hade stor 

betydelse för deras självkänsla. 3) Att kunna forcera hinder, känna sig mer levande utan att 

vara euforisk. En del av dem upplevde sig mer alerta, levande med ökad energi, kroppen 

kändes behagligare. 4) Det blev märkbart även för vänner o familj att deltagarna mådde 

bättre, men en del blev besvikna då de hade förväntat sig bättre resultat så som eufori.

 Många överviktiga personer lider av depression. Fysisk aktivitet förväntades ha en 

betydande effekt på dessa patienter men så är inte nödvändigtvis fallet (Elbert, Ahnis, Riedl, 
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Burkert, Schuetz, Ordemann, Strasburger & Klapp, 2015). Det visade sig att överviktiga 

patienter som lider av depression fick väldigt liten positiv effekt av fysisk aktivitet. 

Livskvaliteten förväntades öka signifikant men det gjorde den inte. Fysisk aktivitet hade inte 

heller stor positiv effekt på patienternas depressiva symptom, ångest och humör. Aktivitet i 

fysisk form kunde alltså inte förknippas med att varken höja livskvaliteten eller lindra 

depression. Mer motion per dag som exempelvis längre promenader eller fler fysiska 

aktiviteter var inte avgörande eller gjorde märkbar skillnad (Elbert et al, 2015). 

Mentala hälsan 

Ungdomar från Afrika och västländer som går i privatskolan lider i högre grad av depression 

än ungdomar i offentliga skolan (Asare & Danquah, 2015). I privatskolan tenderar 

ungdomarna vara mer stillasittande och det förknippas med fler depressiva symptom och en 

sämre mental hälsa. Även självkänslan och den fysiska självbilden är lägre hos ungdomarna i 

privatskolor än i den offentliga skolor. En god fysisk aktivitetsnivå förknippas med en godare 

mental hälsa bland ungdomarna. Det har visats att fysisk aktivitet bidrar till ett lägre antal 

elever med depression och en bättre självkänsla. Typiskt för ungdomar som lider av 

depression är att de har en låg självkänsla. Fysisk aktivitet kan vara ett effektivt sätt att 

motverka och lindra dessa symtom. En orsakande faktor till depression hos många människor 

är stress. Fysisk träning kan vara bra och lindra stress, när stressen lindras kan det i sin tur 

lindra symptom på depression (Suh, Weikert, Dlugonski, Sandroff & Motl, 2012).   

 Att vara rörelsehindrad och inte kunna utföra den fysiska aktiviteten som önskas kan 

påverka livskvaliteten hos patienter med MS som lider av depression. Många ungdomar som 

lider av depression har en låg självkänsla (Asare & Danquah, 2015). Fysisk aktivitet har visats 

ha en positiv effekt på självkänslan och mer fysisk aktivitet kan bidra till en högre självkänsla 

och ett högre självvärde hos personen. Ungdomar som utför lite fysisk aktivitet känner en 

större grad av osäkerhet över sin kropp och har kroppskomplex av olika slag. Mer fysisk 

aktivitet kan leda till en högre självkänsla, en bättre kroppsbild och leda till flera positiva 

effekter för personen och fungera förebyggande.    

Den fysiska aktivitetens karaktär gällande typ, intensitet och mängd 

I en studie fick deltagarna själva välja intensiteten på sin träning (Doose et al, 2015). Detta 

har visat sig ge en bättre följsamhet. Träningen pågick i en timme, tre gånger i veckan. 

Deltagarna fick välja om de ville gå eller springa. HRSD-17-skattningen visade en markant 
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förbättring jämfört med kontroll.                     

 På liknande sätt dras också slutsatsen att prevalensen av depression minskar vid fysisk 

aktivitet (Taspinar et al, 2014). Deltagarna i studien var indelade i tre grupper där en fick 

yoga, en styrketräning och den tredje utgjorde kontrollgruppen. Yoga tränades i 50 minuter, 3 

gånger i veckan i 3 veckor. Resultaten visade att yoga och styrketräning hade positiva effekter 

på den mentala hälsan och välbefinnandet hos annars stillasittande vuxna. Emellertid sågs 

ingen skillnad i effekt mellan de två träningsformerna.             

 En indikation på vilka mått på aktivitet som bäst är associerat med minskade depressiva 

symptom får vi från (Hiles et al, 2017). I denna tvärsnittsstudie visades det att ett stort 

deltagande i idrottsaktiviteter var positivt associerat med bättre mental hälsa medan samma 

samband inte kunde noteras för rapporterad aktivitetsgrad eller för den tid personen är 

stillasittande över ett dygn.  

Hinder för att vara fysiskt aktiv  

Barriärerna för fysisk aktivitet inkluderar oförmågan att bygga en rutin på grund av det 

depressiva tillståndet samt hög kostnad (Sims-Gould et al, 2017; Danielsson et al, 2016). 

 Ett flertal studier beskriver att deltagarna upplever att sjukdom och ohälsa är ett hinder för 

att utöva fysisk aktivitet både på recept och efter rådgivning. Fysiska åkommor som gamla 

skador, smärta ledbesvär, övervikt angavs som skäl (Ingram, Wilbur, Mcdevitt & Buchholz, 

2011; Doose et al, 2017).                    

 Personer med diagnosen MS har ofta lägre fysisk funktion och större fysiska begränsningar 

och det kan innebära att utförandet av fysisk aktivitet är begränsad (Suh et al, 2012). Att inte 

kunna delta i fysiska aktiviteter eller klara av de vardagliga aktiviteterna i livet kan ge 

människan symptom av depressiv karaktär. För lite eller utebliven fysisk aktivitet och socialt 

stöd kan ge depressiva symptom. Fysisk aktivitet och socialt stöd i tillfredsställd mängd både 

tillsammans och när de förekommer var för sig kan lindra depression eller vara en skyddande 

faktor mot depression. Depressiva symptom kan uppstå när patienten inte kan röra sig fysiskt 

på alla sätt och vis eller när han/hon inte kan röra sig tillfredsställande. Rörelsehinder hos en 

patient kan kopplas till depression och vara själva orsaken till depressionen. Att erbjuda mer 

fysisk träning och olika fysiska aktiviteter kan vara ett sätt att minska de depressiva 

symptomen hos dessa patienter. Att erbjuda mer socialt stöd är ytterligare ett 

behandlingsalternativ för att lindra patienternas depression då minskad upplevd stress har 

effekten att dämpa depressiva symptom. Teorin om att fysisk aktivitet och socialt stöd har 
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påverkan på depression stöds.                     

 För patienter med MS som har rörelsehinder kan en kombination av socialt stöd och 

fysiska aktivitet ge goda effekter vid behandlingen av depression (Suh et al, 2012). En ökning 

av den fysiska aktiviteten kan lindra depression. Mindre fysisk träning resulterar i en svårare 

grad av depression hos patienter med MS. Att vara rörelsehindrad kan vara en riskfaktor i sig 

och innebära att man hamnar i farozonen för att utveckla depressiva symptom.  

Betydelsen av uppföljning och stöd 

Uppföljning och stöd under ordinationen av fysisk aktivitet visade sig vara en betydelsefull 

faktor för ett lyckat resultat. Deltagare efterfrågade support och stöd både från sitt sociala 

nätverk och från hälso-och sjukvården (Danielsson et al, 2016; Ingram et al, 2011). 

Sjukgymnasten medverkade hela tiden och fanns där till hands. Det betonades tre saker: stöd, 

samarbete o atmosfär. Deltagare upplevde att de med hjälp av fysioterapeuten blev pushade 

att komma igång med träningen och komma runt hinder som smärta och apati. Depressionen 

hade gett dem tunnelseende som gjorde dem oförmögna att komma på egna idéer o se 

möjligheter (Danielsson et al, 2016).  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Arbetsmaterialet samlades in genom sökningar med MeSH termer. Genom dessa sökningar 

har ett omfattande sökresultat skapats med artiklar i review-format med en orientering mot 

affektiva sjukdomar och psykologi. De uttryck vi använde som söktermer var ”Depression”, 

”Physical activity”, ”Exersice” i databaserna CINALH, och PsycINFO”. Sökord som 

”Physical activity” och ”Depression” användes som blocksökning i CINAL. Vid frisökning av 

artiklar användes även referenslistor från tidigare uppsatser varpå tre artiklar hittades som 

tangerade våra inklusionskriterier och som följaktligen inkluderades i arbetet.  

Litteraturöversikten gjordes för att besvara syftet som var att se vad fysisk aktivitet har för 

inverkan på patienter som lider av depression. I sökningen av artiklarna till resultatdelen 

valdes vetenskapligt granskade originalartiklar som var både av kvantitativ design och 

kvalitativ design. I sökandet av artiklarna eftersöktes relevant information om märkbar 

inverkan av fysisk aktivitet hos patienterna som lider av depression. I granskningen av 

artiklarna letade vi information om både positiva effekter och negativa effekter från fysisk 
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aktivitet. Det var viktigt för oss att välja artiklar som visar effekt av olika former av fysisk 

aktivitet. Det var inte endast inverkan av hård fysträning på gymmet som studerades utan av 

flera olika former av fysisk aktivitet som exempelvis promenader, löpning, aerobics, 

fritidsaktiviteter eller att vara fysiskt aktiv på skolgården. Antalet artiklar som till sist valdes 

till litteraturöversikten var 11 stycken, alla skrivna på engelska och samtliga artiklar är 

publicerade mellan åren 2000 och 2017. Äldre artiklar ansåg vi inte har samma relevans som 

nyare forskning. Till resultatet i översiktsstudien inkluderades tonåringar, vuxna och äldre 

medan barn exkluderades. Urvalet inkluderar ett brett åldersspann då vi anser att det är 

relevant eftersom depression förekommer i ett stort antal i samtliga åldersgrupper. 

De granskade artiklarna som valdes har resultat från flera olika länder och kontinenter i 

världen, både från Industriländer och från utvecklingsländer. Exempel på länder som vi har 

analyserat resultat ifrån är USA, Tyskland, Holland, Brasilien samt länder i Afrika. Att ha 

med vetenskapliga resultat från flera olika delar av världen ger en kunskap i om de är 

geografiskt generaliserbara. En annan styrka är att artiklarna även täcker patienter med olika 

ekonomisk bakgrund och kultur. Genom att även inkludera kvalitativa studier gavs en bredare 

förståelse för hur patienterna upplevde den fysiska träningen även vid sidan av hur den direkt 

påverkade depressionen. Resultatet har vi delat in i ett antal olika rubriker/teman. Det gör 

resultatet mer lättläst och enklare att förstå. Artiklarnas resultat är utspridda under olika 

teman, och samtliga artiklar som har använts är etiskt granskade.   

En förutsättning för att kunna dra korrekta slutsatser från en litteraturöversikt är att urvalet 

av artiklar gjorts oberoende av artiklarnas resultat och slutsatser (Friberg, 2012). Det går inte 

helt att utesluta att författarna i sin granskning av artiklarna omedvetet påverkats av innehållet 

i dessa på ett sådant sätt att vissa resultat tenderade att bli överrepresenterade vid valet av 

artiklar. 

 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa fysisk aktivitets inverkan vid depression. 

Resultatet relateras till Dorothea E. Orems egenvårdsteori. Vi har i flera artiklar funnit stöd 

för att fysisk aktivitet lindrar depressiva symptom. Studier visar att fysisk träning som 

komplement till traditionell behandling ger ett större tillfrisknande än vid enbart traditionell 

behandling. Författarna fann att motivation och stöd är viktiga aspekter beträffande huruvida 

deltagarna lyckas att utföra den rekommenderade fysiska aktivitet. Den andra viktiga aspekten 

är intensiteten och utformningen av träningen. 
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Betydelse av stöd och motivation 
 
Det är svårt att hitta motivationen på egen hand när kropp och själ känner djup nedstämdhet 

och ledsamhet. Därför är bristen på motivationen och bristande egenförmåga ofta en 

anledning till utebliven träning, trots medvetenheten om hälsovinsterna (Danielsson et al, 

2016; Suh et al, 2012).                        

 I det läget krävs det att de deprimerade personerna får hjälp och stöd av sjukvården för att 

åstadkomma en förändring i sitt hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2013).       

 Strategier som stöd och uppmuntran underlättar för de deprimerade att genomföra den 

ordinerade träningen (Skärsäter, 2014). Sjukvårdspersonalen ska bistå med att ge relevant 

kunskap till patienten samt stödja den i sin hälsoutveckling.           

 Orem (2001) menar att i sin teori att egenvård går ut på att varje individ besitter motivation 

och inre styrka att genomföra handlingar som tryggar välbefinnande och hälsa, men att när 

den går förlorad pga. sjukdom så måste sjukvården träda in. Omvårdnadens mål blir då att i 

möjligaste mån hjälpa patienten att återfå sin egenförmåga så att individen så småningom kan 

klara av att utföra aktiviteterna på egen hand (a.a.). När sjuksköterskan möter en patient kan 

hon med hjälp av specifika kommunikationsfärdigheter så som motiverande samtal (MI) 

påverka patientens livsstil. Det framgår i studien att endast rekommendationen att aktivera sig 

fysiskt oftast är otillräckligt vad gäller deprimerade patienter.           

 Det leder till låg följsamhet samt frustration hos både patienter och sjuksköterskor 

(Jansink, Braspenning, Wejden, Elwyn & Grol, 2010). Människor som kommer till vården 

behöver ofta stöd i sin egenvårdsförmåga. MI och coaching som involverar patienter och gör 

de delaktiga i sin egenvård ger oftast ett lyckat resultat (Jansink et al, 2010).      

  Motiverande samtal som sker mellan en patient och sjuksköterskan utgår alltid ifrån 

patientens egna tankar och uppfattningar om sin egen situation (Barth & Näsholm, 2006). 

Syftet med motiverande samtal är att öka motivationen och skapa förändring av 

beteendevanor hos patienten. MI utgår ifrån att individen har förutsättningar att göra egna val 

och fatta egna beslut.                       

 Orem (2001) betonar att egenvård måste läras in, individuellt anpassas samt struktureras 

och kontinuerligt utföras för att förändra beteendevanor. Sjuksköterskorna i studien 

efterfrågade kunskaper och effektiva samtalsmetoder för att kunna motivera patienter på ett 

respektfullt sätt och uppmuntra dem till beteendeförändring.           

 Då menar författarna att en patientcentrerad metod som MI skulle kunna bidra till ett bättre 
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resultat i motivationsarbete. Orem menar att beteendeförändring kräver tid, energi och 

engagemang och blir implementerat i patientens oreflekterade levnadsvanor först när det blir 

tydligt för den vilka metoder och åtgärder som hjälper. Patientens erfarenheter omvandlas på 

så sätt till kunskap. Egenvårdsåtgärder kan då omvandlas till förändrade beteendevanor (a.a.). 

När patienterna får rätt utformat stöd för att implementera fysisk aktivitet i det dagliga livet, 

leder det i sin tur till ökad egenförmåga till egenvård. Sjuksköterskan har i sin yrkesroll i 

uppgift att identifiera, förebygga och motivera till att förändra livsstilsfaktorer 

(Socialstyrelsen, 2005).                      

 Ett utav systemen som utformar Orems egenvårdsteori är det stödjande och undervisande 

systemet (Orem, 2001). Patienten tar sina egna beslut i slutändan men genom stöd och 

vägledning ifrån vårdpersonalen blir det möjligt för patienten att få de bästa valmöjligheterna 

till en god egenvård. Orem (2001) betonar vikten av att ge patienten det stöd som han/hon 

behöver då ens livssituation plötsligt förändras, exempelvis vid sjukdom. Att få stöd kan leda 

till en bättre egenvård hos patienten, och det kan i sin tur leda till ett ökat välbefinnande och 

förbättrad livskvalitet. 

 

Effekter och orsaker 
 
Tittar vi på träningens utformning och intensitet framträder inget tydligt mönster (Taspinar et 

al, 2014). Studien visade att en form av Yoga var likvärdig med styrketräning. Och att 

styrketräning var effektivt såg vi i (Brenes et al, 2007).             

 Dunn (2008) kom fram till att högintensiv träning lindrade symptomen bättre än ett 

lågintensivt alternativ.                        

 I studien av Doose et al (2015) lät de deltagarna själva välja intensiteten på träningen och 

fann att det var gynnsamt för följsamheten. Och kanske är det här vi hittar nyckeln. 

Danielsson tittade i sin kvalitativa studie närmare på vad träningen väckte för känslor hos 

deltagarna och fann nyckelord som stöd, självkänsla och levandegörande. Omständigheterna 

kring träningen framstod som avgörande och det framkom att träningen bör vara 

individanpassad och genomföras på frivillig basis.  

Det kan då finnas anledning att ställa sig frågan vilken roll det sociala inslaget i träningen 

spelar liksom den boost för självkänslan träningen visat sig ge hos deltagarna. Personer med 

låg självkänsla har visat sig löpa större risk att drabbas av depression. Träning i grupp ger en 

samhörighetskänsla. Att deltagarna medverkar i ett experiment får dem att känna sig 

uppmärksammade vilket kan verka gynnsamt för den mentala hälsan. Det är alltså inte 
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självklart att hälsovinsterna beror på träningen i sig utan kanske på bieffekter av själva 

träningen. Å andra sidan vet vi att fysisk aktivitet frigör en rad kemiska ämnen i kroppen som 

bidrar till större välmående, av vilka Beta-endorfiner är den mest omtalade (Susch et al, 

2010).                              

 Vi har också kunnat se statistiska samband mellan stillasittande och sämre mental hälsa 

hos ungdomar såväl i Afrika som i Europa (Asare & Danquah, 2015). Det är emellertid oklart 

hur kausaliteten ser ut. Man kan ju tänka sig att personer är mer stillasittande för att de mår 

sämre. Ur ett allmänt hälsoperspektiv bidrar fysisk aktivitet dessutom med många förtjänster. 

Risken att drabbas av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller övervikt minskar exempelvis. Till 

det kan läggas att kostnaderna är mycket små både för individen och samhället jämfört med 

farmakologisk behandling. Fysisk aktivitet är heller inte förenat med biverkningar vilket är ett 

välkänt problem med läkemedel.                 

 McLaughlin (2003) beskriver att utifrån Orems egenvårdsteori så behöver människan 

utnyttja sina egna resurser vid ett egenvårdande. Patienten som utför egenvård för sig själv 

behöver kunna utnyttja sina egna unika hälsoresurser och ta tillvara på det man själv har. 

Syftet är att patienten efter egenvårdande uppnår funktion och välmående. Egenvårdskapacitet 

varierar för alla olika patienter då varje patient är unik och har olika förutsättningar. Varje 

patient behöver en egenvård som passar för just honom/henne och då behöver man titta på 

patientens egna kapacitet, utvecklingsmöjlighet och lämplighet.  

 

Kliniska implikationer 
Sjuksköterskan kommer ofta i kontakt med patienter som har en inaktiv livsstil och 

ohälsosamma vanor särskilt när de mår psykiskt dåligt och har svårt att hitta motivationen. 

Sjuksköterskans uppgift blir då att stödja patientens egen förmåga att klara av svårigheter i det 

dagliga livet på ett hälsosamt sätt (Wiklund & Lindwall, 2012). Vi hävdar att det borde vara 

en självklarhet i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete att implementera fysisk aktivitet. 

Genom att stödja och undervisa patienten om hur han/hon kan med hjälp av sina egna resurser 

uppleva hälsa och på så sätt tillämpa fysisk aktivitet i det dagliga livet. 

 

Praktiska implikationer 
 

• För att patienten ska tillgodogöra sig fysisk aktivitet bör patienten alltid erbjudas stöd 

och uppföljning. 
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• Genom att via gruppaktiviteter träffa andra kan man öka möjligheten till ett rikare 

socialt liv och bryta isoleringen. 

• Patientens aktiviteter bör utformas individuellt, efter egna önskemål och egen 

kapacitet. 

• Motiverande samtal för att öka motivationen hos patienter bör införas. 

 

Det blir meningslöst att ordinera eller rekommendera fysisk aktivitet till patienten om den 

fysiska aktiviteten inte fullföljs av patienten. När den fysiska aktiviteten fullföljs av patienten 

blir det också möjligt för vårdpersonalen att göra en uppföljning av patienten. Uppföljningen 

av en patient är viktigt och nödvändigt för att kunna utvärdera en möjlig förbättring eller 

försämring hos patienten efter behandlingen. Då blir det tydligt om fysisk aktivitet var ett bra 

behandlingsalternativ. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att 

möjliggöra det med hjälp av sina kunskaper och färdigheter som stöds av forskningen. 

 
Förslag till fortsatt forskning 
Inom ovan valda ämnet finns det en del forskning men den behöver kompletteras med nyare 

studier, eftersom författarna har upplevt att det är otillräckligt med studier inom ämnet. 

Fortsatt vetenskapligt arbete efterfrågas då det var något diffust vilken typ av träningen som 

gav bäst resultat. De artiklar vi refererat till inriktar sig på lindring av redan deprimerade 

personer. Kunskapen om vilken betydelse fysisk aktivitet kan ha för att förebygga 

uppkomsten av depression verkar begränsad. En forskning som specifikt inriktar sig på att 

arbeta preventivt efterfrågas därför.              

 Sjuksköterskans ansvarsområde beskrivs att vara ledarskap, forskning, utbildning samt 

omvårdnad (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Dessa ansvarsområden ska främja 

sjuksköterskan i sitt arbeta att lindra sjukdom.             

 Ytterligare forskning om vad fysisk aktivitet har för inverkan på depression kan leda till att 

sjuksköterskan kan erbjuda en vård med ännu fler behandlingsalternativ än vad som erbjuds 

idag.   

 

Slutord 
Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ska baseras på erfarenhet och evidensbaserad kunskap. 

Vår litteraturöversikt stöder den rådande uppfattningen att fysisk aktivitet i praktiken fungerar 

vid lindring av depression. Fysisk aktivitet omfattas av låga kostnader och få biverkningar 

jämfört med traditionell behandling vid depression. Fysisk aktivitet medför dessutom flera 
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hälsofördelar utöver de som studerats här. Utifrån litteraturöversiktens resultat har 

behandlingsmetoden för depression chans att förbättras genom att tillföra fysisk aktivitet som 

behandlingsmetod. Detta behöver uppmärksammas och utgöra en grund i sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till 
resultat, se bilaga 2. 

PsycINFO Physical activity                                  
(AND) depression 
and anxiety             
(AND) mental 
health                            
(AND) relationship                                
(AND) behavior  
 

46 Linked Full text       
Published date: 2000-
2017 
 

7 5 1                                   
Asare, M & Danquah, S, A 

 

Manuell sökning (referenslistor)  1 År 2000-2017            
Peer reviewed. 

1 1 1 
Brenes, G Williamson, J 
Messier, S Rejeski, W 
Pahor, M och Penninx, J 

CINAHL (MH“Depression+”) 
(AND) exercise 
(AND) major 
depression     
(AND) patients 

63 Full text                     
Peer Reviewed 

12 7 1 
Danielsson, L Kihlbom, 
B Rosberg, S 

CINAHL (MH“Depression+”) 
(AND) running 
(AND) intensity 

5 Full text                     
Peer Reviewed 

3 3 1 
Doose, M Marc, Z    
Hoos, O    Reim, D 
Stengert, W Hoffer, N 
Vogel, C   Ziert, Y & 
Sieberer, M 

PsycINFO Physical activity 
(AND) depression 
and anxiety      
(AND) coping 
(AND) symptoms 

63 Linked Full text      
Published date: 2000-
2017 
 

19 6 1 
Elbelt, U, Ahnie, A, 
Riedl, A, Burkert, S, 
Tatjana, S Ordemann, J 
Strasburger, C, J and 
Klapp, B, F 
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PsycINFO Physical activity 
(AND) depression 
and anxiety        
(AND) patterns 
(AND) step 
 

3 Linked Full text                    
Published date: 2000-
2017 

3 3 1 
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Lamers, F             
Milaneschi, Y &        
Penninx,                     B. 
W. J. H. 

Manuell sökning (referenslistor)  1 År 2000-2017             
Peer reviewed. 

1 1 1 
Ingram, D Wilbur, J 
Mcdevitt, J       &         
Buchholz, S 

Manuell sökning (referenslistor)  1 År 2000-2017 Peer 
reviewed. 

1 1 1 
Schuch, F.B, 
Vasconcelos-Moreno, 
M.P Borowsky, C.M &                
Fleck, M.P. 

PsycINFO Physical activity  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Asare, M & 
Danquah, S, A 

 

 

The relationship 
between physical 
activity, sedentary 
behavior and 
mental health in 
Ghanaian 
adolescents 

2015, Afrika, 
BioMed Central 

Syftet i studien var 
att undersöka vad 
ett stillasittande 
beteende har för 
effekt på den 
mentala hälsan hos 
ungdomar i Afrika. 
 

Metod: Kvantitativ                                    
Design: Randomiserad studie. 
Urval: 296 ungdomar deltog, 13-18 år.                                      
Datainsamling: Den fysiska 
aktivitetsnivån bedömdes med 
frågeformuläret för äldre ungdomar 
(PAQ-A). Depression bedömdes med 
hjälp av Child Depression Inventory. 
Självkänsla mättes med Body Image 
Silhouette-testet.                          
Analys: (SPSS) version 19.0 användes 
vid dataanalyseringen. Variationsanalys 
(ANOVA) och t-test användes också vid 
analysen av fysisk aktivitet. 
 

Resultatet i studien visade att ett 
stillasittande beteende med en låg 
fysisk aktivitetsnivå hade märkbart 
negativa effekter på den mentala 
hälsan. De ungdomar som hade en 
stillasittande livsstil med lite fysisk 
aktivitet hade i större utsträckning 
depression, psykisk ohälsa och lägre 
självkänsla. De ungdomar som hade en 
mer aktiv livsstil med en hög nivå av 
fysisk aktivitet led i mindre grad av 
depression, psykisk ohälsa. 

Brenes, G 
Williamson, J 
Messier, S 
Rejeski, W 
Pahor, M och 
Penninx, J 

Treatment of 
minor depression 
in older adults: A 
pilot study 
comparing 
sertralin and 
exercise 

2007, USA,  
Aging Mental 
Health 

Syftet var att testa 
genomförbarhet 
och effektivitet hos 
ett träningsprogram 
och antidepressiv 
behandling jämfört 
med sedvanlig 
omvårdnad för 
förbättrande av de 
känslomässiga och 
fysiska 
funktionerna hos 
äldre vuxna med 
lätt depression 
 

Metod: Kvantitativ 
Design: Randomiserad kontrollerad 
studie.                     
Urval: 37 män och kvinnor 65 år och 
äldre. Kriterierna att vara med var minst 
65 år och att ha 2-4 symptom för 
depression.                               
Datainsamling: I läkemedelsgruppen 
använde läkaren klinisk bedömning och 
PHQ-poäng för att bestämma om 
terapeutiska nivåer uppnåddes. 
I träningsgruppen utvärderades 
träningen av en certifierad American 
College of Sports Medicine-
träningsledare. 

Resultatet visade att det fanns en trend 
mot ett övertag för träning och 
setraline jämfört med sedvanlig 
omvårdnad i förbättring av SF-36-
poäng för den mentala hälsan liksom 
för kliniker-skattad depressions-poäng. 
Träning bidrar med den extra fördelen i 
ökning av den fysiska funktionen. 
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I gruppen som fick vanlig vård 
diskuterade forskarna deltagarnas 
allmänna hälsotillstånd efter vecka 2-14.  
Analys: Analyser med (ANOVA) 
användes för att undersöka skillnaderna 
mellan de känslomässiga och fysiska 
resultaten. 17-punkts Hamilton 
Depression Rating Scale användes för 
att utvärdera emotionell funktion, SF-36 
användes också. 
 

Danielsson, L 
Kihlbom, B 
Rosberg, S  

 

 

 

“Crawling out of 
the cocoon” 
Patients' 
Experiences of a 
Physical Therapy 
Exercise 
Intervention in the 
Treatment of 
Major Depression  

 
 
 

2016, USA, 
American physical 
therapy association 
 
 
 

Syftet i studien var 
att undersöka en 
intervention på vad 
fysisk aktivitet har 
för effekt på 
patienter som lider 
av djup depression. 

Metod: Kvalitativ                                         
Design: Randomiserad kontrollerad 
studie.                                      
Urval: 13 personer deltog. Samtliga 
diagnostiserade med djup depression. 
Datainsamling: Vid datainsamlingen 
användes semistrukturerade intervjuer.                           
Analys: Den insamlade datan 
analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys på ett induktivt sätt 
enligt Graneheim och Lundman.  
 

Resultatet visade att interventionen 
hade en positiv effekt på den djupa 
depressionen. Interventionen upplevdes 
som krävande och som tungt arbete för 
patienterna men de gav patienterna mer 
känsla av att vilja leva, en ökad 
livsglädje och känslan av att dom hade 
gjort något bra. En lindring av 
depressiva symptom kunde ses.    
 

Doose, M 
Marc, Z    
Hoos, O    
Reim, D 
Stengert, W 
Hoffer, N 
Vogel, C   
Ziert, Y & 
Sieberer, M 

Self-selected 
intensity exercise 
in the treatment of 
major depression: 
A pragmatic RCT  

 
 
 

2015, Tyskland, 
International Jornal 
of Phychiatry in 
Clinical Practice 
 
 
 
 

Syftet var att se den 
terapeutiska 
effekten av fysisk 
träning hos 
personer som lider 
av depression. 
Träningsformen var 
att gå promenader, 
löpning och 
aerobics träning. 

Metod: Kvantitativ                            
Design: Randomiserad studie.                                     
Urval: 46 personer deltog. Åldern var 
18-65 år. Patienterna var diagnostiserad 
med mild till svår depression. 
Datainsamling: Personerna deltog i 8 
veckor, utförde promenader och 
aerobics program. Hamilton Rating 
Scale for Depression (HRSD-17) 
utformade huvudresultatet. Sekundärt 
användes Beck Depression Inventory 

Resultatet visade att en självvald 
intensitet på aerobics träning gav en 
fysiskt förbättrad styrka och en 
minskning av depressiva symptom hos 
patienter med diagnostiserad 
depression.  
En minskning av depressiva symptom 
kunde ses i resultatet mellan 
kontrollgruppen och 
interventionsgruppen. Utvärderingen 
av BDI-II-poängen visade en liten 
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(BDI-II),                         
Analys: Samtliga randomiserade 
deltagare inkluderades och behandlades 
med (ITT) -analys. Vid analysen 
användes ANCOVA och HRSD-17-
poäng. 
 
 
 
 

förändring vid fysisk aktivitet.  
 

Elbelt, U, 
Ahnie, A, 
Riedl, A, 
Burkert, S, 
Tatjana, S 
Ordemann, J 
Strasburger, 
C, J and 
Klapp, B, F 

Associations of 
physical activity 
with 
depressiveness 
and coping in 
subjects with 
high-grade obesity 
aiming at bariatric 
surgery: a cross-
sectional study  

2015, Tyskland, 
Biomed central 

 

 

 

Syftet med studien 
var att studera 
energiförbrukninge
n vid fysisk 
aktivitet och 
depression. Man 
ville se vad 
energiförbrukninge
n hade för påverkan 
på depression hos 
personer med 
fetma. 

Metod: Kvantitativ                                       
Design: Randomiserad kontrollerad 
studie.                                      
Urval: 50 personer deltog. Urvalet var 
patienter med kraftig övervikt. Ålder 42 
år plus/minus 9 år. 
Datainsamling: Validerade 
frågeformulär användes för att bedöma 
depressivitet. Även en armbandsenhet 
(SenseWearTM armband) användes.                        
Analys: Vid analysen användes t-test 
för normalt distribuerade data. För icke-
normalt distribuerade data användes 
Mann-Whitney-U-tester.  
 

Resultatet visade att 
energiförbrukningen hos patienterna 
inte hade en märkbar påverkan på 
depressiva symptom eller på 
depression. De överviktiga patienter 
som hade en högre energiförbrukning 
hade inte enligt resultatet mer eller 
mindre depressiva symptom. 
Energiförbrukningens nivå hade ingen 
effekt på depression hos de överviktiga 
patienterna. 

Hiles, S A                  
Lamers, F             
Milaneschi, Y 
&        
Penninx,                     
B. W. J. H. 

Sit, step, sweat: 
longitudinal 
associations 
between physical 
activity patterns, 
anxiety and 
depression 

2017, Holland, 
Cambridge 
University Press 

Syftet i studien var 
att se vad fysisk 
aktivitet i tre olika 
former hade för 
effekt på ångest. De 
tre olika formerna 
av fysiska aktivitet 
var idrottande, 
allmän fysisk 
aktivitet och 

Metod: Kvantitativ                                      
Design: Randomiserad studie. 
Urval: 2932 deltagare, 18-65 år. Lider 
av depression eller ångest. 
Datainsamling: Diagnosintervju och 
självrapporterade frågeformulär 
användes.:                           
Analys: I alla analyser beräknades BAI- 
och IDS-poängen och användes till 
analysen.  

Resultatet visade att personer med 
ångestsjukdomar eller depressiva 
sjukdomar idrottade mindre och var 
mindre fysiskt aktiva generellt sätt. Det 
gick att förknippa depressiva symptom 
med lägre fysisk aktivitet. Ett negativt 
förhållningssätt var lika vanligt hos 
personer med ångest som med 
depression.  
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stillasittande 
aktivitet.   

 
 

Ingram, D 
Wilbur, J 
Mcdevitt, J & 
Buchholz, S 
 

Women’s walking 
program for 
African American 
women: 
Expectations and 
rekommendations 
from participants 
as experts 

2011, USA,  
Women & health 
 

Syftet var att 
beskriva 
afroamerikanska 
kvinnors 
upplevelser, 
förväntningar och 
förslag till 
förbättringar genom 
att delta i ett 
hälsofrämjande 
program för ökad 
fysisk aktivitet. 
 

Metod: Kvalitativ                                       
Design: Randomiserad kontrollerad 
studie.                                     
Urval: 33 kvinnor mellan 44-69 år. 
Valdes ut beroende på behandling.                             
Datainsamling: Studien varade i 12 
månader. Flera intervjuer hölls och 
skedde som en diskussion. 
Analys: Analysen gjordes enligt 
Lincoln och Guba, 1985. 
 

Resultatet visade hur kvinnorna 
upplevde bland annat fysisk aktivitet 
på recept. 
Den fysiska aktivitetens längd och 
intensitet verkar inte vara ett optimalt 
tillvägagångssätt för många överviktiga 
och fetma AA-kvinnor. En 
livsstilsförändring kan vara effektivare 
istället för att öka längden och 
intensiteten på den fysiska aktiviteten.   
 

Schuch, F.B, 
Vasconcelos-
Moreno, M.P 
Borowsky, 
C.M &     
Fleck, M.P. 

Exercise and 
severe depression: 
Preliminary result 
of an add-on stady 

2010, Brasilien 
Journal of affective 
disorders 

Syftet var att 
analysera 
effekterna av 
uthållighetsträning 
som tilläggsstrategi 
och behandling på 
inlagda patienter 
med svår 
depression. 
 

Metod: Kvalitativ                                     
Design: Randomiserad kontrollerad 
studie:                                      
Urval: Deltagarna skulle uppfylla 
kriterierna för MDD, inte lida av mer än 
tre riskfaktorer för hjärt- och 
kärlsjukdom och ålder mellan 18-60 år. 
n=26; träningsgrupp n=15, 
Kontrollgrupp n=11                                 
Datainsamling: Övervakning och 
utvärdering av deltagarnas träning.                          
Analys: 17-punkts Hamilton Depression 

Resultatet visade att baserat på dessa 
preliminära resultat kan träning vara en 
rimlig och säker åtgärd. Uppenbarligen 
ger tillägget av fysisk aktivitet vid 
behandling av svårt deprimerade 
inlagda patienter terapeutiska fördelar, 
minskar depressiva symptom och 
förbättrar livskvaliteten 
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Rating Scale användes vis analysen.  
 

Sims-Gould, J           
Sara Vazirian, 
Neville Li, 
Ronald 
Remick och              

Karim Khan 

 

Jump step – a 
community based 
participatory 
approach to 
physical activity 
and mental 
wellness 
 

2017, Canada,  
Biomed Central 
Psychiatry 

Syftet i studien var 
att se vad fysisk 
aktivitet gör för 
personer med 
psykiska besvär 
och 
humörstörningar. 
Vad är det som 
underlättar med 
fysisk aktivitet för 
dessa personer.  

Metod: Kvalitativ                                  
Design: Empirisk studie.                                     
Urval: 24 deltagare. 18 år och uppåt. 
Diagnostiserade med depression eller 
Bipolär II.                              
Datainsamling: Intervjuer hölls av 
forskare.                           
Analys: Intervjuerna analyserades med 
NVivo 10TM. Vid analysen av data 
användes tematisk analys. 
         

Resultatet visade att fysisk aktivitet 
uppnås lättare när familj och vänner är 
inblandade, då man formar en rutin i 
vardagen och har tillgång till att vara 
ute i naturen. För personer med 
humörstörningar och psykiska besvär 
passar ett träningsprogram som 
innehåller lätt till medel intensitet bäst 
på de fysiska aktiviteterna. 

Suh, Y, 
Weikert, M, 
Dlugonski, D, 
Sandroff, R  &            
Motl, R, W 

 

Physical activity, 
social support, and 
depression: 
Possible 
independent and 
indirect 
associations in 
persons with 
multiple sclerosis  

 

2012, USA, 
Psychology, Health 
& Medicine  

 
 

 Syftet var att 
undersöka 
sambandet och 
mönster mellan 
fysisk aktivitet, 
socialt stöd, 
rörelsehinder, stress 
och depressiva 
symptom hos 
personer med MS.   

Metod: Kvantitativ 
Design: Tvärsnittsstudie                                      
Urval: 218 patienter deltog. Samtliga 
med diagnosen MS. 
Datainsamling: Frågeformulär via post. 
Posttjänst (USPS).                         
Analys: Resultatet analyserades med 
hjälp av bivariat korrelationsanalys och 
med multi linjär regressionsanalys. 
 

Resultatet visade att fysisk aktivitet 
kunde kopplas till depressiva symptom. 
Även socialt stöd kunde förknippas 
med depressiva symptom. 
Rörelsehinder och stress visades vara 
orsaker till upplevda depressiva 
symptom. Socialt stöd och fysisk 
aktivitet som åtgärd kan lindra 
depression hos patienter med MS.  
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Taspinar, B 
Aslan, U, B 
Agbuga, B & 
Taspinar, F 
 

A comparison of 
the effects of 
hatha yoga and 
resistance exercise 
on mental health 
and well-being in 
sedentary adults: a 
pilot study. 
 

2014, Turkiet 
Complementary 
Therapies in 
Medicine 
 

Syftet med studien 
var att se vad hatha 
yoga och fysiska 
övningar har för 
effekt på 
välbefinnandet och 
på den mentala 
hälsan hos vuxna 
personer som är 
stillasittande.   

Metod: Kvantitativ 
Design: Randomiserad kontrollerad 
studie.                                    
Urval: 51 personer deltog. Ålder 25 år.  
Datainsamling: Deltagarna delades in i 
tre grupper och utförde ingen träning, 
yoga och fysträning 3 gånger i veckan 
under 7 veckor.                           
Analys: Samtliga ämnen utvärderades 
med hjälp av Beck Depression 
Inventory, Rosenberg Self-Esteem 
Scale, Body Cathexis Scale, Visual 
Analog Scale och Nottingham Health 
Profile för trötthet före och efter session. 
 

Resultatet visar att effekten var positiv 
på välbefinnandet och på den mentala 
hälsan i gruppen som utförde yoga. De 
effekter som kunde visas hos 
deltagarna var minskad trötthet och en 
högre självkänsla och förhöjd 
livskvalitet. Även de depressiva 
symptomen minskade. Yoga och 
fysträning visades ha en positive 
inverkan hos stillasittande människor. 
Fysträning förbättrade kroppsbilden i 
större utsträckning än vad Yoga gjorde.     

 


