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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om fysisk aktivitet eller föreläsning om fysisk aktivitet 

har någon påverkan på psykiskt välbefinnande hos personer med mild till måttlig depression 

och nedstämdhet. 

 
Frågeställningar: 

-Hur blir den direkta effekten av fysik aktivitet på psykiskt välbefinnande hos personer som 

lider av mild till måttlig depression? 

-Har föreläsning om fysisk aktivitet någon positiv effekt hos personer med nedstämdhet och 

mild till måttlig depression? 

-Finns det någon skillnad i effekt på psykiskt välbefinnande mellan de två olika 

behandlingsformerna? 

 

Metod 

Sjutton personer deltog frivilligt i denna studie. Deltagarna var mellan 18 och 68 år och 

medelåldern var 50 ± 13,5 år. Personerna randomiserades till två olika grupper; a) en grupp 

(10 personer) fick ett träningstillfälle med 45 minuters fysisk aktivitet i grupp och b) en 

kontrollgrupp (7 personer) fick 45 minuters föreläsning om fysisk aktivitet. För att utvärdera 

om behandlingarna gav effekt på välmående användes en enkät med 13 frågor. 11 av dessa 13 

frågor var bakgrundsfrågor och två var frågor om hur personen mådde just nu. De två 

sistnämnda frågorna besvarades före respektive efter behandlingarna. I sammanställningen 

jämfördes resultaten om psykiskt välmående mellan träningsgruppen och föreläsningsgruppen 

före respektive efter behandling, samt inom varje grupp före respektive efter respektive 

behandling. 

 

Resultat 

Generellt skedde en ökning av psykiskt välmående i båda grupperna efter, jämfört med före 

behandlingarna. En signifikant förbättring sågs efter behandlingen i frågan ”hur mår du idag? 

i både fysiskaktivitetsgruppen och föreläsningsgruppen. Efter att båda behandlingarna var 

utförda jämfördes träningsgruppen och fysisk aktivitetsgruppen  mot varandra, och ett Mann 

Whitney U test användes. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna efter 

avslutad behandling. 

 

Slutsats 

Både fysisk aktivitet och föreläsning om fysisk aktivitet, vid ett tillfälle, kan användas som 

behandlingsform vid nedstämdhet och mild depression. Eftersom en signifikant förbättring 

hittades i frågan hur mår du idag från innan behandlingen till efter behandlingsformerna 

rekommenderas att mer uppmärksamhet bör läggas kring att föreläsa om vad fysisk aktivitet 

för personer som lider av depression. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Depressiva symtom och depression kan drabba alla och påverkar både den enskilda 

individen och dennes anhöriga. Individen lider ofta av nedstämdhet, sömnproblem, 

kroppsliga symtom och är ofta oföretagsam och har svårt att ta egna initiativ. 

(Svantesson et al. 2007, s. 49 ff; Socialstyrelsen 2013, s.7 ff). Ett av Sveriges 

folkhälsoproblem idag är depression. 23 % av alla män i Sverige och 36 % av alla 

kvinnor i Sverige drabbas någon gång i livet av depression. En effektiv behandling för 

mild till måttlig depression har visats vara fysisk aktivitet. Positiva effekter på både den 

psykiska hälsan och den fysiska hälsan har setts med fysisk aktivitet, men trots detta 

används träning väldigt sällan. Under året 2012 har man räknat fram att endast 0,4 av 

1000 besök på primärvården resulterade i fysisk aktivitet på recept (FaR). Detta 

inkluderade förutom depression även fysiskt aktivitet mot övervikt, diabetes och många 

fler symtom/sjukdomar. Även om (FaR) har en god effekt på depression och anses som 

en effektiv behandlingsform med få biverkningar är kunskapen om vad fysisk aktivitet 

gör, bristande hos den drabbade individen. Mer kunskap till individen behövs för att fler 

ska bli fysiskt aktiva. (Folkhälsoinstitutet 2014) 

 

I Socialstyrelsens riktlinjer till sjukvården rekommenderas fysisk aktivitet vid några 

depressions- och ångesttillstånd. Bland annat anser man att råd om fysisk aktivitet bör 

ges när det rör sig om lättare depressiva symtom. Sjukvården börjar också prioritera 

fysisk aktivitet högre än läkemedel vid en lätt depression hos vuxna. Det finns ännu få 

studier som stödjer att endast fysisk aktivitet skulle hjälpa mot mild depression. 

Däremot har man sett att en kombination med fysisk aktivitet och kognitivt beteende 

terapi (KBT) tillsammans har visat på mycket goda resultat. (Socialstyrelsen 2013, s.7 

ff) Däremot är forskare inte helt överens om varför fysisk aktivitet hjälper och man 

anser att det är många olika faktorer som samverkar, såväl biologiska som 

psykologiska. Tidigare forskning har fokuserat på kroppens endorfiner. Ny forskning 

tyder på att signalsubstanser som serotonin och dopamin har större betydelse. Fysisk 

aktivitet stärker också immunförsvaret, vilket även påverkar psyket. (Vårdguiden 2014) 
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Denna studie utförs i syfte att undersöka dels vad den direkta effekten av fysisk aktivitet ger 

en person som lider av nedstämdhet eller depression, men även för att undersöka om kunskap 

om fysisk aktivitet kan ha positiv påverkan hos en individ med depressiva symtom. Önskan är 

att genom att upplysa fler om vad fysisk aktivitet ger, kommer det att bli ett mer självklart 

alternativ till behandling vid nedstämdhet och depression. 

 

1.2 Bakgrund 

I denna del beskrivs vad depressiva symtom och depression är, betydelsen av fysisk 

aktivitet, vad som händer vid fysisk inaktivitet, vad ”Fysiskt aktivitet på Recept” (FaR) 

är och vilka som använder detta, samt vilka metoder man använder för att bota 

nedstämdhet och depression i dagsläget. 

 

1.2.1 Depressiva symtom och depression 

Allt fler personer drabbas av depression i Sverige för varje år. Det finns olika statistik på hur 

många personer som drabbas. År 2006 gjorde Läkemedelsverket ett utlåtande om att ungefär 

5 % av Sveriges befolkning lider av depression. Undersökningar som de granskat har visat att 

25 % av alla kvinnor och 15 % av alla män kommer någon gång under livet att drabbas av en 

depression, som då kräver en behandling. (Läkemedelsverket 2006) Något som stärker 

påståendet om att depression ökar för varje år i Sverige är Yvonne Forsells (2014) utlåtande i 

faktabladet från ”Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin”.  Där kan man läsa att 

depression är, precis som beskrivet tidigare, ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Från år 2006 

till år 2014 har vi kunnat studera fram att 36 % utav alla kvinnor och 23 % utav alla män, som 

bor i Sverige, kommer drabbas någon gång utav depression i livet. Globalt sett lider 350 

miljoner människor av depression (WHO, 2013) 

 

Det finns även studier som visar på att depression har blivit allt mer vanligt i Sverige under de 

senaste 50 åren. Dessutom har man sett att allt fler unga personer insjuknar i depression. 

Depression anses vara en utav Sveriges största folksjukdomar. Det som kännetecknar 

depression är perioder med bland annat sjukligt sänkt stämningsläge, så som nedstämdhet och 

avtrubbat känsloliv. Det är också vanligt att man kan få skuldkänslor, minskad tanke- och 

koncentrationsförmåga, när man lider av depression. En annan faktor som är mycket vanlig är 

sömnbesvär och att det även kan förekomma självmordstankar vid djupa depressioner. 

(Läkemedelsverket 2006) Nedsatt koncentrationsförmåga, som är ett av symtomen som har 

beskrivits här ovan, kan påverka den drabbades möjlighet att ta till sig information. Detta 
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leder i sin tur till att den drabbade har svårt att fatta beslut. Individer med depression är ofta 

uppgivna och deras tankar kan präglas av hopplöshet och av att de själva inte kan påverka sin 

tillvaro. De är ofta stressade och har en tendens att vara grubblande med brist på livslust och 

suicidtankar (Ramnerö 2010, s.143 ff). Någonting som man bör känna till är att depression 

oftast är övergående, men när den inte är det, kan den utvecklas till egentlig depression. 

Depression kommer från det latinska ordet ”depre´ssio” som betyder ”sänkning”, ”sjunkning” 

eller ”djup” (NE, 2015). Vilket stämmer överens och bekräftar vad som har skrivits tidigare.  

Som ett tillägg för vad som redan har sagts, bör man känna till att nedstämdhet inte kan 

räknas in som en psykisk sjukdom, medan depression gör det. (Hassmén & Hassmén 2005, s. 

11 f.). 

 

1.2.2 Diagnostisering 

Enligt Socialstyrelsens diagnoskriterier, ICD-10-SE, (2011), klassificeras depression 

beroende på antal symtom och dess allvarlighetsgrad. Depression kan klassas in i 

framför allt tre grupper. Dessa är lindrig, medelsvår eller svår depression. Vid lindrig 

depressiv episod har patienten två eller tre symtom och är påverkad av tillståndet men 

kan oftast fortsätta med de flesta av sina aktiviteter. Medelsvår depressiv episod innebär 

att patienten har fyra eller fler symtom och har troligen svårt att fortsätta med sina 

ordinarie aktiviteter. Svår depressiv episod har ett flertal symtom som låg självkänsla, 

skuldkänsla och patienten kan ibland förringa sig själv. Suicidtankar och 

suicidhandlingar är vanligt förekommande och ett antal somatiska symtom är oftast 

närvarande (Socialstyrelsen, 2010). 

 

För att diagnostisera depression i Sverige och andra delar av världen används bl.a. Beck 

Depression Inventory, BDI-II som skattningsskala. Skattningsskalan består av 21 olika 

frågor som skattar individens nedstämdhet på olika områden med poäng 0 – 3, samt 

några alternativ a och b. Poängresultatet kan sträcka sig mellan 0 – 63 (Svanborg & 

Åsberg, 1994). Mätningarna kan göras vid varje tillfälle terapeuten träffar individen, 

eftersom det är lätt att se förändringar då skattningsskalan visar tydliga förändringar på 

individernas svar (Ramnerö, 2010). En annan självskattningsskala är Montgomery 

Åsberg Depression Rating Scale – Self rated, MADRS-S, (Svanborg & Åsberg 2001, 

s.201 f.), som används vid screening av depressiva symtom. Skalan innehåller nio 

frågor och varje fråga kan ge 0 – 6 poäng. Poängresultatet kan variera mellan 0 – 54 
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poäng. Resultatet av poängen skattar svårighetsgraden av depression (Svanborg & 

Åsberg, 2001). 

Som beskrivits tidigare är depression den vanligaste orsaken, till att patienter söker 

primärvård. För att försöka öka förståelsen kring depression kan det vara bra att ha olika 

synsätt. Ett synsätt som man talar om är någonting som kallas för biopsykosocialt 

synsätt. Detta synsätt innebär att kvinnor och män betraktas biologiskt. Detta grundar 

sig på bland annat balansen mellan signalsubstanserna serotonin, dopamin och 5 

noradrenalin i centrala nervsystemet. Förutom dessa faktorer så finns det psykologiska 

och sociala faktorer som kan påverka att depression uppkommer. En stor faktor är även 

ärftliga faktorer som kan påverka utveckling av depression. Om depression har funnits 

tidigare i släkten, är det vanligt förekommande att detta uppstår igen. När man talar om 

det psykologiska synsättet innebär det att patienter kan ha en sårbarhet som kan leda till 

att depression utvecklas vid svårigheter under livet. Har man exempelvis ett minne från 

en tragisk händelse i barndomen, kan detta göra att det blir ett stresspåslag när en 

liknande situation uppkommer i dags läget. Att dessutom ha en bra relation till familj 

och släktsituation, närhet till vänner och arbetskamrater, fritidssysselsättning har en stor 

betydelse för den sociala psykologin. Om någon av dessa faktorer eller alla faktorer 

förekommer hos en person, kan detta påverka uppkomsten av depression. Någonting 

som man bör känna till är att män och kvinnor kan ha olika symtom som påverkar hur 

snabbt depressionen upptäcks. Därmed olika tider tills de diagnostiseras och behandlas. 

Kvinnor går ofta in i sig själva och är ofta grubblande och ältar sin situation. Män 

brukar istället ha något missbruk och få aggressiva utbrott. (Hassmén & Hassmén 2015, 

s.11 f.) 

  

För att kunna diagnostisera en patient måste personen ha minst 5 symtom (inklusive 1 

av de första 2 på listan) under 2 veckors tid. 

1) Nedstämdhet under större delen av dagen, de flesta dagar. 

2) Klart minskat intresse för, eller glädje av, de flesta aktiviteter. 

3) Betydande viktnedgång eller viktuppgång eller minskad/ökad aptit. 

4) Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn). 

5) Psykomotorisk agitation eller hämning. 

6) Svaghetskänsla eller brist på energi. 

7) Känsla av värdelöshet och/eller överdrivna skuldkänslor.  
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8) Minskad tanke- & koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet. 

9) Återkommande tankar på döden eller självmordstankar med eller utan självmordsplaner. 

(Andersson et al. 2015, s.2 ff) 

 

1.2.2 Biologiska och fysiologiska förklaringar 

Stress är en vanlig bakomliggande orsak till depression. Vid stress utsöndras 

stresshormonerna adrenalin och kortisol. Kortvarigt är detta oproblematiskt, men vid 

långvarig stress kan skador och en lång rad stressrelaterade sjukdomar uppstå. 

Exempelvis förekommer störningar i funktionen hos hypotalamus, hypofysen och 

binjurebarken har kunnat konstateras vid depression. (Wasserman 2003, s. 5 ff) 

 

Den normala dygnsvariationen av halten kortisol är störd, hos personer som har 

depression. Detta innebär dels att produktionen är både högre och jämnare under dygnet 

hos deprimerade jämfört med friska människor. Detta innebär alltså att personer som 

lider av depression har ett ständigt högt påslag av kortisol. Dessutom är ökad känslighet 

för kortisol och signalsubstansen noradrenalin, vanligt förekommande hos personer som 

varit utsatta för långvarig stress. Detta innebär att dessa personer är extra utsatta vid 

upprepade stressperioder. Samma personer visar i sin tur en ökad risk för depression. 

(Ibid 2003, s.5 ff) Utav av alla som lider av depression, uppvisar 30 % en underaktivitet 

i serotoninsystemet (Währborg 2002, s. 10 ff) För att behandla den underaktivitet och 

kontrollera återupptaget och därmed normalisera balansen mellan utsöndring och 

återupptag, har selektiva serotoninåterupptagshämmare utvecklats för behandling av 

depression. I råttstudier som gjorts har fysisk aktivitet visat sig öka utsöndringen av 

serotonin, noradrenalin och dopamin. (Meeusen et al. 2001, s. 965 ff) 

 

1.2.3 Betydelsen av fysisk aktivitet 

”En generell definition av fysisk aktivitet är all typ av kroppsrörelse som ökar 

energiomsättningen”. (Hassmén & Hassmén 2005, s.136) Skillnaden mellan 

vardagsaktivitet och motion, kan i vissa fall vara svår att bedöma. Ett sätt att beskriva 

det på är att ”motionsaktivitet utförs regelbundet och med syfte att uppnå fysisk 

och/eller psykisk hälsa”. (Ibid 2005, s.136) Det finns en hel del olika effekter som 

uppstår av regelbunden fysisk aktivitet. Det är viktigt att vara fysisk aktiv oavsett om 

man är frisk eller lider av någon sjukdom. Här nedan räknas några effekterna upp. 



6 

 

 Sänkt blodtryck 

 Ökad maximal syreupptagningsförmåga (kondition) 

 Sänkt pulsfrekvens i vila och vid submaximal ansträngning  

 Minskade halter av kortisol 

 Förbättrad sömn 

 Ökat välbefinnande 

 Ökar endorfiner, serotonin, dopamin, noradrenalinMinskad ansträngningskänsla 

under arbete med given belastning 

 Minskad sjuklighet/dödlighet vad gäller hjärkärlsjukdomar, typ II-

diabetes,övervik/fetma, depression, cancer, benskörhet 

(Hellénius 2006, s.41 ff; Pedersen & Saltin 2006, s.3 ff; Wilmore, Costill & Kenny 

2008, s. 300 ff; Åstrand 1997; 2003. Hela upplagan) 

 

Det behövs inga stora förändringar för att man ska få en träningseffekt. Träningseffekt 

uppstår när man utsätter kroppen för mer belastning än vad den är van vid. När en 

person som har varit helt inaktiv tidigare, börjar förslagsvis ta regelbundna promenader, 

så kommer detta att resultera i en träningseffekt. I detta fall behövs det alltså inte någon 

hårdträning för att skapa en träningseffekt hos oss individer. Är man däremot en person 

som är fysiskt aktiv tre gånger i veckan, krävs det att man ökar belastningen ytterligare, 

antingen genom frekvens eller genom intensitet för att få en ökad träningseffekt. 

(Hassmén & Hassmén 2005, s.139 ff) Vår cirkulationsapparat det vill säga hjärta och 

lungor svarar mycket snabbt på ökad fysisk aktivitet. Det finns studier som redan efter 

några veckor visar på avsevärda förbättringar hos deltagarna. (Ibid 2005, s.140) 

Personer som lider av egentlig depression har generellt en sämre fysisk arbetsförmåga, 

det vill säga sämre kondition, jämfört med friska människor. (Ibid 2005, s.152)  

 

Genom att vara fysisk aktiv, bidrar detta till glädje och positiv livslust samt till ett ökat 

välbefinnande. För många människor är regelbunden fysisk aktivitet ett sätt att öka 

hälsan både fysiskt och psykiskt (Hassmén & Hassmén, 2005). Fysiskt aktiva individer 

har visat sig vara mindre deprimerade än de som är mindre fysiskt aktiva (Lindwall et al 

2007, ss. 453-462). Ett gammalt uttryck som det finns mycket visdom i är ”Mens sana 

in corpore sano” – en sund själ i en sund kropp. Om man vill ha en välmående kropp, i 

vilken själen mår bra, är rörelse i det närmaste en mirakelmedicin (Tyni-Lenne, 2004, s 
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15). Rörelse sätter i gång flera hälsosamma förändringar i kroppen. Förutom att man blir 

gladare har det visats att man även sover bättre, kan lättare hantera stress och hålla 

vikten. I samråd med läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast kan fysisk aktivitet 

fungera som en medicin som både förebygger och behandlar sjukdomar. Rörelse kan 

komplettera eller i vissa fall till och med ersätta läkemedel. Ibland är det den bästa 

medicinen. Aktiviteten blir en del av behandlingen. (Vårdguiden 2015) När fysisk 

aktivitet blir en del av en behandling, skrivs oftast ett recept ut från vårdcentralen som 

kallas för fysisk aktivitet på recept. Detta kommer författaren beskriva mer om under 

rubriken ”Fysisk aktivitet på recept, FaR”. 

 

Någonting som inte ligger långt ifrån fysisk aktivitet är vårt psykiska tillstånd. När man 

är fysiskt aktiv, uppstår psykologiska effekter, oavsett om man lider av depression eller 

är helt frisk. Man bör dock känna till att dessa effekter uppstår olika snabbt för olika 

individer. Vissa får en effekt redan efter ett motionspass och då kallas detta den akuta 

effekten, men för andra tar det regelbundet motionerande innan några förändringar kan 

iakttas, dvs. långtidseffekter eller kroniska effekter. Några vanligt förekommande 

effekter är reducerad ilska, aggressioner och upplevd stress. Efter att ha klarat av att 

utföra exempelvis ett gympapass, kan individen känna känslor av nöjdhet. En vanlig 

tanke är ”Jag gjorde det!”, vilket i sin tur påverkar individens självförtroende till det 

positiva. (Hassmén & Hassmén 2005, s.143) Ett enda motionspass kan ha akuta effekter 

som kan härleda till lägre muskelspänning och att vissa stresshormoner i blodet sänks. 

(Ibid 2005, s.143) En typisk akut psykologisk effekt som många säkert upplevt direkt 

efter ett motionspass är en lägre grad av ängslan/oro. Man känner sig helt enkelt lugnare 

och mer avslappnad efter passet jämfört med vad man gjorde före passet. Detta har man 

studerat vetenskapligt och kunnat konstatera i både lågintensivt konditionsträning, det 

vill säga aerob träning och även vid styrketräning. (Focht & Koltyn 1999, s. 456 ff ; 

Raglin 2001, s. 875) Det är relativt väl dokumenterat att individer som regelbundet 

motionerar uppvisar större psykiskt välbefinnande jämfört med individer som inte 

motionerar. (Svantesson et al 2007, s. 49 ff) 

 

1.2.4 Fysisk aktivitet på recept, FaR 

År 2001 introducerades Svenska folkhälsoinstitutet fysisk aktivitet på recept, som i 

många fall förkortas med FaR. FaR är en skriftlig ordination för fysisk aktivitet, som 

fungerar på samma sätt som vid medicinsk ordination. I FaR anges individuell dosering 
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(intensitet, duration och frekvens) och typ av aktivitet (Leijon et al 2008, s.48 ff). Syftet 

med att använda metoden är både för att förebygga och behandla sjukdom. Boken 

FYSS- fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, som är grundad 

på vetenskapliga studier, kom som hjälpmedel till FaR. Denna bok fungerar som en 

manual för fysisk aktivitet och dess påverkan på olika sjukdomar. (Kallings & Leijon 

2003, s.7 ff) Fysisk aktivitet på recept innebär att man får ett recept på någon typ av 

fysisk aktivitet som man ska utföra. Denna aktivitet är anpassad till de förutsättningar 

och önskemål som man själv har. Detta recept skrivs oftast ut från sin egen vårdcentral. 

(Vårdguiden 2015) FaR ges ut till många olika patienter och en av kategorierna till 

personer som lider av depression. (Vårdguiden 2015) 

 

Fysisk aktivitet nämns också numera i Socialstyrelsens riktlinjer som effektiv 

behandling, i syfte att bota flera olika depressions- och ångesttillstånd. Man behöver 

inte ens ett recept för att ordinera sig till detta. Fysisk aktivitet har den stora fördelen att 

man som privatperson kan ordinera sig promenader med hunden, cykelturer, 

styrketräning eller liknande. När det gäller att förändra sin livsstil, i syfte att må bättre, 

kan man faktiskt göra mycket på egen hand. (Taube 2011, s.71) Som beskrivet ovan, 

kan man få fysisk aktivitet utskrivet av exempelvis sin läkare, sin fysioterapeut eller 

någon sjuksköterska. I receptet man får med sig, får man förslag på lämplig 

träningsform. Detta kan vara allting ifrån enkla promenader, stavgång, simning och 

vattengympa. Det kan även vara lite till lite tuffare styrketräningspass, cirkelträning och 

gympapass. Vanligt förekommande är även att patienterna får yoga utskrivet som 

träningsform. I receptet står vilken aktivitet man skall utföra, samt hur länge aktiviteten 

skall hålla på. Den person som ger ut FaR har ansvar för att välja en aktivitet som är 

tillräckligt ansträngande för individen för att få hjärtat att slå snabbare. (Vårdguiden 

2015) FaR är ett sammabete mellan hälso- och sjukvården och idrottsrörelsen. Precis 

som vid utskrivning av medicin, är det viktigt att följa upp en patient som har fått 

utskrivet FaR. Detta göra man för att dels visa för patienten att fysisk aktivitet och 

själva ordinationen är viktig, men också en självklarhet i att man måste följa upp 

ordinationen och se om den haft avsedd effekt på det aktuella sjukdomstillståndet.  

Precis som vid medicinering måste doseringen av fysisk aktivitet trappas upp successivt 

och detta bör följas upp. Den valda aktiviteten kan behöva förändras när individen har 

förbättrat både kondition och styrka. (Kallings 2009, s.1 f) 
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1.2.5 Behandlingar mot nedstämdhet och depression 

Det finns många behandlingsformer mot depression, som exempelvis kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och samtalsterapi, men i denna studie har författaren valt att först 

och främst lyfta fram fysisk aktivitet som behandlingsform. Vid lindriga former av 

depression är nyttan av antidepressiva läkemedel begränsad. Psykosociala 

behandlingsformer rekommenderas och här bör egenvård med fysisk aktivitet ingå. Vid 

måttlig depression rekommenderas antidepressiva läkemedel och KBT eller IPT 

(interpersonell terapi), gärna i kombination med fysisk träning. (Martinsen et al 2015, s. 

3-5 f) 

Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden mot depression. SSRI, det vill säga 

selektiva serotoninåterupptagshämmare, kallas det vanligaste antidepressiva 

läkemedlen. Detta läkemedel gör att halten av ämnet serotonin ökar i hjärnan, vilket i 

sin tur minskar symtomen på depression. (Taube 2011, s.70) Någonting som är värt att 

nämna är att läkemedel kan ibland ha en aktiverande effekt precis innan depressionen 

förbättras. Detta kan i sin tur öka risken för självmord, i alla fall i början av 

behandlingen. (Läkemedelsverket 2006) På grund av detta finns ett intresse hos 

författaren att lyfta fram vad fysisk aktivitet har för effekt på depression istället. Då 

fysisk aktivitet inte har några större biverkningar. 

 

Fysisk aktivitet som behandlingsform anses leda till: 

- Att det bildas nya celler i delar av hjärnan 

- Att beteende förändras på ett sätt som bryter passivitet, tillbakadragande och isolering 

- Att självkänslan ökar, den är ofta lågt vid depression. 

- Att stresståligheten blir bättre. Som nämnts tidigare är ofta stressystemet påslaget hela 

tiden under depression. 

- Att det kroppsegna morfinet, det vill säga endorfinerna, påverkas positivt. Detta 

upptäcktes hos långdistanslöpare som ibland blev extremt upprymda - så kallad 

”runners high” – av sina löprundor. Att endorfiner frigörs när vi rör oss intensivt är 

numera allmänt accepterat. Men riktigt hur detta hänger ihop med den fysiska 

aktivitetens antidepressiva effekt är man inte riktigt klar över ännu. (Taube 2011, s.71) 
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1.2.6 Definitionen av psykiskt välbefinnande 

Psykiskt välbefinnande eller psykisk hälsa, beskrivs som ett inre tillstånd av mentalt 

välbefinnande, motsatsen till psykisk sjukdom eller störning. Denna definition på psykisk 

hälsa har diskuterats och har pendlat mellan att utgå ifrån normalitetsbegrepp, mellan att utgå 

ifrån verklighetsuppfattning och andra jag funktioner. Det är även en bedömning av inre 

upplevelser och beteenden som påverkar psykiska hälsan. Det är därför svårt att sätta fingret 

på vad exakt psykisk hälsa/psykiskt välbefinnande är. Vi ökar i vilket fall som helst, vårt 

psykiska välbefinnande när vi känner att vi har kontroll på vår tillvaro, när vi har ett stabilt 

socialt nätverk och när vi klarar av att utföra olika moment i vardagen som vi från början inte 

trodde vi skulle klara av. När man uppnår psykiskt välbefinnande är man nöjd med sig själv 

och ser positivt på saker som händer i ens omgivning. (Jahoda, 1999)  

1.3 Existerande forskning 

Intresse och forskning kring hur fysisk aktivitet påverkar vår kropp har gjorts redan 

under tidigt 1900-tal. En av de första studierna som undersökte fysisk aktivitets effekter 

på depression publicerades redan år 1905. Denna studie var liten, då det endast ingick 

två män. Studien gick ut på att vissa dagar fick deltagarna vara fysiskt aktiv under två 

timmar och vissa dagar fick de vila och vara inaktiva. Resultatet i denna studie visade 

klart och tydligt att de dagar som de hade fått vara fysiskt aktiv i två timmar, hade 

depressionsgraden och reaktionstiden minskat i jämförelse med de dagar då de var 

tvungna att vara fysiskt inaktiva.(Franz & Hamilton 1905, ss. 239-255) 

 

Under tidigt 1900 tal, var ett problem att undersökningsgrupperna fortfarande var 

relativt små och motionsperioderna för de mesta kortvariga. Detta beror visserligen på 

att målgruppen deprimerade är svår i och med att det inte är lätt att rekrytera in 

tillräckligt stora undersökningsgrupper, och sedan få dessa att regelbundet motionera 

under en avsevärd tidsrymd. (Hassmén & Hassmén 2005, s.153) 

 

Under de senaste åren har allt fler studier uppkommit som uppfyller strikta 

vetenskapliga krav och där det börjar bli möjligt att tala om ett regelrätt samband mellan 

fysisk aktivitet och depression. I studien med Dunn med flera från 2005 hittades ett 

kausalt samband. Ett kausalt samband innebär att det anses bestämt att det är fysisk 

aktivitet som leder till att depressionen minskar.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_st%C3%B6rning
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”Måttlig fysisk aktivitet medförde en betydlig förbättring tankemässigt, kroppsligt och 

känslomässigt hos två patienter med djup depression” (Franz & Hamilton 1905, ss. 239-

256). Detta var en liten studie som tagits fram och skrivits om i FYSS 2008. I detta fall 

handlade detta om en direkt effekt utav fysisk aktivitet. 

Harris och hans medarbetare har studerat långtidseffekten av fysisk aktivitet hos 

patienter som led av depression. Det blev i slutändan 424 patienter som var med och 

som fullföljde studien. Detta pågick under en 10-årsperiod. I denna studie fann de att 

ökad fysisk aktivitet var associerat med mindre depressivitet samt motarbetade 

kroppsliga sjukdomars och negativa stressfaktorers effekt på de depressiva symtomen 

(Harris, Cronkite & Moos 2006, ss. 79-85) ”Fysisk aktivitet med realistiska mål för 

deltagaren har i kontrollerade studier visat sig kunna påverka individens välbefinnande 

och subjektiva hälsa” (Ibid 2006, ss. 79-85) Det är sedan länge känt att regelbunden 

träning leder till att vilopulsen blir lägre och blodtrycket sjunker. Flera studier tyder 

även på att fysisk aktivitet hjälper mot att hantera stress. Tränade individer visar alltså 

ha en mindre uttalad stressfysiologisk aktivering i samband med psykosocial 

stressbelastning. Förutom en förbättrad stresshantering påstås fysisk aktivitet även bidra 

till positiva känslor och tankar, genom att öka känslan av att klara av saker, vilket i sin 

tur höjer självförtroendet och förmågan till självkontroll. (Salmon 2001, ss. 33-61) 

(Traustadottir, Bosch & Matt 2005, ss. 392-402) (Kjellman 2005, s.313 f). 

Salmon påstår att detta ger en minskad aktivitet på hypotalamus 

hypofysbinjurebarkaxeln, vars funktion ofta är ökad vid depression (Salmon 2001, ss. 

33-61). Mycket forskning har fått fram liknande resultat som ovan. En intressant 

koppling är att eftersom antidepressiv medicinering förbättrar funktionen av 

noradrenalin och/eller serotonin, som är två viktiga transmittorsubstanser i hjärnan, är 

det möjligt att fysisk aktivitet verkar genom att förbättra dessa funktioner. (Kjellman 

2005, s.313 f) Detta har dock inte testats på människor, utan har framför allt testats på 

möss och råttor. Där av finns det ännu inte några klara belägg för att det är på samma 

sätt hos människor. I samma studie har man även fått fram att det finns en populär 

hypotes där effekten av fysisk träning beror på ökad halt utav endorfiner, det så kallade 

kroppsegna morfinet. Kjellman, 2005, säger även att fler studier har gjorts på både möss 

och människor som kan stärka detta, men att det fortfarande inte finns tillräckligt med 

bevis för att klart att tydliga säga: Så här är det! Utan han menar på att det behövs fler 

studier och mer forskning kring detta. (Ibid 2005, 313 f) 



12 

 

 

Många metaanalyser har gjort inom ämnet depression och fysisk aktivitet. Den första 

större metaanalysen gjordes 1990 utav North, McCullagh & Vu Tran. Tillsammans 

sammanställde de resultat från 80 olika artiklar. De fann att det var en positiv effekt av 

fysisk träning i samband med depression. Effektstorleken låg på -0,53 i jämförelse med 

kontroller utan behandling, dvs. att depressionsskattningspoängen hade minskat med 

ungefär en halv standarddeviation mer hos dem som fått fysisk träning än de som var i 

kontrollgrupperna och inte fick fysisk aktivitet. En akut effekt kunde de även få fram, 

men de kunde även se att om träningen fortsatte längre tid, blev resultatet ännu bättre. 

De gav ett exempel på att träningen helst skulle pågå i 21–24 veckor, då blev 

effektstorleken (ES -2,93). Det som de dock kunde anmärka på var att det inte verkade 

spela någon roll om vilken typ av aktivitet som målgruppen utförde. Huvudsaken var att 

de utförde någon typ av fysisk aktivitet, helst över tid. (North, McCullagh & Vu Tran 

1990, ss. 379-415) 

 

I en studie av Singh och medarbetare fördelades en grupp äldre individer 

diagnostiserade med egentlig depression, mindre depression respektive dystemi (ett 

kroniskt tillstånd, som varar minst två veckor, av en mild depression) slumpmässigt till 

två grupper. Den ena gruppen fick styrketräning och den andra gruppen som var 

kontrollgruppen, fick hälsoutbildning utan fysiska inslag. Resultatet blev att 

behandlingseffekterna var signifikant större i träningsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, som hade hälsoutbildning. Detta resultat har utvärderats med Becks 

depression Inventory (BDI), ett bedömningsinstrument som mäter grad av depressivitet 

och Hamilton Rating Scale For Depression (HRSD), ett mätinstrument för depression. 

(Singh, Clements & Fiatarone 1997, ss. 95-101) 

 

I en annan studie där 156 patienter med diagnosen egentlig depression ingick, 

randomiserades patienter till tre grupper. Grupp 1 ett behandlades med medicinen 

Zoloft (50-200 mg setralin), grupp 2 fick som behandling att de skulle promenera eller 

jogga tre gånger/veckan i 16 veckor, och grupp 3 fick både medicin och fysisk aktivitet 

enligt ovan. I resultatet fick man fram att samtliga tre grupper uppvisade minskningar i 

depression (BDI och HRSD). Någonting som man även fick fram var att minst 60 % av 

patienterna inte längre uppfyllde kriterierna för egentlig depression efter studien. De 

olika grupperna svarade olika snabbt på sin behandling. Den renodlade medicingruppen 
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svarade något snabbare på behandlingen jämfört med fysisk aktivitetsgruppen. Detta 

gällde framför allt personer med djup depression. De som hade en mildare form av 

depression, svarade bäst i en kombination av medicin och fysisk aktivitet. (Blumenthal 

et al 1999, ss.2349-2356) Sex månader efter gjordes en uppföljning. Den renodlade 

fysiskaktivitetsgruppen hade minst återfallsprocent jämfört med medicingruppen.  

Fysisk aktivitetsgruppen hade 8 % återfall till depression, medan medicingruppen hade 

38 % återfall. Den tredje gruppen som hade både medicin och fysisk aktivitet som 

behandling hade 31 % återfall till depression efter avslutad behandling. I denna studie 

fann även forskarna att de som fortsatte att vara fysiskt aktiv även efter studien, vilket 

ändå 65 % utav deltagarna gjorde, hade de en lägre risk än de som inte fortsatte vara 

fysiskt aktiv för en ny depressionsdiagnos. (Babyak et al 2000, ss. 633-638) 

 

Personer som tidigare inte har varit fysisk aktiva, men som tvingas ingå i en 

motionsstudie, uppvisar i större uppfattning än vad som orsakas av slumpen en förhöjd 

sinnesstämning efter motionen jämfört med före. (Salmon, 2001) Om man är ute efter 

positiva effekter på kroppen, rekommenderar de flesta fysiologerna att man bör vara 

fysiskt aktiv i minst 20 minuter, men allra helst minst 30 minuter. Intensiteten under 

denna tid bör vara ansträngande för individen. Är man däremot ute efter psykologiska 

effekter verkar de flesta forskare vara överens om att tiden gärna får vara lite längre, 

gärna en timme eller mer. För ovana personer kan detta verka som en lång tid, speciellt 

om intensiteten är hög. (Hassmén & Hassmén 2005 s.171) Forskare har även fått fram i 

olika undersökningar, att de vanligaste orsakerna till att befolkningen tränar är på grund 

av viktminskning, kontroll av blodtrycket, stärka hjärtat, för nöjet och det sociala 

utbytet, för att minska stressen och inte minst för att minska och förhindra nedstämdhet 

och depression. Det sist nämnda är minst vanligt och ligger därför i stort intresse att 

lyfta fram. (Corbin et al, 2006) 

 

Som diskuterats tidigare, finns ett samband mellan upplevd dålig självkänsla och 

depression. Det ligger ett intresse hos författaren att lyfta fram ännu en studie som visar 

på att fysisk aktivitet hjälper för att förbättra självkänsla hos personer som lider av 

depression. I en översiktsartikel av Fox och medarbetare ingick 36 randomiserade 

studier, rapporterade 78 % av undersökningsdeltagarna positiva förändringar vad gällde 

deras självkänsla efter fysisk aktivitet. Självkänsla i detta fall innebär individens egen 

bedömning av sitt ”värde” som person, men också deras självuppfattning. Denna effekt 
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uppkom efter att alla deltagare hade fått någon form av fysisk aktivitet. (Fox, 2000a, & 

b) Biddle & Mutrie 2001, säger även att självkänsla och självuppfattning är nära och 

positivt kopplade till individens grad av psykologiskt välbefinnande. 

1.3.1 Sammanfattning utav inledningen 

Vad som tagits fram utav tidigare forskning visar på att fysisk aktivitet har en positiv 

påverkan på psykiskt välbefinnande, hos patienter som lider av nedstämdhet och mild till 

måttlig depression. Många långtidseffekter har kunnat påvisas av fysisk aktivitet, men inte 

lika många direkta effekter. En studie här också påvisat en positiv effekt på psykiskt 

välbefinnande efter föreläsning om fysisk aktivitet. Det finns ett intresse av att undersöka de 

olika behandlingsformerna och se om någon av de är bättre än den andre. 

1.4 Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka om fysisk aktivitet eller föreläsning om fysisk 

aktivitet har någon påverkan på psykiskt välbefinnande hos personer med mild till 

måttlig depression och nedstämdhet. 

 

Frågeställningar: 

- Hur blir den direkta effekten av fysik aktivitet på psykiskt välbefinnande hos 

personer som lider av mild till måttlig depression? 

- Har föreläsning om fysisk aktivitet någon positiv effekt hos personer med 

nedstämdhet och mild till måttlig depression? 

- Finns det någon skillnad i effekt på psykiskt välbefinnande mellan de två olika 

behandlingsformerna? 

1.4.1 Hypotes 

Hypotesen är att fysisk aktivitet ger en signifikant större positiv effekt på det psykiska 

välbefinnandet, i jämförelse med föreläsning, som behandlingsform vid nedstämdhet och mild 

till måttlig depression. 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Studiens författare har valt en kvantitativ metod där det användes enkäter i samband 

med ett pass med fysisk aktivitet och en föreläsning om fysisk aktivitet. Författaren har 

alltså använt sig utav deskriptiv data, dvs frågeformulär genom enkätform. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.91) En enkät (Bilaga 2) delades ut innan och direkt efter själva passet 

eller föreläsningen. Författaren höll själv i båda grupperna vid de två olika tillfällena. 

Deltagarna som var med delades in i två olika grupper med hjälp av studieförfattarens 

kontaktperson. Kontaktpersonen arbetar på psykiatrin med personer som lider av 

depression eller nedstämdhet och var därför lämpad för uppdraget att dela upp 

grupperna. En grupp (som bestod av 10 personer) fick ett träningstillfälle med 45 

minuters fysisk aktivitet medan kontrollgruppen som bestod av 7 personer, fick en 45 

minuters föreläsning om fysisk aktivitet. Totalt sätt avsattes mellan en och en halv 

timme till två timmar för respektive behandling. I denna tid är då inräknat, den tid det 

tog att fylla i enkäten innan vald aktivitet plus själva aktiviteten samt den tid det tog att 

fylla i enkäten efteråt.  Eftersom studieförfattaren ville undersöka direkteffekten av den 

valda behandlingsmetoden, valdes en enkät med enkla svarsalternativ som en metod att 

få fram snabb data. För att utvärdera om behandlingarna gav effekt användes en enkät 

med 13 frågor. 11 av de 13 frågorna var bakgrundsfrågor, medan de två sista frågorna 

besvarade om hur personen mår just nu. De två sist nämnda frågorna ställdes innan och 

efter behandlingen. En av de två sistnämnda frågorna hade fem underfrågor. 

 

2.2 Urval 

I de flesta kvantitativa studier, inklusive denna görs ett så kallat ”stickprov” från en 

större population. För att göra ett bra urval krävs dessutom en tydlig definition av den 

tänkta målgruppen. (Hassmén & Hassmén 2008, s.92 f) Inklusionskriterierna för att 

delta i studien var kvinnor och män som har mild till måttlig depression och var mellan 

18 och 68 år. Deltagarna som rekryterades delades in i två grupper med hjälp av en av 

författarens kontaktpersoner. En grupp benämns som träningsgruppen och 

kontrollgruppen benämns som föreläsningsgruppen (se tabell 1). Författaren började 

med att ha mail-konversation och telefonsamtal med kontaktpersonen. Till slut bokades 

två testtillfällen in där respektive behandlingen skulle genomföras. I mail-
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konversationen med kontaktpersonen informerade författaren om syfte och 

genomförande med studien, samt gav information om att en enkät innan och efter 

respektive behandling skulle genomföras. Deltagarna informerades av kontaktpersonen 

som hade kontakt med målgruppen. Samtliga personer som inkluderades i studien 

deltog frivilligt. 

2.2.1 Deltagare 

Totalt deltog 17 personer, som hade diagnosen depression eller var nedstämda, i 

studien. Medelåldern var 50,4 år ± 13,5 år.10 personer inkluderades i träningsgruppen 

och 7 personer i föreläsningsgruppen. Här nedan har ålder, längd och vikt sammanställts 

för samtliga deltagare som var med i studien (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Medelvärde ± standardavvikelse (SD) (min-max) för alla deltagare samt tränings- 

och föreläsningsgruppen för ålder, längd, vikt. 

 

 

 

Alla 

n=17 

 

Träningsguppen 

n=10 

 

Föreläsningsgruppen 

n=7 

 

Ålder 

(år) 

 

50,4 ± 13,5 

(18-68) 

 

52 ± 7,3 

(39-60) 

 

48,1 ± 19,8 

(18-68) 

 

Längd 

(m) 

 

1,69 ± 7,7 

(1,58–1,85) 

 

1,69 ± 6,7 

(1,60–1,80) 

 

1,69 ± 9,5 

(1,58–1,85) 

 

Vikt 

(kg) 

 

74,2 ± 12,3 

(58-103) 

 

69,1 ± 10,8 

(58-83) 

 

76,1 ± 13,3 

(60-103) 
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Figur1: Upplevelsen av psykiskt välmående. (Från fråga 6. Se bilaga 2) 

 

I Figur 1, beskrivs deltagarnas psykiska välmående innan behandlingen började. Denna 

information har författaren valt att ha med i beskrivning av deltagarna eftersom detta ger en 

bild av hur gruppen mådde innan behandlingen drogs igång. I (Figur 1) har siffrorna valts att 

presenteras i procent eftersom det är olika många deltagare i respektive grupp.  

 

2.3 Tillvägagångssätt  

I denna studie har två behandlingsformer utförts. Första behandlingsformen var fysisk 

aktivitet. Som fysisk aktivitet valdes ett motionsgympapass med svårighetsgrad lätt/medel. 

Själva motionsgympapasset utformades utav studiens författare och innehöll både rörlighet, 

styrka, balans, koordination, kondition och avslappning. Musik till passet valdes varsamt ut, 

där även vissa låter under passet hade peppande texter. Motionsgympapasset utfördes i en 

träningslokal på Södermalm i Stockholm. Innan gympapasset började blev deltagarna 

informerade om att de skulle fylla i en enkät (Bilaga 2). Enkäten var utformad med totalt 13 

frågor. Frågorna var ställda på ett sätt där man fick svarsalternativ. Enkätens början bestod av 

enkla bakgrundsfrågor, som tog upp exempelvis kön, ålder, längd och vikt. Sedan fortsatte 

enkäten med några bakgrundsfrågor kring hur stillasittande de är, till hur deras upplevelse är 

kring sin psykiska respektive fysiska hälsa. De två sista frågorna i enkäten var frågor kring 
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”hur de mår just nu”. Näst sista frågan hade fem underfrågor. Dessa frågor var ställda med en 

skala från 1 till 4, där man skulle besvara till vilken grad man upplevde att detta påstående 

stämde. Några av dessa underfrågor var bland annat meningsfullhet, egen kontroll av sin 

tillvaro & glädje/lycka. Sista frågan var också en fråga med skattningsskala. Sista frågan var 

ställd ”Hur mår du idag?” Deltagarna hade möjlighet att besvara frågan på en skala mellan 1 

och 10. En låg siffra i denna fråga besvarar att personen inte mår så bra och ju högre siffra 

deltagaren har valt att skriva, desto bättre mår deltagaren just idag. Före träning besvarade 

deltagarna endast i frågorna i enkäten som rörde hur de mår just nu, det vill säga de två 

sistnämnda frågorna. 

 

Efter avslutat träningspass blev deltagarna tillfrågade om att fylla i enkäten igen, om hur de 

mådde just nu, men de fick även fylla i bakgrundinformationen. För att deltagarna inte skulle 

tröttna när de skulle fylla i enkäten, lät författaren deltagarna fylla i bakgrundsinformationen 

efter träningspasset. Detta var någonting som författaren och handledaren kom fram till innan 

studien påbörjades. På så sätt minskades risken för att vissa deltagare struntar i att fylla i 

enkäten.  

 

Den andra behandlingsformen var föreläsning om fysisk aktivitet. Innan föreläsningen skulle 

genomföras, skickades information om föreläsningens innehåll ut till kontaktpersonen. Detta 

är en beskrivning på föreläsningen och denna information som skickades till kontaktpersonen: 

 

”Föreläsningen kommer grunda sig på vad forskning säger om fysisk aktivitet vid 

nedstämdhet och depression. Jag kommer även hämta material från FYSS, som handlar om 

fysisk aktivitet vid depression och ångestsyndrom, samt fysisk aktivitet som prevention. Utöver 

att jag kommer specifikt gå in på vad fysisk aktivitet gör vid dessa symtom, kommer jag ta upp 

allmänna effekter om vad som händer med kroppen vid fysisk aktivitet, både korttidseffekter 

och långtidseffekter. Min tanke är att jag vill öka kunskapen om vad som händer oss individer 

när vi utövar någon form av fysisk aktivitet. Jag kommer även ta upp vad som är skillnaden 

på vardagsmotion mot vad vi idag kallar för träning eller motionsform. Föreläsningen 

kommer även besvara på frågan om varför det inte är bra att vara stillasittande större delen 

av dagen.” 

 

Denna information förmedlade kontaktperson vidare till deltagarna i studien. Även skriftlig 

information sattes upp på anläggningen där deltagarna höll till. 
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Vid själva föreläsningstillfället blev deltagarna informerade om fysisk aktivitet och dess 

effekter samt att de skulle fylla i en enkät före respektive efter föreläsningen. Efter 

föreläsningstillfället fick deltagarna fylla i en enkät igen och även fylla i frågor kring sin 

bakgrund. Deltagarna fick även chansen att ställa frågor kring själva föreläsningen. Själva 

föreläsningen höll på i cirka 50 minuter.  

2.3.1 Datainsamling och databearbetning  

Resultaten från samtliga enkäter fördes in i Microsoft Excel och de två olika grupperna 

kodades som en träningsgrupp och en föreläsningsgrupp. Varje enskild person kodades med 

en siffra. Bakgrundsfakta, så som längd, vikt och ålder för gruppen sammanställdes som 

medelvärde och spridning (standard deviation och min-max). All information om enkäterna 

från Microsoft Excel fördes in i Statistica 12 (StatSoft, Tulsa, Oklhoma, USA). I Statistica 

utvärderades om det fanns några signifikanta skillnader före respektive efter behandlingen 

(träning respektive föreläsning) mellan de två grupperna. Signifikansnivån i denna studie var 

p=<0,05. Wilcoxon Matched Pairs Test användes som analysmodell för att beräkna om det 

fanns signifikanta skillnader innan behandlingen jämfört med efter behandlingen. Denna 

analysmodell användes för de två sista frågorna i enkäten (totalt 6 frågor), eftersom näst sista 

frågan i enkäten bestod av fem delfrågor. I sammanställningen jämfördes träningsgruppen 

med föreläsningsgruppen, dels före mot före, sedan efter mot efter och sist jämfördes förre 

behandlingen mot efter behandlingen för respektive grupp. Mann Whitney U Test, som görs 

på oberoende grupper, användes för att räkna ut skillnader mellan de båda grupperna före 

jämfört med före, respektive efter mot efter. Detta gjordes dels i syfte för att undersöka om de 

både grupperna var likvärdiga innan behandlingen började och för att sedan se vilken 

behandling som eventuellt gav effekt. Medianvärdet och min-max värdet presenteras i 

resultatdelen för att få en överskådlig bild av vad deltagarna har svarat inom respektive fråga 

om hur de mår. 

  

2.4 Etiska överväganden  

All data från enkäterna har behandlats anonymt. Detta har gjorts efter lagen om etikprövning 

som inskaffades den 1 januari 2004. Denna lag innebär att all forskning som inbegriper 

människor, eller till och med biologiskt material från människor, etikprövas. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.390) Endast författarens kontaktperson och författaren känner till vilka 

personer som har deltagit i denna studie. Deltagarna har själva fått välja om de ville vara med 

i denna studie eller inte. Författarens kontaktperson har alltid funnits till hands under själva 



20 

 

behandlingen och därmed har inte författaren haft fullt ansvar för gruppen. När som helst 

under själva behandlingen hade deltagaren möjlighet att välja att inte vara med längre. 

 

2.5 Bortfallsanalys 

Alla som var med och deltog i behandlingen i denna studie, fyllde i de två enkäterna. Endast 

två deltagare valde att inte fylla i hur mycket de vägde, utan valde att lämna denna fråga 

blankt. Denna information gjorde dock inte att dessa personer togs bort, då författaren ansåg 

att all annan information var mycket viktig för denna studie. 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

”Validitet menas med den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man 

avser att mäta” (Nationalencyklopedin 2015). Validitet i en kvantitativ forskningsmetod 

handlar om att en observation, en mätning, faktiskt fångat det begrepp, det fenomen, 

som är av intresse att studera och dra slutsatser från (Hassmén & Hassmén 2008, s.137). 

 

Som mätinstrument i denna studie har enkäter används. De flesta frågorna är tagna från 

GIH:s hälsoenkät från 2006. Tillsammans med en docent som var en av de personer 

som var med och tog fram GIH:s hälsoenkät 2006, formades vissa frågor om för att 

passa in i denna studie. Detta gjordes på grund av författaren var ute efter frågor som 

gällde hur man mår just nu. De flesta frågor som ställs kring hur man mår, sträcker sig 

två veckor tillbaka i tiden. Tillsammans med författarens handledare formaterades sedan 

enkätens utseende. 

”Reliabilitet menas med tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna mått på hur starkt 

eller pålitligt uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är. Reliabiliteten beskriver 

alltså hur väl testet mäter det som det mäter” (Nationalencyklopedin 2015). Utan en hög 

reliabilitet blir validiteten låg, där av blir det extra viktigt att få en hög reliabilitet i 

studien. Kännedom om mätinstrumentets reliabilitet är en nödvändig förutsättning för 

en riktig användning (Hassmén & Hassmén 2008, s.124). 

I denna studie genomförs respektive behandling vid ett tillfälle för att undersöka den 

direkta effekten av respektive behandlingsform. Utförs behandlingen mer än en gång, 

vänjer sig undersökningspersonerna vid behandlingsformen och det blir ingen direkt 

effekt. Någonting som författaren har tagit hänsyn till är att utförandet av de olika 
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behandlingarna utförs av författaren själv, detta för att öka reliabiliteten. Författaren har 

försökt att vara lika tillmötesgående till båda grupperna och försökt att ge likvärdig 

information kring enkäterna. När första tillfället var genomfört för den ena gruppen, 

försökte författaren göra samma sak för nästa grupp, trots att författaren upptäckte att 

utformningen av enkäten kunde ha gjorts på ett annat sätt efter att ha träffat första 

gruppen. Efter att ha varit i kontakt med en av psykologerna på plats, bestämde studiens 

författare att bakgrundsfrågorna skulle besvaras efter behandlingen och gärna i slutet av 

enkäten. Författaren valde ändå att ge ut samma enkät till nästa grupp så att de båda 

grupperna skulle få samma förutsättningar och samma information. 

 

3 Resultat 

Ingen signifikant skillnad i hur respektive grupp mådde innan behandlingen fanns 

mellan träningsgruppen och föreläsningsgruppen. Här nedan redovisas de resultat från 

enkäterna som anses som mest relevanta. Det är ett urval av alla frågor i enkäten.  

 

3.1 Direkta effekter av fysik aktivitet  

Fem frågor kring hur deltagaren upplever sig just nu ställdes i enkäten. Ingen utav dessa 

påståenden gav någon signifikant förbättring från innan behandlingen till efter handlingen. 

Däremot sågs en signifikant förbättring (P<0,028) på sista frågan ”Hur mår du idag?” Innan 

fysiskaktivitetsgruppen fick sin behandling, det vill säga ett motionsgympapass, svarade ingen 

av de 10 deltagarna över 8 på 1 – 10-skalan. Efter behandlingen var det däremot 3 personer av 

10 som svarade över svarsalternativ 8 på samma skala. Ingen i gruppen svarade under 5 på 

skalan varken för- eller efter behandlingen. Siffran 1 på skalan motsvarar att man mår 

jättedåligt just nu och siffra 10 på skalan motsvarar att man mår jättebra just nu. (se tabell 2) 
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Tabell 2. I tabellen nedan kan man läsa av vad deltagarna i träningsgruppen har svarat på frågan ”hur 

mår du idag?” på en skala från 1 till 10 innan respektive efter handling fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Direkt effekter av föreläsning  

Föreläsningsgruppen hade precis som träningsgruppen, ingen signifikant förbättring i de fem 

första frågorna som rörde hur de upplevde sig. Däremot sågs en signifikant förbättring 

(P<0,028) på sista frågan. Denna fråga var ”Hur mår du idag?”. Innan föreläsningsgruppen 

fick sin behandling, det vill säga en föreläsning om vad fysisk aktivitet gör vid depression och 

allmänna effekter av fysisk aktivitet, var det högsta svarsalternativet 9 bland deltagarna i 

denna grupp. Det var 1 av 7 personer, som angav siffran 9 på denna fråga. Vid andra tillfället 

hade en liten ökning skett och det var 2 av 7 personer som svarat 9 på frågan ”hur mår du 

idag?”. Det lägsta svarsalternativet innan behandlingen var 2. Det var 1 person som hade 

svarat 2 vid första tillfället innan behandlingen. Efter behandlingen vart det lägsta talet 3 och 

det var också bara 1 person som hade svarat detta (tabell 3). 

 

  

Person Före 

behandlingen 

(träning) 

Efter 

behandlingen 

(träning) 

1 6 6 

2 6 6 

3 7 8 

4 5 5 

5 6 8 

6 5 5 

7 7 8 

8 8 9 

9 7 9 

10 8 9 
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Tabell 3. I tabellen nedan kan man läsa av vad deltagarna i föreläsningsgruppen har svarat på 

frågan ”hur mår du idag? på en skala mellan 1 och 10, innan respektive efter handlingen. 

Person Före 

behandlingen 

(Föreläsning) 

Efter 

behandlingen 

(föreläsning) 

1 9 9 

2 7 8 

3 2 3 

4 5 7 

5 7 8 

6 4 9 

7 6 7 

 

3.3 Finns det någon skillnad mellan grupperna före och efter 

respektive behandlingsform? 

I tabell 4 och 5 presenteras medianvärdet och minsta respektive högsta värdet för de fem 

frågorna i enkäten som ställer frågor kring hur man upplever sig själv just nu, samt frågan om 

hur de mår idag för både träningsgruppen och föreläsningsgruppen innan (tabell 4) respektive 

efter (tabell 5) behandling. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid 

jämförelsen före behandlingen (Tabell 4) och heller ingen skillnad mellan grupperna efter 

respektive behandling (Tabell 5). 

 

Tabell 4. Medianvärde och (min-max) för tränings- och föreläsningsgruppen innan behandling.  

Innan behandling Träningsgruppen 

n=10 

Föreläsningsgruppen 

n=7 

Hopp/optimism (1-4) 3 (1-4)  3 (2-3) 

Glädje/lycka (1-4) 3 (1-4)  3 (2-4) 

Lugn/harmoni (1-4) 3 (3-4) 3 (1-4) 

Egen kontroll över tillvaro (1-4) 3 (1-4) 3 (2-3) 

Meningsfullhet (1-4) 3,5 (2-4) 3 (1-4) 

Hur mår du idag (1-10) 6,5 (5-8) 6 (2-9) 
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Tabell 5. Medianvärde och (min-max) för tränings- och föreläsningsgruppen efter behandling. 

Efter behandling Träningsgruppen 

n=10 

Föreläsningsgruppen 

n=7 

Hopp/optimism (1-4) 4 (2-4) 3 (2-4) 

Glädje/lycka (1-4) 3,5 (1-4) 3 (2-4)  

Lugn/harmoni (1-4) 4 (2-4) 3 (1-4) 

Egen kontroll över tillvaro (1-4) 3 (1-4) 3 (2-4) 

Meningsfullhet (1-4) 4 (1-4) 3(2-4) 

Hur mår du idag (1-10) 8 (5-9)  8 (3-9) 

4 Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka om fysisk aktivitet eller föreläsning om 

fysisk aktivitet har någon påverkan på psykiskt välmående hos personer med mild till måttlig 

depression och nedstämdhet.  

 

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Metodval 

I studien har en kvantitativ metod användes i form av enkäter i samband med ett pass 

med fysisk aktivitet och en föreläsning om fysisk aktivitet. Ett annat ord för detta 

insamlingsmoment är deskriptiv forskning. (Hassmén & Hassmén 2008, s.91) Detta 

ansåg författaren vara ett bra sätt för att mäta effekterna hos en grupp personer före 

respektive efter behandling. Att intervjua alla deltagare innan och efter hade dels tagit 

tid och dessutom skulle varje intervju dra ut på tiden, vilket skulle bidra till att man inte 

skulle kunna få fram någon direkt effekt av själva behandlingsmetoden. Om detta skulle 

kunna gå att genomföra skulle de antingen krävas mer intervjupersoner, så att man 

skulle kunna ta var och en på samma gång, alternativt att testledaren, skulle träffa varje 

deltagare enskilt och utföra behandlingen. Alternativ nummer ett skulle inte vare så 

tidskrävande, men det man måste räkna in här är att det blir i sådana fall olika testledare 

och intervjupersoner. Detta kan i sin tur påverka resultatet, eftersom att en intervju 

handlar mycket om hur mötet är mellan den som blir intervjuad och den som intervjuar. 

Genom att ha alla deltagare i samma rum samtidigt och att testledaren träffar alla 

samtidigt tar vi bort den faktorn att resultatet kan bli olika beroende på testledare. 

Någonting som bör tilläggas är att en personal fanns på plats ifall någonting skulle 

hända. Frågeformulär kändes helt enkelt som ett bättre alternativ i detta fall och detta 
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används huvudsakligen när intresset är nomotetiskt (intresse för det generella och 

lagbundna), när det är av intresse att uttala sig om en population, oftast med hjälp av ett 

stickprov. (Hassmén & Hassmén 2008, s.229) Totalt avsattes mellan en och en halv 

timme till två timmar för respektive behandling. I denna tid är då inräknat, den tid det 

tog att fylla i enkäten innan vald aktivitet plus själva aktiviteten samt den tid det tog att 

fylla i enkäten efteråt.  Eftersom studieförfattaren ville undersöka direkteffekten av den 

valda behandlingsmetoden, valdes en enkät med enkla svarsalternativ som en metod att 

få fram snabb data. För att utvärdera om behandlingarna gav effekt användes en enkät 

med 13 frågor. 11 av de 13 frågorna var bakgrundsfrågor, medan de två sista frågorna 

besvarade om hur personen mår just nu. De två sist nämnda frågorna ställdes innan 

respektive efter behandlingen. En av de två sistnämnda frågorna hade fem underfrågor. 

När författaren har reflekterat över valet av enkät, anser författaren att det var ett klokt 

val att använda sig av en enkät. Någonting som uppstod vid första mötet med gruppen 

som skulle ha fysisk aktivitet som behandlingsform, var att författaren fick tänka om när 

det gäller ordningen på frågorna i enkäten. Bakgrundsfrågorna stod först i enkäten. 

Tillsammans med en av personalen som var med under behandlingen, blev författaren 

rekommenderad att säga till deltagarna att börja med de sista frågorna som besvarade 

hur de mådde just nu. Personalen sa att de av erfarenhet vet att vissa i gruppen brukar 

tröttna på att svara på enkätfrågor och därför var det mycket bättre att börja med dessa 

frågor. Detta skulle öka chansen att alla orkade besvara på frågorna. När författaren 

sedan skulle ha föreläsning för den andra gruppen, gjordes det på samma sätt. Alltså att 

deltagarna fick besvara på de sista frågorna i enkäten före bakgrundsfrågorna. Detta 

gjorde för att behandlingstillfällena i möjligaste mån skulle standardiseras. 

4.1.2 Problematik 

Författarens val av personer till denna studie var inte enkel. Författare skulle första ha 

en annan grupp med samma diagnos. Men på grund av att det projektet drog ut på tiden, 

var författaren tvungen att tänka om. Vid påbörjandet av arbetet togs en kontakt med en 

av författarna till ”Depressionskapitlet” i FYSS 2015, och på så vis hittade författaren 

aktuell målgrupp. Med facit i hand anser författaren att det hade varit smartare att 

kontakta denna person direkt från början. Inklusionskriterierna för att delta i studien var 

kvinnor och män som har mild till måttlig depression och var mellan 18 och 68 år. 

Deltagarna rekryterades sedan in av författarens kontaktperson och delades in i två 

grupper. Författaren började med att ha mail-konversation och telefonsamtal med denna 
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kontakt. Detta kändes som ett bra alternativ eftersom det inte fanns så mycket tid för att 

kunna ses. Till slut bokades två testtillfällen där respektive behandlingen skulle 

genomföras. I mailkonversationen med kontaktpersonen informerade författaren om 

syfte och genomförande med studien, samt gav information om att en enkät innan och 

efter respektive behandling skulle genomföras. Deltagarna informerades av 

kontaktpersonen som hade kontakt med målgruppen. Samtliga personer som 

inkluderades i studien deltog frivilligt. Att alla skulle delta frivilligt i studien kändes bra 

och etiskt rätt och kändes korrekt för fattaren. Med tanke på att en del hinder uppstod i 

att finna målgruppen och göra urvalet bör man se till att vara ute i god tid om en 

liknande studie ska genomföras. En problematik som man alltid måste ta hänsyn till är 

att så fort man inte inkluderar samtliga individer för den tänkta målgruppen, uppstår risk 

av urvalsfel, vilket med annat namn även kan kallas samplingsfel. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.101) Förslag på vidare forskning kring detta är att fortsätta på samma 

spår som författaren av denna studie har gjort, men i en större population med samma 

målgrupp. Författaren har en förhoppning om att fler ska bli upplysta om vad fysisk 

aktivitet gör med oss psykiskt och fysiskt och på detta sätt få fler av att använda sig 

dessa behandlingsformer som har tagits upp i denna studie. 

4.1.3 Deltagare  

Totalt deltog 17 personer, som hade diagnosen depression eller var nedstämda, i studien. 10 

personer inkluderades i träningsgruppen och 7 personer i föreläsningsgruppen. Antalet 

deltagare kändes bra och överkomligt för författare att kunna ha ansvar över. En mindre grupp 

hade inte känts bra, då studien hade blivit mycket mindre och en större målgrupp hade enligt 

författarens mening behövts fler ledare. 

4.1.4 Tillvägagångssätt och databearbetning 

Som redan diskuterats, fick författaren tänka om under studiens gång. I denna studie skulle 

två behandlingsformer utföras. Första behandlingsformen var fysisk aktivitet. Som fysisk 

aktivitet valdes ett motionsgympapass med svårighetsgrad lätt/medel. Själva 

motionsgympapasset utformades utav studiens författare och innehöll både rörlighet, styrka, 

balans, koordination, kondition och avslappning. Musik till passet valdes varsamt ut, där även 

vissa låter under passet hade peppande texter. Själva passet känner författaren var bra 

anpassat efter målgruppen. Däremot upplever författaren att enkäten skulle kunna ha ändrats 

om lite. Med facit i hand anser författaren att hon skulle ha tagit i kontakt med personalen 



27 

 

som var i kontakt med målgruppen, för att få reda på vilken ordning de tyckte att frågorna 

skulle komma i. Detta är någonting som författaren kommer bära med sig till nästa gång en 

studie kommer att utföras och rekommenderar andra som vill göra en liknande studie, att 

kolla upp detta så sparar man både tid och en el frågor från deltagarna om att vissa oklarheter 

eventuellt kan råda. Då det tyvärr rådde tidsbrist för författaren att göra klart studien, på grund 

av att författaren fick byta grupp i början av studien, gjorde detta att hela studien drogs ut på 

tiden. Detta drabbade även datainsamlingsprocessen och bearbetningen. När man samlar in 

statistiska analyser och använder dem för att försöka dra slutsatser om en population utifrån 

ett stickprov, kallas detta för inferentiell statistik. (Hassmén & Hassmén 2008, s.103) 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Direkt effekten av fysisk aktivitet 

Som visats många gånger tidigare gav fysisk aktivitet en positiv effekt på hur patienter med 

depression mår efter behandlingen (exempelvis Dunn et al, 2005). De flesta studier har gjorts 

på långtidseffekten av fysisk aktivitet. FYSS 2008 och FYSS 2015, är ett bra exempel på att 

mycket har forskats kring långtidseffekterna kring vad fysisk aktivitet kan göra. Med 

långtidseffekt i detta fall, menas regelbunden fysisk aktivitet. Det är viktigt att vara fysisk 

aktiv oavsett om man är frisk eller lider av någon sjukdom. Ifrån FYSS 2008 och FYSS 2015, 

kan man läsa ut att fysisk aktivitet bidrar till att bland annat beteende förändras på ett sätt som 

bryter passivitet, tillbakadragande och isolering, att självkänslan ökar, att stresståligheten blir 

bättre och att det kroppsegna morfinet, det vill säga endorfinerna, påverkas positivt (Taube 

2011, s.71). Dock är det inte lika många studier som har studerat den direkta effekten av 

fysisk aktivitet vid nedstämdhet och mild till måttlig depression. I denna studie kan det lyftas 

fram att även ett enda gympapass kan ge positiva effekter på depression och nedstämdhet. 

Liknande resultat har tidigare presenterats av Hassmén & Hassmén (2005), där det beskrivs 

att endast ett motionspass kan ha akuta effekter som kan härleda till lägre muskelspänning och 

att vissa stresshormoner i blodet sänks. En typisk akut psykologisk effekt som många säkert 

upplevt direkt efter ett motionspass är en lägre grad av ängslan/oro. Man känner sig helt 

enkelt lugnare och mer avslappnad efter passet jämfört med vad man gjorde före passet. Detta 

har studerats vetenskapligt och beskrivits att både lågintensiv konditionsträning, det vill säga 

aerob träning och även vid styrketräning ger ovanstående positiva effekter. (Focht & Koltyn 

1999, ss. 456-463; Raglin 2001, ss. 875-890) Eftersom gympapasset som leddes i denna 
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studie även innehöll viss styrketräning med egen kroppsvikt stöder resultatet från denna studie 

även tidigare forskning. (Ibid 1999, ss.456-463; Ibid 2001, ss.875-890). 

 

I resultatet redovisas de 6 sista frågorna i enkäten. De fem näst sista frågorna, som handlade 

om hur deltagarna upplever sig/ känner sig just nu, sågs inga signifikanta förbättringar efter 

träningstillfället. Anledningen till att ingen signifikant förbättring hittades skulle dels kunna 

beror på att deltagarna missförstod frågorna eller att författaren varit otydlig vid instruktionen. 

En annan anledning skulle kunna vara att inte alla deltagare tyckte studiens författare, som 

utförde motionspasset, var en bra instruktör. Eftersom vissa delar av passet kräver lite 

koordination, kanske vissa personer upplevde detta som svårt och fick därför inte någon 

positiv effekt utav det. Någonting man också ska räkna in vid detta tillfälle är hur vädret var 

den dagen. Under själva motionspasset började det hagla utanför. Hur vädret är kan ha stor 

påverkan på sinnet den dagen tror författaren. Någonting som stärker detta är årstids 

depression. Vad som helt och hållet orsakar detta är forskare inte helt överens om. Det talas 

däremot en del om melatonin, som är ett hormon som styr vår dygnsrytm, en central roll vid 

depressioner som kommer under höst och vinter. Hormonet Melatonin är hjärnans sömnmedel 

som produceras nattetid och när vi annars befinner oss tillräckligt länge i mörker. När vi är 

vakna dagtid avbryts bildandet av melatonin när en tillräckligt stor ljusmängd når ögats 

näthinna. Dessutom talas det om att substansen serotonin spelar roll både vid depressioner 

som kommer under vår och sommar och depressioner som kommer under höst och vinter. 

(Hammarström 2013) Är det då mörkt och grått ute när behandlingen ska genomföras, kan 

detta alltså påverka resultatet. 

 

Det sågs en signifikant förbättring på sista frågan ”Hur mår du idag?” efter motionspasset 

jämfört med innan passet. Innan fysiskaktivitetsgruppen fick sin behandling, skattade ingen 

av de 10 deltagarna över 8 på skalan mellan 1 till 10. Efter behandlingen var det däremot 3 

personer av 10 som svarade över svarsalternativ 8.  Ingen i gruppen svarade under 5 på skalan 

varken för- eller efter behandlingen. Om man enbart skulle utvärdera siffrorna om hur 

deltagarna har svarat på frågan skulle man inte kunna tro att det är en grupp personer som 

lider av depression eller nedstämdhet. Här bör tilläggas att deltagarna frågade studiens 

författare hur de skulle ställa sig till denna fråga. Studiens författare besvarade då frågan med 

att de skulle utgå ifrån hur de brukar känna och ifall man skulle lägga ihop alla känslor man 

har och besvara detta med hur man mår just nu. Där siffran 1 motsvarar att man mår 

jättedåligt och där siffran 10 motsvarar att man mår jättebra. 
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4.2.2 Direkt effekter av föreläsning 

När denna studie skulle designas fanns en nyfikenhet om att se ifall en föreläsning skulle 

kunna ge direkta effekter eller inte hos personer med depression. Idén byggde på en tidigare 

studie där en grupp äldre individer, diagnostiserade med depression respektive dystemi (ett 

tillstånd som varar minst två veckor av en mild depression), slumpmässigt fördelades till två 

grupper. Ena gruppen fick styrketräning och den andra gruppen, som var kontrollgruppen, 

fick hälsoutbildning utan fysiska inslag. Resultatet blev att behandlingseffekterna var 

signifikant större i träningsgruppen jämfört med kontrollgruppen, som fick hälsoutbildning 

(Singh, Clements & Fiatarone, 1997). I resultatet om föreläsning om fysisk aktivitet för 

depression och nedstämdhet från denna studie sågs en signifikant förbättring på frågan var 

”Hur mår du idag?” Innan föreläsningsgruppen fick sin behandling, var det högsta 

svarsalternativet 9 bland deltagarna. En av sju personer skattade siffran 9. Efter föreläsningen 

var det två av sju personer som skattade 9. Det lägsta svarsalternativet innan behandlingen var 

2. Efter föreläsningen var den lägsta skattningen tre. En reflektion, efter att ha gått igenom 

resultaten och även tänkt tillbaka på hur själva föreläsningstillfället gick till, är att förutom att 

deltagarna fick en föreläsning om fysisk aktivitet fick de också chansen att ställa frågor och få 

sin röst hörd under och efter tiden som författaren föreläste. Detta kan också ha påverkat hur 

de mådde efter behandlingen. Känslan att bli sedd och hörd är en viktig del i ett ökat 

välbefinnande. Eftersom KBT och/eller Samtalsterapi ofta används som en behandlingsform 

vid depression, där det visar att personen mår bättre efteråt, kan stärka detta påstående. 

(Martinsen et al 2015, s. 3 f) 

4.2.3 Finns det någon skillnad mellan grupperna före och efter respektive 

behandlingsform? 

Ingen signifikant skillnad hittades mellan grupperna när man undersökte hur de olika 

grupperna mådde innan behandlingen. Detta tyder på att grupperna var väldigt lika varandra 

från början. Hade det varit en skillnad hade det visat på att gruppen inte var likvärdiga och på 

det viset hade inte grupperna haft samma förutsättningar till eventuell förbättring. Av de fem 

frågorna i enkäten om frågor kring hur man upplever sig just nu, samt frågan om hur de mår 

idag fanns det alltså ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid jämförelsen före 

behandlingen. Samma sak sågs efter när respektive grupp jämfördes efter 

behandlingsformerna. En hypotes var att träningsgruppen skulle få bäst effekt utav den 

fysiska aktiviteten, men så blev det inte. Denna hypotes bygger dels på forskningen som 
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studieförfattaren hade hittat om hälsoföreläsning. (Singh, Clements & Fiatarone, 1997) 

Kanske behöver man göra genomföra fler antal behandlingar (träning respektive föreläsning) 

för de olika grupperna för att se skillnader mellan grupperna. Och vad hade hänt med 

resultaten om en av grupperna hade mått mycket sämre just den dagen? 

5 Slutsats 

Deltagarna som har varit med i denna studie, både de som ingick i fysisk aktivitetsgruppen 

och föreläsningsgruppen, mådde signifikant bättre från innan behandlingen till efter 

behandlingen. Det fanns dock inga skillnader mellan grupperna innan behandlingsformerna 

respektive efter behandlingsformerna. Sammanfattningsvis tyder resultaten från denna studie 

på att både fysisk aktivitet och föreläsning om fysisk aktivitet ger direkta effekter på hur 

patienterna mår just nu och borde därför kunna användas som behandlingsform på patienter 

som lider av mild till måttlig depression. Studieförfattarens hypotes innan studien gjordes var 

att fysisk aktivitet ger en signifikant större positiv effekt på det psykiska välbefinnandet, i 

jämförelse med föreläsning, som behandlingsform vid nedstämdhet och mild till måttlig 

depression. Med facit i hand kan vi nu se att hypotesen för just denna handplockade grupp 

inte stämde. En fråga som ändå författaren fortfarande är nyfiken på är hur kommer det sig att 

föreläsning om fysisk aktivet hjälpte som behandlingsform? Vilken del av själva 

föreläsningen var det som gjorde att patienterna mådde signifikant bättre efter avslutad 

föreläsning? Eller handlade det mer om att författaren lyssnade på deltagarna efteråt och att de 

fick ställa frågor? Studieförfattaren ser en potential i att fortsätta utforska detta ämne och ta 

reda på mer kring av vad en föreläsning om fysisk aktivitet kan göra för patienter som lider av 

mild till måttlig depression. 

 

  



31 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Andersson, E., Hovland, A., Kjellman, B., Martinssen, W, E. (2015) Fysisk aktivitet som 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Framtagen av Statens folkhälsoinstitut samt 

Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (YFA), ss.2-3. 

  

Babyak, M., Blumenthal, J. A., Herman, S., Khatri, P., Doraiswamy, M., Moore, K.,  

Craighead, W. E., Baldewicz, T. T., & Krishnan, K. R. (2000). Exercise treatment for major 

depression: Maintenance of therapeutic benefit at 10 moths. Psychosomatic Medicine, 62, 

ss.633-638. 

 

Biddle, S J H & Mutrie, N. (red.) (2001) Psychology of Physical Activity Determinants, Well-

Being and Interventions. 2nd edition. Medicine & amp Science in Sports & amp Exercise. 

 

Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., Moore, K. A., Craigehead, W. E., Herman, S., Khatri, P., 

Waugh, R., Napolitano, M. A., Forman, L. M., Appelbaum, M., Doraiswamy P. M., & 

Krishnan, K. R. (1999). Effects of exercise training on older patients with major depression. 

Archives of internal medicine, 159, ss.2349-2356. 

 

Corbin, C. B., Welk, G. J., Corbin, W.R., & Welk, K. A. (red.) (2006). Concepts of fitness 

and wellness: A comprehensive lifestyle approach. 6nd edition. New York, NY: McGraw-

Hill. 

 

Dunn, A. L., Trivedi, M. H., Kampert, J. B., Clark, C. G., & Chambliss, H. O. (2005). 

Exercise treatment for depression: Efficacy and dose response. American Journal of 

preventive Medicine, 28, ss.1-8. 

 

Ekblom, B., Nilsson, J. (2000) Aktivt Liv, vetenskap och praktik. Sisu Idrottsböcker, ss.77-

107 

 

Franz, S.I., & Hamilton, G. V. (1905). The effect of exercise upon the retardation in 

conditions of depression. American Journal of Insanity, 62, ss.239-256. 

 

http://www.researchgate.net/journal/0195-9131_Medicine_amp_Science_in_Sports_amp_Exercise


32 

 

Focht, B. C., & Koltyn, K. F. (1999). Influence of resistance exercise of different intensitities 

on state anxiety and blood pressure. Medicine and science in sports and exercise, 31, ss.456-

463 

 

Fox, K. R. (2000a). Self-esteem, self-perceptions and exercise. International Journal Of Sport 

Psychology, 31, ss.228-240. 

 

Fox, K. R. (2000b). The effects of exercise on self-perceptions and self-esteem. I: S. J. H. 

Biddle, K. R. Fox, & S. H. Bouthcher (red), Physical activity and psychological well-being. 

London, Uk: Routledge, ss.88-118. 

 

Folkhälsoinstitutet (2014). Få använder fysisk aktivitet på recept till patienter med mild till 

måttlig depression. 

http://folkhalsoguiden.se/nyheter/foljsamheten-till-far/[2015-05-03] 

 

Hammarström, A (2013) Årstidsbunden depression. 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Arstidsbunden-depression/ [2015-

11-16] 

 

Harris, A H S., Cronkite, R., Moos, R. (2006) Physical activity, exercise coping and 

depression in a 10-year cohort study of depressed patients. Journal of Affective Disorders;93, 

ss.79-85. 

 

Hassmén, P., Hassmén, N.(2005). Hälsosam motion – Lindrar nedstämdhet och depression, 

ss.11-263. 

 

Hassmén, P., Hassmén, N. (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU 

Idrottsböcker, ss.83-229 

 

Hellénius M-L. (2006) Livstilsåtgärder – fysisk aktivitet. Läkemedelsverket, ss.41-48. 

 

Jahoda, M (red.) (1999) Current Conpepts of Mental Health, North Stratford. 

 

http://folkhalsoguiden.se/nyheter/foljsamheten-till-far/%5b2015-05-03
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Arstidsbunden-depression/


33 

 

Kallings, LV., Leijon, M (2003) Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept – FaR. Statens 

Folkhälsoinstitut, rapport nr 2003:53. Stockholm, ss.7-10 

 

Leijon, M., Kallings, L., Faskunger, J., Lærum, G., Börjesson, M. & Ståhle, A. (2008). 

Främja fysisk aktivitet. FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling.2 uppl. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, ss. 47-63 

 

Kallings, LV (2009) Fysisk aktivitet på recept (FaR) en fungerande metod! Svensk 

idrottsforskning 4-2009, ss.1-2 

 

Kjellman, B. (2005). Indikationer finns för att fysisk aktivitet har terapeutisk effekt vid 

depression – Motion värdefullt komplement till gängse antidepressiv behandling. 

Läkartidningen, Nr. 5, Vol. 102. Stockholm: Karolinska institutet, ss. 313-314 

 

Lindwall, M., & Larsman, P. (2011). The Reciprocal Relationship Between Physical Activity 

and Depression In Older European Adults: A Prospective Cross-Lagged Panel Design using 

SHARE Data. Health Psychology, No 4, ss. 453-462. 

 

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, ss.41-55. 

 

Martinsen EW, Medhus A, Sandvik L. (1985) Effects of aerobic exercise on depression: a 

controlled study. Br Med J (Clin Res Ed), ss.109-291 

 

Martinsen, E W., Hovland, A., Taube, J., Andersson, E (2015) Fysisk aktivitet vid depression. 

FYSS 2015 - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, uppl 2, ss. 3-5 

 

Meeusen, R., Piacentini, M. F., & De Meirleir, K. (2001). Brain microdialysis in exercice 

research, sports Medicine, 31, ss.965-983. 

 



34 

 

Kallenberg, J. (2015) Motion som medicin mot psykisk ohälsa 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Motion-som-medicin-mot-

psykisk-ohalsa/ [2015-05-03] 

 

North, T C., McCullagh, P., Tran, Z V (1990) Effect of exercise on depression. Exerc Sport 

Sci Rev. 1990;18, ss. 379-415. 

 

Ottosson, J., Malmquist, j. (2015) Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/depression [2015-09-25] 

 

Lanke, J. (2015) Validitet, Reliabilitet 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reliabilitet [2015-05-13] 

 

Pedersen, B-K, Saltin B. (2006) Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic 

disease. Scand J Med Sci Sports, ss. 3-63. 

 

Ramnerö, J. (2010). Depression och bipolär störning. Stockholm: Natur och Kultur, ss.143-

178. 

 

Raglin, J. S. (2001). Psychological factors in sport performance: The Menatal Heath Model 

revisited. Sports Medicine, 31, ss.875-890 

Salmon, P (2001) Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: 

a unifying theory. Clin Psychol Rev. 2001 Feb;21(1), ss.33-61. 

 

Singh, D. A., Clements, K. M., & Fiatarone, M. A. (1997). A randomized controlled trial of 

the effect of exercise on sleep. Sleep, 20, ss.95-101. 

 

Socialstyrelsen (2013) Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013. 

>http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19032/2013-3- 26.pdf< 

[2015-09-26] 

 

Svansborg, P., Åsberg, M. (2001) A comparison between the Beck Depression Inventory 

(BDI) and the self-rating version of the Montgomery Asberg Depression Rating Scale 

(MADRS). Journal of Affective  Disorders 64, ss.203–216 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Motion-som-medicin-mot-psykisk-ohalsa/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Motion-som-medicin-mot-psykisk-ohalsa/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=North%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2141567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCullagh%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2141567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tran%20ZV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2141567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2141567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2141567
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/depression
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reliabilitet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11148895


35 

 

 

Svantesson, U., Cider, Å.,Jonsdottir, I. H., Sterner- Victorin, E., Wille´n, C. (2007).  Effekter 

av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd, Malmö: SISU Idrottsböcker, ss. 49-66 

 

Taube, J. (red.) (2011): Själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande. Stockholm: 

Brombergs 

 

Traustadottir, T., Bosch, P R., Matt, K S (2005) The HPA axisresponse to stressin women. 

Effects of aging and fitness. Psychoneuroendocrinology 30, ss. 392-402. 

 

Tyni-Lenné, R. (2004). Rörelsereceptet. Stockholm. Bromberg, s. 15 

 

Wasserman, D. (2003a). Depression- en vanlig sjukdom. Stockholm: Natur och kultur, s.419 

ff. 

 

WHO (2013) World health statistics 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf [2015-

09-25] 

 

Wilmore, J. H., Costil, D. L., Kenney, W. L. (2008) Physiology of Sport and Exercise. 4th 

e.d. Human Kinetics, ss. 5- 648 

Währborg, P. (2002). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och kultur.s. 339 ff 

 

Åstrand, P-O. (red.) (2003) Textbook of work physiology. Champaign, IL: Human Kinetics. 

4. ed. 

 

Åstrand P-O. (1997) Why Exercise? Sports Physiol 3, 1997:2, ss. 45-54. 

 

1177 vårdguiden (2015) FaR- Fysisk aktivitet på recept 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse/Motion-och-traning/FaR---

fysisk-aktivitet-pa-recept/[2015-05-08] 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf


36 

 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka om fysisk aktivitet eller föreläsning om fysisk 

aktivitet har någon påverkan på det psykiska välmående hos patienter med mild till 

måttlig depression och nedstämdhet.  

Frågeställningar: 

- Hur blir den direkta effekten av fysik aktivitet för psykiskt välmående hos en 

patient som lider av mild till måttlig depression? 

- Har föreläsning om fysisk aktivitet någon positiv effekt hos personer med 

nedstämdhet och mild till måttlig depression? 

- Finns det någon skillnad mellan de två olika behandlingsformerna i resultatet? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Physical activity and depression, Effects of aerobic exercise on depression, exercise as 

therapy, Effects of exercise training on depression, direct effect of physical activity, 

Relationship Between Physical Activity and Depression, Motion, Fysisk aktivitet och 

depression. Behandlingformer för depression, Nedstämdhet och depression, Psykiskt 

välbefinnande, olika behandlingsformer vid depression, Jill Taube, Lindrar nedstämhet och 

depression, depression, ångest, föreläsning och depression. FaR för depression, mental 

health, GIH-Hälsoenkät 

 

 

Var har du sökt? 

Information har sökts i GIH:S bibliotekskatalog, PubMed, Google Scholar, FYSS 2008 & 

FYSS 2015, Google, NE. 
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Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed: Physical activity and depression, Effects of aerobic exercise on depression, 

exercise as therapy, Effects of exercise training on depression, direct effect of physical 

activity, Relationship Between Physical Activity and Depression 

Bibliotekskatalog: Jill Taube, Lindrar nedstämdhet och depression, GIHs- hälsoenkät 

Google: Motion, Fysisk aktivitet och depression, Behandlingformer för depression, 

Nedstämdhet och depression, Psykiskt välbefinnande, olika behandlingsformer vid 

depression. 

FYSS 2008 & 2015: Depression, Ångest 

 

Kommentarer 

Mer artiklar har lästs igenom av författaren än vad som finns med i litteraturförteckningen. 

Vissa artiklar har varit intressanta att läsa, men i och med att många artiklar sa likadant 

har författaren valt att inte ta med vissa artiklar. Detta för att slippa upprepningar. Det har 

varit enkelt att hitta information kring fysisk aktivitet och depression, dock har det varit 

svårare att hitta korttidseffekter kring depression än vad det har varit att hitta 

långtidseffekter. Intresset har därför funnits att undersöka korttidseffekten av fysisk aktivitet 

vid nedstämdhet och depression. 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

Jag heter Josefine Fjällid, 24 år och är snart färdig examinerad hälsopedagog. Detta 

frågeformulär behandlar hälsa. Svaren på frågorna ger en bild av ditt välbefinnande och din 

hälsa både kroppsligt och själsligt som den är just här och nu. Frågorna besvaras via 

kryssrutor och i vissa fall genom att ringa in en siffra. 

Underlaget används för att bedöma hälsa och utveckling nu och i framtiden. Avsikten är att 

informationen i detta formulär ska använda. I och med att inget namn anges kommer du som 

enskild person aldrig att identifieras. 

 

Är du intresserad av att ta del av den information som jag kommer sammanställa till min 

uppsats, kan du kontakta mig på: josefine.fjallid@gmail.com så skickar jag den färdiga 

uppsatsen (den beräknas bli klar till 12 juni 2015).  

 

1. Kön:             Kvinna              Man 

 

2. Civilstånd:        Gift/Sambo Särbo Singel 

 

3. Ålder: _______ 

 

4. Längd: ________ cm 

 

Vikt: __________ kg 

 

5. Vilket alternativ överensstämmer bäst på dig som person just idag? 

 

Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag. 

Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan 

Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland 

Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig Jag rör mig 

ganska lite 

 

6. Hur upplever du din…? (Just idag) 

 
 Mycket 

tillfreds-

ställande 

Tillfreds-

ställande 

Ganska 

Tillfreds-

ställande 

Ganska 

otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande 

Mycket 

otillfreds-

ställande 

kroppsliga (fysiska) hälsa?       

själsliga (psykiska) hälsa?       
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7. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 30 minuter 

sammanlagt tid? (minst snabb promenadtakt) 

6–7 dagar/vecka 

5 dagar/vecka 

4 dagar/vecka 

2-3 dagar/vecka 

0 dag/vecka 

 

8. Har du under de senaste sex månaderna förändrat dina motionsvanor? 

  Ökat mycket 

   Ökat något 

   Som tidigare 

Minskat något 

Minskat mycket 

9. Hur stor del av en normal dag sitter du? 

Nästan aldrig 

Cirka en fjärdedel av tiden 

Cirka halva tiden 

Cirka tre fjärdedelar av tiden 

Nästan hela tiden 

 

10. Är du nöjd med din fysiska prestationsförmåga? ( Det vill säga vad du kan göra med 

din kropp) 

 

Ja, helt 

Ja, i stort sett 

Nej, inte riktigt 

Nej, absolut inte 

Ingen uppfattning 

 

11. Jag upplever att jag har ett bra socialt nätverk? 

 

Ja 

Ja, ganska 

Nej 
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12. I vilken grad känner du/upplever du just nu…? (Ringa in den siffran som stämmer bäst 

in på dig)    

 

Hopp och/eller optimism 

1 2 3 4   

Saknas Lite Ganska  Mycket   

   

Glädje och/eller lycka 

1 2 3 4 

Saknas Lite Ganska Mycket 

 

 Lugn, harmoni och/eller balans 

1 2 3 4 

Saknas Lite Ganska Mycket 

 

 Egen kontroll över din tillvaro 

1 2 3 4  

Saknas Lite Ganska Mycket 

 

 Meningsfullhet 

1 2 3 4 

Saknas Lite Ganska Mycket 

 

13. Hur mår du just nu på en skala 1 till tio? 

 

_______ 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med Vänlig Hälsning 

Josefine Fjällid, Hälsopedagog, GIH
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Bilaga 3 

T=Tränings

-grupp 

K=1, 

M=2 

Gift/Sambo=1

, Särbo=2, 

Singel=3 

Ålder 

(År) 

Längd 

(cm) 

Vikt 

(kg) 

Rör sig 

Svettig och 

andfådd 

Upplevd fysisk 

hälsa 

Upplevd 

psykisk hälsa 

30 minuter 

fysiskt aktiv 

Förändrat 

motionsvanor 

T1 1 2 53 166 68 2 4 4 2 4 

T2 1 3 39 164 58 4 5 4 5 4 

T3 1 1 59 167 59 3 3 2 4 3 

T4 2 3 60 179 79 3 4 4 3 4 

T5 1 1 57 169 62 3 4 5 5 3 

T6 2 3 50 180  4 3 3 5 3 

T7 1 3 52 160  3 4 5 5 5 

T8 2 3 50 178 83 3 5 6 4 5 

T9 1 1 41 168 61 3 5 5 5 2 

T10 1 3 59 168 83 4 5 5 4 5 

 

           

           

T=Tränings

- 

gruppen 

Stillasittande under en 

dag 

Nöjd med sin fysiska 

prestationsförmåga 

Upplever Socialt 

nätverk 

Hopp/Optimism 

före 

Hopp/Optimis

m efter 

T1 4 3 2 3 3 

T2 5 3 2 3 2 

T3 5 4 3 3 4 

T4 3 3 1 3 3 

T5 3 2 2 3 4 

T6 4 4 1 1 2 

T7 4 2 3 3 4 

T8 4 3 1 4 4 

T9 4 4 3 4 4 

T10 4 3 3 4 4 
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T=Tränings-
grupp Glädje/Lycka före Glädje/Lycka efter 

Lugn/Harmoni 
före Lugn/Harmoni efter 

Egen kontroll över tillvaro 
före 

Egen kontroll över tillvaro 
efter 

T1 3 3 3 3 3 3 
T2 3 2 3 2 4 1 
T3 4 4 3 4 4 4 
T4 3 3 3 3 3 3 
T5 2 3 3 4 3 3 
T6 1 1 4 4 1 3 
T7 3 4 3 4 3 4 
T8 4 4 3 4 2 4 
T9 3 4 3 3 3 3 
T10 4 4 3 4 3 3 

T=Tränings- 
grupp 

Meningsfullhet 
före 

Meningsfullhet 
efter 

Hur mår du idag skala (1-10) 
Före 

Hur mår du idag skala (1-10) 
Efter 

T1 3 3 6 6 
T2 3 1 6 6 
T3 4 4 7 8 
T4 4 4 5 5 
T5 4 4 6 8 
T6 2 3 5 5 
T7 3 4 7 8 
T8 2 4 8 9 
T9 4 4 7 9 
T10 4 4 8 9 
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F= 
Föreläsnings 
grupp 

K=1, 
M=2 

Gift/Sambo=1, 
Särbo=2, 
Singel=3 

Ålder 
(År) 

Längd 
(cm) 

Vikt 
(kg) 

Rör sig Svettig och 
andfådd 

Upplevd fysisk 
hälsa 

Upplevd psykisk 
hälsa 

30 minuter fysiskt 
aktiv 

Förändrat 
motionsvanor 

F1 1 3 52 161 75 4 4 5 4 3 

F2 2 3 51 178 70 2 4 5 2 3 
F3 1 1 68 172 70 2 2 2 2 3 
F4 2 3 23 185 75 4 3 5 5 3 
F5 1 3 61 169 80 2 4 4 3 4 
F6 1 1 64 165 103 1 2 3 2 1 
F7 1 2 18 158 60 3 6 4 4 3 

 

F= 
Föreläsnings 
grupp 

Stillasittande under 
en dag 

Nöjd med sin fysiska 
prestationsförmåga 

Upplever Socialt 
nätverk 

Hopp/Optimism 
före 

Hopp/Optimism 
efter 

F1 4 3 3 3 3 

F2 4 4 3 3 3 
F3 1 2 2 2 2 
F4 1 3 3 3 4 
F5 2 2 2 3 3 
F6 2 2 1 2 4 
F7 4 4 3 3 3 
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F= 
Föreläsnings 
grupp Meningsfullhet före Meningsfullhet efter Hur mår du idag skala (1-10) Före 

Hur mår du idag skala (1-10) 
Efter 

F1 4 4 9 9 

F2 3 3 7 8 

F3 1 2 2 3 

F4 3 3 5 7 

F5 3 2 7 8 

F6 1 4 4 9 

F7 3 3 6 7 
 

F= 
Föreläsnings 
grupp 

Glädje/Lycka 
före 

Glädje/Lycka 
efter 

Lugn/Harmoni 
före 

Lugn/Harmoni 
efter 

Egen kontroll över tillvaro 
före 

Egen kontroll över tillvaro 
efter 

F1 3 3 3 3 3 3 

F2 4 4 4 4 3 4 
F3 2 2 1 1 2 2 
F4 3 4 2 2 3 4 
F5 2 2 3 3 3 3 
F6 2 3 1 4 2 4 
F7 3 4 3 3 3 3 


