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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Depression ökar kraftigt världen över och är idag ett stort folkhälsoproblem 

som drabbar var femte svensk någon gång under individens livstid. Kostnaderna ökar 

för samhället. Vid tidig upptäckt kan medicinsk behandling ersättas med olika former av 

psykologisk behandling. Med sjuksköterskans hjälp kan individer som lider av 

depression få det stöd och den motivation som behövs för att utföra fysisk aktivitet. 

Vilket inte bara leder till bättre mående utan även ökar individens hälsa. 

 

Syfte: Att beskriva vad fysisk aktivitet har för inverkan på vuxna med depression, samt 

beskriva deras erfarenheter av fysisk aktivitet.  

 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Studien baseras på tolv vetenskapliga artiklar, nio 

med kvantitativ ansats och tre med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes fram via Pubmed, 

Cinahl samt via en manuell sökning. 

 

Huvudresultat: Resultatet visar att fysisk aktivitet har många positiva effekter vid 

depression. Däremot har det framkommit att det är kontinuiteten av fysisk aktivitet som 

är det viktiga och inte vilken intensitet den utförs i. Genom att individen får stöd och 

motivation av sjuksköterskan att utföra egenvård och fysisk aktivitet kan klassiska 

symtom på depression såsom trötthet, utebliven glädje, ovilja att utföra vardagliga 

sysslor med flera minska. 

 

Slutsats: Fysisk aktivitet är bra för hälsan och förbättrar måendet för individer som 

drabbats av depression. Den fysiska aktiviteten leder till flertalet hälsofördelar. 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll och besitter goda kunskaper i att motivera och stötta 

individen till ett friskare och mer aktivt liv. 

 

Nyckelord: Depression, fysisk aktivitet och vuxna 

  



 

ABSTRACT 

 
Background: Depression is increasing globally and is today considered a major health 

issue and as many as 1 out of 5 in Sweden will at some point in their lives become 

clinically depressed. The cost for the society is increasing. Early detection is important 

and can replace traditional medicinal treatment with different kinds of psychological 

treatments. With the help and assistance from a nurse individuals suffering from 

depression will receive the support and motivation needed to perform physical activity. 

That will not only result in an increased sense of wellbeing but also increasing the 

individual's general health. 

 

Aim: The aim of this study was to describe how physical activity affect adults with 

depression as well as describing their experiences of physical activity.  

 

Method: A descriptive literature study. The study is based around twelve scientific 

articles, nine with a quantitative approach and three with a qualitative approach. The 

articles were found using Pubmed, Cinahl as well as manual searches. 

 

Headresults: Studies show that physical activity has several positive effects on 

individuals with depression. What has been found as the major contributing factor for 

positive effects is continuity in the physical activity and the intensity of which it is 

performed. With the nurse giving the individual support and motivation in performing 

self-care and physical activity typical depression symptoms such as loss of energy, loss 

of joy, loss of motivation may be reduced. 

 

Conclusion: Physical activity is good for general health and increases the sense of 

wellbeing in individuals suffering from depression. The physical activity has several 

health benefits. The nurse has a critical role and is well equipped to motivate and 

support individuals towards a healthier and more active lifestyle. 

 

Keywords: Adults, depression and physical activity 
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BAKGRUND 

 
Enligt World Health Organisation (WHO) visar de senaste siffrorna från 

folkhälsomyndigheten (2017) att var femte person i Sverige fått diagnosen depression 

någon gång i livet. WHO beräknar att depression kan vara dominerande i världen inom 

en treårsperiod. Idag är depression redan den vanligaste psykiatriska diagnosen i 

Sverige. Depression är vanligast hos kvinnor med 24%, för män är siffran något lägre 

och ligger på 13%. Siffror visar att 300 miljoner människor lider av depression världen 

över och att siffran fortsätter växa (Folkhälsomyndigheten 2019). Depression är den 

mest kostsamma och återkommande diagnosen av alla psykiatriska sjukdomar som 

behandlas inom primärvården (Kravitz et al. 2011). Enligt Socialstyrelsen (2017) är ca 

90% av alla sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa. Depression ses som en stor 

global kris som nu under, 2020 kommer bli den största folksjukdomen tätt efter hjärt- 

och kärlsjukdom. En depression ger inte enbart konsekvenser för den sjuke individen 

utan blir även en påfrestning för familj, vänner och samhället i stort på grund av att 

depression ofta leder till sjukskrivning som i sin tur leder till en ekonomisk belastning 

för såväl den drabbade individen som för samhället (Zubala, MacIntrye & Karkou 

2016). Mutrie och Hannah (2007) visade att fysisk aktivitet var nära förknippad med 

god fysik och mental hälsa. För att uppnå detta menade de att individen bör utöva någon 

form av fysisk aktivitet 30 minuter per dag eller minst 20 minuters sammanhängande 

aktivitet per dag minst tre gånger per vecka. 

 

Depression 

En depressiv episod kan klassas som lindrig, medelsvår eller svår enligt Internationell 

klassificering av sjukdomar, 10: e revisionen (ICD-10) och är beroende av de depressiva 

symtomens antal samt symtomens allvarlighetsgrad (Socialstyrelsen 2017). Martinsen, 

Hovland, Kjellman, Taube och Andersson (2017) skrev att fem olika symtom ska finnas 

och ha pågått i minst två veckors tid för att utgöra en depressionsdiagnos hos en individ. 

Symtomen kan bland annat vara nedstämdhet, trött- och orkeslöshet, 

koncentrationssvårigheter, känsla av meningslöshet, sömnsvårigheter, minskad eller 

ökad aptit och därav skiftande vikt, besvär med magen, huvudvärk med mera.  
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Som stöd i den diagnostiska processen ges rekommendationer att använda 

intervjumetoderna Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) och Clinical 

Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Clinical Version (SCID-I). Dessa intervjuer ses 

som ett komplement till den kliniska bedömningen och kan ge viktig information om 

eventuell samsjuklighet såsom beroende eller missbruk (Socialstyrelsen 2017). 

 

Skattningsskalor vid depression 

Beck Depression Inventory (BDI & BDI-II), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-

D) och Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) är tre av de mest 

välanvända skattningsskalor som används vid depression, för att individer ska kunna 

skatta sina egna symtom. De olika skalorna består av ett poängsystem där höga poäng 

motsvarar sämre mående hos individer. BDI och BDI-II mäter både graden av 

depression samt förändringar i depressionen, som skuldkänslor, självförakt, pessimism, 

socialt tillbakadragande och självmordstankar (Carlbring 2019). HAM-D används i 

såväl forskning som i klinisk praxis för att kunna bedöma graden av depression (Rohan 

2016). MADRS självskattningsskala hjälper till att fastställa den redan diagnostiserade 

depressionens svårighetsgrad och individer kan även skatta nuvarande sinnesstämning 

(Leucht et al. 2017). 

 

Behandling vid depression 

Enligt Socialstyrelsen (2017) finns det olika standardalternativ för behandling vid 

depression, vilken behandling som ska tillämpas beror på depressionens svårighetsgrad. 

Behandlingen delas ofta upp i två olika grupper, medicinsk behandling och psykosocial 

behandling. Den medicinska behandlingen består av antidepressiva läkemedel medans 

psykosocial behandlingen består av electroconvulsive therapy (ECT), kognitiv 

beteendeterapi (KBT) samt på senare tid även fysisk aktivitet (Ottosson 2015). I en 

studie skriven av Van Grieken, Kirkenier, Koeter, Nabitz och Schene (2015) framkom 

det att individer fick bäst behandlingsresultat om de var tillräckligt insatta i sin 

depressionssjukdom, likaså sågs ett förbättrat resultat vid noggrann information till 

individens anhöriga och närstående. Enligt Patientlagen (2014:821) 3 kap 1§ har 

individer rätt till information om den behandling som ges och de förebyggande insatser 

som kan hjälpa till att förhindra återfall vid en depression. 
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Målet med behandling är att lindra samt reducera symtom samt ohälsa men även för att 

individer ska kunna fungera normalt i sin vardag (Edberg & Wijk 2014). FaR (Fysisk 

aktivitet på recept) kan ses som en behandlingsmetod som numera ofta skrivs ut till 

individer med depression, antingen som enskild eller som ett komplement till annan 

behandling (Folkhälsoinformation i Sverige 2018). 

 

Motiverande samtal (MI) är en särskild metod och förhållningssätt att samtala som har 

till syfte att ge ökad motivation till beteendeförändring. Miller och Rollnick utvecklade 

MI under 1980 och 1990 talet. En viktig princip med MI är att genom reflekterande och 

empatiskt lyssnande försöka förstå och stärka individens tro på den egna förmågan till 

förändring (Socialstyrelsen 2016). I studien skriven av Keeley et al. (2016) 

rekommenderades MI som komplement vid behandling av depression, detta för att 

förbättra behandlingens effektivitet. MI sågs som en direkt individcentrerad rådgivning 

som ledde fram till beteendeförändring hos individer för att få ordning på motstridiga 

känslor som uppkommit i samband med depressionen. Syfte var att stärka individens 

egen motivation och engagemang till förändring. 

 

Fysisk aktivitet 

WHO rekommenderar att alla vuxna individer från 18 år och uppåt bör utöva någon 

form av fysisk aktivitet under minst 150 minuter, utspritt under veckans sju dagar 

(Folkhälsomyndigheten 2019). Den fysiska aktiviteten kan bestå av allt från 

promenader, gå i trappor, cykla till eller från arbetet eller till hård intervallträning, det 

viktiga är att aktiviteten medför såväl ökad puls som ökad andningsfrekvens. Enligt 

WHO (2019) ska stillasittande om möjligt undvikas och vid funktionshinder och 

liknande gäller det att röra på sig i bästa möjliga mån. De individer som passerat 65 år 

bör förutom den fysiska aktiviteten även träna på att stärka upp balanssinnet, vilket är 

relevant för att utföra fysisk aktivitet och i synnerhet vid exempelvis yoga där 

balanssinnet är betydande (Folkhälsomyndigheten 2019). Fysisk aktivitet kan även 

benämnas som aerob träning och innefattar konditionsträning, vilken kan utföras i olika 

intensitet såsom låg, måttlig eller hög intensitet. Låg intensitet innebär ökad 

kroppsvärme och att man kan föra samtal utan hinder, måttlig intensitet innebär förhöjd 

puls och andning, hög intensitet innebär en påtaglig ökning av såväl puls som andning 

(Folkhälsomyndighet 2017). 
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Sjuksköterskans roll 

De fyra grundläggande ansvarsområden sjuksköterskan har är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa. WHO definierar hälsa som ett 

tillstånd av psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande, och inte bara som avsaknad av 

sjukdom (Folkhälsomyndigheten 2019). Utifrån sin profession ska sjuksköterskan ge 

omvårdnad som utgår från hela människa (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Förhållandet mellan sjuksköterskan och individen är den grund som psykiatrisk vård 

bygger på och den utvecklas genom att upprätthålla respekt, förtroende, ärlighet och 

förståelse av situationen ur individens perspektiv (Prokofieva, Koukia & Dikeos 2016). 

Sjuksköterskan ska genomföra sitt arbete så att det stämmer överens med beprövad 

erfarenhet och vetenskap och ge individen omsorgsfull hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen 2019). Sjuksköterskans roll är även att vara en god och aktiv lyssnare, 

inte ge upp utan motivera individen till fysisk aktivitet även om individen undviker 

kontakt samt kunna uppmuntra individen genom att utbilda denne genom motiverande 

samtal (Skärsäter 2012). Vald referensram beskriver Dorothea Orems (2001) teori om 

individens förmåga att utföra egenvård samt sjuksköterskans roll i att motivera och ge 

individer den kunskap samt det stöd som behövs för att upprätthålla god hälsa. 

 

Teoretisk referensram 

Den referensram som valts för denna litteraturstudie är Dorothea Orems teori som berör 

egenvård (Orem 2001). Omvårdnads teorin bygger på en humanistisk människosyn, 

som ser individens egen förmåga att bilda sig kunskap samt självreflektion. Orem 

beskriver fem olika varianter av hjälpmetoder: stödja, vägleda, utveckla individens 

förmåga till egenvård, utföra uppgifter för individen samt att skapa en utvecklande miljö 

och undervisning. Sjuksköterskan har en betydande roll i Orems modell och enligt 

henne är samspelet mellan sjuksköterskan och individen av stor betydelse (Thorsen 

2000). Enligt Orem (2001) uppnås individens optimala egenvård till både sig själv som 

till sina anhöriga genom att skapa balans, uppleva helhet och se till att uppnå de behov 

som krävs för att nå en god hälsa. Förmågan att utföra egenvård påverkas av en rad 

olika faktorer däribland ålder, kön, hälsotillstånd, familjeförhållanden samt socialt 

nätverk. Genom Orems syn att se på egenvård har varje individ styrkan att se till att 

måna om och påverka den egna hälsan. Individer är dock i behov av omvårdnad när de 

är oförmögna att på egen hand värna om sin hälsa. Målet för omvårdnaden blir då att se 
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till att återskapa individens balans och ha som mål att de självständigt ska kunna utföra 

egenvård igen och övervinna sina uppsatta begränsningar (Wiklund Gustin & Lindwall 

2012). 

 

Sjuksköterskan kan hjälpa individen att stärka kapaciteten till egenvård genom att 

identifiera brister i individens egen förmåga och sedan komplettera och tillgodose dessa 

behov (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Orem (2001) skriver att när människan inte 

längre klarar av att utföra sina egna omvårdnadsbehov så krävs professionell hjälp för 

att bibehålla den omvårdnad som krävs. Enligt Orem besitter sjuksköterskan den 

kunskap som krävs för att uppfatta nuvarande eller kommande behov av omvårdnad och 

att sjuksköterskan genom stöd och uppmuntran kan se till att bevara eller att hälsa 

återskapas (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). 

 

Problemformulering 

Den psykiska ohälsan i form av depression ökar drastiskt och hör till en av de stora 

folksjukdomarna i dagens samhälle. Tidigare studier har visat att depression är ett av 

världens största folkhälsoproblem och kommer så att vara under kommande år om inget 

görs. Behandlingen har under åren varit begränsad till framför allt antidepressiva 

läkemedel och psykologisk behandling. Den psykologiska behandlingen kräver i det 

flesta fall stora resurser. Fysisk aktivitet är något de flesta människor kan utföra och 

anses vara en billig aktivitet då den kan bestå av daglig motion på 30 minuter, vilket har 

visat sig ha många hälsofördelar. Behandling med fysisk aktivitet som första åtgärd vid 

depression är under utveckling, därför anses sjuksköterska ha en gynnsam roll i 

omvårdnaden av individer som söker vård på grund av depression. För att få en bättre 

förståelse samt ökad kunskap inom området, krävs att fler forskare studerar vad fysisk 

aktivitet har för betydelse för hälsoutvecklingen inom psykisk sjukdom. Denna studie 

kan fördjupa sjuksköterskans förståelse för sin roll som rådgivare kring fysisk aktivitet 

som omvårdnadsåtgärd och utgöra samhällsnytta då kostnaderna för sjukskrivningar kan 

minska. 
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Syfte 

Att beskriva vad fysisk aktivitet har för inverkan på vuxna med depression, samt 

beskriva deras erfarenheter av fysisk aktivitet.  

Frågeställningar 

Hur inverkar fysisk aktivitet på vuxna med depression? 

Vilka erfarenheter av fysisk aktivitet har vuxna med depression? 

METOD 

Design 

Examensarbetet har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie. Med litteraturstudie 

menar man att fakta, som artiklar sammanställts inom ämnet som examensarbetet berör 

(Polit & Beck 2017). 

 

Sökstrategi 

Samtliga artiklar har sökts utifrån syfte och frågeställningar. Artikelsökningar har gjorts 

via sökmotorn MedLine via Pubmed samt sökmotorn Cinahl, vilka Polit och Beck 

(2017) anser är de centrala databaserna då de innefattar det mesta inom 

omvårdnadsämnet. En manuell sökning genomfördes vilket enligt Polit och Beck (2017) 

används för att öka urvalet samt för att hitta mer relevanta artiklar. Framtagna sökord 

översattes till engelska samt till medicinska termer genom sökverktyget svensk MeSH. 

Detta gjordes för att hitta lämpliga benämningar på framtagna sökord samt för att få 

relevans i kommande sökningar. MeSH-termer har använts i sökningar som genomförts 

i MedLine via Pubmed, vilket Polit och Beck (2017) anser är ett bra redskap för att 

sortera och få mer detaljerade utfall som matchar syftet. 

 

I databasen Cinahl har endast fri text använts med limits “Full text”, “Peer reviewed” 

samt “fem år”. “Fem år” var den limit som använts i sökningarna som genomförts på 

sökmotorn Pubmed. Bland de förstnämnda begränsningar användes ”Peer reviewed" i 

syfte att minska antalet sökträffar då många av databasens artiklar inte genomgått 

processen som ser till att artiklarna granskats före publicering. Samtliga sökningar som 

genomförts har till en början sökts brett. Alltså en sökning på respektive sökord. Men då 

sökträffarna blev allt för stora kombinerades flera sökord för att få snävare utfall. De 

booleanska termer som använts i sökarbetet har varit AND och NOT. Dessa booleanska 
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termer har precis som Polit och Beck (2017) skriver använts i syfte att ge bredare och 

mer specifika sökresultat. Samtliga sökord som använts är: “Physical activity”, 

“Depressive disorder, major”, “Exercise therapy”, “Depressive disorder”, “Adult” 

och “Experience”. 

 

I databasen MedLine via Pubmed användes följande sökord som MeSH termer, 

“Physical activity”, “Depressive disorder, major”, “Exercise therapy”, “Depressive 

disorder”, “Adult”, “Experience” samt NOT Pregnant women. I databasen Cinahl har 

samtliga sökord använts i fri text, "depression disorder", “physical activity”, 

“experience” och NOT pregnant women. NOT pregnant women valdes då många av de 

artiklar som uppkom i genomförda sökningar riktade sig till gravida och eller kvinnor 

med postpartum depression. Genom de artikelsökningar som genomförts samt 

kombinationen av de sökord som valdes framkom tillräckligt med relevanta artiklar för 

att kunna genomföra den tänkta litteraturstudien. Se tabell 1. 
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Tabell 1 - Databassökningar. 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar (som 

svarar på 

syftet) 

MedLine 

via 

Pubmed 

5 år 

2020-01-22 

Depressive disorder [MeSH 

Terms] AND Adult [MeSH 

Terms] AND Exercise therapy 

[MeSH Terms] 

83 4 

MedLine 

via 

Pubmed 

5 år 

2020-01-22 

Depressive disorder, Major 

[MeSH Terms]AND Adult 

[MeSH Terms] AND Exercise 

therapy [MeSH Terms] 

39 4 

MedLine 

via 

Pubmed 

5 år 

2020-01-23 

Depressive disorder [MeSH 

Terms] AND Physical activity 

[MeSH Terms] AND Exercise 

therapy [MeSH Terms] AND 

Adult [MeSH Terms] NOT 

Pregnant Women [MeSH 

Terms] 

27 1 

Cinahl 5 år 

Full text 

Peer reviewed 

2020-01-27 

"depression disorder" (fri text) 

AND, “physical activity” (fri 

text) AND, experience (fri 

text), NOT pregnant women 

(fri text)  

31 2 

Manuell 

sökning 

5 år 

2020-01-23 

  
1 

Totalt antal 

artiklar 

  
180 12 
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Urvalskriterier 

För att lättare kunna begränsa de artikelsökningar som genomförts och få fram relevant 

information som svarade på syftet användes inklusionskriterier samt exklusionskriterier 

enligt Polit & Beck (2017). Inklusionskriterier: Artiklar som används är relevanta för 

syfte och frågeställningar. Deltagarna är vuxna (18 år +) och har diagnosen depression. 

Artiklar som inte besvarat syftet samt frågeställningar, saknat uppbyggnaden av IMRaD 

(Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion), har annat fokus eller är litteraturstudier 

har exkluderats. 

 

Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Databassökningarna samt den manuella sökningen gav tillsammans ett utfall på 181 

titlar och av dessa exkluderades 19 av artiklarna då de visade sig vara dubbletter. Först 

lästes titlarna och vid relevans mot litteraturstudiens syfte och frågeställningar, lästes 

även abstrakt. Totalt lästes titeln på 180 artiklar från Pubmed och Cinahl. Den manuella 

sökning som genomfördes resulterade i en för syftet relevant artikel. Av dessa landade 

antalet relevanta artiklar på 30 stycken. De utvalda artiklarnas titel har alla svarat på 

syftet till kommande litteraturstudie därför lästes abstrakten mer ingående. 

Utifrån artiklarnas titel och abstrakt försvann många artiklar, då de inte svarade på 

syftet. De bortvalda artiklarna riktade sig bland annat mot gravida kvinnor, postpartum 

depression, nedsatt kognitiv funktion, alkohol- och drogproblem och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Slutresultatet av de artiklar som svarade på syftet gav ett totalt utfall på 

30 artiklar. De 132 artiklar som valdes bort i första urvalet svarade ej på syftet samt att 

de som nämnts tidigare även infattade dubbletter. Efter relevans- och 

kvalitetsgranskning som utfördes med hjälp av tilldelade relevans- och 

kvalitetsgranskningsmallar (se bilaga 1, 2 & 3) för kvantitativa och kvalitativa artiklar 

ströks 18 artiklar. Dessa artiklar uteslöts då flertalet hade annat fokus och inte svarade 

helt på syfte eller frågeställningar. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod totalt tolv 

artiklar, varav nio kvantitativa och tre kvalitativa (se bilaga 4 tabell 5). Se figur 1. 
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Figur 1. Flödesmodell. 

Dataanalys 

De tolv artiklar som ingår i resultatet har analyserats var för sig, detta för att skapa en 

uppfattning om innehållet. Vidare lästes artiklarna tillsammans för att diskutera dess 

innehåll vilket enligt Polit och Beck (2017) är en viktig grund för fortsatt arbete. För att 

få en helhetsbild, lästes artiklarna ett flertal gånger. Därefter numrerades artiklarna och 

det resultat som berört syftet har färgkodats för att strukturera upp framtaget material. 

Det material som använts har översatts till svenska för att senare bearbetas i studiens 

resultat. Likheter och olikheter har jämförts för att få fram huvud- och underrubriker för 

att skapa struktur och tydlighet, under vilka resultatet har presenterats. Detta är enligt 

Polit och Beck (2017) och Aveyard (2014) ett användbart sätt för att utforma huvud- 

och underrubriker. Fyra huvudrubriker och sex underrubriker framkom, under vilka 

resultatet presenteras. Se figur 2. 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt etiskt framtagna riktlinjer har artiklarna granskats med en vision om att inte väga 

in egna åsikter samt skapa förutfattade meningar. Artiklarnas representativa resultat har 

styrkts med referenser, vilket är i enlighet med Polit och Beck (2017), som påpekar att 

studien måste utformas sanningsenligt med ett objektivt förhållningssätt. I studien har 

all form av medvetet fusk exempelvis plagiering, förfalskning och falsifiering aktivt 

valts bort som i enlighet med Polit och Beck (2017) är ett oetiskt förfarande. De tolv 

inkluderade artiklarna har alla godkänts av en etisk kommitté. 

 

RESULTAT 
Denna litteraturstudie består av tolv artiklar, varav nio kvantitativa och tre kvalitativa. 

Resultatet som tagits fram och sammanställts från inkluderade studier kommer att 

presenteras dels i löpande text och i bilaga 5 tabell 6. Efter bearbetning av artiklarna 

framkom fyra huvudrubriker samt sex underrubriker. Fysisk aktivitet som behandling är 

den första huvudrubriken som följs av den fysiska aktivitetens utförande med 

underrubrikerna intensitet och träningsform samt individanpassning. Nästkommande 

rubrik, livsstilsförändringar följs av struktur i tillvaron samt stöd. Den fjärde och sista 

rubriken består av vägledning, välbefinnande samt motivation. Se figur 2. 

 

 
Figur 2. Huvud- och underrubriker. 
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Fysisk aktivitet som behandling 

I flera av de studier som granskats framkom det att fysisk aktivitet har positiv effekt 

som behandlingsalternativ vid depression. I flera studier (Carneiro, Fonseca, Vieira-

Coelho, Mota & Vasconcelos-Raposo 2015; Helgadóttir, Forsell, Hallgren, Möller & 

Ekblom 2017; Kerling et al. 2015; Hallgren et al. 2015) framkom det att de personer 

som varit fysiskt aktiva som en del av sin behandling skattat lägre poäng på MADRS 

jämfört med de som inte haft fysisk aktivitet som en del av sin behandling vilken 

innebär att en signifikant förbättring kunde ses bland de deltagare som endast 

behandlats med fysisk aktivitet. 

 

Att utföra fysisk aktivitet har visat sig ge minst lika bra effekt som traditionell 

behandling (läkemedel eller psykologisk behandling) vid mild till måttlig depression, 

vilket Hallgren et al. (2015) beskrev i sin studie. Deltagarna som ingick i studien och 

enbart behandlades med fysisk aktivitet skattade 22,2 poäng på MADRS (skalan 

sträcker sig mellan 0–56 poäng, ju högre poäng desto svårare depression) innan studien 

påbörjades för att efter tre månaders intervention skatta 11,3 poäng på samma skala. I 

gruppen som fått traditionell behandling skattade deltagarna 20.9 poäng på MADRS 

före interventionen och 13.8 poäng tre månader senare. Detta resultat visade en tydlig 

förbättring hos de deltagare som endast behandlats med fysisk aktivitet. 

 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) skrev om deltagare som i intervju påpekat att 

fysisk träning förbättrade deras allmänna hälsa och humör väsentligt. Minskad 

stressnivå, ångest samt en känsla av ökad energi är några exempel på vad som 

framkommit i studierna (Toups et al. 2017; Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016; 

Searle et al. 2014; Suterwala et al. 2016). Den fysiska aktiviteten kan även anses vara 

till hjälp för att lugna tankar och oro samt locka fram mer harmoniska känslor hos 

individer (Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016; Searle et al. 2014). 

 

Tre studier (Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016; Searle et al. 2014; Chum et al. 

2017) visade att deltagarna kände sig både mer nöjda och stolta över sig själva efter att 

ha genomfört ett träningspass, individerna beskrev att de upplevde känslan av att ha 

utfört något meningsfullt för sig själva. De uppgav även att fysisk träning ökade deras 

självförtroende samt att de kände sig mer känslomässigt stabila. Utifrån Helgadóttir et 

al. (2017) och Kerling et al. (2015) studier förespråkas FaR som komplementerande 
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behandling vid mild till måttlig depression. Behandlingens riktlinjer är att receptbelagd 

träning ska stärka den mentala hälsan. Deltagarna får recept på den träningsintensitet 

som tillgodoser de individuella träningsnivåerna. Receptet kan bestå av 30 minuters 

promenad tre gånger per vecka, vilket bidrar till förbättrad hälsa. 

 

Den fysiska aktivitetens utförande 

Intensitet och träningsform 

Följande studier (Suterwala et al. 2016; Belvederi et al. 2014; Carneiro et al. 2015; 

Helgadottir et al. 2017; Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016; Kerling et al. 2015; 

Meyer, Koltyn, Stegner, Kim & Cook 2016) kom fram till att det bästa resultatet vid 

fysisk aktivitet nås genom aeroba träningen vid 50% av den totala maxpulsen. Maxpuls 

räknas enkelt ut genom att subtrahera 220 med individens ålder för att få fram hur 

många hjärtslag som slår per minut. Exempelvis; 220–56 år = 164 slag/minut. Pulsen är 

lätt att följa med hjälp av aktivitetsarmband eller pulsklocka. Exempel på fysisk 

aktivitet som använts i studierna är cykling, löpning eller gång på löpband, promenader, 

yoga eller någon form av cirkelträning i grupp under ledning av en instruktör (Belvederi 

et al. 2014; Meyer et al. 2016; Kerling et al. 2015; Helgadottir et al. 2017; Danielsson, 

Kihlbom & Rosberg 2016; Carneiro et al. 2015; Suterwala et al. 2016). 

 

I den svenska studien (Hallgren et al. 2015) delades deltagarna upp i tre olika grupper 

baserat på träningens tänkta intensitet som bestod av lätt, måttlig eller hög intensitet, 

deltagarna skulle närvara vid tre träningspass per vecka som bestod av 60 minuter per 

pass. Lätt intensitet bestod av lätt flåsande andning med obehindrat tillstånd till samtal, 

måttlig intensitet bestod av att man kunde hålla på i samma tempo under längre tid samt 

att man låg strax under mjölksyratröskeln. Hög intensitet bestod däremot av intervaller 

med mål att nå 80–100% av maxpulsen. Helgadottir et al. (2017) jämförde tre olika 

intensitets grupper med en grupp som fått traditionell behandling (läkemedel och 

psykologisk behandling). Grupperna bestod av individer som utfört fysisk aktivitet med 

lätt intensitet (yoga, stretch) medel intensitet (gruppträning) och hög intensitet (tuffare 

gruppträning) på 55 minuter per pass tre gånger i veckan. Efter tolv månader hade de 

grupper som genomfört lätt samt hög träningsintensitet fått bäst resultat på minskade 

symptom i MADRS. Den grupp som fått traditionell behandling (läkemedel och 

psykologisk behandling) och den grupp som utfört medel intensiv träning sågs även där 

få minskade symtom men dock inte med lika stor effekt. 
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En svensk samt en amerikansk studie (Hallgren et al. 2015; Meyer et al. 2016) såg en 

liknande förbättring i symptom på alla tre ovanstående intensitetsnivåer och att det 

därför inte spelade någon roll om träningen utfördes med låg, medel eller hög intensitet 

så länge individen utförde någon form av pulshöjande rörelse. Hallgren et al. (2015) 

visade att det inte var själva intensiteten i träningen som var betydande utan att det var 

frekvensen av träningen som var det viktiga för att få effekt på depression. Danielsson, 

Kihlbom och Rosberg (2016) påpekade att någon form av lugnare fysisk aktivitet som 

exempelvis meditation och yoga hade positiv effekt på depression och att det var ett sätt 

för deltagarna att inte tänka negativa tankar som sorg och ilska. I den amerikanska 

studien (Suterwala et al. 2016) hade PANAS (en skala om positiv och negativ påverkan) 

använts, vilket visat att en grupp som tränat löpintervaller samt en grupp som utfört 

exempelvis yoga skattade liknande poäng både innan som efter avslutat träningspass. I 

samma studie visade 17-item Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD17) 

liknande poäng direkt efter tidigare nämnda träningsgrupper efter avslutad träning. 

Suterwala et al. (2016) visade tydligt att skillnaden mellan hög samt låg 

träningsfrekvens var marginell. 

 

Individanpassning 

I resultaten av Helgadottir et al. (2017) studie framgick det att den fysiska aktiviteten 

borde vara individanpassad. Då alla individer är olika, har olika bakgrund, kunskap 

samt olika erfarenheter av träning, och därutav viktigt att möta upp de skilda behoven. 

Några av deltagarna i studien (Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016) upplevde att 

träningen inte var anpassad efter deras behov och upplevde träningen som något tråkigt 

och påminde dem om skoltiden. I studien (Searle et al. 2014) framkom det att 

deltagarna var nöjda med att själva kunna bestämma över en del av träningen såsom 

övningar och tempo, de upplevde att det underlättade att nå uppsatta mål. De mål som 

uppnåtts resulterade i minskad besvikelse samt bidrog till att deltagarna kände sig 

tillfreds med vad som åstadkommits. Deltagarna i en kanadensisk studie (Chum et al. 

2017) kände att individanpassad träning lättare kunde lindra depressiva besvär. 

 

Livsstilsförändring 

Struktur i tillvaron 

Majoriteten av deltagarna upplevde att fysisk aktivitet förändrade deras liv och deras 

levnadsvanor (Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016; Searle et al. 2014). En deltagare i 
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studien (Danielsson, Kihlbom &Rosberg 2016) beskrev att den fysiska aktiviteten hjälpt 

för att hitta sig själv igen och även för att kunna fortsätta leva det liv som upplevdes ha 

avstannat sedan de drabbats av depression. I samma studie beskrev en annan deltagare 

att träningen hjälpt för att omstrukturera livet, ta tag i vardagssysslor samt återuppta 

sociala kontakter som gått förlorade. I den italienska studien (Belvederi et al. 2014) 

framkom det att deltagarnas kostvanor förändrats när de börjat utföra fysisk aktivitet 

och att de blev mer medvetna om vikten av att äta en balanserad kost. Efter en längre tid 

av fysisk träning, upplevde deltagarna i studien (Searle et al. 2014) inte längre träningen 

som något skrämmande som de initialt hade upplevt, utan de kände istället en viss 

trygghet och en ökad bekvämlighet. 

 

Välbefinnande 

Hallgren et al. (2015) rapporterar att deltagarna i slutet av studien uppgett sig få såväl 

bättre sömnkvalitet som bättre sömnvanor som effekt av fysisk aktivitet. I studien av 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) beskrev deltagarna stolthet över att kunna 

berätta för familj och vänner att de tränat. Searle et al. (2014) beskrev att deltagarna 

upplevde en ökad medvetenhet om depressionen samt lärde sig hantera symtomen 

bättre. De blev mer medvetna om hur de skulle hantera nyuppkomna symtom såsom 

trötthet, sömnproblematik, oförmågan till att ta initiativ, glädjelöshet och så vidare. De 

fick även lära sig lägga märke till vad de bakomliggande orsakerna var som triggade 

igång depressionen. Flera deltagare upplevde sig mer självsäkra, levande och mer 

avslappnade under och efter genomförd fysisk aktivitet (Danielsson, Kihlbom & 

Rosberg 2016). 

 

Vägledning 

Stöd  

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) skrev vidare att de deltagare som fått hjälp i 

form av en fysioterapeut känt ett stort stöd i att ha inbokade möten för att på så vis få 

träningen gjord. En del deltagare ansåg att den träning som ägde rum tillsammans med 

en fysioterapeut förberett dem på att gå vidare med träning på egen hand, medan andra 

ansåg att utan en fysioterapeut skulle den fysiska aktiviteten avta för att senare utebli 

helt. Searle et al. (2014) uppgav att deltagarna fått bättre självkänsla, starkare 

självförtroende samt att de fått bättre koll på levnadsvanor under studiens gång och även 

hur de negativa tankar som kom krypande hållits på avstånd med hjälp av just fysisk 
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aktivitet. Alla dessa förbättringar ledde direkt till förbättring i deltagarnas depression. 

Det framkom även att deltagarna lade stor vikt vid att kontaktpersonen de tilldelats var 

stöttande och väl införstådd i individens situation. Kontaktpersonen var en av de 

bidragande orsakerna till att de utfört sin träning. Vidare i samma studie lyfte deltagarna 

fram att de var positivt inställda till att ha en egen personlig tränare och att de 

tillsammans kunde sätta upp individuella planer, diskutera och se om målen var 

realistiska (Searle et al. 2014). 

 

I studien av Carneiro et al. (2015) blev deltagarna som uteblivit eller missat ett 

träningstillfälle uppringd av den personliga tränare som anordnat passet för att höra hur 

deltagaren mådde och för att visa att deltagaren var saknad och betydelsefull. Allt som 

nämnts ovan hade gjorts för att reducera känslor av ensamhet, ge socialt stöd, förbättra 

fysisk kondition, distrahera tankar på oro, främja en hälsosam livsstil, ge en ökad 

självkänsla samt för att deltagarna skulle känna att de hade större kontroll över sig 

själva. Fysisk aktivitet handlar om att göra något gott för sig själv (Danielsson, Kihlbom 

& Rosberg 2016). 

 

Motivation 

Flera studier (Helgadóttir et al. 2017; Belvederi et al. 2014; Carneiro et al. 2015) 

använde pulsklocka för att hålla koll på deltagarnas maxpuls. Detta utfördes i syfte att 

mäta och läsa av resultat och följa progressionen i deltagarnas träning. 

Träningsresultaten hade matats in i ett datorprogram efter varje slutförd fysisk aktivitet. 

Deltagarna kunde då följa sin individuella utveckling över tid samt jämföra sina resultat 

med de andra deltagarna och kunde därav bibehålla motivation inför nästa träningspass. 

Chum et al. (2017) gav alla deltagare en Fitbit (aktivitetsband) för att mäta daglig 

träningsintensitet och- eller aktivitet, dessa resultat samlades in och laddades upp på ett 

forum på internet för att alla deltagare skulle kunde följa varandras resultat och på så vis 

få motivation av varandra, detta uppskattades av många men vissa såg det som hjälp för 

andra men inte som någon hjälp för sig själv. 

 

Carneiro et al. (2015) uppmuntrade deltagarna att skriva träningsdagbok över 

genomförda träningspass, intensitet, redskap samt beskriva känslan efter passet i 

motiverande syfte samt för att kunna följa sin utveckling. Facebooksidan ”Happy 

Brain” skapades i motiverande syfte. Målet med sidan var att skapa sammanhållning i 
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gruppen, det skulle vara enkelt att kunna dela med sig av tankar och funderingar samt 

att peppa varandra. Deltagarna tilldelades även möjlighet att via “Happy Brain” lämna 

önskemål på träningspass för att höja motivationen ytterligare (Carneiro et al. 2015). 

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad fysisk aktivitet har för inverkan på 

vuxna med depression samt beskriva deras erfarenheter av fysisk aktivitet. Resultatet av 

de tolv studierna som inkluderats visade att fysisk aktivitet har flera positiv effekt vid 

depression, såsom förbättrat välbefinnande och humör, bättre sömn samt kostvanor, 

men även förbättrat självförtroende. Att ha professionellt stöd och en träningsplan 

upplevdes som motiverande. Sjuksköterskan kan i sin roll hjälpa individer med stöd och 

motivera till en mer aktiv vardag i ett hälsofrämjande syfte, genom MI samtal eller 

genom att skriva ut FaR. Resultatet för föreliggande studie visar att fysisk aktivitet 

bidrar till såväl lägre samhälls- samt individuella kostnader. Fördelen med fysisk 

aktivitet som omvårdnadsåtgärd är att alla individer kan utföra någon form av fysisk 

aktivitet. Individanpassad fysisk aktivitet är av vikt eftersom alla individer är olika och 

har olika förutsättningar samt olika karaktärer av depression. 

Resultatdiskussion 

Carneiro et al. (2015); Helgadottir et al. (2017); Kerling et al. (2014); Hallgren et al. 

(2015); Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) skrev i sina studier att den fysiska 

aktiviteten har en tydlig koppling till att reducera symtom på depression då ovan 

nämnda studier visade att deltagarna skattat betydligt lägre poäng på MADRS skalan 

efter avslutad studie jämfört med ingångsvärdena. Resultatens fynd stärks av Skärsäter 

(2012) som menar att fysisk aktivitet minskar depression och stärker uthållighet, styrka 

och flexibilitet. Enligt Carneiro et al. (2015) och Danielsson, Kihlbom och Rosberg 

(2016) minskade den fysiska aktiviteten oro, nedstämdhet och ledde till bättre 

sinnesstämning. Detta stärks ytterligare av FYSS (2017) som visar att regelbunden 

fysisk aktivitet vid depression minskade de depressiva symtomen och ökade 

livskvaliteten. Hallgren et al. (2015) visade i sin studie att kombinationsbehandling gav 

bättre resultat vid depression än enbart traditionell behandling (läkemedel och/eller 

psykologisk behandling). Resultaten i föreliggande studie stärks och är i linje med de 

rekommendationerna Socialstyrelsen (2017) ger om fysisk aktivitet som vård och 
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behandling vid depression. Fysisk aktivitet som enskild behandlingsmetod vid mild till 

måttlig depression och som ett komplement till den traditionella behandlingen är det 

som rekommenderas. Socialstyrelsen (2017) skriver vidare att fysisk aktivitet kan 

ersätta läkemedelsbehandling vid depression om den upptäcks i tid. 

Rekommendationerna är väl förankradde och ligger i linje med föreliggande studies 

resultat. Detta resultat både motsägs och bekräftas av tidigare studier, där Lawlor och 

Hopker (2001) menade att det inte gick att bekräfta att fysisk aktivitet reducerade 

symtom vid depression. Däremot visade Craft och Perna (2004) i en litteraturstudie att 

de studier som visade på ett samband mellan fysisk aktivitet och en reducering av 

symtom vid depression minskade.  

 

Toups et al. (2017); Suterwala et al. (2016); Hallgren et al. (2016) rapporterade att 

deltagarna upplevde att den allmänna hälsan och humöret förbättrats och att samtliga 

kände sig lugnare och mer harmoniska efter att smärta, stress och oro minskat efter att 

fysisk aktivitet genomförts. Detta kan kopplas samman med Dorothea Orems teori om 

att utföra egenvård för att påverka och måna om den egna hälsan (Wiklund Gustin & 

Lindwall 2012). Orem (2001) påpekar i sin teori för att kunna förändra ett beteende, 

måste egenvården vara individanpassad, läras in samt vara strukturerad och 

kontinuerlig. Vidare menar Orem (2001) att beteendeförändringar kräver energi och tid. 

Och att egenvård påbörjas först när man kommit fram till vilka metoder och åtgärder 

som hjälper. På så sätt, menar Orem (2001) att individens erfarenheter omvandlas till 

kunskap. 

 

Helgadóttir et al. (2017) och Kerling et al. (2015) skrev att FaR kunde skrivas ut som 

komplementerande behandling till individer som led av depression och förespråkades 

som behandlingsalternativ vid mild till måttlig depression. Syftet med FaR var att stärka 

individens mentala hälsa och den träning som skrivits ut ska matcha individuella behov. 

Detta bekräftas av Stanton et al. (2015) som menade att FaR skrivits ut till de individer 

som varit i behov av stöttning för att kunna utföra fysisk aktivitet. Ett vanligt recept som 

skrivits ut var 30 minuters promenad som också bekräftades av Mutrie och Hannah 

(2007) som menade att individer i alla åldrar borde utöva någon form av fysisk aktivitet 

under minst 30 minuter per dag eller minst 20 minuters sammanhängande aktivitet av 

medelhög intensitet minst tre gånger per vecka. 
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Efter genomförd litteraturöversikt framkom det tydligt att fysisk aktivitet kan ses som 

en enkel lösning, men att det handlar om mer för att den ska ge goda resultat. Enligt 

föreliggande studie är vikten av stöd i form av någon kompetent person som uppmuntrar 

av stor betydelse. Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016); Searle et al. (2014) och 

Carneiro et al. (2015) skrev att de flesta deltagare kände att kontaktpersonen, i form av 

en sjuksköterska, fysioterapeut eller personliga tränare varit en betydande faktor till att 

de utfört träningen och att det ökade motivationen till att träna. Vidare uppgav några 

deltagare (Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016) att de kände behovet av struktur och 

raka direktiv i motiverande syfte från sjuksköterskan.  

 

Enligt Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) var en viktig motiverande strategi att 

sjuksköterskan tillsammans med individen på ett pedagogiskt sätt förhandlade fram mål 

och stöttade till egna initiativ. Keeley et al. (2016) skrev om hur MI samtal genom att 

sjuksköterskan koncentrerade sig på enskilda individer bidragit till förändrat beteende 

hos de individer som led av depression. Samtalen gavs som komplement till traditionell 

behandling (läkemedel och psykologisk behandling) för att göra den mer effektfull. 

Resultaten stämmer överens med vad ICN:s etiska kod skriver om det 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande ansvaret sjuksköterskan har och vikten av 

att sjuksköterskan ska se hela människan som individ och inte bara fokusera på 

sjukdomen (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskan ska även ta hänsyn 

till de basala behov som är specifika vid såväl psykisk, fysisk som social omvårdnad 

(Socialstyrelsen 2017). Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) ansåg därför att 

sjuksköterskan spelade en avgörande roll när det kom till att motivera och stötta 

individen. 

 

Fördelen med en personlig tränare kunde ses på flera olika plan, dels någon som pushar 

och motiverar, men även någon som sätter upp mål, planerar och följer upp (Danielsson, 

Kihlbom & Rosberg 2016). Detta stärks genom att tillämpa Orems egenvårdsteori att 

genom stöd och vägledning ge individen den bästa valmöjligheten till kvalitativ och god 

egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Hallgren et al. (2015) och Helgadóttir et 

al. (2017) erbjöd deltagarna gratis gymkort på Friskis & Svettis vilket upplevts som en 

“morot” som motiverat dem att ge sig iväg för att träna. Wiklund Gustin och Lindwall 

(2012) menar att det är särskilt viktigt att sjuksköterskan kommer med konkreta förslag 
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på aktiviteter eller hjälpmedel som kan öka deras fysiska aktivitet. 

 

I Carnerio et al. (2015) framkom det att deltagarna varit mer motiverade när de tränat 

tillsammans med andra personer, de beskrev att de känt sig som en del av ett större 

sammanhang. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att upplevelsen av 

sammanhang och helheten i livet kan ökas genom gemenskap. Utöver detta, kände 

deltagarna i Carnerio et al. (2015) att det varit värdefullt att få råd och stöd av andra 

personer i samma situation. Detta kopplas till Orems (2001) teori som skriver om vikten 

av att individen själv inser betydelsen av ny kunskap för att nå personlig utveckling. I 

den svenska studien av Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) uppgav majoriteten av 

deltagarna en känsla av att ha kännt sig nöjda och stolta över att ha gjort något bra för 

sin hälsa, vilket varit en viktig faktor och vilket de även delade med sig av till 

närstående. I resultatet från den engelska studien (Searle et al. 2014) hade deltagarna 

uppgett känslan av stolthet efter att ha gett råd till andra individer med samma besvär. I 

enlighet med Orem (2001) betyder en god inre känsla att personen kan ge och ta i nära 

relationer och har förmågan att ge stöd till andra samt att själva kunna ta emot hjälp. 

 

I föreliggande studie framkom det att det inte är själva intensiteten av träningen som har 

betydelse utan att det är träningens frekvens som är det viktiga för att den ska ge god 

effekt på depression. Belveduri et al. (2014) beskrev i sin studie att deltagarna upplevt 

att regelbunden träning förändrat deras livsstil och deras vardagsvanor, de blev även 

mer noggranna med sina kostvanor. Vidare uppgav majoriteten av deltagarna att 

träningen måste vara rolig och inte kännas påtvingad samt att den fysiska aktiviteten ska 

vara hanterbar och lätt att förstå. Detta kopplas till Antonovsky (1991) som beskriver 

att, om aktiviteten känns begriplig och hanterbar så uppleves den inte som ett hinder 

som annars gör det svårare att utföra aktiviteten. Antonovsky (1991) menar vidare att 

det bli lättare att hantera något man upplever som begripligt. Därför läggs stor vikt vid 

individanpassad träning och sjuksköterskan bör uppmuntra individen att anpassa sin 

träning efter dagligt mående, för att individen ska uppleva välmående och känslan av att 

utföra något bra (Skärsäter 2012). 

 

Vidare ses ett samband med Orems teori (2001) som menar att en vuxen individ ska ha 

förmåga att på egen hand påverka sin förbättring och agera rationellt i olika situationer, 

för att på så vis värna om sin hälsa. Orem skriver vidare att individens kapacitet till 
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egenvård är en förutsättning för hälsa och förebyggande av sjukdom. Hallgren et al. 

(2015) påpekade att depression var en bidragande orsak till att många människor i 

Sverige var sjukskrivna. Därför borde det enligt Hallgren et al. (2015) vara av intresse 

att synliggöra den fysiska aktivitetens effektivitet på depressiva symtom. 

 

Metoddiskussion 

Examensarbetet har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie. Med litteraturstudie 

menar man att fakta, artiklar som sammanställts inom ämnet som examensarbetet berör 

(Polit & Beck 2017). I studien har artiklar med både kvantitativ samt kvalitativ ansats 

använts. Resultatet av denna litteraturstudien hade dock troligen blivit djupare om fler 

kvalitativa artiklar valts. Eftersom det då framkommit mer om deltagarnas egna tankar 

om hur den fysiska aktiviteten inverkat på deras depression. Vilket blir en lärdom att ta 

med vid val av uppsats vid en eventuell vidareutbildning inom yrket. Valet av sökord 

och MeSH termer genererade många sökträffar vilket ansågs vara en styrka enligt Polit 

och Beck (2017) då forskning gjorts på depression och fysisk aktivitet. Svagheten var 

att många sökträffar handlade om exempelvis postpartum depression och därav valdes 

det exkluderande sökordet “pregnant women”. Sökningar har gjorts i databaserna 

MedLine via Pubmed och Cinahl. En artikel söktes manuellt, då den kom upp som 

förslag genom andra artiklar som söktes via sökmotorn Pubmed och var av intresse för 

den föreliggande studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2017) är både Pubmed och 

Cinahl de databaser som anses innehålla mest omvårdnadsforskning.  

 

Artiklarnas trovärdighet ökade genom att använda “Peer reviewed” i Cinahl, som då 

säkerhetsställer att databasens artiklar blivit granskade av utomstående forskare innan 

publicering ägt rum (Polit & Beck 2017). En svaghet med att använda sig av just “Peer 

reviewed” är tyvärr att många artiklar med relevans för studiens syfte sorterats bort. 

Booleanska termer “AND” och “NOT” har använts i syfte att utöka eller begränsa 

relevanta sökningar vilket är i enlighet med Polit och Beck (2017). För att få fram nyare 

forskning inom valt område valdes begränsningen ”fem år”. Polit och Beck (2017) 

menar att artiklar inte ska vara äldre än tio år, då målet är att få fram så aktuell och 

relevant forskning som möjligt. Att författarna till föreliggande studie ändå valde fem år 

som begränsning kan både ses som en styrka och en svaghet. Hade begränsningen valts 

på tio år hade troligtvis mer relevanta artiklar framkommit men då författarna till 

föreliggande studie ansåg sig hittat tillräckligt med relevanta artiklar för att genomföra 
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den kommande litteraturstudien ansågs den snävare begränsningen som en styrka. 

Studiens inklusionskriterier var vuxna (18+) med diagnosen depression. För att ge ett 

mer globalt perspektiv inkluderades studier från olika länder. Av de 181 artiklar som 

blev resultatet efter genomförda sökningar exkluderades 151 av dessa artiklar, de 

exkluderade artiklarna bestod av dubbletter samt att de inte svarade på studiens syfte. 

De 30 artiklar som svarade på syftet och ansågs vara grunden för kommande 

litteraturstudie genomgick en granskningsprocess. Av de 18 artiklar som uteslöts hade 

flertalet ett annat fokus än vad som var av intresse och svarade varken på syfte eller 

frågeställningar. Slutligen landade antalet för relevanta artiklar på tolv stycken, varav 

nio kvantitativa och tre kvalitativa. För att få fram resultatet användes numrering och 

färgkoder för att hitta materialets likheter och olikheter och även för att strukturera upp 

framtaget material för att senare sammanställa ett gemensamt resultat. Vilket författarna 

till föreliggande studie såg som en styrka då markerat material i de tolv studierna vid 

enstaka tillfällen skilde sig åt. Vilket ledde till diskussion angående bearbetningen och 

sammanställningen av kommande resultat. Ur denna process framkom fyra 

huvudrubriker och sex underrubriker, detta för att skapa struktur. Samtliga delar av 

studiens innehåll har arbetats fram gemensamt för att nå fram till ett genomarbetat 

resultat. 

Kliniska implikationer 

Det är inte sällan sjuksköterskan kommer i kontakt med individer som är inaktiva 

och/eller har en ohälsosam livsstil. Dessa individer mår ofta väldigt dåligt psykiskt och 

har svårt att hitta motivation på egen hand. Sjuksköterskan har till uppgift att motivera 

individen och stödja dennes förmåga att klara av livets svårigheter på ett hälsosamt sätt. 

Det borde vara självklart att sjuksköterskan i sitt hälsofrämjande arbete inför fysisk 

aktivitet som omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskan kan motivera, stödja och undervisa 

individen att med hjälp av sina egna resurser uppleva hälsa och på så sätt tillämpa fysisk 

aktivitet i det dagliga livet. 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns forskning på området men mer behövs på både fysisk aktivitet och depression. 

Behovet ligger främst på vilken intensitet som behövs för att uppnå minskade symtom 

hos vuxna som lider av depression. Mer kunskap behöver nå vården för att 

sjuksköterskan på bästa sätt kan utveckla kunskapen om den fysiska aktivitetens 

positiva fördelar och implementera detta hos individerna. 
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Slutsats 

Resultatet visade att fysisk aktivitet är bra för hälsan och förbättrar måendet för vuxna 

personer som drabbas av depression. Den fysiska aktiviteten leder till förbättrad sömn, 

ökat självförtroende och bättre självkänsla, bara för att nämna några fördelar. Det har 

visat sig att träningens intensitet inte alltid är det viktiga utan att det är rörelsen och 

kontinuiteten som påverkar och förbättrar måendet. Sjuksköterskan spelar en viktig roll 

i mötet med individen och bör besitta goda kunskaper i hur man motiverar och stöttar 

individen till ett aktivt och friskare liv. Däremot krävs mer forskning på hur den fysiska 

aktivitetens frekvens och intensitet bidrar till minskade symtom hos vuxna med 

depression. 
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BILAGA 1 
Tabell 2. Relevansbedömningsmall 
 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  
Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant 
i förhållande till det aktuella syftet*? 

   

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

   

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

   

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

   

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning 
i den aktuella studien**? 

   



 

BILAGA 2 
Tabell 3. Kvalitetsbedömningsmall - kvalitativ ansats 
 
  

Ja, med 
motiveringen 

att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma,med 
motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt 
formulerat? 

 
      

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

    

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
    

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till 
studiens syfte? 

    

5. Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

    

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket 
forskningen genomförs beskrivet? 

 
      

7. Är metoden för datainsamling relevant? 
 

      

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt 
beskriven? 

 
      

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 
 

    
 

Resultat 

10. Är det resultat som redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till studiens syfte? 

    

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 

 
      

12. Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet av 
studien? 

 
      

13. Är trovärdighetsaspekter för studien 
diskuterade? 

 
      

 



 

BILAGA 3 
Tabell 4. Kvalitetsbedömningsmall - kvantitativ ansats 

 

    Ja, med 
motiveringen 

att… 

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte 
tydligt formulerat? 

 
      

2. Är eventuella frågeställningar 
tydligt beskrivna? 

 
      

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån 
studiens syfte? 

 
      

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
 

      

5. Är undersökningsgruppen 
representativ? 

 
      

6. Är inklusionskriterier och 
eventuella exklusionskriterier 
beskrivna? 

 
      

7. Är undersökningsmetoden relevant 
i förhållande till studiens syfte? 

 
  

  

8. Är validiteten diskuterad? 
    

9. Är reliabiliteten diskuterad? 
    

10. Är det beskrivet hur den statistiska 
analysen är utförd? 

    

11. Är bortfallet beskrivet? 
    

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 
    

Resultat 

13. Är det resultat som redovisas 
tydligt och relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

 
    

 

Diskussion 

14. Diskuteras den kliniska betydelse 
som studiens resultat kan ha? 

    



 

15. Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av studien? 

 
  

  



 

BILAGA 4 
Tabell 5. Artikelsammanfattning 
 

Författare, publikationsår, studieland Titel Design och 
eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Belvederi, M, M., Ekkekakis, P., 
Menchetti, M., Neviani, F., Trevisani, 
F., Tedeschi, S., Pasqualino, M. L., 
Nerozzi, E., Ermini, G., Zocchi, D. 
Squatrito, S., Toni, G., Cabassi, A., 
Neri, M., Zanetidou, S., & Amore, M.  
2014  
Italien 

Physical exercise for 
late-life depression: 
Effects om symptom 
dimensions and time 
course 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT). 
Kvantitativ 
ansats 

121 deltagare. Ålder 
65–85. 

Träningen övervakas 
med 
hjärtfrekvensmätare 
och utvärderades 
vecka 4, 8, 12 och 24 
med hjälp av Hamilton 
Depression Scale. 

Chi-Square T-tests, 
Growth Curve, 
Analysis (GCA) 

Carneiro, L. S. F., Fonseca, A. M., 
Vieira-Coelho, M. A., Mota, M. P., & 
Vasconcelos-Raposo, J. 
2015 
Portugal 

Effects of structured 
exercise and 
pharmacotherapy vs. 
pharmacotherapy for 
adults with depressive 
symptoms: A 
randomized clinical 
trial.  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Kvantitativ 
ansats 

19 deltagare. 18–65 
år. 

Shapiro- Wilks- metod T-test, MANOVA, 
Cohen's d 

Chum, J., Kim, MS., Zielinski, L., 
Bhatt, M., Chung, D., Yeung, S., Litke, 
K., McCabe, K., Whattam, J., Garrick, 
L., O´Neill, L., Goyert, S., Merrifield, 
C., Patel, Y., & Samaan, Z. 
2017 
Canada 

Acceptability of the 
Fitbit in behavioral 
activation therapy for 
depression: a 
qualitative study 

Deskriptiv 
design, 
kvalitativ 
ansats. 

36 deltagare. Ålder 
18+ 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor 

Tematisk 
innehållsanalys 
med av två utredare 
som baserade 
utredning på 
Grounded theory. 



 

Danielsson, Kihlbom & Rosberg  
2016  
Sverige 

“Crawling out of the 
cocoon”: Patient´s 
experiences of a 
physical therapy 
exercise intervention 
in the treatment of 
major depression. 

Deskriptiv 
design, 
kvalitativ 
ansats 

13 deltagare. 24–62 år Induktiv metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys 
(Graneheim och 
Lundman) 

Hallgren, M., Kraepelien, M., Öjehagen, 
A., Lindefors, N., Zeebari, Z., Kaldo, 
V., & Forsell, Y. 
2015 
Sverige 

Physical exercise and 
internet-based 
cognitive -behavioural 
therapy in the 
treatment of 
depression: 
randomised controlled 
trial 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT). 
Kvantitativ 
ansats 

946 deltagare. 18–71 
år. 

Intervjuer via 
telefonsamtal samt 
ansikte mot ansikte 
och enkäter. 

Statistisk analys, 
parade t-tester med 
Bonferroni-
korrigeringar 

Hallgren, M., Nakitanda, O, A., 
Ekblom, Ö., Herring, P, M., Owen, N., 
Dunstan, D., Helgadóttir, B., Forsell, Y. 
2016  
Sverige 

Habitual physical 
activity levels predict 
treatment outcomes in 
depressed adults: A 
prospective cohort 
study 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT). 
Kvantitativ 
ansats 

629 deltagare varav 
78% svarade på 
frågeformuläret. 18–
71 år. 

Nominella skalor 
användes för att samla 
in data. Frågeformulär 
och poäng 
konverteringsmetod 
för att bedöma vanlig 
fysisk aktivitet. 

Chi-square test, 
ANOVA, t-test. 

Helgadóttir, B., Forsell, Y., Hallgren, 
M., Möller, J., Ekblom, Ö.  
2017 
Sverige 

Long-term effects of 
exercise at different 
intensity levels on 
depression: A 
randomized controlled 
trial 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT) 
med kvantitativ 
ansats 

105 deltagare. 18–67 
år. 

Samtliga deltagare 
träffades individuellt 
en gång per vecka, för 
att kunna överföra 
information från 
pulsklocka till data. 

MADRS, Chi2-test, 
ANOVA 



 

Kerling, A., Tegtbur, U., Gützlaff, E., 
Kück, M., Borchert, L., Ates, Z., Von 
Bohlen, A., Frieling, H., Hüper, K., 
Hartung, D., Schweiger, U., Kahl, K, G. 
2015 
Tyskland 

Effects of adjunctive 
exercise on 
physiological and 
psychological 
parameters in 
depression: a 
randomized pilot trial 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT) 
med kvantitativ 
ansats 

42 deltagare. 
Medelåldern var 44 år 

Läkaren övervakade 
träningsprogrammet 
som bestod av tre 
träningspass per vecka 
ca 45 min. Depression 
mättes med MADRS 
och Becks Depression 
Inventory (BDI II) 

Statistisk analys, 
ANOVA, 
MADRS , T-test. 

Meyer, J. D., Koltyn, K, F., Stegner. A, 
J., Kim, J-E., Cook, D. B. 
2016 
USA 

Influence of Exercise 
Intensity for 
Improving Depressed 
Mood in Depression: 
A Dose-Response 
Study. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT) 
Kvantitativ 
ansats 

24 deltagare. 20–60 
år. 

Deltagarna 
intervjuades först för 
att därefter kunna fylla 
i frågeformulär. Sedan 
blev de testade en gång 
per vecka under 30 
min. Därefter fick de 
uppskatta sin 
depression nivå med 
hjälp av 
skattningsinstrument. 

Statistisk analys, 
ANOVA, Cohen´s 
d 

Searle, A., Haase, A. M., Chalder, M., 
Fox, K. R., Taylor, A. H., Lewis, G., & 
Turner, K. M. 
2014  
England  

Participants’ 
experiences of 
facilitated physical 
activity for the 
management of 
depression in primary 
care. 

Explorativ 
design med 
kvalitativ 
ansats 

19 deltagare, 19–69 
år. 

Djupintervju. Data 
samlades genom att 
intervjua 19 deltagare 
vid fyra månader och 
12 deltagare åtta 
månader senare. 

Innehållsanalys i 
enlighet med 
Grounded Theory  



 

Suterwala, A. M., Rethorst, C. D., 
Carmody, T. J., Greer, T. L., 
Grannemann, B. D., Jha, M., & Trivedi, 
M. H.  
2016 
USA 

Affect Following First 
Exercise Session as a 
Predictor of 
Treatment Response 
in Depression 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT). 
Kvantitativ 
ansats 

118 deltagare. 18–70 
år 

Data samlades genom 
att mäta 
träningsintensiteten 
med Polar 610i 
pulsklocka, samt 
observationer av 
utbildad personal. 

Statistisk samt, 
primära analyser, 
IDS-C 

Toups, M., Carmody, T., Geer, T., 
Renthorst, C., Grannemann, B., & 
Trivedi, M.H. 
2017 
USA 

Exercise is an 
effective treatment for 
positive valence 
symptoms in major 
depression. 

Randomiserade 
kontrollerade 
studie (RTC). 
Kvantitativ 
ansats 

119 deltagare. 18–70 
år 

Blandade modeller, 
slumpmässig 
avlyssning. 

SHAPS, MEI , 
QIDS-C 



 

BILAGA 5  
Tabell 6. Resultatbeskrivning 
 

Författare  Syfte Resultat 

Belvederi, M, M., Ekkekakis, P., 
Menchetti, M., Neviani, F., 
Trevisani, F., Tedeschi, S., 
Pasqualino, M. L., Nerozzi, E., 
Ermini, G., Zocchi, D. Squatrito, S., 
Toni, G., Cabassi, A., Neri, M., 
Zanetidou, S., & Amore, M. 

Syftet var att undersöka om fysisk kvalitet leder till 
förbättring av depression sent i livet 

Resultaten påvisade högre grad av tillfrisknande samt 
snabbare tillfrisknande i gruppen med hög intensitetsgrad. 

Carneiro, L. S. F., Fonseca, A. M., 
Vieira-Coelho, M. A., Mota, M. P., 
& Vasconcelos-Raposo, J. 

Syftet var att utvärdera effektiviteten av en fyra 
månader aerob träningsintervention i en grupp av 
kvinnor hänvisade av psykiatriker.  

Övervakad strukturerad aerob träning kan vara en effektiv 
behandling för kvinnor med depression för att minska 
symtom som ångest och stress och förbättra fysisk kondition. 

Chum, J., Kim, MS., Zielinski, L., 
Bhatt, M., Chung, D., Yeung, S., 
Litke, K., McCabe, K., Whattam, J., 
Garrick, L., O´Neill, L., Goyert, S., 
Merrifield, C., Patel, Y., & Samaan, 
Z. 

Syftet var att förstår hur individer upplever fördelarna 
med Fitbit (aktivitetsarmband) vid en depression och 
hur den fungerar som motivation till att utföra fysisk 
aktivitet.  

Resultaten visade att majoriteten av deltagarna upplevde att 
Fitbit (aktivitetsarmband) var till nytta för deras fysiska 
aktivitet och depression, då de blev mer motiverade att 
utföra fysisk aktivitet och bli mer aktiva. 

Danielsson, Kihlbom & Rosberg. Syftet var att undersöka depressiva personens 
erfarenhet av fysisk träning. 

Resultatet visade på att deltagarna upplevde att även om 
träningen innebar hårt arbete så förbättrades känslan av att 
“leva” och de fick bättre självförtroende, ökad kunskap om 
sin sjukdom, bättre humör. 

Hallgren, M., Kraepelien, M., 
Öjehagen, A., Lindefors, N., 
Zeebari, Z., Kaldo, V., & Forsell, Y. 

Att jämföra effektiviteten av tre åtgärdar vid 
depression: motion, internetbaserad kognitiv 
beteendeterapi (ICBT) samt traditionell behandling 
med terapi. 

De deltagare som var i motion- och internetgruppen 
rapporterade större förbättringar av sin depression i MADRS 
(matlust, oro, sömn, sinnesstämning, 
koncentrationssvårigheter) jämfört med gruppen som hade 
traditionell behandling (läkemedel och psykologisk 
behandling). 



 

Hallgren, M., Nakitanda, O, A., 
Ekblom, Ö., Herring, P, M., Owen, 
N., Dunstan, D., Helgadóttir, B., 
Forsell, Y. 

Syftet var att utvärdera sambandet mellan 
självrapporterade vanliga fysiska aktivitetsnivåer och 
depressionens svårighetsgrad efter en 12-veckors 
intervention. 

Resultatet visade att höga nivåer av fysisk aktivitet minskade 
depressionens svårighetsgrad jämfört med vad låg fysisk 
aktivitet gjorde. 

Helgadóttir, B., Forsell, Y., 
Hallgren, M., Möller, J., Ekblom, Ö.  

Syftet med denna studie var att undersöka de 
långsiktiga effekterna av föreskriven träning för 
personer med mild till måttlig depression, utförda med 
tre intensitetsnivåer under 12 veckor och jämföra 
effekterna med vanlig behandling. Ett andra syfte var 
att bestämma om den fysiska aktivitet som utförts 
under 12 veckor och den 12 månaders uppföljning 
påverkade depressionens svårighetsgrad. 

Studien visade efter 12 månader att personer som genomfört 
lättare träning fick bättre resultat i sin depression än 
grupperna med medel och hög intensitet av fysisk aktivitet. 
Gruppen som genomfört medelträning fick “sämst” effekt i 
depressionens svårighetsgrad. 

Kerling, A., Tegtbur, U., Gützlaff, 
E., Kück, M., Borchert, L., Ates, Z., 
Von Bohlen, A., Frieling, H., Hüper, 
K., Hartung, D., Schweiger, U., 
Kahl, K, G. 

Syftet var att undersöka om fysisk aktivitet skulle 
kunna bli en del av behandlingen på deprimerade 
individer. Ett komplement till vanlig sjukvård för att 
gynna såväl fysiska som psykiska faktorer. 

Resultatet visade att deltagarna som utfört fysisk aktivitet 
upplevde en minskning av sina depressiva symtom efter 6 
veckor. MADRS visade en minskning av ≥50% på de 
deltagare som utfört fysisk aktivitet. 

Meyer, J. D., Koltyn, K, F., Stegner. 
A, J., Kim, J-E., Cook, D. B. 

Syftet var att undersöka om effekten av akut träning 
påverkar den depressiva sinnesstämningen hos en 
grupp vuxna med MDD (Major depressive disorder). 
Och för att se skillnaden mellan akut fysisk aktivitet av 
låg, medel till hög intensitet. 

Resultatet visade att fysisk aktivitet förbättrade 
deltagarnas depressiva symptom som ökad energi, minskad 
trötthet och ångest, ökad glädje samt motivation. 
Deltagarnas symtom minskade 10–30 minuter efter 
genomförd fysisk aktivitet, men visade att effekten är 
oberoende av vilken träningsintensitet som utförts. Deltagare 
som för tillfället inte tog läkemedel mot depression hade i 
början högre depressions poäng jämfört med de deltagare 
som tog läkemedel dagligen, studien visade att dessa två 
grupper slutade på samma nivå efter den avslutade studien. 

Searle, A., Haase, A. M., Chalder, 
M., Fox, K. R., Taylor, A. H., 
Lewis, G., & Turner, K. M. 

Syftet var att undersöka deltagarnas upplevelse av 
fysisk aktivitet mot depression genom att stödja 
individerna. 

Resultaten påvisade att deltagarnas självkänsla förbättras 
och att deras förståelse/kunskap ökade samtidigt  



 

Suterwala, A. M., Rethorst, C. D., 
Carmody, T. J., Greer, T. L., 
Grannemann, B. D., Jha, M., & 
Trivedi, M. H. 

Syfte var att undersöka uttrycket av positiv påverkan 
direkt efter ett akut träningspass i slutet av att det 
första träningspassets genomförande, som en 
förutsägelse för behandlingssvar i den NIMH-
finansierade TrEAD-studien (Treatment with Exercise 
Augmentation for Depression), som genomfördes april 
2003-August 2007. 

Man har sett att fysisk aktivitet är bra för personer med 
depression, här ville man undersöka den direkta effekten av 
personens mående direkt i anslutning till ett genomfört 
träningspass. Deltagarnas skattning på PANAS var mer 
positiva efter genomförd träning vilket visade på god effekt. 

Toups, M., Carmody, T., Geer, T., 
Renthorst, C., Grannemann, B., & 
Trivedi, M.H. 

Syftet var att utvärdera hur fysisk aktivitet påverkar 
positiva symptom på skalorna SHAPS och MEI 

Resultaten påvisade att båda grupperna fick minskade 
symtom av ångest, ökad motivation, ökad energi samt 
känslan av att känna lust och tillfredsställelse igen.Enligt 
skalorna SHAPS och MEI. Både hög och lågintensiv träning 
minskade dessa symtom. 

 


