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Sammanfattning   
 

Bakgrund: Många individer känner inte hög livskvalitet och hälsa, och där av ett missnöje 

med sitt välbefinnande. Livskvalitet och hälsan påverkas av att individer inte känner något 

inflytande i samhället och upplever brist på delaktighet och tillgänglighet. Många studier visar 

att fysisk aktivitet och social samhörighet som två faktorer på ökad livskvaliteten och hälsa. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur regelbunden fysisk aktivitet i förening påverkar 

livskvaliteten bland individer med psykisk ohälsa.  

 

Metod: Metoden som används i studien är en systematisk litteraturstudie gjord på 11 

vetenskapliga artiklar både av kvantitativ och kvalitativa studier. Analysmetoden som 

användes var enligt Forsberg och Wengström (2013).  

 

Resultat: Studiens resultat visar att det är tre teman svarar på syftet och det är ökar 

motivation, ökar den sociala samhörigheten och symptomlindrande. Studiens visar att 

regelbunden fysisk aktivitet i förening kan fungera som symptomlindrande och ökar 

livskvaliteten och hälsan, det främjar både den fysiska hälsan men framförallt den psykiska 

hälsan. Den psykiska hälsan påverkas positivt då det skapas socialt umgänge vilket ökar 

motivationen samt skapar nya relationer till andra människor vilket gör att individerna känner 

en delaktighet och får en sysselsättning som uppfattas som meningsfull vilket i sin tur ökar 

självkänslan och välbefinnandet hos individen.  

 

Implikation: Forskning borde fortsätta inom området för att skapa ökad trovärdighet och ge 

uppmärksamhet till regering, kommuner, förbund och föreningar att de borde investeras 

ytterligare för att ge fler människor möjlighet att kunna få tillgång till att kunna utföra fysisk 

aktivitet i förening.  
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Abstract 

 

Background: Many individuals does not feel high quality of life and health, and where the 

unhappiness with their well-being. Quality of life and health are affected by the individuals 

don’t feel any influence on the society and experiencing lack of participation and 

accessibility. Many studies show that physical activity and social connectedness as two 

factors in the increased quality of life and health. 

 

Aim: The aim of this study was to describe how regular physical activity in sports clubs 

affecting quality of life among individuals with mental illness. 

 

Method: The method used in this study is a systematic literature review made of 11 peer 

reviewed articles and both quantitative and qualitative study. The method of analysis was 

according to Forsberg and Wengström (2013). 

 

Results: Our results demonstrate that regular physical activity in association increases quality 

of life and health, it promotes both physical health but especially mental health. The mental 

health is positive as it creates social networks and interactions which increases motivation and 

creates new relationship with other people so that individuals feel participatory and 

meaningfulness, which in turn increases self-esteem and well-being for the individuals. 

 

Implication: Research should continue in the field to increase credibility and give attention to 

government, municipality, associations and societies that they should invest further in order to 

give more people the opportunity to gain access to physical activity in sports clubs. 
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Inledning 

 

Att inte känna tillhörighet och meningsfullhet i livet leder ofta till nedstämdhet och depression 

vilket grundar sig utav olika anledningar och är idag vanligt förekommande (Mandal, 

Ayyagari & Gallo, 2010). Det finns ett tydligt samband mellan depression och den psykiska 

hälsan vilket påverkar livskvalitén i en stor negativ betydelse (Mandal, Ayyagari & Gallo, 

2010). Åhs (2006) beskriver att deprimerade ofta skattar sin hälsa som mycket dålig och att 

det finns en hög risk för både mental och fysisk utmattning. Det framgår även att det finns en 

högre risk för tidig död i samband med sviterna av depression. Åhs (2006) menar att en längre 

depression leder till att individer känner sig psykiskt ohälsa och därmed behöver stöd och 

sysselsättning för att känna en större meningsfullhet i det dagliga livet. Människor med 

psykisk ohälsa får det allt svårare att känna att de får ta del i samhället. Det innebär att de har 

svårt att få ett arbete, känner en hög grad av ensamhet samt att många inte känner en 

tillfredsställelse i vardagen (Åhs, 2006).  Hammel (2004) beskriver att ha något meningsfullt 

att göra under dagen ger livet mål och mening och att meningsfulla aktiviteter bidrar till en 

god insikt om den egna kompetensen samt ökar värdet av vardagen vilket påverkar den 

enskilda individens livskvalitet. Inte känna ensamhet, meningsfullhet och tillfredsställelse är 

något som kan uppnås via deltagande i aktiviteter, vilket bidrar även till utvecklande 

färdigheter, erfarenhet och större självkänsla vilket är bidragande till varför denna 

litteraturstudie genomförs (Eime, Young, Harvey, Charity & Payne, 2013).  

 

Bakgrund 

 

Folkhälsoperspektivet 

 

Idag lever var fjärde person inom EU med psykiska hälsoproblem menar Europa 

kommissionen enligt FRA (2010). Befolkningens psykiska hälsa är en viktig del för att EU 

ska uppnå sina strategiska mål för att skapa utveckling som leder till långsiktigt välstånd i EU 

och stödja EU:s engagemang för solidaritet och social rättvisa och förbättra livskvaliteten för 

EU:s befolkning (Europas gemenskapernas kommission, 2005). Socialdepartementet och SKL 

(socialdepartementet, 2013) satsar för att förbättra stöd till personer med psykisk ohälsa, 

överenskommelsen är att åstadkomma förbättringar för personer med psykisk ohälsa, arbetets 

utgångspunkter är att en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg med 
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god kvalitet, tillgång till arbete och sysselsättning och en möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Enligt FRA (2010) är att den psykiska ohälsan påverkar en persons tankar, kropp, 

känslor och beteende. Problem kan bli allvarliga och ha en stor inverkan på personers 

liv.  psykiska hälsoproblem innefattar allt från depression, biopolära störningar, ADHD, 

ångest och ätstörningar.   

 

Ohälsa hos personer med funktionsnedsättning hör samman med brist på inflytande, 

tillgänglighet och delaktighet som i sin tur minskar livskvaliteten (Socialdepartimentet, 2008). 

Enligt FN´s konvention om mänskliga rättigheter är hälsa en rättighet för alla människor och i 

FN´s standardregler för människor med funktionsnedsättningar så anses delaktighet vara ett 

viktigt inslag för att nå en god hälsa (Socialdepartimentet, 2008). Möller (2012) I Prop. 

(2002/03: 35) anges att det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa förutsättningar 

för god hälsa på lika villkor för alla samhällsmedborgare. Holmgren (2012) framhåller vikten 

av socialt deltagande som en viktig faktor för att uppnå en god folkhälsa. Det har visat sig att 

socialt deltagande har en god hälsoeffekt och motsatt effekt har visats vid lågt socialt 

deltagande vilket då leder till ökad risk för hjärtinfarkt, fysisk inaktivitet och rökning 

(Holmgren, 2012). 

 

Hälsa och livskvalitet 

 

Definitionen av hälsa enligt världsorganisationen (WHO) är att hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 2014). Definitionen av 

livskvalitet enligt WHO (2014) är individens uppfattning om sitt liv med kultur och 

värdesystem i förhållande till individens mål, förväntningar, normer och bekymmer. Det 

innehåller fysisk hälsa, psykiska tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer, 

personliga övertygelser och upplevelsen av den sociala miljön (WHO, 2014).  

     

Den egna individens bedömning av sin livskvalitet påverkas av förändringar i miljön och 

skiftar under tidens gång (Defever, Kesteloot, Coucke, Steeman & Gruwez, 1997). Enligt 

Klockars och Österman (1995) är hälsa som en del av livskvaliteten, de menar att fysisk och 

psykisk hälsa är viktigt för en god livskvalitet men att hälsa kan aldrig vara livsmålet utan ett 

viktigt medel för att nå det man vill med livet. Livskvalitet är väldig betydelsefull och bör 

främjas på samma sätt som hälsa bör främjas menar (Brülde, 2003). Hälsan förknippas ofta 
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till prestation och funktion och livskvaliteten kopplas mer ihop med de personliga 

förhållanden och de tankar som leder till upplevelseaspekten (Kristofferson, 1998). 

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) är ett begrepp som berör individens fysiska, psykiska, 

emotionella och sociala funktioner vilket innebär en multidimensionell upplevelse av hälsa 

och hur hälsan påverkas av sjukdomar, skador och olika typer av behandling enligt (Davies et 

al, 2006).  

     

Enligt Jensen och Allen (1995) är hälsa nära förknippat med välbefinnande, vilket definieras 

som de positiva aspekterna av att finnas till i världen och som påverkas av upplevda 

erfarenheter. Zullig, Valois, Huebner och Drane (2005) menar att kriterier för fysisk och 

mental hälsa behöver utökas och inkludera livskvalitet istället för att bara innehålla avsaknad 

av fysisk och mental sjukdom. Olsson och Olsson (2007) delar in hälsa i fyra olika sorter, den 

fysiska hälsan (kroppsliga hälsotillståndet), psykiska hälsa (mentala hälsan), sociala hälsa 

(relationer och harmoni) och den existentiella hälsan (hantera sin egen identitet och livets 

mening), för att uppnå den “totala hälsan” är alla dessa faktorer viktiga.  

    

    

Livskvalitetsbegreppet gäller hela människan som en helhet, att den subjektiva upplevelsen av 

livskvalitet är av ett högt värde för individen själv och att livskvalitet speglar människans grad 

av lycka enligt Nordenfelt (2009). En glad människa har en hög grad av livskvalitet och en 

olycklig människa har en låg grad av livskvalitet, människan kan leva ett lyckligt liv om de 

innersta önskningarna är uppfyllda eller om de kommer att uppfyllas (Nordenfelt, 2009). 

 

     

Psykisk ohälsa 

 

En person som har svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa 

begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid framöver och de 

här svårigheterna är på grund av en psykisk störning, då lider personen av psykiskt 

funktionshinder/ohälsa enligt Nationell psykiatrisamordning (2006). Sorg, besvikelser och 

tillfälliga humörssvackor är del som människor behöver handskas med under perioder i livet, 

under längre perioder med nedstämdhet, känsla av meningslöshet och hopplöshet är däremot 

associerat till depressionssjukdomen enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 



4 
 

(2004). Lundin och Mellgren, (2012) menar att en psykisk störning eller begränsning i miljön 

som orsakar uppkomsten av en psykisk ohälsa. Vidare förklarar de att psykos, ADHD, autism, 

biopolär sjukdom eller svår depression är vanliga definieringar på psykisk ohälsa men att 

psykisk ohälsa också kan vara bristande motivation, koncentrations svårigheter, 

tillbakadragenhet, en störd verklighetsuppfattning eller kognitiva funktionsnedsättningar 

(Lundin & Mellgren, 2012). 

 

Leufstadius och Argentzell (2010) tar upp att många individer med psykisk ohälsa ofta är utan 

en meningsfull sysselsättning samt att det ofta strävar efter att hitta en sysselsättning som 

skapar dagliga rutiner för att uppnå ett normalt liv. Ungefär en tredjedel av världens 

ungdomar uppfyller kriterierna för att ha en psykisk störning, pojkar har högre 

beteendestörningar och flickor har mer humör och ångest störningar (Merikangas, Nakamura, 

& Kessler, 2009).  Nyboe och Lund (2013) menar att det finns ett tydligt samband mellan 

psykiska störningar och fysisk inaktivitet, de betonar också vikten av fysisk aktivitet när det 

gäller behandlingar av psykiska störningar och rehabiliteringar. Personer med psykisk ohälsa 

har väsentliga svårigheter som gör det svårt för dem att leva ett självständigt liv, och 

personerna har svårt att sköta sin hälsa och formella relationer vilket ofta leder till missbruk 

av alkohol och droger enligt Socialstyrelsen (2012). Personer som lever med psykisk ohälsa 

har högre odds att vara missnöjda med sitt liv jämfört med personer med lägre psykisk ohälsa 

(Lee & Browne, 2008).  

 

Fysisk aktivitet 

 

I en studie av Barnes, Howie, McDermott och Mann (2013) visar att hela 79,6 % är 

överviktiga eller feta bland vuxna intellektuella funktionshindrade och att 23,7 % av dessa är 

rekommenderade fysisk aktivitet. Studien visade att dessa individer rapporterade att 53,7 % 

av deras fysiska aktivitet bestod av promenader och 26 % rapporterade att de inte var fysisk 

aktiva alls (Barnes, Howie, McDermott & Mann, 2013). Callaghan (2004) framhåller tränings 

effektivitet på den psykiska hälsan, och menar att det funnits en vetskap i historien om träning 

och fysiska aktivtetens betydelse för att förhindra sjukdom och främja hälsan. 

 

Enligt Mangerud, Bjerkeset, Lydersen och Indredavik (2014) har människor med psykisk 

störning tre gånger ökad risk för lägre nivå av fysisk aktivitet jämfört med människor utan 
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psykisk störning, de deltar också tre gånger så lite i både lag och individuell idrott jämfört 

med ungdomar utan psykisk störning. Mangerud, Bjerkeset, Lydersen och Indredavik (2014) 

också att de individer med affektiva störningar var mest fysisk inaktiva och de som led av 

ätstörningar var de individer som var mest fysiskt aktiva. de Wit et al. (2010) rapporterar ett 

samband mellan psykiska störningar och minskad fysisk inaktivitet hos vuxna personer. 

Fysisk inaktivitet är en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes 

och dessa är vanligt förekommande hos individer med psykisk ohälsa (Nyboe & Lund. 2013). 

 

Richardson et al. (2005) påstår att användning av fysisk aktivitet för att främja både psykisk 

och fysisk hälsa bland personer med allvarlig psykisk sjukdom har en sund grund. Människor 

som lider av psykisk ohälsa har ofta dålig fysisk hälsa och fysisk aktivitet bidrar till att 

förbättra livskvaliteten för personer med allvarlig psykisk sjukdom genom att lindra psykisk 

och social funktionsnedsättning (Richardson et al. 2005). Wolff et al. (2011) tar upp att fysisk 

aktivitet och motion har visat sig att både förebygga och fördröja uppkomsten av flera 

psykiska störningar samt att det även har en terapeutisk effekt i olika grupper av psykiska 

störningar. På en psykologisk nivå bidrar fysisk aktivitet till flera olika förändringar såsom 

förbättrad kroppsschema, ändrade hälsoattityder och beteenden, erfarenhet av behärskning, 

social förstärkning och förbättrade coping färdigheter (Wolff et al. 2011). Shor och Shalev 

(2014) menar att personer med psykisk ohälsa är betydligt mindre fysiskt aktiva än 

befolkningen i övrigt samt att deltagande i fysisk aktivitet kan vara avgörande för att minska 

de riskfaktorer och hälsoproblem som kan uppstå.  

 

Föreningslivets påverkan 

 

Vella, Cliff, Magee och Okely (2014) rapporterar att större psykologiska problem upplevs av 

barn som inte utövat idrott eller hoppat av från idrotten upplever både större sociala och 

känslomässiga problem, det finns också en skillnad på barn som utövar organiserad idrott och 

barn som inte utövar organiserad idrott. Det finns många fördelar med att delta i lagidrott det 

vanligaste är ökad välbefinnande och minskad ångest och stress (Eime, Young, Harvey, 

Charity & Payne, 2013). I en tvärsnittstudie som har gjorts på kvinnor från landsbygden i 

Australien tyder den på att de kvinnor som deltar i en idrottsförening får mer stärkta 

hälsoeffekter än de kvinnor som inte är aktiva inom en idrottsförening (Eime, Harvey, Brown 

& Payne, 2010). Enligt Miller och Hoffman (2009) är det skillnad på hälsoresultaten hos 
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personer som har objektivt kontra subjektivt idrottsengagemang. Idrottare har högre fysisk 

funktion, allmän hälsa, social funktion och mental hälsa än vad individer som inte idrottar har 

(Snyder et al. 2010). Att delta i sport/idrott har en positiv inverkan på det subjektiva 

välbefinnandet och välbefinnandet är ännu större om man möjliggör social interaktion 

(Downward & Rasciute, 2010).  

 

Problemformulering 

Många individer som lever med någon typ av psykisk ohälsa känner ett missnöje med sin 

livskvalitet och hälsa. Personer med psykisk ohälsa känner ofta att de inte har något större 

inflytande i samhället och upplever brist på delaktighet och tillgänglighet. Individer som lider 

av psykisk ohälsa upplever ofta att de inte har en meningsfull sysselsättning. Personer med 

psykisk ohälsa känner ofta av trötthet och ångest vilket bidrar till att de inte utövar fysisk 

aktivitet lika mycket som individer utan psykisk ohälsa. Individer med psykisk ohälsa 

undviker ofta att inleda nya relationer vilket hindrar att skapa sociala nätverk där de kan 

känna sig delaktiga och tillgängliga. En meningsfull sysselsättning där individer känner 

delaktighet och tillgänglighet kan uppnås inom föreningar med fysisk aktivitet.   

  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur regelbunden fysisk aktivitet i förening påverkar 

personer med psykisk ohälsa. 

 

Metod 

 

Metoden som användes för att besvara syftet i denna uppsats var en systematisk 

litteraturstudie och uppsatsen utgår från Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av 

metoden systematisk litteraturstudie. Genomförandet delades upp i olika steg, det första steget 

var att definiera problemområdet, steg två var att formulera frågor som författarna vill ska bli 

besvarade. Vidare hämtades data in genom vetenskapliga artiklar som togs fram genom olika 

sökstrategier, en viktig del i sökningen är sökorden och vilken databas som används för att få 

fram relevanta artiklar som kan besvara frågeställningarna. De lämpliga artiklarna 



7 
 

analyserades och kvalitetsbedömdes för att lägga grund för resultatet och diskussionen 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

Urval  

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de var skrivna på engelska och peer reviewed, samt att 

de var publicerade mellan år 2008 och 2014. Ytterligare ett krav på artiklarna var att de 

byggdes på empiriska studier och att studierna var gjorda på vuxna (över 18 år). Artiklarnas 

krav var att innehålla personer med psykisk ohälsa.   

  

Exklusionskriterierna var att översiktsartiklar inte granskades, samt studier som innehåller för 

få deltagare (minst 10st). Studier som var gjorda på personer med cancer, hiv, reumatism eller 

ryggsmärtor användes inte till resultatet. 

   

Datainsamling 

 

Sökningsprocessen skedde vid ett och samma tillfälle med sökord som var relevanta till 

studiens syfte. Sökningen gjordes i databasen PubMed och sökorden var: health, Quality of 

life, psychosocial health, mental health, team, sports clubs, participation, mental disability, 

anxiety, depression, physical activity, inclusion, "participation in group", och public health. 

Mesh-term som användes i alla sökningar med fler än ett ord var: and.  
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Tabell 1, Artikelsökning 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genomläst

a abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

Pubmed 17/11-

2014 

“Quality of life” 69787 0 0 0 

Pubmed 17/11-

2014 

“Quality of life”, participation 2276 0 0 0 

Pubmed 17/11-

2014 

“Quality of life”, participation, 

depression 

304 15 1 0 

Pubmed 17/11-

2014 

“Quality of life”, participation, 

depression, team 

10 10 1 0 

Pubmed 17/11-

2014 

“Quality of life”, participation, 

“mental health”, team 

9 9 1 1 

Pubmed 17/11-

2014 

“Quality of life”, participation, 

“mental health”, “sports club” 

1 1 1 1 

Pubmed 17/11-

2014 

Depression, participation, “mental 

health” 

159 42 3 2 

Pubmed 17/11-

2014 

“Associaion activity”, “mental 

health”, “quality of life” 

72 10 1 1 

Pubmed 17/11-

2014 

“Mental health”, “physical activity”, 

team 

2 2 1 1 

Pubmed 17/11-

2014 

Activity, inclusion, “mental health” 18 18 1 1 

Pubmed  17/11-

2014 

“sport clubs” 25 12 3 2 

Pubmed 17/11-

2014 

“Mental health”, exercise, depression 178 48 4 3 

Summa 

 

12 

 

 

Databearbetning och Kvalitetsgranskning 

 

När sökningen var avklarad hade 12 artiklar plockats ut. Artiklarna lästes igenom och 

kvalitets granskades enligt Olsson och Sörensen (2011) bedömningsmall för 

kvalitetsbedömning. Av de 12 artiklar valdes alla 12 ut och finns i kvalitetsgranskning matris 

se bilaga 1. Artiklarna har bedömts enligt Olsson och Sörensen (2011) 

kvalitetsgranskningsmall i tre olika nivåer, hög kvalitet, medel och låg kvalitet. För att 
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klassificera artiklarna bedömdes de genom många delfrågor för abstrakt, introduktion, syfte, 

metod, resultat, diskussion, slutsats. Delfrågorna hade en poängsats med 0,1, 2 och 3 poäng, 

där 0 poäng var låg eller att svar saknades och 3 poäng var god/bra eller väldigt utförligt svar. 

När alla delfrågor var svarade, adderades alla poängen och räknades sedan om till procent 

jämfört med totalpoängen. Där efter delades artiklarna in i de olika bedömningars grader, där 

grad 3 var 60-69%, grad 2 70-79% och grad 1 var 80-100%. Om en artikel inte nådde upp till 

60 % exkluderades den, bland de 12 artiklarna var det en som exkluderades. Grad 1 visade 

hög kvalitet, grad 2 medel kvalitet och grad 3 låg kvalitet. 

 

Dataanalys 

 

De utvalda artiklarna lästes igenom enskilt i sin helhet för att skapa en förståelse av innehållet 

och kunna samla in relevant data utifrån syftet med studien. Efter det samlades data in 

tillsammans för att besvara syftet och dela in det i olika teman. De olika temana delades in i 

rubriker och underrubriker i uppsatsens resultatdel. De olika teman som användes var ökad 

livskvalitet, ökad social gemenskap och förbättrad psykisk ohälsa. Till sist gjordes en 

sammanfattning av data i de olika temana för att besvara studiens syfte.  

 

Etik 

 

Med tanke på att denna studie vänder sig till en känslig och utsatt grupp i samhället kommer 

det endast användas artiklar som granskats av en etisk kommitté. De artiklar som använts i 

denna studie har valts ut genom peer reviewed i databaserna, vilket innebär att det har blivit 

granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter för att på så sätt veta att de är etiskt 

försvarbara. Att skriva om psykiskt funktionshinder är av etiska skäl känsligt men genom att 

ha godhetsprincipen samt rättviseprincipen som drivkraft i denna studie förhåller den sig god 

ur en etisk synpunkt.  
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Resultat 

 

Genom bearbetning och analys av textmassan skapad från de utvalda granskade artiklarna 

framkom tre stycken tema områden. Första temat är ökad livskvalitet och med det innebär vad 

som bidrar till att personen välbefinnande. Andra temat är ökad social gemenskap och här 

beskrivs vad som ökar känslan av delaktighet och tillgänglighet. Det tredje temat är förbättrad 

psykisk hälsa och beskriver vad som främjar den psykiska ohälsan genom fysisk aktivitet i 

förening.  

 

Ökad livskvalitet 

 

I en studie av Pearsall, Hughes, Geddes & Pelosi (2014) om hälsoprogram i grupp för 

individer med psykisk ohälsa för en sundare livsstil och högre livskvalitet var alla deltagarna 

positiva till att det upplevt en förbättring i sin hälsa och en bättre livkvalitet efter fysisk 

aktivitet i grupp. Det framkommer i Pearsall, Hughes, Geddes & Pelosi (2014) studie att 

personer är mer villiga att delta i grupper för att göra en förändring till att vara hälsosammare, 

få en sundare livsstil och öka livskvalitet jämfört med personer som inte vill var med i 

grupper. Resultat som framkommer ifrån (Le Cook, Carson och Alegria, 2010, Casanas et al., 

2012) är det beskrivet att individer som deltagit i social grupp hälsoprogram har en bättre 

psykisk hälsa och bättre livskvalité jämfört med personer som inte deltagit i social grupp 

hälsoprogram samt att det visade ett statistiskt signifikant resultat på att gruppstöd vid psykisk 

ohälsa ökar livskvalitén över kort sikt och att den bibehålls under långsikt.  

 

I en studie gjord av Gisladottir, Matthiasdottir och Kristjandottir (2013) (Brumby et al., 2013) 

har de kommit fram till att de som praktiserar idrott i en förening själva klassade det egna 

fysiska tillståndet bättre samt att de var mer benägna att tro att deras psykiska tillstånd var bra. 

Det visade sig också att deltagarna som praktiserade idrott i en förening var mer positiva inför 

framtiden då de hade en hög tilltro till att få ett arbete och ett gott liv (Gisladottir, 

Matthiasdottir & Kristjansdottir, 2013). Även Brumby et al. (2013) menar att det är enklare att 

vara aktiv om träningen sker i grupp och att det finns ett schema att följa som bestämmer hur 

träningen ska bedrivas. Casanas et al. (2012) har genomfört en studie på individer med 

psykiska sjukdomar och funktionshinder och kommit fram till att deltagande i grupp har en 
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positiv effekt på framförallt kort sikt hos individer med mild depressions symptom där 

effekterna påvisar en förbättrad livskvalité. 

 

I en studie som Eime, Harvey, Brown och Payne (2010) gjort undersöks vilka faktorer som 

påverkar att en individ utför fysisk aktivitet. De olika grupper som utför fysisk aktivitet som 

studien undersökte var idrottsförening, gym grupper och vandrare, deltagarna i en 

idrottsförening visar en tydlig faktor jämfört med vad gym grupper och vandrare visade och 

den faktorn som är högre hos individer i idrottförening var livskvalitet (Eime, Harvey, Brown 

& Payne, 2010). Individerna som gjorde förändring i sin fysiska aktivitet genom gruppträning 

kände ökat välbefinnande och livskvalitet, dock kunde inte studien bevisa om det var den 

fysiska träningen, vikt minskningen eller gruppsammanhållningen som ökade livskvaliteten 

(Wojcicki et al., 2012) (Brumby et al., 2013).  

 

Wojcicki et al. (2012) studie visade att individer som tränade i grupp också hade positiva 

förändringar i self-efficacy, fysisk hälsostatus och mental hälsa. Gisladottir, Matthiasdottir 

och Kristjansdottir (2013) menar att de som utövar idrott i en förening med tillhörande grupp 

oftast är under ledning av instruktörer eller tränare och bygger på metoder som leder till goda 

hälsoresultat som påverkar livskvalitén. Brumby et al. (2013) har genomfört en interventions 

studie på människor med psykisk ohälsa på landsbygden i Australien där syftet var att öka den 

fysiska aktiviteten bland dessa individer och kommit fram till att deltagande i motionsgrupper 

ger ökade nivåer av fysisk aktivitet, tillföljd ökat välbefinnande.  

 

Ökad social gemenskap 

 

Att vara aktiv på ett socialt engagerat sätt genom att skapa relationer till andra individer även 

om det inte är att föredra för alla kan bidra till psykiskt välbefinnande med konkreta bevis för 

hälsorelaterad livskvalité (Eime, Harvey, Brown & Payne 2010). Resultatet visar att 

deltagande i föreningsdriven idrott är förknippat med högre nivåer av psykisk hälsa och 

tillfredsställelse samt att det resulterar i förbättrad social samhörighet, socialt stöd, livs 

tillfredsställelse och självkänsla (Eime, Harvey, Brown & Payne 2010). Wojcicki et al. (2012) 

beskriver att den fysiska aktiviteten ger ett ökat engagemang som ger med sig 

aktivitetsrelaterade förmåner samt att deltagarna uttryckte en stor glädje i att få social 

erfarenhet genom att vara fysisk aktiv gemensamt med andra individer. Eime, Harvey, Brown 
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och Payne (2010) menar att de som är idrottsligt aktiva inom en förening påvisar en större 

tillfredsställelse än de som endast var aktiva genom promenader. 

 

Pearsall, Hughes, Geddes & Pelosi (2014) resultat i intervjuerna var att personer som var 

fysisk aktiva i grupp upplevde bättre psykisk hälsa än de som var aktiva på egen hand och 

individer som var mindre benägna till fysisk aktivitet upplevde sämre psykisk hälsa. I 

Lasalvia, et al. (2013) studie var resultatet att 37 % deltagarna som levde med psykisk ohälsa 

och/eller depression att de avstod från att inleda en personlig relation på grund av att inte visa 

sin depression eller psykiska ohälsa tillföljd av det minskade livskvaliteten. Suija et al. 

(2013), (Pearsall, Hughes, Geddes & Pelosi, 2014) menar att fysisk aktivitet, särskilt i grupp 

är en god metod för att förebygga depressiva symptom, samt att de kombinerar goda effekter 

på både fysisk och psykisk hälsa. Pearsall, Hughes, Geddes & Pelosi (2014) resultat i 

intervjuerna var att personer som var fysisk aktiva i grupp upplevde bättre psykisk hälsa än de 

som var aktiva på egen hand och individer som var mindre benägna till fysisk aktivitet 

upplevde sämre psykisk hälsa. 

 

Förbättrad psykisk hälsa 

 

En studie som visar att det är viktigt för personer med psykisk ohälsa att träna är Helmich et 

al. (2010), Patten, Williams, Lavorato och Bull, 2013), Suija et al. (2013) och Wojcicki et al. 

(2012). Helmich et al. (2010) studie och menar att det finns växande bevis för att träning kan 

användas som förebyggande och rehabiliterade insatser vid behandling av depressioner. 

Patten, Williams, Lavorato och Bull (2013) menar att personer som deltar i fritids fysisk 

aktivitet minskar risken till övergång till låg hälsorelaterad livskvalitet med 70%. Fysisk 

aktivitet var betydande faktor till hög hälsorelaterad livsstil i alla tester som gjorde i studien 

(Patten, Williams, Lavorato och Bull, 2013). Wojcicki et al. (2012) tar upp den vikt som 

individer lägger på fysisk aktivitet kan påverka sambanden mellan, och förändringar inom 

tillhörande hälsorelaterade utfall, dock är bevisen begränsade och föga övertygande. Studien 

visade förändringar i hälsoresultat, det vill säga funktionella begränsningar och livskvalitets 

indikationer liksom förändringar i psykosociala faktorer (Wojcicki et al, 2012).  

 

Ytterligare en studie som bekräftar är Suija et al. (2013) som menar att fysisk aktivitet är en 

förebyggande åtgärd mot psykisk ohälsa oavsett om den fysiska aktiviten. Eime, Harvey, 
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Brown och Payne (2010) beskriver att flera forskare menar att det finns starka argument för 

att fysisk aktivitet är avgörande för den psykiska hälsan. Helmich et al. (2010) menar att de 

exakta mekanismerna hur motion påverkar hjärnan inte är helt klarlagda men de observerade 

antidepressiva åtgärder av motion är starka nog att det redan kan användas som behandling av 

depressioner. Den observerade beteendemässiga och biologiska påverkan av träning på 

depressioner tyder på att det inducerar samma neurobiologiska förändringar som antidepressiv 

läkemedelsbehandling, dock finns det inga uppgifter om varaktighet, incidens eller typ av 

motion för att användas som behandling. Motion har visat sig påverka immunförsvaret och 

verkar spela en viktig roll i relationen mellan immunfunktion och depressioner (Helmich et al, 

2010).  

 

Suija et al. (2013) studie visar tydliga tecken på att fysisk muskelträning är associerat till 

depressiva symptom och att fysisk konditionsträning är förknippat med förbättrade depressiva 

symptom. Suija et al. (2013) menar att fysisk aktivitet är särskilt fördelaktigt beteende på 

grund av de kombinerade effekterna på både fysisk och psykisk hälsa och att fysisk aktivitet 

med efterföljande god kondition ger oundvikligen potentiella fördelar med mycket få 

uppenbara risker vilket ökar och bibehåller hälsa och livskvaliteten. De som fick organiserade 

motionsprogram att tillgå hade enklare att upprätthålla träningsnivåerna och därmed blev mer 

aktiva på sin fritid vilket gav önskvärd effekt till en ökad nivå av livsglädje och livskvalité 

(Brumby et al, 2013). 

 

Diskussion 

 

Diskussionen delas in i två delar och presenteras i en metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen redovisar litteraturstudiens tillvägagångs sätt vid insamling av data, vilka 

svagheter studiens design har haft och vilka begränsningar som varit. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet av de utvalda vetenskapliga artiklarna, och svagheter kring det.  

   

Resultat diskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva hur regelbunden fysisk aktivitet i förening påverkar 

livskvaliteten bland individer med psykisk ohälsa. Huvudresultatet delas in i tre olika teman, 

Ökad livskvalitet, ökad social gemenskap och förbättrad psykisk hälsa. Resultatet av 
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symptomlindrande är att fysisk aktivitet är bra för både fysiska och psykiska hälsan och fysisk 

aktivitet i grupp/lag är bättre för den fysiska och psykiska hälsan. Fysisk träning är också 

relaterad till fysiskt och psykiskt välbefinnande. Resultaten i temat ökar motivationen är att 

det är enklare att motivera sig till att ändra livsstil på grund av psykisk ohälsa om det sker 

tillsammans med andra individer, på så sätt ökar även den sociala samhörigheten. Vilket 

resulterade i att nya relationer skapades och nära umgänge med andra individer öka 

välbefinnandet och den psykiska hälsan. 

 

Personer som lever med psykisk ohälsa har högre odds att vara missnöjda med sitt liv jämfört 

med personer med lägre psykisk ohälsa (Lee & Browne, 2008). Pearsall, Hughes, Geddes & 

Pelosi (2014) menar att individer är mer villiga att förändras till sundare livsstil om det sker i 

grupp. Det är även något som Le Cook, Carson och Alegria (2010) har tagit fasta på då de 

beskriver att deltagande i grupp hälsoprogram ger en ökad livskvalité jämfört med personer 

som inte är med i olika program. Genom att delta i föreningsdriven aktivitet oavsett vad det är 

så är det enklare att förändra livstilen. Förmodligen beror det på att varje enskild individ har 

svårt att hitta den motivation som krävs för att på egen hand ta itu med de problem som 

psykisk ohälsa för med sig. Jones, Kimberlee, Deave och Evans (2013) menar att 

gruppbaserade aktiviteter är förknippade med förbättringar i hälsa och välbefinnande eftersom 

de som upplever en dålig hälsa känner ett socialt missnöje. Tillsammans med andra individer 

ökar motivationen till att få en bättre psykisk hälsa, en bidragande faktor till detta att varje 

individ inspirerar den andre och så vidare (Pearsall, Hughes, Geddes & Pelosi, 2014), det är 

med andra ord enklare att motivera sig om det sker i grupp även om de exakta orsakerna till 

ökad motivation inte är helt klarlagda.  

 

Att fysisk aktivitet är bra för välmåendet och dess efterföljande fördelar är väl känt och det är 

en god bidragande orsak till att vara fysisk aktiv. För att börja vara fysisk aktiv krävs det en 

motivation och resultatet tyder på att motivationen ökar om det sker i grupp. Att just fysisk 

aktivitet är att föredra för individer med psykisk ohälsa har olika anledningar, Gisladottir, 

Matthiasdottir och Kristjansdottir (2013) menar att de som utövar idrott i förening är mer 

positiva inför framtiden och att de själva klassade sitt eget tillstånd högt. Även Wojcicki et al. 

(2012) framhäver de positiva förändringar som gruppträning för med sig då det ger bättre self-

efficacy, fysisk hälsostatus och mental hälsa. De är goda anledningar till att vara fysisk aktiv i 

förening eftersom det leder till en högre tilltro till framtiden vilket tidigare inte varit fallet 

bland individer med psykisk ohälsa samt att dess fysiologiska fördelar även är en god 



15 
 

bidragande faktor till ett ökat välmående. Att framtidsvisionen förändras genom att praktisera 

idrott i förening är en viktig åtgärd för att minska det psykiska lidandet som människor med 

psykisk ohälsa lider av (Kirkcaldy, Shepard & Siefen, 2002). 

 

Tidigare data där Leufstadius och Argentzell (2010) säger att personer med psykisk ohälsa 

ofta känner sig utan en meningsfull sysselsättning. I ny data menar Brumby et al. (2013) att 

det är enklare att vara fysisk aktiv om träningen sker i grupp och förening där det finns 

scheman och ledare som bestämmer träningen och Casanas et al. (2012) visar att deltagande i 

grupp har en positiv effekt på individer men psykisk ohälsa, framförallt ger det resultat på 

kort sikt men visar också att det bibehåller och ökar livskvaliteten på långsikt. Resultatet visar 

att det är enklare att delta i fysisk aktivitet om den sker i grupp. Det finns fler studier som 

bekräftar detta, dock är det få studier som visar att det ger effekt på kort sikt vilket kan 

ifrågasätta trovärdigheten på det resultatet. Dock bör personer med psykisk ohälsa delta i en 

förening där de utför fysisk aktivitet eftersom att det främjar hälsan även om det inte är 

bevisat med säkerhet att det sker en förbättring på hälsa och livskvaliteten på kortsikt så är det 

bevisat att det ger ett ökat välbefinnande.  

 

Tidigare känd data menar Mangerud, Bjerkeset, Lydersen och Indredavik (2014) att individer 

med psykisk ohälsa deltar tre gånger mindre i föreningar med lag jämfört med personer som 

inte lider av psykisk ohälsa. Resultat bekräftar tydligt att förenings idrott inte bara är bra för 

den fysiska aktiviteten som deltagarna utför utan också det sociala nätverket som skapas. Två 

tydliga bevis på det är att deltagande i föreningsdriven idrott är förknippat med högre nivåer 

av psykisk hälsa och tillfredsställelse, det förbättrar också den sociala samhörigheten, socialt 

stöd, livs tillfredsställelse och självkänsla enligt Eime, Harvey, Brown & Payne (2010) och att 

deltagarena i en förening med fysisk aktivitet uttryckte stor glädje att få social erfarenhet 

genom att utföra fysisk aktivitet med andra som Wojcicki et al. (2012) menar. Än tydligare 

blir det av resultatet i Pearsall, Hughes, Geddes & Pelosi (2014) studie som visar att den 

psykiska hälsan var bättre på individer som utförde fysisk aktivitet i grupp jämfört med 

individer som var fysisk aktiva på egen hand. Detta gör att resultatet ger ett trovärdigt svar, 

flera studier visar tydliga tecken på den sociala samhörighetens betydelse för den psykiska 

hälsan och att ingen artikel i studie resultatet talar emot eller ifrågasätter trovärdigheten på 

resultaten kring den sociala samhörighetens betydelse. En ny studie av Kim, Yamada, Heo & 

Han (2014) bekräftar att deltagare i olika föreningar med fysisk aktivitet upplever att det 

skapas och främjar sociala interaktioner med andra deltagare och utvecklar intima relationer. 
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Flera studier visar samma resultat vilket gör att det blir mer trovärdigt att fysisk aktivitet som 

utförs i grupp är bra för den psykiska hälsan. Det skapas relationer inom gruppen som kan 

underlätta vardagen då individerna känner att de har någon att diskutera och umgås med även 

utanför den träningen som sker i grupp. 

 

Eime, Young, Harvey, Charity & Payne (2013) anser att det fördelar med att delta i lagidrott 

är ökat välbefinnande och minskad ångest och stress. Det bekräftas vidare av Sabiston et al. 

(2013) som menar att deltagande i lagsporter förbättrar hälsa och välbefinnande för individer 

med måttlig till höga depressionssymptom och psykisk ohälsa. Enligt Suija et al. (2013) är 

fysisk aktivitet i grupp en god metod för att förebygga depressiva symptom. Vilket visar att 

fysisk aktivitet i grupp borde rekommenderas till personer med depressiva symptom, men det 

finns en annan studie som visar ett resultat som kan ge lite problematik till det och det är 

resultatet av Lasalvia et al. (2013) som menar att 37 % av personer som lider av depression 

avstår från att starta nya relationer till nya individer. Det resultatet kan göra det svårt att få 

personerna med depressiva symptom att ta kontakt med en förening och börja träna med andra 

individer. Där av försvinner mycket av trovärdigheten på att resultatet ska fungera helt fullt ut 

och därmed ska det riktas en viss kritik mot studiens resultat.  

 

Kokko (2014) visar att idrottsföreningar ofta erbjuder en hälsofrämjande miljö, miljön är både 

hälsosam och välkommande. Individerna får tillgång och förutsättningar att förbättra och 

bibehålla sin hälsa både mentalt och fysiskt menar Kokko (2014). Helmich et al. (2010) 

menar att träning kan användas som rehabiliterade och förebyggande insatser mot bland annat 

psykisk ohälsa. Wojcicki et al. (2012) beskriver att fysisk aktivitet både förändrar och 

påverkar hälsan samt att det sker förändringar i psykosociala faktorer. De resultaten visar att 

fysisk aktivitet hjälper mot den ohälsa som individer allt för ofta upplever, att fysisk aktivitet 

fungerar som en rehabiliterade och förebyggande insats är därmed en god metod för att 

försöka uppnå en god ihållande hälsa. Att det är förebyggande tros avspegla sig utav olika 

anledningar, främst de förändringar som sker i det psykosociala då de framkallar en god effekt 

eftersom det bidrar till ett större socialt nätverk om träningen sker i grupp. Det är även något 

som stämmer överens med tidigare fakta som Wolff et al. (2011) presenterar genom att 

påpeka att fysisk aktivitet på en psykologisk nivå bidrar till förändringar till följd av ändrade 

hälsoattityder och beteenden samt förbättrade cooping färdigheter. Att träning och motion 

leder till ett ökat välmående kan ha att göra med att människor ökar sin egen tilltro till deras 

egen kapacitet vilket känns som en viktig aspekt för att kunna uppnå en god självuppskattad 
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hälsa. Det bidrar också till personlig utveckling som utgör en central roll för att få till 

förändringar i hälsostatusen. Resultatet i studien visar att individer med psykisk ohälsa känner 

en missnöjdhet i det dagliga livet och därmed kan motion i synnerhet med andra individer 

bidra till att få känna glädje och få komma i andra tankar och även om det bara är för en kort 

period så ger det en lindrande effekt på de symptom som psykisk ohälsa för med sig.  

 

Individer som sysslar regelbundet med fysisk aktivitet präglades av en lägre ångest och 

depressionsnivå, samt att de visar en mycket mindre social beteendehämning än sina mindre 

aktiva motsvarigheter (Kirkcaldy, Shepard & Siefen, 2002). De mekanismer som gör att 

träning kan fungera som symptomlindring är inte helt klarlagda men både Helmich et al. 

(2010) och Suija et al. (2013) menar att fysisk aktivitet har en lindrande effekt på depressiva 

symptom vilket är vanligt förekommande bland individer med psykisk ohälsa. Att träning har 

liknande effekt som läkemedel är endast av positiv betydelse eftersom det dels är ett billigare 

alternativ samt att det ger fysiologiska fördelar som motverkar sjukdomar och därmed ger en 

lindrande effekt på symptomen som kan uppstå. Viss kritik skall dock riktas till resultatet 

eftersom det framhäver vikten av fysisk aktivitet som är väl känt, men det finns ingen fakta 

om vilken varaktighet eller incidens som påverkar om träningen har en symptomlindrande 

effekt vilket kan ifrågasätta trovärdigheten.  

 

Metod diskussion 

 

Studien har genomförts som en litteraturstudie på kvantitativa och kvalitativa studier. Det 

valdes både kvalitativa och kvantitativa studier för att få ett så genomarbetat resultat som 

möjligt och för att öka pålitligheten. Kvalitativa studier valdes för att få en djupare förståelse 

av mänskliga upplevelser som sedan kunde appliceras till det presenterade resultatet. 

Kvantitativa studier valdes för att få en tydlig bild över resultatet kring utvalda faktorers 

påverkan. Artikelsökningen har gjorts via databasen pubmed då den har ett brett 

kunskapsområde inom människan hälsofaktorer, titlar och abstrakt lästes igenom för att få en 

bild om att det handla om rätt område och stämde överens med studiens syfte. Artiklarna som 

valdes ut i sökning på pubmed och sökorden som användes ansågs tillräckligt bra för att inte 

använda någon mer databas, dock riktas en kritik till att det bara använts en databas och inte 

flera olika för att få bredare data insamling vilket kan ha påverkat utgången av resultatet och 

kan påverka studiens trovärdighet. De artiklar som ansågs vara användbara i resultatet 
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hämtades ut i fulltext för att läsas igenom och genom gå kvalitetsgranskning. Det var totalt 

12st artiklar som kvalitetsgranskades och det var 11 stycken som användes i resultatet 

eftersom det ansågs att en artikel inte uppnådde granskningskriterierna enligt Olsson och 

Sörensen (2011) detta för att inte skada överförbarheten och trovärdigheten. Av de 11 

artiklarna som användes i resultatet hamnade sex stycken artiklar på grad 1 och fem stycken 

artiklar på grad 2, att använda artiklarna av grad 2 kvalitet påverkar trovärdigheten men 

ansågs vara goda och relevanta för att använda i resultatet. Vid analysen av de 11 artiklarna 

framkom tre olika teman vilka är ökad livskvalitet, ökad social gemenskap och förbättrad 

psykisk hälsa. De tre teman beskriver vilka faktorer som främjar den psykiskaohälsan. 

Artiklarna som plockades ut var publicerade mellan 2008-2014 eftersom vetenskapen är en 

färskvara och det sker ständig utveckling inom hälsa- och sjukvård. 2008 ansågs vara en bra 

gräns då resultat var både tillräckligt modernt och tillräckligt många artiklar för att få ett bra 

och trovärdigt resultat. Inga artiklar har samma författare detta var av en slump, vilket gjorde 

vi kunde jämföra fler olika studiers och forskares resultat och få ett mer trovärdigt resultat. I 

studiens resultat artiklar är ingen från Sverige vilket kan göra resultat mindre trovärdigt, dock 

är artiklarnas studier utförda i länder som liknar Sverige både socialt, ekonomiskt och till 

miljön i stora delar (Finland, Island, Australien, Kroatien, Spanien, Tyskland, Italien, USA, 

Kanada och Storbritannien). 

 

Konklusion 

 

Studiens resultat visar att personer som lider av psykisk ohälsa och deltar regelbundet med 

fysisk aktivitet i förening ökar livskvalitén och hälsan, det främjar både den fysiska hälsan 

men framförallt den psykiska hälsan. De tre teman som utgör resultatet är ökar motivationen, 

ökar den sociala samhörigheten och symptomlindrande. Den psykiska hälsan påverkas i 

positiv bemärkelse då det skapas ett socialt umgänge vilket ökar motivationen till att få till en 

förändring i hälsan för att motverka psykisk ohälsa. Det skapas även nya relationer till andra 

människor vilket gör att individerna känner en delaktighet och får en sysselsättning som 

uppfattas som meningsfull vilket i sin tur ökar livskvalitén och välbefinnandet hos individen. 

Den fysiska aktiviteten främjar också den psykiska hälsan då det ökar självkänslan hos 

individerna med psykisk ohälsa vilket visar sig ha en lindrande effekt på de symptom som 

psykisk ohälsa bidrar med. 
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Implikation  

 

Med tanke på de hälsofrämjande effekterna fysiska aktiviteten bidrar med känns det viktigt 

och motiverande att ytterligare forska och arbeta för att personer med psykisk ohälsa ska få 

bättre förutsättningar till ökad fysisk aktivitetsnivå. Forskning bör fortsätta bedrivas och 

utvecklas inom området för att skapa ökad trovärdighet och ge uppmärksamhet till regering, 

kommuner, förbund och föreningar att de borde investeras ytterligare för att ge fler människor 

möjlighet att få tillgång till att kunna utföra fysisk aktivitet i förening eftersom resultaten som 

framkommit har visat sig vara hälsofrämjande och hjälpande för alla de individer som lider av 

psykisk ohälsa. 
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Bilaga 1 

Tabell 2.  Översikt för kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna från datainsamlingen (se tabell 1).    

Grad 1 = *, Grad 2 = **, Grad 3 =*** 

 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig  

Kvalitet 

Gisladottir, 

T.L. 

Matthiasdottir, 

A. & 

Kristjandottir, 

H. 

The effect of 

adolescents' 

sports clubs 

participation on 

self-reported 

mental and 

physical 

conditions and 

future 

expectations. 

Att undersöka 

sambandet av att 

deltaga i 

idrottsklubbar 

och fysiska och 

psykiska 

förutsättningar. 

Kvantitativ 

studie, 10987 st 

studenter som 

svarat via 

enkäter. 

Att de som 

deltog i 

föreningsdriven 

idrott klassa sin 

hälsa mycket 

bättre än andra. 

** 

Helmich, I. 

Latini, A. 

Sigwalt, A. 

Carta, M.G. 

Machado, S. 

Velasques, B. 

Ribiero, P. & 

Budde, H.  

Neurobiological 

Alterations 

Induced by 

Exercise and 

Their Impact on 

Depressive 

Disorders. 

Syftet med 

denna studie var 

att granska (1) 

den fysiologiska 

förhållandet 

mellan fysisk 

aktivitet och 

depressioner och 

(2) den 

potentiella 

neurobiologiska 

förändringar 

som induceras 

av träning som 

kan leda till 

lindring av 

psykiska 

sjukdomar som 

depression. 

Data samlades 

in om 

förhållandet 

mellan motion 

och depression 

från 1963 till 

2009. 

Observerade 

antidepressiva 

åtgärder av 

motion är starka 

nog att det kan 

användas som ett 

alternativ till 

nuvarande 

medicinering vid 

behandling av 

depressioner. 

** 

Iezzoni, L.I. Eliminating 

health and 

health care 

disparities 

among the 

growing 

population of 

people with 

disabilities. 

Undersöka 

skillnader i 

hälso- och 

sjukvårdstjänster 

bland människor 

med 

funktionshinder. 

Angavs ej Personer med 

funktionshinder 

är mer benägna 

att rapportera om 

dålig 

självupplevd 

hälsa. 
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig  

Kvalitet 

Lasalvia, A. 

Zoppei, S. Van 

Bortel, T. 

Bonetto, C. 

Cristofalo, D. 

Wahlbeck, K. 

Bacle, S.V. Van 

Audenhove, C. 

van Weeghel, J. 

Reneses, B. 

Germanavicius, 

A. Economou, 

M. Lanfredi, M. 

Ando, S. 

Sartorius, N. 

Lopez-Ibor, J.J. 

& Thornicroft, 

G. 

Global pattern 

of experienced 

and 

anticipated 

discrimination 

reported by 

people with 

major 

depressive 

disorder: a 

cross-sectional 

survey. 

Undersöka om 

upplevd 

diskriminering 

är relaterad till 

klinisk 

historia. 

Tvärsnitt 

undersökning i över 

35 länder på 

individer över 18 år. 

Diskriminering 

relaterat till 

depression 

fungerar som 

ett hinder för 

social 

delaktighet. 

* 

Le Cook, B. 

Carson, N. & 

Alegria, M. 

Assessing 

racial/ethnic 

differences in 

the social 

consequences 

of early-onset 

psychiatric 

disorder. 

Bedöma 

utgången av 

tidig debut av 

psykisk 

störning. 

Kvantitativ metod 

där 5839st personer 

var med i 

undersökningen. 

Att det finns ett 

identifierat 

samband 

mellan tidig 

debut av 

psykisk 

störning och 

negativa 

sociala resultat. 

** 

Patten, S.B. 

Williams, J.V. 

Lavorato, D.H. 

& Bulloch, A.G. 

(2013). 

Recreational 

physical 

activity 

ameliorates 

some of the 

negative 

impact of 

major 

depression on 

health-related 

quality of life. 

Syftet med 

studien var att 

avgöra om 

fysisk aktivitet 

på fritiden kan 

lindra en del 

av denna 

negativa 

påverkan av 

depression. 

Longitudinell kohort 

studie.  

Datakällan för 

studien var den 

kanadensiska 

National Population 

Health Survey 

(NPHS). NPHS har 

samlat in uppgifter 

från ett 

representativt kohort 

av 15.254 

kommuninvånare. 

Proportionellt odds 

och linjära 

regressionsmodeller 

användes. 

Fritids fysisk 

aktivitet verkar 

för att förbättra 

en del av 

nedgången i 

hälsa relaterat 

till livskvalitet. 

Fysisk aktivitet 

kan vara en 

effektivt 

förebyggande 

strategi för 

detta tillstånd. 
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig  

Kvalitet 

Pearsall, R. 

Hughes, S. 

Geddes, J & 

Pelosi, A. 

Understanding 

the problems 

developing a 

healthy living 

programme in 

patients with 

serious mental 

illness: a 

qualitative 

study. 

Denna studie 

undersökte 

problemen med 

att ett hälsosamt 

livs program för 

individer med 

psykisk 

sjukdom. 

En kvalitativ 

grounded theory 

metod där 30 

individer 

rekryterades till att 

delta. 

Att personer med 

psykisk sjukdom 

inte vill delta i 

hälsoresulterade 

program. 

* 

Suija, K. 

Timonen, M. 

Suviola, M. 

Jokelaionen, 

J. Järvelin, 

M.R. & 

Tammelin, 

T. 

The 

association 

between 

physical 

fitness and 

depressive 

symptoms 

among young 

adults: results 

of the 

Northern 

Finland 1966 

birth cohort 

study. 

Syftet med 

studien var att 

fastställa 

sambandet 

mellan fysisk 

kondition och 

depressiva 

symtom hos 

unga vuxna. 

Kohort studie. 

Studiepopulationen 

bestod av 5497 

män och kvinnor, 

medlemmar i 

Norra Finland 

årskull 1966 

Resultaten indikerar 

att låg nivå av 

uthållighetskapacitet 

av muskler är 

förknippad med hög 

nivå av depressiva 

symptom hos båda 

könen. Den fysiska 

aktivitetsnivån är 

omvänt samband 

med förekomsten av 

depressiva symtom 

hos unga vuxna. 

** 

Wojcicki, 

T.R. Szabo, 

A.N. White, 

S.M. Mailey, 

E.L. Kramer, 

A.F. & 

McAluey, E. 

The perceived 

importance of 

physical 

activity: 

associations 

with 

psychosocial 

and health-

related 

outcomes. 

Syftet med 

studien var att 

bedöma i vilken 

utsträckning att 

delta i en 12-

månaders 

träningsprogram 

ändrat graden 

av vikt på äldre 

vuxna med 

fysisk aktivitet 

som hjälp. 

Intervention. 

Deltagare söktes 

genom 

tidningsannonser. 

179 äldre vuxna 

deltagare. 

146 deltagare 

lämnade 

fullständiga data. 

Regelbundet 

deltagande i fysisk 

aktivitet kan positivt 

påverka den 

upplevda betydelsen 

av själva beteendet. 

Konsekvenserna av 

sådana ändringar på 

fysisk aktivitet 

relaterade utfall 

förbli osäkert. 
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig  

Kvalitet 

Brumby, S. 

Chandrasekara, 

A. Kremer, P. 

Torres, S. 

McCoombe, S. 

& 

Lewandowski, 

P. 

The effect of 

physical activity 

on 

psychological 

distress, cortisol 

and obesity: 

results of the 

Farming Fit 

intervention 

program. 

Studien 

utvärderar 

effekterna av 

ökad fysisk 

aktivitet på 

övervikt, 

hälsobeteenden 

och psykisk 

hälsa i 

viktorianska 

jordbruks män 

och kvinnor. 

Longitudinell 

kontroll-

intervention 

studie.    Kvasie

xperimentell 

design. 

Använde 

bekvämlighet 

urval. 

Ökad fysisk 

aktivitet visade 

sig ha positiv 

effekt av fetma 

för män och 

kvinnor på 

bondgårdar, 

men påverkade 

inte mentala 

hälsoåtgärder 

eller 

kortisolsekreniv

åer. 

* 

Casanas, R. 

Catalán, R. del 

Val, J.L. Real, J. 

Valero, S. & 

Casas, M. 

Effectiveness of 

a psycho-

educational 

group program 

for major 

depression in 

primary care: a 

randomized 

controlled trial. 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

effektiviteten av 

att deltaga i 

interventions 

program för att 

lindra 

depressioner. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie på 246 

deltagare över 

20 år. 

Att 

interventioner 

för att lindra 

depressioner är 

effektiva på 

både lång och 

kort sikt. 

* 

Eime, R. 

Harvey, J. 

Brown, W. & 

Payne, W. 

Does sports club 

participation 

contribute to 

health-related 

quality of life? 

Syftet med 

denna studie var 

att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

livstillfredsställe

lse hos kvinnor 

som deltar i tre 

kontrasterande 

former av fysisk 

aktivitet: 

Förenings idrott, 

gym aktivitet 

och 

promenader. 

Tvärsnittsstudie, 

På 818 kvinnor 

som bor på 

landsbygden 

Victoria, 

Australien.  Kvi

nnorna 

plockades ut 

genom 

slumpmässig 

tillfrågade vid 

tennis och 

netball klubbar, 

kommersiella 

offentliga gym 

och en etablerad 

vandringsled 

runt en sjö. 

Även om 

tvärsnitts 

forskning inte 

kan fastställa 

orsakssamband, 

tyder resultat på 

att deltagande i 

förenings idrott 

kan förstärka 

hälsoeffekterna 

av fysisk 

aktivitet. 

* 
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