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Sammanfattning 

Bakgrund: Fysisk aktivitet har i studier kopplats till lindring av psykiska symtom som 

depression, oro, ångest samt en ökning av självupplevd livskvalitet. Vid insjuknande i 

psykossjukdom är det vanligt att drabbas av just ångest och depression. Dessa symtom i 

kombination med biverkningar från läkemedel ökar risken för en mindre hälsosam livsstil och 

fysisk inaktivitet, vilket kan leda till en ond cirkel och allt sämre fysisk och psykisk hälsa. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns några skillnader mellan 

fysiskt hög- och lågaktiva personer med psykossjukdom avseende livskvalitet samt förekomst 

av depression och ångest. Syftet med studien var även att undersöka hur deltagarnas 

motionsvanor ser ut när det befinner sig på en sluten psykiatrisk vårdavdelning.  

Metod: Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie. En enkät bestående av 

demografiska frågor, två skalor om fysisk aktivitet, en fråga om motionsform, en ångest- och 

depressionsskala samt en skala om livskvalitet, delades ut. I studien ingick 19 deltagare och 

svarsfrekvensen var 86 %. Data analyserades med det icke-parametriska testet Mann Whitney 

U-test. Signifikansnivån för samtliga statistiska test sattes till .05.   

Resultat: I analyser med skattningsskalan som mätte aktivitetsnivå överlag sågs signifikanta 

skillnader mellan låg- och högaktiva beträffande livskvalitet, ångest och depression (p=0.012, 

p=0.046, p=0.048). I analyser med skalan som mätte fysisk aktivitet de senaste två veckorna 

sågs inga signifikanta skillnader. 

Slutsatser: Personer med psykossjukdom som är högaktiva skattar sin livskvalitet högre än 

de som inte är det, och de skattar också lägre avseende förekomst av symtom på depression 

och ångest. 
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Abstract 

Background: Physical activity affects the hormonal system by alleviating psychological 

symptoms. There is support that physical activity also has effect on the self-perceived quality 

of life.  Depression and anxiety are common among people with psychotic disorder, and 

combined with side effects from medication the risk of a less healthy lifestyle and inactivity 

increases.  

Aim: The aim of this study was to investigate whether there are any differences between 

those who are more and those who are less physically active when it comes to quality of life, 

depressive symptoms and anxiety symptoms among people with psychosis in a Swedish 

hospital. The aim was also to investigate what the patients’ exercise habits looked like while 

being admitted to the psychiatric inpatient care.     

Methods: This study is a quantitative cross-sectional survey performed in a psychiatric ward, 

specializing in psychosis. The study included 19 participants and the response rate was 86%. 

Data were analyzed using a non-parametric test, Mann Whitney U test. The significance 

levels for all statistical tests were set to .05. 

Results: On the scale measuring physical activity level in general there were significant 

differences between low-and high-level physically active participants regarding quality of life, 

anxiety and depression (p=0.012, p=0.046, p=0.048). On the scale, that measured the level of 

physical activity in the last two weeks, there were no significant differences. 

Conclusions: People with psychotic disorders that are high-level physically active, rate their 

quality of life higher and their symptom levels lower than those who score in the low-level 

regarding physical activity.  
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BAKGRUND 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och icke 

enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet” (Världshälsoorganisationen [WHO], 1948). 

Begreppet hälsa har många definitioner, men WHO:s definition används fortfarande ofta för 

att beskriva vad god hälsa innebär. För att uppnå god hälsa är det viktigt att det finns en 

balans mellan de fysiska, psykiska och sociala delarna i livet, då de påverkar varandra och alla 

spelar en viktig roll för det allmänna välbefinnandet och livskvaliteten (Folkhälsoinstitutet, 

2012; Henriksson & Sundberg, 2008).  

Fysisk aktivitet 

 

Definitionen av fysisk aktivitet är, enligt Folkhälsoinstitutet (2012), kroppens rörelser och 

energiförbrukning som ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktioner. Definitionen 

omfattar kroppsrörelser under både arbete och fritid, och alltså olika nivåer av intensitet och 

svårighetsgrad. Vid fysisk aktivitet sker flera fysiologiska förändringar i kroppen, bland annat 

en ökning av puls, hjärtats minutvolym, andningsfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur, 

och blodcirkulationen till hjärtat och kroppens alla vävnader ökar (Henriksson & Sundberg, 

2008). Dessa förändringar bidrar till att kroppen blir starkare på flera olika vis, och att den 

klarar av påfrestningar bättre. Skelettet och övriga rörelseapparaten med muskler, bindväv och 

brosk blir starkare, lungornas kapacitet ökar och mag-tarmkanalens funktion förbättras. Det 

kardiovaskulära systemet påverkas positivt genom att blodtrycket stabiliseras och blodfetterna 

sänks. Nervsystemet påverkas också, vilket yttrar sig genom förbättrad koordination, balans 

och reaktionsförmåga, även den kognitiva förmågan förbättras. Förbrukningen av energi i 

kroppen påverkas så att kroppen förbränner fett lättare än kolhydrater, vilket leder till 

minskning av kroppsfett. Vissa av kroppens hormoner påverkas, vilket bland annat har positiv 

effekt på kroppens förmåga att hantera insulin. Vidare har fysisk aktivitet visat sig ha en 

effekt på depression, oro och ångest, vilka minskar med ökad grad av fysisk aktivitet 

(Henriksson & Sundberg, 2008). Fysisk aktivitet har även visat sig minska och förebygga 

sömnproblem och ha en positiv effekt på självkänsla (Henriksson & Sundberg, 2008). 

Samtliga dessa positiva effekter som fysisk aktivitet har kan antas ha betydelse för att lindra 

och förebygga flera av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige såsom kardiovaskulära 

sjukdomar, fetma, diabetes typ 2, samt psykisk ohälsa, till exempel depression och olika typer 

av ångestsyndrom (Beebe, Tian, Morris, Goodwin, Allen, Kuldau, 2005; Duraiswamy, 
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Thirthalli, Nagendra & Gangadhar, 2007; Fogarty, Happell & Pinikahana, 2004; Martinsen & 

Taube, 2008; Folkhälsoinstitutet, 2012; Ussher, Stanbury, Cheeseman & Faulkner 2007).  

Psykisk ohälsa och psykossjukdom 

 

Psykisk ohälsa är ett av de stora folkhälsoproblemen, tillsammans med exempelvis 

sjukdomstillstånd i hjärta och kärl samt fetma (Folkhälsoinstitutet, 2012). Psykisk ohälsa 

innebär att personen har nedsatta funktioner som påverkar hens vardag såväl affektivt som 

kognitivt och bidrar till en social och/eller yrkesmässig funktionsnedsättning (American 

Psychiatric Association [APA], 2002). Dessa funktionsnedsättningar kan bero på förändringar 

i själva hjärnstrukturen, neurokemiska/hormonella förändringar eller händelser i en persons 

liv som påverkar tankesättet och därmed funktionen. Ibland finns det dock inga uppenbara 

förklaringar till psykisk sjukdom (Ottosson, 2004).  

Begreppet psykossjukdom omfattar diagnoserna schizofreni, schizofreniformt syndrom, 

schizoaffektivt syndrom, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos, utvidgad psykos 

psykotiskt syndrom orsakat av somatiska sjukdomar, substansbetingat psykotiskt syndrom 

samt psykotiskt syndrom UNS (APA, 2002). Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen, 

och är en allvarlig sjukdom som ofta utvecklas till att bli mer eller mindre kronisk (Svenska 

Psykiatriska Föreningen [SPF], 2009). Det finns en viss överrepresentation hos män bland 

personer med schizofreni, och debuten sker vanligtvis i 20–30-årsåldern men kan drabba 

människor i alla åldrar (SPF, 2009). Symtomen vid schizofreni delas upp i så kallade positiva 

och negativa symtom (APA, 2002). De positiva symtomen är tillägg eller förvrängningar i en 

persons beteende eller upplevelse, som vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal 

och påtagligt desorganiserat eller katatont beteende. Negativa symtom innebär i sin tur att 

egenskaper faller bort ur personens normala beteende, till exempel affektiv avflackning, 

utarmat tankeliv eller viljelöshet. Minst två av ovanstående symtom ska finnas under minst en 

månad över en sexmånadersperiod för att en schizofrenidiagnos ska ställas. Det finns också 

andra kriterier som måste uppfyllas för att kunna bestämma diagnosen. Minst ett viktigt 

område i personens liv, som sociala relationer, arbetsliv eller personlig hygien ska fungera 

betydligt sämre än innan sjukdomsdebuten, och andra diagnoser måste uteslutas, till exempel 

schizoaffektivt syndrom, förstämningssyndrom, substansbetingad psykos, somatisk ohälsa 

eller autism (APA, 2002). Det är dock mycket vanligt att personer med en diagnostiserad 

sjukdom ändå lider av både depression och ångest (Allgulander, 2008). Symtom på 

depression och ångest påverkar den sjukes övriga liv, och gör tillsammans med symtom från 
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grundsjukdomen att personen får svårt att upprätthålla ett normalt liv (Allgulander, 2008; 

SPF, 2009). 

Behandling av psykossjukdomar utgörs framförallt av läkemedel. Dock har även psykoterapi i 

olika former visat sig ha effekt (Allgulander, 2008). Förutom att lindra symtom från 

sjukdomen är det viktigt att tidigt starta rehabilitering i form av socialt stöd från anhöriga, och 

även från samhället, för att patienten ska kunna fungera i samhället och i övriga livet 

(Allgulander, 2008). Antipsykotiska läkemedel medför ett flertal biverkningar, vilka delas in i 

två grupper; akuta och sena (Ottosson, 2004). Exempel på akuta biverkningar är 

parkinssonism, akinesi, akut dystoni samt akatisi. Sena biverkningar kan yttra sig som bland 

annat tardiv dyskinesi och dystoni. Andra sena biverkningar är trötthet, depression samt 

leukopeni. Det förekommer också hormonella och metabola biverkningar som leder till en 

nedsatt metabolism, minskad motorisk aktivitet, ökad aptit samt ökad frisättning av 

tillväxthormon. Kombinationen av dessa leder till att personer med psykossjukdom ofta ökar i 

vikt (Ottosson, 2004). 

Effekter av fysisk aktivitet hos patienter med psykossjukdom 

 

Vid insjuknande i psykossjukdom är det vanligt att drabbas av symtom såsom ångest, 

depression, likgiltighet och passivitet (Martinsen & Taube, 2008; SPF, 2009;). Ofta påverkas 

även självförtroende och självkänsla (Ussher et al, 2007).  Dessa symtom, positiva och 

negativa symtom från psykossjukdomen samt biverkningar av läkemedel ökar tillsammans 

risken för en mindre hälsosam livsstil med rökning, dåliga matvanor och fysisk inaktivitet. 

Dessa livsstilsfaktorer ökar i sin tur risken för många allvarliga sjukdomar, exempelvis 

kardiovaskulära sjukdomar, fetma, diabetes och lungsjukdomar (Daumit, Goldberg, Anthony, 

Dickerson, Brown, Kreyenbuhl, Wohlheiter & Dixon, 2005; Martinsen & Taube, 2008). 

Tillsammans innebär sjukdomssymtom, livsstilsfaktorer och somatisk sjuklighet samt förhöjd 

suicidalitet i längden att personer med schizofreni löper en betydligt större risk för förtidig 

död (Saha, Chant & McGrath, 2007; SPF, 2009). 

Flera studier har visat att personer som lider av psykossjukdom har en lägre nivå av fysisk 

aktivitet än den övriga befolkningen (Daumit, 2005; Galletly, Foley, Waterreus, Watts, Castle, 

McGrath, Mackinnon & Morgan 2012; Koivukangas, Tammelin, Kaakinen, Mäki, Moilanen, 

Taanila & Veijola, 2009; Marzolini, Jensen & Melville, 2008; McLeod, Jaques & Deane, 

2009). Detta beror inte enbart på att de motionerar mindre utan också på att den aktivitet de 
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oftast utför räknas som mindre ansträngande, då promenader och annan vardagsmotion är den 

vanligaste formen av fysisk aktivitet i denna grupp (Daumit et al, 2005; Soundy, Faulkner & 

Taylor, 2007; Ussher et al, 2007).  

Utöver att fysisk aktivitet förbättrar konditionen och minskar BMI finns det också grund för 

att det kan förbättra olika symtom som hör till psykossjukdomen. Detta bekräftas i studier, 

bland annat i en kanadensisk studie (Marzolini et al, 2008) där schizofrenipatienter fick delta i 

ett konditionsträningsprogram. Resultatet visade att kondition och muskelstyrka ökade samt 

att den mentala hälsan förbättrades. I en interventionsstudie från 2005 undersökte Beebe och 

medarbetare hur kroppens totala fettmassa påverkades genom regelbunden fysisk aktivitet hos 

personer med schizofrenidiagnos. Deltagarna delades in i två grupper, en kontrollgrupp och 

en grupp som fick delta i ett 16 veckor långt motionsprogram. Efter de 16 veckorna minskade 

interventionsgruppens totala fettmassa och BMI, och de uppgav också att de hade färre 

symtom av sin psykossjukdom. Fysisk aktivitet i form av lagsport har inte bara tidigare 

nämnda positiva effekter hos personer med psykossjukdom, det förbättrar också kognitiva 

symtom samt utvecklar den kognitiva förmågan. För att delta i gruppsport måste patienten öva 

sin förmåga att förstå regler och andra kontexter i spelet, samt öva sig på att vara en del av det 

sociala samspelet (Takahashi, Sassa, Shibuya, Kato, Koeda, Murai, Matsuura, Asai, Suhura & 

Okubo, 2012). Yoga är en form av fysisk aktivitet som har visat goda resultat avseende 

symtom hos personer med psykossjukdom (Behere, Arasappa, Jagannathan, Varambally, 

Venkatasubramanian, Thirthally, Subbakrishna, Nagendra & Gangadhar, 2011; Duraiswamy 

et al, 2007; Visceglia & Lewis, 2011). Ett antal schizofrenipatienter deltog i en 

interventionsstudie som undersökte effekten av yoga jämfört med fysisk aktivitet i form av 

promenader och styrketräning, båda alternativen används som ett komplement till 

farmakologisk behandling (Duraiswamy et al, 2007). Resultatet visade på en signifikant 

förbättring hos båda grupperna, med avseende på de negativa sjukdomssymtomen, men ingen 

signifikant förbättring sågs gällande positiva symtom. De som utövade yoga hade dock en 

något större förbättring än den andra gruppen. Effekten av yoga som en kompletterande 

behandling har också studerats av andra, där resultatet visat, till skillnad från artikeln av 

Duraiswamy och medarbetare (2007), att yoga förbättrar både positiva och negativa symtom 

(Behere et al, 2011; Visceglia & Lewis, 2011) Även den sociala funktionen förbättrades 

(Behere et al, 2011), samt att deltagare uppgav en ökad livskvalitet (Visceglia & Lewis, 

2011). 
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Studier som undersökt vilka faktorer som personer med psykossjukdom anser hindrar deras 

förmåga och motivation till fysisk aktivitet visar framför allt att det beror på depressiva- och 

negativa symtom. Dock spelar även fetma, fatigue, rökning, andra sjukdomar och dålig 

kondition in. Bristande socialt stöd från anhöriga har också lyfts fram som ytterligare 

bidragande orsak till låg fysisk aktivitet (Galletly et al, 2013; Ussher et al, 2007). Många 

känner sig bekvämare med att träna i hemmet än på ett gym, och en stor del av deltagarna i en 

studie av Ussher och medarbetare (2007) trodde att de skulle träna mer om de hade hjälp av 

en instruktör eller om träningen skulle ske på inrådan av läkare. De uttryckte att de ville öka 

sin fysiska aktivitet, men att motivationen blir sämre under perioder då de känner sig 

nedstämda eller stressade. Patienter som ökat sin fysiska aktivitet uppger att de känner sig mer 

avslappnade, starkare och hälsosammare (Acil, Dogan & Dogan, 2008). Vissa personer i en 

annan studie uppger också att de genom att promenera får hjälp att hantera ångestproblem 

(Soundy et al, 2007). 

Två tredjedelar av alla som insjuknar i schizofreni drabbas också av depression (Allgulander, 

2008). Förutom att fysisk aktivitet har visat sig lindra depressions- och ångestsymtom (Behere 

et al, 2011; Duraiswamy et al, 2007; Marzolini et al, 2008; Scheewe, Backx, Takken, Jörg, 

Kroes, Kahn & Cahn, 2012; Visceglia & Lewis, 2011) har deltagare i flera studier skattat sin 

självupplevda livskvalitet högre efter att ha deltagit i olika slags träningsinterventioner. Detta 

innebär att det även finns stöd för att fysisk aktivitet påverkar livskvaliteten i allmänhet 

(Duraiswamy et al, 2007; Visceglia & Lewis, 2011). 

Ur ett sjuksköterskeperspektiv 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) är 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Eftersom fysisk aktivitet är viktigt framför allt för att 

främja hälsa och förebygga olika sjukdomar (Folkhälsoinstitutet, 2012) är det viktigt att som 

sjuksköterska arbeta för att få patienterna motiverade och medvetna om de positiva effekterna 

fysisk aktivitet har på kroppen och det allmänna välmåendet. 

Dorothea Orem beskriver i sin omvårdnadsteori om begreppet ”egenvård” (Kristoffersen, 

2006). Egenvård innebär de handlingar människan utför för att upprätthålla liv, välbefinnande 

och hälsa. Orem menar att människan normalt sett besitter förmågan att själv identifiera, 

bedöma och handla efter sina egenvårdsbehov. När en person insjuknar, i såväl en somatisk 
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som i en psykisk sjukdom, kan denna förmåga brista. Då är det nödvändigt att som 

sjuksköterska försöka främja normalfunktion, välbefinnande och hälsa genom att hjälpa 

personen att utveckla sin förmåga till egenvård samt kompensera eventuella brister i 

personens egenvårdskapacitet. Sjuksköterskan fungerar således som en slags ställföreträdare. 

För att sjuksköterskan ska kunna vara till hjälp i denna process så måste det finnas en god och 

tillitsfull relation mellan patient och sjuksköterska. Även Joyce Travelbee talar om vikten av 

denna mellanmänskliga relation i sin omvårdnadsteori. Hon menar att kunna uppfylla 

omvårdnadens syfte så måste relationen mellan sjuksköterska och patient bygga på ömsesidig 

förståelse och kontakt (Kristoffersen, 2006). Orem belyser även vikten av goda vanor och 

handlingsmönster som främjar hälsa. För att utveckla kunskap och positiva attityder till hälsa 

och egenvård krävs undervisning och träning. Vården kan också behöva anpassas till 

hälsoproblem, exempelvis olika sorters nedsättning av normal funktion, hälsa eller 

välbefinnande. Beträffande psykospatienter kan detta vara extra viktigt att tänka på då denna 

patientgrupp, på grund av sina symtom såsom vanföreställningar och initiativlöshet, kan ha 

svårt att fatta beslut och identifiera sina egna behov (Kristoffersen, 2006). Sjuksköterskans 

roll som ställföreträdare kan då komma att bli ännu mer betydelsefull. 

Problemformulering 

Fysisk aktivitet är viktigt för att upprätthålla en god hälsa. Det finns stöd för att fysisk 

aktivitet kan lindra psykologiska symtom och förbättra livskvalitet hos psykospatienter. Dock 

finns en del begränsningar i de flesta studier, i form av för litet urval, icke-randomiserat urval 

och att huvuddelen av studierna kommer från andra länder vilket kan medföra svårigheter att 

generalisera resultaten till en svensk population. Oss veterligen har inga eller mycket få 

svenska studier gjorts för att undersöka samband mellan fysisk aktivitet och depression, 

ångest och livskvalitet hos personer med psykossjukdom. 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns några skillnader mellan fysiskt hög- och 

lågaktiva beträffande livskvalitet samt depression och ångest hos psykospatienter på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Syftet var även att undersöka hur deltagarnas motionsvanor 

såg ut när de befann sig på avdelningen.  
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Frågeställningar 

 

1. Finns det någon skillnad mellan fysiskt låg- och högaktiva personer med 

psykossjukdom beträffande grad av livskvalitet?  

2. Finns det någon skillnad mellan fysiskt låg- och högaktiva personer med 

psykossjukdom beträffande förekomst av depressionssymtom? 

3. Finns det någon skillnad mellan fysiskt låg- och högaktiva personer med 

psykossjukdom beträffande förekomst av ångestsymtom?  

4. Vilken form av fysisk aktivitet utövar deltagarna på avdelningen? 

METOD 

Design 

 

Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie, som syftar till att undersöka skillnader 

mellan fysiskt låg- och högaktiva personer med psykossjukdom avseende de variabler som 

beskrivs i ovanstående frågeställningar. 

 

Urval 

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes, och undersökningsgruppen var personer inskrivna på en 

psykosavdelning vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. Datainsamlingen pågick under 

februari och mars 2013. För att inkluderas i studien krävdes det att deltagaren bedömdes ha 

den kognitiva förmågan att delta. De som exkluderades från studien var de som inte talade det 

svenska språket och de som var intagna på avdelningen enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) (Lag om psykiatrisk tvångsvård, 1991:1128). Identifikation av potentiella 

deltagare gjordes av en legitimerad specialistutbildad sjuksköterska. 22 potentiella deltagare 

identifierades under tiden som datainsamlingen pågick, där två tackade nej till deltagande och 

en person fyllde i sin enkät på ett otillräckligt vis som ledde till att den inte kunde analyseras. 

Totalt medverkade således 19 deltagare i studien.  

Under datainsamlingsperioden förändrades förutsättningarna för datainsamling på grund av att 

avdelningen flyttade till nya lokaler. Innan flytten hade avdelningen 12 vårdplatser 

(kommunikation med personal, 130118), och efter flytten hade avdelningen 23 vårdplatser. 

Medelvårdtiden var under datainsamlingstiden cirka 21 dagar, men kunde variera mellan två 



8 

 

dagar till över fyra månader. Innan flytten gavs det möjlighet att vara fysiskt aktiv genom att 

gå ut på promenader, träna på en cross-trainer och spela bordtennis. Efter flytten fanns det 

endast möjlighet att gå på promenader, då cross-trainer och bordtennisbord inte kunde 

användas på grund av tillfällig platsbrist.  

Datainsamlingsmetod 

 

För att få en uppfattning om hur undersökningsgruppen såg ut fick deltagarna först svara på 

sex demografiska frågor om kön, ålder, civilstånd, utbildning, boende och sysselsättning 

(bilaga 1).  

För att mäta självskattad livskvalitet användes The Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

(Diener, Emmons, Larse & Griffin, 1985). Självskattningsskalan SWLS utvärderades av 

Diener och medarbetare 1985, och har visats ha både god reliabilitet och validitet. SWLS 

består av fem påståenden där deltagaren får gradera på en skala mellan 1-7, om hen helt 

avvisar påståendet (1) eller om hen instämmer helt och hållet med påståendet (7). Alla poäng 

räknas ihop till en totalsumma (min=5, max=35), där en låg totalsumma innebär en lägre 

självskattad livskvalitet, och en hög totalsumma innebär en högre självskattad livskvalitet 

(Diener, 1985).  

Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) är ett självskattningsformulär som användes för 

att mäta symtom på depression och ångest (Zigmond & Snaith, 1983). Formuläret består av 

två delskalor: HADS för ångestsymtom (HAD-Å) och HADS för depressionssymtom (HAD-

D). Deltagaren får svara på 14 påståenden, där sju är specifika för ångest och sju är specifika 

för depression. Svaren anges på en likertskala med fyra skalsteg som är 0-3. Svaren räknas 

samman och redovisas separat för varje delskala. 0-6 poäng på HAD-Å innebär ingen 

besvärande ångest, 7-10 poäng innebär mild till måttlig ångest och över 10 poäng innebär 

eventuell förekomst av ångeststörning. 0-6 poäng på HAD-D innebär att personen inte är 

deprimerad, 7-10 poäng innebär nedstämdhet och över 10 poäng risk för depressionstillstånd 

som kan kräva läkarbehandling. HADS har i studier visats ha god validitet och reliabilitet 

(Zigmond & Snaith, 1983), och är även validerat för en svensk population (Lisspers, Nygren 

& Söderman, 1997).  

För att få veta vilken typ av motionsform deltagarna använt sig av under tiden på avdelningen, 

konstruerades en fråga specifikt för denna studie (bilaga 2). De olika svarsalternativen var 

”promenader”, ”cross-trainer” ”pingis” och ”annat”.  Flera svar kunde anges på denna fråga. 
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För att undersöka grad av fysisk aktivitet hos deltagarna användes två olika skalor. På den 

första skalan, som även den konstruerats av författarna specifikt för denna studie, fick 

deltagaren skatta hur fysiskt aktiv hen ansåg sig vara i allmänhet på en numerisk skala med 10 

skalsteg (bilaga 2). I denna skala fanns alltså ingen angiven tidsram. I denna studie räknades 

1-5 på skalan som lågaktivt, och 6-10 poäng som högaktivt.  

Den andra skalan som användes för att mäta fysisk aktivitet var konstruerad av författare till 

en annan studie, och redan validerad (Mattiasson-Nilo, Sonn, Johannesson, Gosman-

Hedström, Persson & Grimby, 1990). På den skalan fick deltagaren svara på hur fysiskt aktiv 

hen hade varit de senaste två veckorna. Skalan var även den numerisk, men med sex skalsteg, 

där varje skalsteg hade en text som beskrev intensitet och motionsform. Deltagarna delades, 

som i skalan som mätte den fysiska aktiviteten i allmänhet, in i två grupper. 1-2 på denna 

skala räknades som lågaktivt, och 3-6 som högaktivt.  

Tillvägagångssätt 

 

För att få tillstånd att genomföra studien kontaktades verksamhetschefen som godkände den 

skriftliga ansökan. Kontakt etablerades med en legitimerad specialistutbildad sjuksköterska på 

avdelningen, som fungerade som kontaktperson och ansvarig för utlämning och insamling av 

enkäter. Innan datainsamlingen påbörjades informerades all inblandad personal muntligt, och 

kopior av projektplanen lämnades på avdelningen för kännedom. De personer som passade för 

att delta i enkäten enligt inklusionskriterierna fick, innan enkäten delades ut, skriftlig (bilaga 

3) och muntlig information om studiens syfte och om vad ett deltagande innebär. I denna 

information framgick att konfidentialitet garanteras samt att ett eventuellt deltagande när som 

helst utan konsekvenser kunde avbrytas. De fick även möjlighet att ställa frågor och att tacka 

nej till deltagande. De ifyllda enkäterna samlades i ett kuvert, vilket förvarades inlåst på 

avdelningen fram till analys.  

Forskningsetiska överväganden 

 

För att genomföra en studie som involverar människor, krävs att vissa etiska överväganden 

gjorts (Codex, 2012). Därför tillfrågades de personer som uppfyllde inklusionskriterierna 

muntligt och skriftligt om vad ett deltagande i studien innebär (bilaga 3). Deltagarna 

informerades både skriftligt och muntligt om att deltagandet var helt frivilligt och att hen 

kunde avbryta deltagandet när som helst utan att drabbas av några konsekvenser. För att 
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säkerställa konfidentialitet tilldelades varje deltagare ett kodnummer, som har använts för all 

insamlad data för den specifika deltagaren. 

Människor med psykossjukdom kan ha symtom som innebär paranoia (APA, 2002), och detta 

skulle enligt författarna kunna påverka deras vilja att vara med i vetenskapliga studier av 

rädsla för vad deras deltagande kan leda till. Dessutom kan de i vissa perioder av sjukdomen 

få nedsatt kognitiv förmåga, och därför ha svårt att tillgodogöra sig information och 

instruktioner (APA, 2002). Av denna anledning lades extra vikt vid tydlighet i muntlig och 

skriftlig information. 

Bearbetning och analys 

 

För att bearbeta resultatet användes statistikprogrammet SPSS. Data analyserades med hjälp 

av det statistiska testet Mann Whitney U-test, och det statistiska värdet presenteras med z-

värde. Denna statistiska analysmetod är baserad på icke-parametrisk statistik och går att utföra 

på data på lägst ordinalnivå och som inte är normalfördelad (Polit & Beck, 2008). 

Signifikansnivån för samtliga statistiska test sattes till .05. Resultaten för frågeställning 1-3 

presenteras i tabeller och löpande text. För att beskriva urvalet och resultatet för frågeställning 

4, användes deskriptiv statistik, som presenteras i tabeller och löpande text. 

RESULTAT 

 

Demografisk data 

 

Demografisk data redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Demografisk data 

n=19 n 

   Medelvärde 39 

   SD 16,965 

Kön  

Kvinna 7 

   Man 12  

Utbildning  

   Grundskola 7  
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   Gymnasium 9  

   Högskola/universitet 3  

Sysselsättning  

   Anställd i arbete 3  

   Studerande 1  

   Arbetssökande 3  

   Sjukskriven 10  

   Annat 2  

Civilstatus  

   Gift/sammanboende 5 

   Ensamstående 10  

   Skild 2  

   Annat 2  

Boende  

   Hyresrätt  3  

   Bostadsrätt 6  

   Eget hus 6  

   Annat 4  

 

Form av fysisk aktivitet under vårdtiden 

 

Formen av fysisk aktivitet redovisas i tabell 2. Den vanligaste motionsformen på avdelningen 

var promenader. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för form av fysisk aktivitet under vårdtiden. På denna fråga kunde 

deltagarna välja flera alternativ. 

Motionsform Frekvens 

n=19  

Promenader 10 

Cross-trainer 3 

Pingis 3 
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Annat 6 

 

Deskriptiv statistik för samtliga variabler 

 

Deskriptiv statistik för de olika skalorna redovisas i tabell 3-5. Deltagarnas resultat på 

livskvalitetsskalan SWLS samt depression- och ångestskalan HADS i jämförelse med skalan 

som mätte hur fysiskt aktiv deltagarna ansågs sig vara i allmänhet redovisas i tabell 6. Den 

högaktiva gruppen skattade sin livskvalitet högre än vad den lågaktiva gruppen gjorde och de 

skattade även lägre på HADS.  Ett Mann-Whitney U-test visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan de båda grupperna i denna skala beträffande alla tre variabler. Samma 

jämförelse gjordes med skalan som mätte hur fysiskt aktiva deltagarna varit de senaste två 

veckorna. Dessa resultat redovisas i tabell 7. De högaktiva har även här skattat sin livskvalitet 

något högre än de lågaktiva, samt skattat depression och ångest lägre. 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för hur alla deltagare (n=19) svarade beträffande samtliga skalor. 

 M SD Range 

SWLS 16,4 8,8 6-33 

HADS-D 8,8  5,0 1-16 

HADS-Å 11,7 4,3 5-19 

Fys. akt. överlag 4,1 1,8 1-7 

Fys. akt. 2 veckor 2,4 1,3 1-6 

 

 

Tabell 4. Denna tabell visar deskriptiv statistik för skalan som mätte hur fysiskt aktiv deltagarna 

(n=19) ansåg sig vara i allmänhet. 

Fys. akt. överlag M 

 

SD Range 

Högaktiva 6,2 0,4 6-7 

Lågaktiva 3,2 1,2 1-5 
 

 

Tabell 5. Denna tabell visar deskriptiv statistik för med skalan som mätte hur fysiskt aktiva 

deltagarna (n=19) varit de senaste två veckorna. 
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Fys. akt. 2 veckor M 

 

SD Range 

Högaktiva 3,4 1,0 3-6 

Lågaktiva 1,5 0,5 1-2 
 

 

Tabell 6. Denna tabell visar deskriptiv statistik samt resultat av Mann Whitney-test för en jämförelse 

mellan skalan som mätte hur fysiskt aktiv deltagarna ansågs sig vara i allmänhet och skalorna 

SWLS, HADS-D samt HADS-Å. 

 

 

Högaktiva Lågaktiva P Z 

Antal (%) 

 

6/19 (31,6 %) 13/19 (68,4 %)   

SWLS M(SD) range  24,2(8,5) range = 10-33 12,8(6,4) range = 6-25 ,012 -2,507 

HADS-D M(SD) range 5,5(5,4) range = 1-15 10,4(4,1) range = 2-16 ,048 -1,992 

HADS-Å M(SD) range 8,6(3,7) range = 5-15 13,1(3,9) range = 5-19 ,046 -1,980 

 

 

Tabell 7.  Denna tabell visar deskriptiv statistik samt resultat av Whitney-test för en jämförelse 

mellan skalan som mätte hur fysiskt aktiva deltagarna varit de senaste två veckorna och skalorna 

SWLS, HADS-D samt HADS-Å. 

 Högaktiva Lågaktiva 

 

P Z 

Antal  9/19 (47,4 %) 10/19 (52,6 %) 

 

  

SWLS M(SD) range 19,0(8,7) range = 7-33 14,0(8,5) range = 6-29 ,177 -1,351 

HADS-D M(SD) range 7,9(5,4) range = 1-15 9,7(4,6) range = 1-16 ,284 -1,071 

HADS-Å M(SD) range 10,6(4,9) range = 5-14 12,7(3,7) range = 7-18 ,436 -,778 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader i livskvalitet samt i förekomst av 

depression och ångest hos personer med psykossjukdom som bedöms vara låg- respektive 

högaktiva. Resultaten visar att deltagarna i den högaktiva gruppen hade en lägre förekomst av 

depression och ångest, och även skattade sin livskvalitet högre. 

Det finns litteratur som stödjer att fysisk aktivitet är viktigt för den allmänna livskvaliteten 

hos människor (Acil et al, 2008; Duraiswamy et al, 2007; Visceglia & Lewis, 2011). 

Beroende på vilken av skalorna om fysisk aktivitet som används i analysen framkommer 

också detta resultat i denna studie. Man tydligt kan se att de som är högaktiva enligt skalan 

som mätte hur fysiskt aktiva deltagarna ansåg sig vara i allmänhet också skattar sin 

livskvalitet högre på SWLS än de som anses vara lågaktiva enligt samma skala. Inget 

signifikant resultat i analyserna med skalan som mätte fysisk aktivitet de senaste två veckorna 

kunde observeras. Anledningen till att det blir ett signifikant resultat med skalan som mätte 

fysisk aktivitet i allmänhet men inte på den som mätte aktiviteten de senaste två veckorna 

skulle kunna tänkas vara att indelningen av hög- respektive lågaktiva gjordes på olika sätt. 

Skalan som mätte fysisk aktivitet i allmänhet delades in genom att dela skalan på hälften, 

medan skalan som mätte den fysiska aktiviteten de senaste två veckorna delades in efter 

medelvärdet. 

Det finns även flera studier som visar på ett positivt samband mellan depression och ångest 

och graden av fysisk aktivitet (Behere et al, 2010; Duraiswamy et al, 2007; Marzolini et al, 

2008; Scheewe et al, 2012; Visceglia & Lewis, 2011). Resultat i föreliggande studie 

överensstämmer med detta. De som var högaktiva enligt skalan som mätte fysisk aktivitet i 

allmänhet skattade också lägre poäng på både HAD-Å och HAD-D än vad de lågaktiva 

gjorde, vilket innebär att de högaktiva upplevde mindre ångest- och depressionssymtom än de 

lågaktiva. Inte heller här sågs något signifikant resultat i analyserna med skalan som mätte 

fysisk aktivitet de senaste två veckorna. Varför inget signifikant resultat sågs för HAD-S kan 

tänkas bero på samma anledning som för SWLS, på grund av indelningen av hög-respektive 

lågaktiva på de båda skalorna som mätte fysisk aktivitet.  

Under frågeställningen som behandlade vilken form av aktivitet deltagarna utförde under 

tiden på avdelningen så dominerade svaret ”promenader”, vilket överensstämmer med tidigare 
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studier (Daumit, 2005; McLeod, 2009; Soundy et al, 2007; Ussher, 2007). Promenader och 

annan vardagsmotion är den vanligaste motionsformen i den berörda patientgruppen, och vad 

det beror på kan diskuteras. Det kan vara att det är det vanligaste sättet att förflytta sig på, att 

det är lättillgängligt och inte kräver för mycket av utövaren. Det kan tänkas att symtomen vid 

psykisk sjukdom kan göra att det blir påfrestande att vistas i miljöer med många människor 

och hög ljudnivå, exempelvis träningslokaler. Efter ”promenader” var ”annat” det andra 

dominerande svaret, där deltagarna bland annat angav dans och meditation som deras 

huvudsakliga fysiska aktivitet. Endast ett fåtal deltagare svarade att de använde sig av cross-

trainer, och detta kan exempelvis bero på att cross-trainern var relativt svårtillgänglig för 

deltagarna då den stod i ett separat rum. Efter flytten fanns inte heller cross-trainern 

tillgänglig på grund av platsbrist, vilket också kan ha påverkat svaren på denna fråga. 

Sjuksköterskans roll i patientens välmående är viktig, i synnerhet vid psykisk sjukdom, då 

patienten själv ofta inte har möjlighet att ta hand om sig själv i samma utsträckning som då 

hen är frisk. Flera omvårdnadsteoretiker har just detta som grund i sina teorier, att man som 

sjuksköterska fungerar som en ställföreträdare för patienten då hen är för sjuk för att ta egna 

beslut (Kristofferssen, 2006). Således har sjuksköterskan en viktig roll för patienter med 

psykossjukdom och deras allmänna välmående, eftersom sjukdomen ofta medför en bristande 

förmåga att ta hand om sig själv på ett bra sätt. Sjuksköterskans uppgift kan vara att bistå 

patienten med information om de fördelar som fysisk aktivitet har för grundsjukdomen och 

kroppen i allmänhet. Sjuksköterskan kan även fungera som ett psykiskt stöd och motivera 

patienten till att motionera och behålla eller skapa en hälsosam livsstil. 

Metoddiskussion 

 

För att genomföra studien användes enkäter. Valet av enkätstudie baserades på att det antogs 

att svarsfrekvensen skulle bli högre genom att deltagarna tilläts vara anonyma i enkäten, 

jämfört med en intervjustudie. Vanliga symtom vid psykossjukdom är, som tidigare nämnts, 

paranoia och vanföreställningar (Ottosson, 2004), och det bedömdes att en enkätstudie och 

den anonymitet som detta innebär skulle kunna vara mer lämplig på grund av detta. En annan 

fördel med att använda enkäter är att det är lättare att replikera studien. Dock är det viktigt att 

ta hänsyn till patientgruppen på andra sätt, som att dessa personer kan ha andra uppfattningar 

om vad livskvalitet innebär. Därför kunde en intervjustudie också varit passande, för att på så 

vis kunna beskriva individuella skillnader och olika uppfattningar av innebörden av 

livskvalitet. 
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Det kan diskuteras vilka deltagare som är benägna att delta i denna typ av studie. Det skulle 

kunna vara så, att de deltagare som mår relativt bra och som redan är fysiskt aktiva, har större 

intresse av att delta. Det går dessutom inte att dra några kausala slutsatser genom att göra 

denna typ av studie, eftersom man inte kan veta om en hög grad av fysisk aktivitet beror på att 

deltagaren inte är deprimerad, har ångest eller anser sig ha en hög livskvalitet, eller vice versa. 

När det gäller de specifika instrument som valdes i enkäten, valdes HADS eftersom det är 

enkelt att förstå och lättadministrerat. HADS är ett validerat och välanvänt instrument 

(Zigmond et al, 1983), och även testat på en svensk population (Lisspers et al, 1997). Dock 

har det, oss veterligen, inte gjorts några studier som validerat instrumentet vad gäller personer 

med psykossjukdom. För att mäta livskvalitet användes SWLS, som i studier har visat sig ha 

god reliabilitet och validitet (Diener et al, 1985). Så vitt vi vet har dock inga studier gjorts för 

att validera skalan med avseende på personer med psykossjukdom. 

För att undersöka fysisk aktivitet valdes två olika instrument, en tidigare validerad skala 

(Mattiasson-Nilo et al, 1990) och en skala som författarna själva utvecklat. Anledningen till 

att två skalor som mätte samma sak valdes, var att de olika skalorna mätte fysisk aktivitet på 

olika sätt. Den första var en VAS-skala som mätte fysiskt aktivitet överlag, och den andra var 

en skala som mätte fysisk aktivitet de senaste två veckorna. Skalan som mätte fysisk aktivitet 

de senaste två veckorna var validerad, men endast på den specifika populationen äldre 

personer och inte personer med psykossjukdom, och bestod av sex skalsteg med en 

efterföljande beskrivning av varje skalsteg.  Det fanns vissa deltagare som blev högaktiva på 

den ena skalan och lågaktiva på den andra och vice versa. Detta ledde till att de hög- och 

lågaktiva grupperna i de två skalorna blev olika stora. Beskrivningen kan ha bidragit till att 

deltagare inte känt igen sig i beskrivningen av aktiviteterna, och därför valt ett annat alternativ 

som stämt bättre överens med deras motionsform. Detta kan ha lett till att deltagare hamnat i 

den lågaktiva gruppen på den ena skalan och den högaktiva på den andra, och vice versa. 

Skalan som författarna själva skapat specifikt för studien visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan grupperna beträffande de tre första frågeställningarna. Analyserna med den 

validerade skalan visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Anledningen till detta 

skulle kunna tänkas vara det faktum att det redan fanns en beskrivning av skalsteget som 

avgjorde svaret, och att den egenkonstruerade skalan gav utrymme för egen tolkning och 

därmed kanske ett svar närmre verkligheten. Dock uppfattar alla individer skalstegen på olika 

sätt, och det är viktigt att ha i åtanke. En anledning till de olika resultaten för de två skalorna, 

kan också vara det faktum att de hög- respektive lågaktiva grupperna blev olika stora på varje 
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skala. På skalan som mätte fysisk aktivitet i allmänhet bestod den högaktiva gruppen av sex 

personer, och den lågaktiva av 13. På skalan som mätte aktiviteten de senaste två veckorna 

bestod den högaktiva gruppen av nio personer respektive 10 i den lågaktiva.  

För att kunna analysera insamlad data användes Mann Whitney U-test, som är ett icke-

parametriskt test för analys av data på lägst ordinalnivå (Polit & Beck, 2008). Fördelen med 

denna analysmetod är att data inte behöver vara normalfördelad eller på intervall- eller 

kvotskala (Polit & Beck, 2008). I studien deltog 19 personer, vilket är ett relativt litet 

deltagarantal för kvantitativa studier, där man vill kunna dra slutsatser och generalisera till 

andra populationer och sammanhang. Fler deltagare hade gett ett bättre underlag för statistiska 

analyser, och hade med stor sannolikhet gjort det möjligt att göra parametriska tester. 

Kliniska implikationer 

Resultaten kan användas till att framhäva vikten av fysisk aktivitet inom vården av personer 

med psykossjukdomar, och därmed ge en grund för utveckling av omvårdnadsinterventioner 

som syftar till fysisk aktivitet. Exempelvis skulle man kunna starta såväl aktivitetsgrupper 

som möjligheter till individuella aktiviteter som patienterna kan delta i under sin vårdtid. 

Slutsats 

 

Det finns flera studier som visar på positiva samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt 

välmående. Denna studie belyser ytterligare dessa samband. Resultaten av studien visar att de 

deltagare som är mer fysiskt aktiva skattar sin livskvalitet högre, och även har lägre förekomst 

av depression- och ångestsymtom. Resultaten indikerar att det finns ett behov av fortsatta 

studier inom området. Den vanligaste motionsformen på avdelningen var promenader, tätt 

följd av övriga aktiviteter. Sjuksköterskans roll i sammanhanget kan delvis vara att bistå 

patienter med information om de positiva effekter fysisk aktivitet har på sjukdomssymtom 

och kroppen i allmänhet, samt vara ett stöd och hjälpa patienten att skapa eller bibehålla en 

hälsosam livsstil. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1.  Demografi 

Bakgrundsfrågor 

Här ber vi dig besvara några frågor om dig själv och din livssituation: 

1. Är du: 

 Kvinna 

 Man 

 Vill ej ange 

 

2. Vilket år är du född?__________ 

 

3. Är du: 

 Gift/sammanboende 

 Ensamstående 

 Skild 

 Änka/änkling 

 Annat__________________________________________________________ 

 

4. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Högskola/universitet 

 Annat__________________________________________________________ 

 

5. Hur bor du? 

 Hyresrätt 

 Bostadsrätt 

 Eget hus 

 Annat -

___________________________________________________________ 

 

6. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

 Anställd i arbete 

 Egen företagare 

 Studerande 

 Arbetssökande  

 Sjukskriven  
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Bilaga 2. Fysisk aktivitet i allmänhet, frågor utformade särskilt för studien. 

Fysisk aktivitet 

1. Hur fysiskt aktiv anser du dig vara på en skala från 1-10, där 1 är inte alls fysiskt 

aktiv, och 10 är mycket fysiskt aktiv? Ringa in den siffra som du tycker stämmer bäst. 

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

2. Vad har du i huvudsak använt dig av för motionsform på avdelningen? 

 Promenader 

 Crosstrainer 

 Pingis 

Annat___________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Informationsbrev. 

Informationsbrev om pågående undersökning på avdelning 121. 

Hej! 

Vi heter Lina och Linn och vi studerar på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet. 

Vi går nu termin 6 och skriver vårt examensarbete om motionsvanor hos patienter som vårdas 

på psykiatrisk avdelning. Därför vore vi tacksamma om du skulle vilja hjälpa oss med detta 

genom att svara på enkäterna som följer med detta brev. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur motionsvanorna ser ut överlag samt under 

vårdtiden, syftet är även att se om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och 

självupplevd livskvalitet, ångest och depression hos patienterna. Resultatet av studien hoppas 

vi kunna bidra till en grund för fortsatt arbete med fysisk aktivitet på avdelningen. 

Enkäterna kommer att delas ut av oss eller av personal på avdelningen. När du har svarat på 

din enkät kommer den att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga obehöriga kommer 

att ta del av dina svar, och att alla svar kommer att förvaras inlåsta på avdelningen. Du 

kommer inte behöva uppge några personuppgifter i enkäten. När alla svar behandlats kommer 

enkäterna att förstöras. 

Att delta i studien är frivilligt och du som väljer att medverka har rätt att avbryta när du vill 

utan att behöva förklara varför. Ditt val av deltagande i studien kommer inte att påverka din 

fortsatta vård eller behandling. Resultatet av studien kommer att presenteras som en 

kandidatuppsats under våren 2013. I uppsatsen kommer det inte framgå vilka som deltagit i 

studien.  

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig! 

 

Linn Gillsäter, xx@student.uu.se 

Lina Pellas, xx@student.uu.se 

 

Handledare: Lisa Ljungman, xx@pubcare.uu.se 

 


