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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Depression är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna i Sverige. Egentlig 
depression delas in i tre nivåer vilket är lindrig, medelsvår och svår egentlig depression. 
Generellt lider individen av nedstämdhet och minskat emotionellt engagemang. 
Behandlingsmetod i form av fysisk aktivitet har visat sig ha ett potentiellt samband med 
psykisk hälsa. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden vid egentlig depression är huvudsakligen 
att stödja individen till att göra förändringar som bidrar till hälsa. 
Syfte: Syftet var att undersöka hur individer med mild till måttlig depression upplever fysisk 
aktivitet som behandling.  
Metod: En litteraturgenomgång som har följt stegen som är beskriven i SBU:s handbok. Tio 
artiklar syntetiserades i en metasyntes som inspirerades av Timulak (2009).  
Resultat: I resultatet presenterades ett övergripande tredje nivåns tema som var Egenvård.  
Temat löper som en röd tråd i de inkluderande artiklarna. Fyra andra nivåns teman framtogs 
med rubrikerna: Utförande av fysisk aktivitet inger en ökad känsla av nöjdhet, Fysisk aktivitet 
som behandling kan leda till en känsla av autonomi och kan upplevas som ett realistiskt 
alternativ till konventionell behandling, Upplevelsen av fysisk aktivitet som behandling är 
beroende av individens motivation och Fysisk aktivitet som behandling fungerar som 
distraktion från negativa tankar. 
Slutsats: Varje individ var unik liksom deras upplevelse av att leva med depression. Därför är 
det viktig att hälso- och sjukvården erbjuder behandlingsalternativ, kunskap och involvera 
individen i sin behandling. Sjuksköterskan har därför en viktig roll för att motivera individen 
till att göra en beteendeförändring. 
Nyckelord: Autonomi, behandling, depression, egenmakt, fysisk aktivitet och motivation. 
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Inledning 

Depression är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna i Sverige (Hallgren et al., 2015) 

och anses vara ett stort folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 2017). I Sverige drabbas 

upp till 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i vuxen ålder någon gång i livet 

av en depression (Socialstyrelsen, 2016). Att depressionen är återkommande är vanligt 

(Dunner, Blier, Kellner, Pollack, Thase & Zajecka, 2007). Majoriteten av individer som 

diagnostiserats med depression drabbas av minst en ytterligare depressionsepisod senare i 

livet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2004).  

 

Det finns flera evidensbaserade behandlingsformer vid mild till måttlig depression. I Sverige 

används olika evidensbaserade behandlingsformer (Socialstyrelsen, 2016) såsom 

beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT), (Lemmens et al., 2015), 

elektrokonvulsiv behandling (ECT) (Moody & Clark, 2000) och farmakologisk behandling 

(Licht, Penninx & Geus, 2012). Trots att flera behandlingsmetoder har god effekt för att 

behandla depression (Socialstyrelsen, 2016) är det flera individer som är obehandlade, 

underbehandlande (SBU, 2008), felbehandlande eller erhåller en behandling som inte ger 

önskad effekt (SBU, 2004).  

 

I sjuksköterskans profession ingår det att vägleda och stötta individer med psykisk ohälsa till 

goda levnadsvanor, såsom fysisk aktivitet för att främja individens hälsa (Socialstyrelsen 

2011). Behandlingsformerna som används inom hälso- och sjukvården fokuserar trots detta 

sällan på individens levnadsvanor som fysisk aktivitet eller på individens egna resurser. 

Forskning finns som talar för ett potentiellt samband mellan depression och fysisk aktivitet, 

där fysisk aktivitet tyckts ha en positiv inverkan vid depression (Sarris, O’Neil, Coulson, 

Schweitzer & Berk, 2014). Det har gjorts ett stort antal kvantitativa studier som undersöker 

effekten av fysisk aktivitet som behandling hos individer med mild till måttlig depression. 

Dock har endast ett fåtal kvalitativa studier gjorts på hur individen upplever detta, därför 

behövs det studier som studerar detta.   
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Bakgrund 

Depression 

Nedstämdhet, minskat intresse, minskad livslust, sömnstörningar, ångestsymtom och/eller 

ökad/minskad aptit under minst två veckor är vanliga kännetecken vid egentlig depression 

(World Health Organization [WHO], 2017). Egentlig depression delas in i tre nivåer vilket är 

lindrig, medelsvår och svår egentlig depression (Socialstyrelsen, 2016). För att diagnostisera 

depression bör fastställda kriterier uppfyllas. Det finns två olika diagnossystem ICD-10 The 

international classification of diseases (WHO, 2016) och DSM-5 Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders. DSM-5 används främst inom forskning (American Psychiatric 

Association [APA], 2014). Som ett som bedömningsinstrument för att fastställa psykiatriska 

diagnoser. Minst fem av följande symtom ska ha förekommit under två veckors period för att 

diagnosen egentlig depression ska kunna ställas (nedstämdhet eller minskat intresse måste vara 

ett av symtomen):  

1. Nedstämdhet under större delar av dagen   

2. Tydlig minskat intresse eller minskad glädje  

3. Stor viktnedgång eller viktuppgång  

4. Sömnstörningar 

5. Psykomotorisk agitation eller hämning  

6. Bristande energi  

7. Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor  

8. Minskad koncentrationsförmåga  

9. Återkommande tankar på döden (ibid.).   

 

Att leva med egentlig depression 

Vid lindrig depression är kriterierna för egentlig depression uppfyllda men individen har endast 

få och milda symtom (Socialstyrelsen, 2016). Lindrig egentlig depression påverkar individens 

vardagsliv en aning, men individen kan fortfarande utföra vardagssysslor som att gå i skolan 

eller att jobba. Vid medelsvår depression är det flera symtom hos individen och symtomen 

varar längre. Vid svår depression är flera diagnoskriterier uppfyllda och individen har ett flertal 

symtom. Individen har även stora svårigheter att klara av dagliga aktiviteter, sitt vardagsliv och 

livskvalitén är mycket nedsatt (ibid.). Generellt lider individen av nedstämdhet och minskat 

emotionellt engagemang till största delen av dagen (APA, 2014). Individens vardag påverkas 

till följd av diagnosen genom att individen kan ha svårigheter med att delta i samhällslivet, 



 

8 
 

sysselsättningar och i den sociala gemenskapen. Symtomen hos individen kan upplevas så 

påtagliga och svåra att de medför en nedsatt funktion eller att individens vardag domineras av 

livsleda, negativa tankar om sig själv och suicidtankar (Herlofson, Ekselius, Lundin, 

Mårtensson & Åsberg, 2016). Upplevelse definieras som individens grund för 

självmedvetenhet och medvetenhet. Med upplevelse avses i det här arbetet ett fenomen som 

individen själv frambringar och som är högst individuell (Eriksson, 1987). 

 

Behandling 

Det finns ett flertal olika typer av behandlingar som används inom den kliniska praktiken vid 

depression (Socialstyrelsen, 2016). KBT och IPT är två typer av psykoterapeutisk behandling 

i form av samtal. Dessa samtal bör omfatta 15–20 behandlingstimmar för att uppnå effekt vid 

depression. Samtalen kan ske individuellt, i par eller i grupp. Fokus vid psykoterapeutisk 

behandling ligger på att behandla beteendeproblem, tankesätt och relationer som har ett 

samband med depressionen. ECT är en annan typ av behandlingsform som ges under narkos 

och fullständig muskelavslappning. ECT används vid svåra depressioner och har visat sig ha 

en snabb och god effekt. En annan behandling är farmakologisk behandling i form av 

antidepressiva läkemedel. Preparaten som används i störst utsträckning är tricykliska- och 

serotoninåterupptagshämmande-preparat. Samtliga läkemedel som är godkända vid 

depressionsbehandling kan nyttjas vid akut depression men även för långtidsbehandling för att 

förebygga nya depressionsepisoder. För att symtomförbättring ska uppnås krävs flera veckors 

behandling (SBU, 2004). Valet av behandling bör anpassas till depressionens nivå och bör ske 

i samråd med patient och närstående (Socialstyrelsen, 2016). Fysisk aktivitet har även visat sig 

ha ett potentiellt samband med psykisk hälsa genom att den fysiska aktiviteten har en effektiv 

humörhöjande effekt. Fysisk aktivitet är även en relativt billigt och säker metod som har 

ytterligare hälsofördelar (Sarris et al., 2014). 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras generellt som alla former av rörelse som resulterar i en ökad 

energiomsättning i kroppen (Kjellman, Martinsen, Taube & Andersson, 2008).  Fysisk aktivitet 

utgörs av all typ av muskelaktivitet, exempelvis promenader, friluftsliv, motion och träning. 

Alla individer uppnår hälsovinster i form av ett förbättrat välbefinnande och en förbättrad 

livskvalitet genom fysisk aktivitet. Livskvaliteten kan förbättras av ett ökat psykiskt 

välbefinnande och en bättre fysisk hälsa (ibid,). De hälsofrämjande rekommendationerna för 
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alla individer är att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter dagligen. Dock bör all 

fysisk aktivitet anpassas både till hälsotillstånd och personlig livsstil (Nelson et al., 2007). 

Majoriteten av individer med psykisk ohälsa är inte lika fysisk aktiva som den generella 

populationen. För individer med psykisk ohälsa såsom depression bör den fysiska aktivitetens 

fördelar betonas vid psykiatrisk behandling och rehabilitering (Nyboe & Lund, 2013). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett individuellt anpassat skriftligt recept på fysisk aktivitet 

(Professional Associations for Physical Activity, 2010). Det innebär att behörig vårdpersonal 

utfärdar ett individuellt skriftligt för intensitet, längd och vilken typ av aktivitet som patienten 

ska utföra för att minimera en stillasittande livsstil. FaR används också till för att förebygga 

och behandla både psykiska och fysiska sjukdomstillstånd (Persson, Brorsson, Hansson, Troein 

& Strandberg, 2013).  

 

Evidensbaserad praktik 

Termen evidens betyder vetenskapliga belägg. Evidensbaserad praktik innebär att val av 

insatser baseras på en kombination av den professionelles expertis, bästa tillgängliga kunskap 

med vetenskapligt stöd. Därefter anpassas den utifrån den berörda individens önskemål, 

situation och erfarenhet (Socialstyrelsen, 2012). Det är viktigt att all vårdpersonal har ett 

kritiskt förhållningssätt till egen praxis och till information för att förstå principerna för 

evidensbaserad praktik som används i den kliniska verksamheten. Evidensbaserad praktik 

används i besluttagande för bästa åtgärder vid utformning av vårdinsatser (Dawes et al., 2005). 

SBU är etablerad som en egen oberoende myndighet i Sverige som granskar kunskapsläget och 

utvärderar metoder inom hälso- och sjukvård, vilket bidrar till evidensbaserad praktik och 

omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). Det finns en tydlig evidens för att fysisk 

aktivitet kan nyttjades för att främja individers hälsa och för att förebygga och behandla fysiska 

och psykiska sjukdomstillstånd. Då en ökning av fysisk aktivitet är en av de åtgärder som har 

identifierats att ha störst positiva inverkan på individers hälsa (Professional Associations for 

Physical Activity, 2010). 

År 2013 genomförde SBU en systematisk översikt av studier om fysisk aktivitet vid depression. 

Syftet var att undersöka effekten av fysisk aktivitet vid depression jämfört med ingen 

behandling eller med annan behandling som läkemedel, psykologisk behandling eller 

behandling med ljusterapi och meditation. I översikten ingick 32 randomiserade kontrollerade 
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studier med kvantitativ design från olika länder publicerade mellan år 1979 och 2009. 

Översikten visade en måttlig effekt på depressionssymtom. Påverkan på depression och 

nedstämdhet mäts med hjälp av olika skattningsskalor. De effektmått som undersöktes var 

livskvalitet, kostnad, risker/biverkningar och acceptans av behandling. Slutligen påpekar SBU 

att en framtida uppdatering av översiktsrapporten är viktig för att ge mer precisa resultat (SBU, 

2013). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetensområde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). I kompetensbeskrivningen skildras den legitimerade 

sjuksköterskans ansvarområde för omvårdnad, för de sex kärnkompetenserna som omfattar 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, samt för ledarskap och pedagogiska insatser i 

omvårdnadsarbetet. Den legitimerade sjuksköterskan ska även i det patientnära arbetet erbjuda 

individer ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, 

sjukdom eller funktionsnedsättning för att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet 

(ibid.). 

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden vid egentlig depression är huvudsakligen att stödja 

individen till att göra förändringar som bidrar till hälsa, stötta individen till att återfå en god 

funktion och kan återgå till att utföra sina dagliga aktiviteter och sysselsättningar (Skärsäter, 

Dencker, Häggström & Fridlund, 2003). Sjuksköterskan ska även bidra till att bejaka 

individens livskvalité och förebygga återinsjuknande (ibid.). Kunskap om fysisk aktivitets 

effekter vid depression finns från forskning med kvantitativ design. Däremot saknas 

sammanställning av studier med kvalitativ design som belyser individers upplevda effekt av 

fysisk aktivitet vid mild till måttlig depression. Därför genomfördes föreliggande studie som 

en metasyntes av kvalitativa studier, till skillnad från SBU:s systematiska översikt. 

 

Syftet 

Syftet var att undersöka hur individer med mild till måttlig depression upplever fysisk aktivitet 

som behandling.  
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Metod 

Det naturalistiska paradigmet är en vetenskapsfilosofisk utgångspunkt (Polit & Beck, 2017). 

De vetenskapliga studier som bedrivs inom omvårdnadsforskning kan utgå från naturalismen 

för att undersöka och förstå ett upplevt fenomen. För att uppnå sanningen av fenomenet som 

undersöks bör forskaren ha minimal distans från deltagaren. Det som är signifikant för 

naturalismen är att verklighetens sanning inte är enhetlig. Verkligheten skapas tillsammans 

med sitt sammanhang beroende på individens individuella uppfattning av omvärlden (ibid.). 

För att uppnå ett verklighetsnära perspektiv utgår studien utifrån det naturalistiska paradigmet 

med syfte var att undersöka ur den enskilda individen som är diagnostiserade med mild till 

måttlig egentlig depression upplever fysisk aktivitet som behandling.  

 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie baserat på studier med en kvalitativ design. 

Studien har följt stegen som en systematisk litteraturstudie vilket beskrivs av SBU (2014). Att 

arbeta systematiskt i genomförandet av en litteraturstudie innebär att varje steg i processen ska 

vara väldefinierad, tydligt beskriven och vara lätt att följa. Det första steget i den processen var 

att ha ett preciserat syfte som var tydligt avgränsat och visade vad syftet ville svara på.  

 

Den kvalitativa designen utgår från ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att se människan 

utifrån ett helhetsperspektiv. Att studera fenomen, individers upplevelser eller livserfarenheter 

ingår även i den kvalitativa designen (Henricson & Billhult, 2012). Den kvalitativa 

forskningsmetoden bygger på att forskaren har ett inifrånperspektiv för att på så sätt inneha 

trovärdighet att dra slutsatser som vilar på ett verklighetsperspektiv. Den kvalitativa metoden 

förutsätter att med hjälp av språket kan läsaren ta del av människors inre värld (Olsson & 

Sörensen, 2011). För att kunna värdera de inkluderade studiernas resultat har dessa analyserats 

och sammanställts i en metasyntes (Timulak, 2009). En metasyntes är mer än en summering, 

det är en ny tolkning av artiklarnas sammanvägda resultat ur ett övergripande perspektiv. 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Urval 

Totalt inkluderades tio artiklar. Det andra steget i det systematiska genomförandet är att 

redovisa studiens inklusionskriterier för att kunna få fram relevanta artiklar relaterat till syftet 

och för att studien ska vara reproducerbar (SBU, 2014). Inklusionskriterier nyttjades för att 
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resultatet av studierna ska kunna generaliseras till en viss populationsgrupp (Olsson & 

Sörensen, 2011).  Inklusionskriterier för artiklarna var följande: vetenskapliga artiklar baserade 

på studier som involverar vuxna individer som är diagnostiserade med mild till måttlig egentlig 

depression som belyser individens upplevelse av fysisk aktivitet som behandling. Artiklarna 

skulle ha kvalitativ design, vara skrivna på engelska och publicerade mellan år 2000–2017.  

Det sistnämnda för att artiklarna skulle vara aktuella i relation till den kliniska verksamheten. 

Artiklarna skulle vara Peer-reviewed, Peer-review är en särskild akademisk granskning av 

artiklar som görs av personer insatta i ämnet och som är oberoende i förhållandet till författaren 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

Datainsamling 

En pilotsökning genomfördes som en första sökning. Enligt Willman et al. (2012) görs detta 

för att säkerställa att det finns tillräckligt med vetenskaplig litteratur inom området för att 

besvara syftet med studien. Pilotsökningen bekräftade att det fanns tillräcklig med befintlig 

vetenskaplig litteratur inom det valda området.  Sökningar genomfördes därefter i databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycARTICLES för att finna vetenskapliga artiklar som kunde besvara 

syftet. CINAHL och PubMed är bibliografiska databaser som innehåller vetenskaplig litteratur 

från medicinsk vetenskap (Kristensson, 2014). CINAHL är en förkortning av Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature och innehåller material från mer än 3000 

tidskrifter inom omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi. PubMed innehåller material inom 

omvårdnad, medicin och tandvård. Datorbasen innehåller mer än 20 000 referenser (Karlsson, 

2017). PsycARTICLES är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar om psykologi och 

beteende som är peer-reviewed och publicerade i fulltext av American Psychological 

Association och anslutna tidskrifter (EBSCO Industries, 2017). De sökord som användes var 

Depression, Exercise, och Therapeutics samt synonymer till dessa (bilaga 1). Sökorden som 

användes var i form av MeSH-termer och CINAHL Headings, vilket är databasernas egna 

ämnesord. Sökning i form av ämnesord har kompletterades med fritext-sökning för att då få en 

balans mellan sensitivitet och precision av artikelträffar (Willman et al., 2012).  

 

I det tredje steget genomfördes en sökning i block (SBU, 2014). Först söktes de olika 

söktermerna med den booleska termen OR mellan termerna, som gör sökning mer sensitiv. 

Därefter genomfördes en sökning med den booleska termen AND mellan sökblocken för att på 

så sätt göra sökningen mer specifik. Sensitivitet innebär att sökningen får med alla relevanta 

artiklar och specificitet innebär att artiklar som är irrelevanta för syftet sorteras bort (Willman 
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et al., 2012). Den totala sökningen på screeningnivå i databaserna CHINAHL, Pubmed och 

PsycARTICALS resulterade i 3656 träffar totalt. Därefter lästes alla 3656 artiklar på titelnivå 

och genomgick en så kallad grovsållning. Detta resulterade i att 180 artiklar återstod som 

överstämde med studiens syfte. Därnäst lästes de 180 artiklarna på abstratcnivå, då irrelevanta 

artiklar exkluderades som inte överstämde med syfte eller design. Vilket resulterade i att 71 

artiklar lästes i fulltext, då exkluderades 61 artiklar som inte överstämde med studiens syfte 

eller design. Slutligen återstod tio vetenskapliga artiklar som genomgick en 

kvalitetsgranskning (sortering av träffar i databaserna redovisas i bilaga 1). 

 
För att utöka datainsamlingen togs kontakt med Gerthi Persson som är aktiv forskare inom 

området fysisk aktivitet och psykisk ohälsa vid Lunds universitet. Detta resulterade inte i någon 

ytterligare vetenskaplig artikel som kunde inkluderades i resultatet men däremot annan 

vetenskaplig litteratur som kunde användas i studiens resultatdiskussion.  

 

Kvalitetsgranskning 

Det fjärde steget i det systematiska genomförandet var att kvalitetsgranska de artiklar som 

uppfyllde inklusionskritererna. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en 

kvalitetsgranskningsmall (bilaga 2) för kvalitativa studier framtagen av SBU. Artiklarna 

kvalitetsgranskades av två oberoende granskare, i detta fall författarna var för sig, för att öka 

trovärdigheten. Det femte steget var att skapa en tabell (bilaga 3) som redovisar de studier som 

har kvalitetsgranskats och utvinna data från dessa (SBU, 2014).  

 
Dataanalys 

Det sjätte steget i det systematiska genomförandet var att sammanväga resultaten av de 

inkluderade artiklarna i en metasyntes (SBU, 2014). En metasyntes genomfördes för att 

sammanställa och bearbeta artiklarnas resultat till en helhet, samt för att fastställa relationer 

mellan resultaten så att likheter och skillnader kunde identifieras systematiskt på ett narrativt 

vis med hjälp av centrala begrepp. Metasyntesen har genomförts med en latent ansats. Olsson 

& Sörensen (2011) beskriver att en latent ansats används när syftet är att tolka det dolda 

budskapet som ligger bakom orden i texten. En metasyntes används även för att få fram ny 

kunskap som baserats på tidigare kvalitativa studier. Det har identifierats mer än 20 olika 

variationer av metasynteser av kvalitativa studier. Det finns varierande typer av metasyntes 

beroende på studiernas utformning och syfte (Polit & Beck, 2017). Den genomförda studien 

har följt metodbeskrivningen av metasyntes beskriven av Timulak (2009). 
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Metasyntesen utfördes i tre steg:  

1. De kvalitetsgranskade studierna lästes igenom för att identifiera meningsbärande enheter, 

subkategorier och kategorier för att bilda teman. Därefter undersöktes det om likartade tema 

framkom i de inkluderade studierna. De meningsbärande enheterna kodades sedan till 

utvecklandet av första nivåns teman.  

2. Första nivåns teman som var likartade sammanställdes till andra nivåns teman. 

3. Samband och viktiga mönster i andra nivåns teman problematiserades och tolkades. 

Likartade andra nivåns teman syntetiseras slutligen till ett övergripande tredje nivåns tema 

(Timulak, 2009). 

 

Figur 1 redovisar syntesprocessen för studier med kvalitativ ansats  (SBU, 2014). 
 

Meningarna som valdes ut från de utvalda artiklarna fungerar som meningsbärande enheter. 

De meningsbärande enheterna var delar i texten som kunde relatera till studiens syfte. Därefter 

genomfördes en kondensering av de meningsbärande enheterna, vilket innebär att texten 

kortades ner. Sedan genomfördes kodning av de kondenserande meningsbärande enheterna till 

koder som kunde sammanfatta innehållet i de meningsbärande enheterna. Därefter lästes alla 

koder igenom då likheter eller skillnader identifierades bland koderna. Koder som hör samman 

utgjorde tillsammans ett tema. Dessa teman fungerar som en benämning som summerade 

kodernas betydelse. Slutligen sammanställdes en övergripande betydelse av dessa olika teman 

till ett övergripande tema (Kristensson, 2014).  

 

Resultat 

Syntesen baserades på ett underlag av tio vetenskapliga artiklar som sammanlagt inkluderade 

383 deltagare. Studierna var genomförda i Sverige (n=13), England (n=66), Irland (n=35), USA 
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(n=186) och Australien (n=83). Tre studier genomfördes som semistrukturerade intervjuer 

(Danielsson, Kihblom & Rosberg, 2016; Rogerson, Murphy, Bird & Morris, 2012; Chambergs, 

Cook, Thake, Foster, Shaw, Hutten, Parry & Ricketts, 2015), tre studier genomfördes med 

motiverande intervjuer i personligt möte samt via telefon (Forsyth, Deane & Williams, 2009; 

Searle, Haase, Chalder, Fox, Taylor, Lewis & Turner, 2013), två studier genomfördes med 

intervju med öppna frågor (McCaffrey, Hanson & McCaffrey, 2010; Sinnott, Quigley & 

Morris, 2014), en studie genomfördes med intervju via emailkontakt (Aselton, 2012) och en 

genomfördes med kliniska intervjuer (Babyak, Blumenthal, Herman, Khatri, Doeaisewamy, 

Moore, Craighead, Baldwqicz & Krishnan, 2000). 

  

Analysen resulterade i fyra andra nivåns teman och ett tredje nivåns tema:  

Utförande av fysisk aktivitet inger en ökad känsla av nöjdhet, Fysisk aktivitet som behandling 

kan leda till en känsla av autonomi och kan upplevas som ett realistiskt alternativ till 

konventionell behandling, Upplevelsen av fysisk aktivitet som behandling är beroende av 

individens motivation och Fysisk aktivitet som behandling fungerar som distraktion från 

negativa tankar. Likartade andra nivåns teman syntetiserades slutligen i det övergripande tredje 

nivåns temat Egenmakt.  

 
Tabell 1 visar första nivåns tema och andra nivåns tema.  

Studier Första nivåns tema Andra nivåns tema 

Chambers et al., 2015; Danielsson, 
Kihlbom & Rosberg, 2016; Searle 
et al., 2011.  

Träningens positiva inverkan  
Stolt över sig själv  
Självförtroende 
Självkänsla  

Utförandet av fysisk aktivitet 
inger en ökad känsla av nöjdhet 

Babyak et al., 2000; Chambers et 
al.,2015; Forsyth, Deane & 
Williams, 2009: Searle et al., 2011. 

Valmöjlighet  
Självbestämmande 
Individanpassat  
Alternativa behandlingsmetoder 
Avstå medicinering  
Individanpassat 

Fysisk aktivitet som behandling 
kan leda till en känsla av 
autonomi och kan upplevas som 
ett realistiskt alternativ till 
konventionell behandling 
 

Sinnott, Quigley & Morris, 2014; 
Searle et al., 2014; Searle et al., 
2011. 

Hinder 
Uppmuntran  
Bristande motivation

Upplevelsen av fysisk aktivitet 
som behandling är beroende av 
individens motivation

Chambers et al., 2015; McCaffery, 
Hanson & McCaffery, 2010; Searle 
et al., 2011. 

Flytta mental fokus 
Ett öppet sinne  
Omgivning och aktivitet

Fysisk aktivitet som behandling 
fungerar som distraktion från  
negativa tankar 
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Utförandet av fysisk aktivitet inger en ökad känsla av nöjdhet 

Temat innehåller utsagor som belyser deltagarnas upplevelser av att fysisk aktivitet som 

behandling vid depression kunde hjälpa dem att återerövra den känsla av lust och glädje som 

fysisk aktivitet och rörelse hade gett dem innan de insjuknande. Deltagarna beskrev hur den 

fysiska aktiviteten återuppväckte deras hälsosamma sidor och fick dem att känna sig sunda till 

både kropp och själ. De kände sig kapabla och dugliga istället för fångade i depressionen 

(Danielsson, Kihlbom & Rosberg, 2016). Lågt självförtroende var vanligt förekommande hos 

individer med depression (Searle et al., 2011). Det visade sig dock att deltagarna upplevde en 

sorts stolthet över sig själv efter att ha genomfört fysisk aktivitet (Searle et al., 2011; Danielsson 

et al., 2016). Deltagarna upplevde även känslor av stolthet till följd av att de klarat av att 

fullfölja olika uppgifter exempelvis fysisk aktivitet (Chambers et al., 2015). Deltagarna 

upplevde vidare känslor av kompetens som genererades när individen kunde berätta för vänner 

och familj att de har gjort något meningsfullt under dagen, exempelvis att ha genomfört fysisk 

aktivitet (Danielsson et al., 2016) vilket i sin tur resulterade i att deltagaren kände en inre 

tillfredsställelse och uppskattning gentemot sig själv och sin omgivning (Chambers et al., 

2015).  

 

” I’m doing an activity that I’m satisfied with, that’s fine, I’m going to get self-esteem 

from it, so therefore when I’ve made the decision to go and do it the process has 

already begun before the activity has started” (Searle et al., 2011, s. 153). 

 

Flera deltagare upplevde starkt negativt motstånd gentemot fysisk aktivitet, men när de väl 

utmanade sig själva och utövade fysisk aktivitet upplevde de istället en positiv känsla på grund 

av att de faktiskt hade lyckas med att fullfölja en utmanande uppgift. Trots att en del av 

deltagarna upplevde att livet inte alltid blev som de önskat kämpade de med att vara fysiskt 

aktiva, vilket i sin tur resulterade i att deltagarna kände sig stolta för att de inte hade gett upp 

trots motstånd vilket fick dem att fortsätta att vara fysisk aktiva (Danielsson et al., 2016).  

 

”Struggeling with their exercise programs reconnected participants to their healthy 

selves, making them feel a bit ”good and healthy in body and mind.” (Danielsson et al., 

2016, s 1245). 

 

Hos deltagare som upplevde negativa följder av att utöva fysisk aktivitet var detta ofta relaterat 

till lågt självförtroende och/eller bristande förmåga. När deltagarna utövade fysisk aktivitet 
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under en svår period av depression kunde upplevelsen av de negativa känslorna dominera de 

positiva hälsoeffekterna utav den fysiska aktiviteten vilket kunde betraktas som ett hinder för 

individen (Searle et al., 2011). Negativa tankar under depression har visat sig leda till känslor 

av hopplöshet. För att undvika detta hade vissa av deltagarna lärt sig att leva med och hantera 

sina negativa tankemönster genom att de har hittat sina egna strategier som fungerade just för 

dem. Exempel på strategier kunde vara att fullfölja uppgifter, att hjälpa andra personer eller att 

delta i sociala sammanhang. Detta kunde leda till att deltagaren kände att den hade fullföljt 

uppgifter vilket resulterade i att deltagaren kände sig nöjd med sig själv (Chambers et al., 2015).  

Fysisk aktivitet som behandling kan leda till en känsla av autonomi och kan 

upplevas som ett realistiskt alternativ till konventionell behandling 

Temat innehåller utsagor som belyser deltagarnas upplevelser av att fysisk aktivitet som 

behandling vid depression kan leda deltagarna till en känsla av autonomi. Då individen själv 

kan välja och påverka sitt hälsotillstånd. Majoriteten av deltagare angav att de föredrog fysisk 

aktivitet framför andra behandlingsalternativ som tillexempel antidepressiva läkemedel. Detta 

på grund av känslan av att ta kontroll över sin situation och individens egna rätt till autonomi. 

En del av deltagarna ansåg fysisk aktivitet som en komplimenterande behandling till 

antidepressiva läkemedel (Searle et al., 2011). Ett kontinuerligt utförande av fysisk aktivitet 

visade sig ha en positiv psykologisk inverkan i form av att deltagarna upplever en sorts kontroll 

över sina känslor och upplevde även av en ökad självkänsla, samt att de depressiva symtomen 

minskar (Babyak et al., 2000). Valfri fysisk aktivitet nyttjades även som en välfungerande 

stresshantering (Aselton, 2012).   

 
”Some felt there was a lack of choice between recieving medication and using other 

service and described a tendency for medication to be prescribed too readily and used 

as a ”sticking plaster.” (Chambers et al., 2015, s. 11). 

 
Individer som är deprimerande upplevde att de kunde tappa kontrollen, känna sig värdelösa, 

vara i en beroendeställning och behövde lita på någon annan som fick överta kontrollen över 

deras liv. Utan tillgängliga valmöjligheter kan inget val göras, vilket är viktigt hos många 

individer. Det innefattar hur de ville leva sina liv, vad som passade dem bäst och att ha tillgång 

till valmöjligheter av olika behandlingsalternativ eller aktiviteter (Chambers et al., 2015). Det 

är viktigt att individerna har en förståelse för kopplingen mellan fysisk aktivitet och depression. 

Om de väljer att fortsätta med utförandet av fysisk aktivitet då minskar risken för dem att 
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återinsjukna i sin depression (Babyak et al., 2000). Detta kan inge en känsla av autonomi och 

kompetens till följd av att individen själv kan påverka sitt välmående. För att fysisk aktivitet 

ska vara ett behandlingsalternativ är det viktigt att individen själv har valt vilken typ av aktivitet 

de vill utföra och har en autonomi bejakande omgivning som uppmuntrar individen till att sätta 

upp mål och utvecklas (Searle et al., 2014). 

 

Graden av motivation påverkar individens upplevelse av den fysiska aktiviteten  

Temat innehåller utsagor som belyser deltagarnas upplevelser av att fysisk aktivitet som 

behandling vid depression. Deltagarnas motivation påverkade upplevelse och utförande av den 

fysisk aktiviteten. Bristande motivation hörde till  de vanligaste anledningarna till att individer 

med depression inte utförde fysisk aktivitet trots att de hade kunskap om de hälsofrämjande 

effekterna (Danielsson et al., 2016; Rogerson, Murphy, Bird & Morris, 2012; Searle et al., 

2011; Sinnott, Quigley & Morris, 2014). Flera deltagare ansåg att ökat utförande av fysisk 

aktivitet skulle bidra till förbättrad mental och psykisk hälsa. Motivationsnivån var dock 

varierande hos deltagarna. En del behövde hjälp att utforma den fysiska aktiviteten medans 

andra behövde stöd, tankestrategier och motivation utöver detta för att klara av att genomföra 

en förändring (Forsyth, Deane & Williams, 2009). 

 

”These participants were aware of the benefits of exercise but did not act on this 

knowledge, because of lack of interest in their own health, lack of energy and no 

enthusiasm.” (Sinnott et al., 2014 s. 34). 

 

Deltagare i studien uppgav att om de skulle klara av att utföra fysisk aktivitet var det viktigt att 

de befann sig i en atmosfär som ingav en känsla av hopp och motivation (Chambers et al., 

2015). En annan förekommande anledning till inaktivitet var att deltagarna inte upplevde sig 

kapabla till att utöva fysisk aktivitet på egen hand (Danielsson et al., 2016). På så vis har 

individens sociala omgivning en stor inverkan på individens motivationsgrad. Vikten av en 

stöttande och uppmuntrande miljö som inger känsla av gemenskap är viktigt i den sociala 

kontexten som individer befinner sig i (Searle et al., 2014). Individens familj, närstående eller 

partner var en viktig del som möjliggjorde utförandet av den fysiska aktiviteten. Deltagarna 

blev motiverade och uppmuntran genom att de kunde utföra fysisk aktivitet tillsammans med 

andra människor som en gemensam aktivitet (Rogerson et al., 2012). En känsla av gemenskap 

utgjorde att deltagaren fick en känsla av självförtroende, vilket resulterade i att deltagaren nu 

vågade delta i fysisk aktivitet tillsammans med andra människor (Searle et al., 2014). 
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”My climbing partner, will particualy nag me to go climbing if I haven’t been… Come 

climbing’ and that’s quite good that she’ll sort of encurange me.” (Searle et al., 2014, 

s.1437). 

 

Fysisk aktivitet som behandling fungerar som distraktion från negativa tankar  

Temat innehåller utsagor som belyser deltagarnas upplevelser av att fysisk aktivitet som 

distraktion från negativa tankar. Genom att fysisk aktivitet har visats sig ha en positiv inverkan 

på den psykiska hälsan genom att individen träffade andra människor och att dem känner sig 

inkluderade i ett sammanhang (Rogerson et al., 2012; Searl et al., 2011; Sinnott, et al., 2014; 

Chambers et al., 2015).  En deltagare uppgav att utförandet av fysisk aktivitet bidrog till en 

social interaktion med andra människor vilket resulterade i att hon fortsatte kontinuerligt att 

utföra fysisk aktivitet i grupp som ingav en känsla av gemenskap (Rogerson et al., 2012). 

Deltagarna upplevde att fysisk aktivitet ingav dem en känsla av att vara kapabla till att utföra 

olika aktiviteter istället för att känna sig fångad i sin depression. Fysisk aktivitet hjälpte 

deltagare med depression att börja krypa ut ur depressionens ”kokong” vilket var det som 

startade deras förmåga att delta i livet. Fysisk aktivitet bidrog till att deltagarna inte längre såg 

världen ur ett tunnelseende (Danielsson et al., 2016). 

 

”On some level, the exercise Jump-Starts my body…. How can I explain? …. It kind of 

helps to rip open the cocoon you’re in. It helps me to get the strength to crawl out of it, 

in a way ” (Danielsson et al., 2016 s. 1245). 

 

Hopplöshet var en känsla som individer med depression kunde uppleva, men i sällskap av andra 

och genom att engagera sig i olika aktiviteter upplevde de en känsla av hopp.  Det var vanligt 

förekommande att individer med depression betraktar sin omvärld ur ett tunnelseende vilket 

bidrar till att individen blir oförmögen att finna idéer eller se möjlighet (Danielsson et al., 

2016). Deltagare uppgav att när de hade stöd från omgivningen hade de en förmåga att under 

fysisk aktivitet vara självreflekterande, vilket bidrog till att deltagaren kunde utforma sina 

tankar i en mer positiv riktning (Searle et al., 2014). Fysisk aktivitet kunde bidra till distraktion 

från negativa tankar till positiva, förbättra humöret och kunde även inge en känsla av mening. 

Fysisk aktivitet kunde också leda till att individen fokusera på sin omgivning vilket gjorde att 

individen distraherades från sina negativa tankar (Searle et al., 2011).  
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Äldre deltagare som deltog i fysisk aktivitet i form av promenader fick dem att se sig om i sin 

omgivning. Detta genererade en känsla av att bryta det vardagliga mönstret, en minskad press 

och de nya intrycken genererade nya tankar hos individen. Den fysiska aktiviteten hjälpte till 

att öppna deltagarnas sinnen och fokusera på det positiva istället för det negativa genom att 

bryta deras negativa tankebanor. De ansåg även att de hade gjort något gott för sig själva genom 

att de hade deltagit i en aktivitet vilket resulterade i en positiv känslan (McCaffery, Hanson & 

McCaffery, 2010). 

 

” These walks have opened my eyes about the beauty that surrounds me and puts my 

problems and fears into a perspective that is easier to live with.” (McCaffery et al., 2010 

s. 257). 

 

Fysisk aktivitet bidrog även till att individer ur ett holistiskt perspektiv påverkades, då 

individerna fick träffa andra människor, fick ordning på sin sömn- och matvanor (Searle et al., 

2011) och även kunde få balans mellan jobb eller skola och ledighet (Chambers et al., 2015). 

 

Diskussion 

I diskussionen kommer underrubrikerna metoddiskussion och resultatdiskussion behandlas. I 

metoddiskussionen kommer styrkor och svagheter lyftas fram angående metoden som använts 

för att kunna besvara studiens syfte. I resultatdiskussionen kommer det övergripande tredje 

nivåns temat Egenmakt att diskuteras med hjälp av vetenskapliga studier, samt kommer den 

genomförda resultatet av den genomförda studiens nytta att framföras.  

 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte hur individer med mild till måttlig depression upplever fysisk 

aktivitet som behandling har en systematisk litteraturstudie genomförts, som har baserats på 

kvalitativa studier. Den genomförda studien hade ett ha ett preciserat syfte som var tydligt 

avgränsat och visade vad syftet ville svara på. Rosén (2014) redogör att detta bidrog till en mer 

specifik litteratursökning av de artiklar som valdes ut och användes. Kristensson (2014) menar 

att en kvalitativ forskningsmetod kan används för att beskriva individens unika upplevelse i ett 

specifikt sammanhang (ibid.). Studien har baserats på SBU:s handbok som redogör för hur en 

systematisk litteraturstudie utformas, där varje steg i processen är tydligt beskriven och ska 

vara enkel att följa. Dessa steg är följande; ett preciserat syfte, redovisning av urvalskriterierna, 
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systematisk sökning i databaser, kvalitetsgranskning av de utvalda vetenskapliga artiklarna, 

tabellering av de studier som har kvalitetsgranskats samt extraktion av data. Det slutliga steget 

av den systematiska litteraturstudien var en sammanvägning i form av en metasyntes (SBU, 

2014).  

 

Inklusionkritererna som valdes till studien var bland annat att de vetenskapliga artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska och skulle vara publicerade mellan år 2000–2017. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eftersom det är det vanligaste språket som den vetenskapliga 

litteraturen publiceras på vilket leder till att fler artiklar kunde hittades i litteratursökningen. 

Olsson och Sörensen (2013) beskriver att de flesta vetenskapliga artiklarna är skrivna på 

engelska för att nå ut till så många forskare och läsare som möjligt (ibid.). De vetenskapliga 

artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000–2017 för att kunna fånga upp relevant 

forskning vilket då är aktuell till den kliniska praktiken. Det var endast en vetenskaplig artikel 

som använts i studien som var publicerad år 2000. Efter genomläsning i fulltext svarade den 

vetenskapliga artikeln på studiens syfte och därmed inkluderades artikeln trots artikelns tidiga 

publikationsdatum. SBU (2014) styrker att vetenskapliga artiklarnas relevans ska bedömas 

enskilt och oberoende (ibid.). Därefter ska artiklarnas relevans diskuteras tillsammans mellan 

författarna och då valdes de artiklar ut som svarade på studiens syfte. 

 

Den totala blocksökningen i databaserna CHINAHL, Pubmed och PsycArtivals resulterade i 

3656 träffar. En eventuell anledning till det höga antalet träffar kan vara att Fysisk aktivitet och 

Treatment söktes som fritext vid sökningen då dessa ord inte fanns som MeSH-termer eller 

CINAHL Headings vilket då resulterade till ett större antal träffar. Kristensson (2014) menar 

att fritext ökar sökningens känslighet vilket leder till att fler artiklar inkluderas i sökningen. 

Författarna ansåg dock att sökningen i form av fritext var viktiga för att kunna besvara studiens 

syfte. De 3656 vetenskapliga artiklarnas titlar lästes igenom av båda författarna först enskilt 

flera gånger, sedan gemensamt för att tillsammans urskilja vilka av artiklarna som skulle läsas 

på abstactnivå. De 3656 artiklarna lästes på titelnivå och därefter genomfördes en grovsållning 

vilket resulterade i att 180 artiklar lästes på abstracnivå som kunde svara på studiens syfte.  

 

Det var ett stort antal titlar som lästes igenom, därav var det möjligt att författarna exkluderade 

vetenskapliga artiklar som kunde ha använts i den genomförda studien. Dock genomförde 

författarna en noggrann kontroll för att minska risken för detta. Författarna har valt att endast 

inkluderat studier som har etiska överväganden eller där tidsskrifen inte publicerade artiklar 
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utan etisk hänsyn. Wallengren och Henricson (2014) redogör att endast inkludera studier med 

etiska överväganden eller etiskt tillstånd leder till att det vetenskapliga värdet ökar (ibid.).  

 

Totalt inkluderades tio vetenskapliga artiklar, där åtta var av kvalitativ metod och två var av 

mixad metod. De två artiklarna med mixad metod valdes att inkluderas i studien då de tydligt 

visade upp de kvalitativa resultatet enskilt från det kvantitativa resultatet.  Om det hade varit 

blandat i resultatet med kvalitativt och kvantitativt hade författarna valt att exkludera de 

vetenskapliga artiklarna med mixad metod. De kvalitativa delarna genomfördes via interjuver 

och därför utvaldes resultat att inkluderas i den genomförda studien då endast det kvalitativa 

resultatet användes för att besvara den genomförda studiens syfte.  Eftersom det var en tydlig 

uppdelning av de olika resultatdelarna i artiklarna påverkar detta inte den genomförda studiens 

resultat. De vetenskapliga artiklarna som hade kvalitativ metod hade alla utfört intervjuer i 

olika form, därför var de likvärdiga och kunde då användas för att analyseras i en metasyntes.  

 

En metasyntes har använts i studien för att analysera resultatet. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att en metasyntes är mer än en summering, det är en ny tolkning av artiklarnas 

sammanvägda resultat. Polit och Beck (2017) redogör för att metasynteser är baserad på 

kvalitativa studier och inte kvantitativa (ibid.). Studien har följt stegen i SBU:s handbok i form 

av en metasyntes (SBU, 2014). Detta på grund av att stegen var enkla att följa och det 

redovisades tydliga exempel på hur stegen i en metasyntes skulle utföras. En annan anledning 

till att SBU:s modell valdes var att SBU (2016) är en statlig myndighet som har till uppgift att 

systematiskt söka igenom den vetenskapliga litteraturen och samlar in, granskar, väga samman 

befintliga forskningsresultat och oberoende utvärderar metoder inom Sveriges hälso- och 

sjukvården. SBU:s utvärderingar kan användas som stöd för de som arbetar inom sjukvården 

och för beslutfattare (ibid.).  

 

För att öka tillförlitligheten i studien har författarna tillsammans analyserat samt tolkat 

materialet ifrån de inkluderande artiklarna i studien för att kunna stärka studiens resultat. 

Wallengren och Henricson (2014) beskriver att triangulering, kan användas för att stärka 

tillförlitligheten i studien (ibid.). Detta för att författarna har olika synvinklar och det bidrar 

även till att resultatet inte blir färgad av en enskild persons åsikter och att resultatet grundar sig 

i de inkluderade artiklarna och blir därmed inte fiktivt. Kristensson (2014) beskriver att 

tillförlitlighet handlar om sanningshalten i det presenterande resultatet och de tolkningar som 

har gjorts är grundade i det insamlade materialet och då inte är baserat på förutfattade meningar 



 

23 
 

(ibid). Författarna kontaktade även forskaren Gerthi Persson för att kunna stärka studiens 

trovärdighet, detta bidrog inte med ytligare artiklar som kunde inkluderas i metasyntesen. Dock 

fick författarna förslag på Regassa projektet som kunde användas i resultatdiskussionen för att 

stärka studiens trovärdighet. Det stärker studiens trovärdighet då det är en aktiv forskare inom 

studiens valda ämne och har forskat på fysisk aktivitet som ett behandlingsalternativ till 

individer med depression.  

 

Resultatet har presenterats i ett övergripande tredje nivåns tema vilket blev egenmakt. Tredje 

nivåns tema var en sammanställning av alla de inkluderande artiklarna i studien och fanns som 

en röd tråd i de inkluderade artiklarna. Fyra stycken andra nivåns teman har redovisat i 

resultatet tillsammans med citat. Kristensson (2014) redogör för att citat bör presenteras i 

resultatet för att detta stärker resultatets trovärdighet. Överförbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kan användas i andra sammanhang (ibid.). Överförbarheten kan vara 

svår att applicera utav kvalitativa studier. Då forskarna vill få fram individens individuella 

upplevelse av ett upplevt fenomen, men överförbarhet kan uppnås vid en metasyntes där 

författarna summerar artiklarna sammanvägda resultat (SBU, 2014). Den genomförda studien 

har ökat överförbarheten då en metasyntes har genomförts och har då summerat de inkluderade 

artiklarnas resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av syntesen visade att individer med mild till måttlig depression upplevde fysik 

aktivitet som ett autonomibejakande behandlingsmetod till skillnad från exempelvis 

medicinering i form av depressiva läkemedel. Dock hade motivation en stor inverkan på 

utförandet av den fysiska aktiviteten. Om motivationen var bristande kunde detta hindra 

individen från att utöva fysisk aktivitet, då kunde individen vara i behov av en stödjande 

omgivning. De individer som kontinuerligt utförde fysisk aktivitet hade en ökad känsla av 

självtillfredsställelse och upplevde även en distraktion från negativa tankar.  Detta framkom 

även i en studie av Shiner, Whitley, Van Citters, Pratti & Bartels (2008) som menade att 

individen upplevde att den själv hade kontroll över sin hälsa genom fysisk aktivitet vilket då 

kunde öka individens självförtroende. Genom att individen deltog i fysisk aktivitet blev den 

exponerad för social gemenskap. Individen kunde då utveckla nya sociala färdigheter samt ett 

mer hälsosamt beteende och ett bättre självförtroende (ibid.). 
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Enligt Martinsen, Hovland, Kjellman, Taube & Andersson (2016) finns det vetenskapligt stöd 

för att fysisk aktivitet fungerar som behandlingsmetod vid mild till måttlig depression och kan 

minska depressiva återfall. Det har även visat sig att fysisk aktivitet har en positiv inverkan vid 

depression med förebyggande effekt av depressiva återfall och som en långvarig 

behandlingsmetod (ibid). Tidigare forskning (Stockholms läns landsting, 2016) talar även för 

att fysisk aktivitet kan ge likvärdig behandlande effekt som traditionella behandlingsmetoder 

såsom antidepressiva läkemedel och IKT terapi. Behandling med hjälp av fysisk aktivitet är 

även lättillgängliga och enkel att använda (ibid.). Blake (2012) redogör för att viss tidigare 

forskning talar för att individer under en period av depression ofta kan erhålla en låg 

motivationsgrad och individerna är i mindre utsträckning självbestämmande. I praktiken kan 

kliniker vara en aning tveksamma till att rekommendera livsstilsförändringar såsom en ökad 

fysisk aktivitet till individer som är deprimerad eftersom de då kan sakna motivation till 

livsstilsförändringar. (ibid.). Emellertid påvisar (Van Grieken, Kirkenier, Koeter, Nabitz & 

Schene, 2013) att majoriteten av individer med depression är övertygade om att de själva har 

en viktig bidragande faktor till sitt eget tillfriskande (ibid.). Vilket styrker den genomförda 

studiens resultat som påvisade att majoriteten av individer under depression ville känna sig 

delaktiga och tillges möjligheter så dem själva kunde bestämma vad som passade just dem bäst 

som behandlingsmetod. Dock kunde individerna vara i behov av stöd från sin omgivning för 

att klara av att utföra den fysiska aktiviteten. Genom att ha lyckats genomföra en aktivitet kunde 

individen uppleva en känsla av självtillfredsställelse upplevas. Den genomförda studiens 

resultat påvisade också att den vanligaste anledningen till att individer med depression inte 

utförde fysisk aktivitet var bristande motivation. Det var därför viktigt att individerna omgav 

sig av en stöttande och motiverande omgivning. För att stötta och öka individens motivation 

till att utöva fysisk aktivitet kan sjuksköterskan ha en betydande roll. 

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälsofrämjande arbete (2014) är otillräcklig 

fysisk aktivitet mer riskfullt för individer som är diagnostiserade med depression till skillnad 

ifrån övrig befolkning. Detta talar för att det är särskilt viktigt att individer med depression får 

hjälp och stöd för att öka sin fysiska aktivitet. Däremot har Socialstyrelsen inte skapat några 

särskilda rekommendationer just för individer som är diagnostiserade med depression. 

Socialstyrelsen rekommenderar generellt kvalificerat rådgivandesamtal som metod. Detta 

samtal utförs av en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis en sjuksköterska. 

Förhållningssättet som ska tillämpas inom hälso- och sjukvården vid rådgivande samtal är ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. Ett hälsofrämjande förhållningssätt tillämpas genom att 
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sjuksköterskan stödjer individens möjlighet att öka individen autonomi och kontroll över sin 

egen hälsa och att vara kapabel till att förbättra den. Ett hälsofrämjande samtal stärker 

individens autonomi vilket bidrar till att individen får en central roll i sin egen hälsoutveckling 

(ibid.). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ingår kärnkompetensen 

samverkan i team. Detta innebär att arbeta tillsammans i teamet för att kunna komplettera 

varandras olika kompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Patienter och dess 

närstående ses idag som en del i teamet och vårdgivaren har en skyldighet att involvera 

patienten, då det är möjligt att erbjuda olika behandlingsalternativ och ge patienten 

information. Det finns en övertygelse om att engagemang, informationsöverföring och 

resultatet förbättras om patienten är delaktig i sin egna vård (Svensk sjuksköterskeförening 

2017b).  Den genomförda studien visar att fysisk aktivitet upplevs som ett fungerande 

behandlingsalternativ eller som ett komplement till andra behandlingar till individer 

diagnostiserade med depression.  

 

Sjuksköterskans roll i samtalet är att ge individen kunskap, stöd och motivation till en ökad 

fysisk aktivitet. Samtalet utformas som en stödjande dialog som är anpassat efter individens 

egen upplevelse och motivation till förändring. När sjuksköterskan använder sig av ett 

hälsofrämjande förhållningssätt som främjar egenmakt upplever individen en känsla av respekt 

och individens tro på sin egen förmåga ökar. Om sjuksköterskan ställer för höga krav på 

individen kan en motsatt effekt orsakas i form av försämrad hälsa till följd av försämrad 

självtillit och då uppnås inte någon hälsofrämjande beteende förändring. Om individen inte har 

en central roll i sin hälsoutveckling kan individen uppleva obehag och skuldbeläggning 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Elgán & Fridlund (2014) beskriver att begreppet egenmakt syftar till att individen ska känna 

att den själv har makt över sin egen situation vilket kan påverka individens egen hälsa. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv innebär egenmakt att hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av 

metoder som främjar individens känsla av makt och inflytande över sin hälsa. Detta kan ske 

genom hälsofrämjande samtal mellan patient och sjuksköterska som då motiverar individen till 

självständighet (ibid.). För att patienten ska känna egenmakt krävs det att individen inkluderas, 

informeras och uppmuntras till ett aktivt deltagande. Samtidigt behöver individen stöd från en 

sjuksköterska som är skicklig i att samarbete med individen för att utveckla ett ömsesidigt 

bestämmande angående individens behandlingsplan. En individs utförande och engagemang 

för en viss aktivitet grundar sig i individens motivationsgrad. Något som kan stärka en individs 



 

26 
 

motivationsgrad är ett positivt socialt sammanhang kombinerat med autonomi, vilket skapar 

en optimal situation som förstärker individens känsla av kompetens vilket resulterar i ett 

motiverade beteenden. Därför är det viktigt att sjuksköterskan erhåller kunskap om metoder 

som behövs för att motivera, utbilda och effektivt hjälpa individen för att ge den möjligheter 

den behöver för att uppnå optimal bettendeförändring som kan resultera i en god 

hälsoutveckling (Kosmala-Andersson, Wallace & Turner, 2010) Den genomförda studien 

visade att flera individer med hjälp av fysisk aktivitet kände sig inkluderade i ett sammanhang 

och en gemenskap vilket kan ha en positivinverkan på individens psykiska välmående.  

 

Varje individs psykiska välmående är komplext därför krävs ett integrerat tillvägagångssätt för 

att behandla och förebygga depression. En potentiell metod för detta är att öka applicering av 

livsstilsförändring med ett vägledande professionellt stöd från hälso- och sjukvården till 

individer som är diagnostiserade med mild till måttlig egentlig depression (Ryan, Patrick, Deci 

& Williams, 2008). Detta kan potentiellt ske med hjälp av fysisk aktivitet på recept som är en 

arbetsmodell med ett patientcentrerat synsätt där vikten ligger vid samtal, kunskap, motivation 

och beteendeförändringar är i fokus. Legitimerad vårdpersonal såsom en sjuksköterska inom 

hälso- och sjukvården ger muntlig och skriftliga råd om fysisk aktivitet som individen får på 

recept. Receptet ska vara individuellt anpassat till individen i form av dosering och fysisk 

aktivitet. Sjuksköterskan kan även ge förslag på vilken typ av aktivitet som är lämpligast vid 

diagnos, men patientens egna intressen väger tyngst för att kunna uppnå önskat resultat eller 

beteendeförändring såsom ökad fysisk aktivitet. Behandlingsresultatet följs upp vid återbesök 

och utvärderas kontinuerligt (SBU, 2007). Det finns evidens för att en låg fysisk aktivitet är ett 

viktigt hälsorelaterat beteende att förändra till en ökad fysisk aktivitet. Detta kan genomföras 

med stöd från hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården har en god position för att arbeta 

för en ökning av den fysiska aktiviteten bland befolkningen på grund av att många individer 

har en förlitlig kontakt med hälso- och sjukvården varje år (Professional Associations for 

Physical Activity, 2010). 

 

Slutsats 

Den genomförda litteraturstudien kan bidra till att sjuksköterskor kan få en ökad förståelse för 

individens unika upplevelse av fysisk aktivitet som behandling av mild till måttlig depression. 

Individer som var diagnostiserade med mild till måttlig depression kunde uppleva flera 

liknande psykiska och fysiska symtom. Det fanns emellertid flera olikheter, vilket visade att 
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varje individ var unik liksom deras upplevelse av att leva med depression. Det var därför viktigt 

att det fanns olika behandlingsalternativ som kan passar just den unika individens önskemål. 

Enligt deltagarnas utsaga i studien var det viktigt att individer ges valmöjligheter när det 

kommer till behandling och hantering av sin depression, för att utveckla och bibehålla sin 

autonomi. Därför är det viktig att hälso- och sjukvården erbjuder behandlingsalternativ, 

kunskap och involvera individen i sin behandling. Sjuksköterskan har därför en viktig roll och 

ett stort ansvar att se hela människan ur ett holistiskt perspektiv. Detta för att kunna motivera 

individen till att göra en beteendeförändring genom att öka sin fysiska aktivitet, vilket resultera 

i att individen upplever en känsla av autonomi och individen har en egenmakt. Fysisk aktivitet 

kan förbättra individernas psykiska, fysiska och sociala välmående.  

 

För den framtida forskningen kan det vara av intresse att göra fortsatta kvalitativa studier på  

hur individer med mild till måttlig egentlig depression upplever fysisk aktivitet som 

behandling. Då det är begränsat med forskning på området. För att sjuksköterskan ska kunna 

ge en så individanpassad omvårdnad som möjligt. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
 
Sökningar i CHINAL 

Sökordskombinationer 
 

Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Depression 
MH (S1) 

2017-10-04 16 230 0 0 0 

Depressive disorder 
MH (S2) 

2017-10-04 1 174 0 0 0 

Behavioral symtoms 
MH (S3) 

2017-10-04 399 0 0 0 

Depressive disorder, major 
MH (S4) 

2017-10-04 751 0 0 
 

0 

(S1) OR (S2) OR (S3) OR 
(S4) 

2017-10-04 16 762 0 0 0 

Exercise  
MH (S6) 

2017-10-04 9 764 0 0 0 

Physical Activity 
Fritext (S7) 

2017-10-04 5 734 0 0 0 

Motion 
MH (S8) 

2017-10-04 5 026 0 0 0 

Movement 
MH (S9) 

2017-10-04 4 432 0 0 0 

(S6) OR (S7) OR (S8) OR 
(S9) 

2017-10-04 18 014 0 0 0 

Therapeutics 
MH (S11) 

2017-10-04 29 672 0 0 0 

Treatment 
Fritext (S12) 

2017-10-04 61 840 0 0 0 

(S11) OR (S12) 2017-10-04 74 461 0 0 0 

(S5) AND (S10) AND 
(S13) 

2017-10-04 284 28 16 2 

 
Sökningar i Pubmed 

Sökordskombinationer 
 

Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Depression 
MESH (S1) 

2017-10-04 38 797 0 0 0 

Depressive disorder 
MESH (S2) 

2017-10-04 34 882 0 0 0 

Behavioral symtoms 
MESH (S3) 

2017-10-04 89 771 0 0 0 

Depressive disorder, major 
MESH (S4) 

2017-10-04 15 395  0 0 
 

0 

(S1) OR (S2) OR (S3) OR 
(S4) 

2017-10-04 117 488 0 0 0 

Exercise  
MESH (S6) 

2017-10-04 58 506 0 0 0 

Physical Activity 
Fritext (S7) 

2017-10-04 125 616 0 0 0 

Motion 
MESH (S8) 

2017-10-04 12 207 0 0 0 

Movement 
MEsH (S9) 

2017-10-04 105 123 0 0 0 

(S6) OR (S7) OR (S8) OR 
(S9) 

2017-10-04 171 138 0 0 0 
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Therapeutics 
MESH (S11) 

2017-10-04 785 278  0 0 0 

Treatment 
Fritext (S12) 

2017-10-04 1 600 206 0 0 0 

(S11) OR (S12) 2017-10-04 1 600 205 0 0 0 

(S5) AND (S10) AND 
(S13) 

2017-10-04 3332 139 50 7 

 
Sökningar i PsycARTICALS 

Sökordskombinationer 
 

Sökdatum  Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Depression 
MESH (S1) 

2017-10-04 4 905 0 0 0 

Depressive disorder 
MESH (S2) 

2017-10-04 1 073 0 0 0 

Behavioral symtoms 
MESH (S3) 

2017-10-04 92 0 0 0 

Depressive disorder, major 
MESH (S4) 

2017-10-04 1 492  0 0 
 

0 

(S1) OR (S2) OR (S3) OR 
(S4) 

2017-10-04 4058 0 0 0 

Exercise  
MESH (S6) 

2017-10-04 766 0 0 0 

Physical Activity 
Fritext (S7) 

2017-10-04 391 0 0 0 

Motion 
MESH (S8) 

2017-10-04 465 0 0 0 

Movement 
MEsH (S9) 

2017-10-04 1457 0 0 0 

(S6) OR (S7) OR (S8) OR 
(S9) 

2017-10-04 1 400 0 0 0 

Therapeutics 
MESH (S11) 

2017-10-04 1 041  0 0 0 

Treatment 
Fritext (S12) 

2017-10-04 6 500 0 0 0 

(S11) OR (S12) 2017-10-04 6919 0 0 0 

(S5) AND (S10) AND 
(S13) 

2017-10-04 40 13 5 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Louise Danielsson, Birgitta 
Kihlbom och Susanne Rosberg 
2016 Sverige. 
 

”Crawling out of the cocoon” 
Patientents’ Experiences of a 
Physical Therapy Exercise 
Intervention in the Treatment 
of Major depression. 

Kvalitativ, en randomiserad 
kontroll studie med 
semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor.  

13 personer som är diagnostiserad med 
egentlig depression deltog i studien. 
Personerna som deltog va med i en 
fysisk terapi-guidad aerob träning.  

Hög 

Adrienne Forsyth, Frank P. Deane 
och Peter Williams  
2009 Australien. 
 

Dietitians and Exercise 
Physiologists in Primary Care: 
Lifestyle Interventions for 
Patients with Depression 
and/or Anxiety. 

Kvalitativ, motiverande 
intervjuer genom personligt 
möte, även via telefon och 
mail.  

68 personer som är diagnostiserad med 
depression och/eller ångest deltog i 
studien. Personerna fick tilldelades 
individuella hemuppgifter i from av 
träning. Månadsviskontakt med en 
hälsoexpert.  

Medelhög 

Aidan Searle, Anne M Haase, 
Melanie Chalder, Kenneth R Fox, 
Adrian H Taylor, Glyn Lewis och 
Katrina M Turner 
2014 England. 

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

Kvalitativ, en randomiserad 
studie. Motiverande intervjuer 
i kombination av personligt 
möte i 
hemmiljö/primärvården och 
via telefon. 

19 personer ifrån studiens början och 
12 fullföljde studien. Intervjuerna 
gjordes med syfte att få fram 
deltagarnas erfarenhet av fysisk 
aktivitet för att hantera depression. 

Hög 

Michael Babyak, James A. 
Blumenthal, Steve Herman, Parinda 
Khatri, Murali Doeaiswamy, 
Kathleen Moore, Edward 
Craighead, Teri T. Baldwqicz och 
Ranga Krishnan 
2000 USA.                                          

Exercise Treatment for Major 
Depression: Maintenance of 
Therapeutic Benefit at 10 
Months. 

Kvalitativ, kliniska intervjuer. 
Gjordes även efter 4 månader, 
6 månader och 10 månader.  

156 personer deltog i studien och 133 
personer fullföljde studien. Personerna 
var diagnostiserad med egentlig 
depression. Deltagarna delades upp i 
tre olika behandlingar, träning, 
läkemedel eller en kombination av 
dessa.  

Hög 

Ruth McCaffrey, Claire Hanson 
och William McCaffrey 
2010 USA. 

Garden Walking for 
Depression: A Research 
Report. 
 

Blandad metod, i form av 
intervjuer med öppna frågor 
om de 12 genomförda 
promenaderna. Statistik i form 
av depressions gradering. 

40 personer (65 +) som var 
diagnostiserade eller 
självdiagnostiserade med depression 
deltog i studien som kunde gå minst 
1,6 km.

Medelhög 
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Aidan Searle, Michael Calnan, 
Glyn Lewis, John Campbell, 
Adrian Taylor och Katrina Turner  
2011 England. 

Patients’ views of physical 
activity as treatment for 
depression:  
a qualitative study. 

Kvalitativ, en randomiserad 
kontroll studie med 
djupgående och motiverande 
intervjuer. 

33 personer deltog i studien som utgick 
ifrån primärvården. Personerna var 
diagnostiserade med depression. 
Ändamålet med intervjuerna va att 
undersöka personers upplevelse av 
träning som behandling vid depression.  

Hög  

Carol Sinnott, Fionnuala Quigley 
och Michael Morris  
2014 Irland. 

Promoting exercise in patients 
with depression: lessons 
learned from a brief 
educational intervention. 
 

Blandad metod, en kvantitativ 
för att utvärdera förändring i 
aktivitet och välbefinnande.  
Kvalitativ intervju med öppna 
frågor. 

35 personer som är diagnostiserad med 
depression och som behandlades med 
antidepressiva läkemedel deltog i 
studien.  Alla personerna fick 
individuella träningsrekommendationer 
för att undersöka påverkan av 
välbefinnandet. 

Hög 

Pamela Aselton 
2012 USA. 

Sources of Stress and Coping 
in American College Students 
Who Have Been Diagnosed 
With Depression. 

Kvalitativ, djupintervjuer i 
from av e-mail kontakt.  

13 högskolestudenter diagnostiserade 
med depression deltog i studien med 
syfte att uttrycka hur de hanterar stress 
i from av olika aktiviteter.  

Medelhög 

Michelle C Rogerson, Barbara M 
Murphy, Stephen Bird

 
och Tony 

Morris                                         
2012 Australien. 

“I don’t have the heart”: a 
qualitative study of barriers to 
and facilitators of physical 
activity for people with 
coronary heart disease and 
depressive symptoms.  
 

Kvalitativ, djupgående 
semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor.  

15 personer som har 
kranskärlssjukdom och depressiva 
symtom deltog i studien. Intervjuerna 
var inriktade på att undersöka 
deltagarnas upplevelser av fysisk 
aktivitet sedan deras hjärtattack och 
den fysiska aktivitets effekt i sin helhet.  

Hög 

Eleni Chambers, Sarah Cook, Anna 
Thake, Alexis Foster,Sue 
Shaw,Rebecca Hutten, Glenys 
Parry

 
och Tom Ricketts             

2015 England. 

The self-management of 
longer-term depression: 
learning from the patient, a 
qualitative study. 

Kvalitativ, djupgående 
semistrukturerade intervjuer. 

21 personer diagnostiserade med 
depression under en längre period 
deltog i studien. Syftet var att förstå 
hur personerna hanterade sin situation. 

Hög 
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Bilaga 4 Andra nivåns teman 
Citat med specifikt fokus Strukturerat citat Kondenserat citat  Syntes av citat   Andra 

nivåns tema  
”Participants reported other 
benifites of engagin in activity, 
such as faciliating soical 
interaction, weight loss, and 
regulation of sleep and eating 
patterns, wich could lead to a 
holistic sens of wellbeing that in 
turn increased self- esteem.” 
Searle et al., 2011, s. 155 

Deltagarna angav andra fördelar av att 
delta i aktiviteter, som att främja social 
interaktion, viktnedgång, och 
regelbunden sömn- och matvanor, vilket 
kan leda till en holistisk känsla av 
välmående som i sin tur ökar 
självkänslan.   

Deltagarna upplever att 
fysisk aktivitet har 
positiv inverkan ur ett 
holistiskt perspektiv 
som därmed ökar deras 
välmående och 
självkänsla. 

Fysisk aktivitet utifrån 
ett holistiskt perspektiv 
ökar välmående och 
självkänsla.   

Individer med 
depression upplever 
stolthet över sig själva 
med hjälp av fysisk 
aktivitet  
 
 

”Many partipants reported low 
motivation and a lack of 
confidence as barriers to 
undertaking physical activites.”  
Searle et al., 2011, s. 15 

Flera deltagare angav bristande 
motivation och bristande självförtroende 
som barriärer till att delta i fysisk 
aktivitet.  

Deltagare upplever att 
bristande motivation 
och självförtroende 
hindrar dem från att 
vara fysiskt aktiva. 

Bristande motivation och 
självförtroende utgör ett 
hinder för utförandet av 
fysisk aktivitet.  

Individer med 
depression upplever 
stolthet över sig själva 
med hjälp av fysisk 
aktivitet  
 
Individens motivation 
påverkar  upplevelsen av 
fysisk aktivitet som 
behandling 

”…while those reporting that 
exercise can act as a distraction 
from depression tended to state 
the benefits of less-aerobic 
activites, such as walking.” Searle 
et al., 2011, s.152 

…medan några angav att träning kan 
verka som en distraktion från 
depressionen, genom att se fördelarna av 
minde fysiskt ansträngande aktiviteter, 
såsom en promenad. 

Deltagare angav att 
fördelen med lätt fysisk 
aktivitet, till exempel en 
promenad avleder fokus 
från själva 
depressionen. 

Lätt fysisk aktivitet 
avleder fokus från 
depression.  

Fysisk aktivitet som 
behandling fungerar som 
distraktion från negativa 
tankar 
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”Most participant stated a 
preference for physcial activity 
over other treathments, 
particularly antidepressants, 
expressing a desire for some 
autonomy in longer-term 
management of their depression, 
which they felt could be gained 
from engaging in physical 
activity.” 
Searle et al., 2011, s. 154 

De flesta deltagarna angav en inställning 
till att de föredrog fysisk aktivitet över 
andra behandlingar, i synnerhet 
antidepressiva, de önskade att ha 
autonomi i en långsiktig hanterbarhet i 
deras depression, vilket de kände kunde 
nås genom att engagera sig i fysik 
aktivitet. 

Majoriteten av 
deltagare föredrog 
fysisk aktivitet som 
behandling över 
medicinering. Önskan 
om autonomi och en 
hållbar metod för att 
hantera sin depression 
kunde nås genom fysisk 
aktivitet.  

Autonomi och hållbarhet 
i behandlingsstrategier 
vid depression kunde 
uppnås genom fysisk 
aktivitet.  

Fysisk aktivitet som 
behandling inger en 
känsla av autonomi 
  

 

 


