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Sammanfattning    
Depression är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. WHO 
räknar med att det kommer vara den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning, världen 
över, år 2020. Det finns flera behandlingsalternativ för att behandla depression, 
läkemedelsbehandling och psykoterapi är det vanligaste behandlingsformerna. Det har 
kommit mycket forskning om den fysiska aktivitetens positiva påverkan på depression. 
Trots kunskapen kring träningens positiva effekter kan de depressiva besvären upplevas 
som en barriär för att utföra den fysiska aktiviteten, som till exempel trötthet eller dålig 
självkänsla. Vi har därför valt att skriva om deprimerade patienters upplevelse av fysisk 
aktivitet. Studien är gjord utifrån Åsa Axelssons (2012) modell för litteraturstudier. Tio 
artiklar, med både kvalitativ och kvantitativ ansats, har använts för resultatet. Resultatet 
är presenterat i fyra huvudteman och 13 subteman. De fyra huvudteman är upplevda 
kroppsliga förändringar, upplevda emotionella förändringar, upplevd motivation och 
upplevda hinder. Den fysiska aktiviteten skapade en god spiral där många deltagare 
upplevde bland annat en ökad energi, en förbättrad sömn, bättre humör, ökad motivation 
till förändring och ett ökat självförtroende. I diskussionen diskuteras depressionens 
påverkan på jaget, och trygghetens betydelse. Även livskraftens och livsrytmens roll 
diskuteras.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Fysisk aktivitet, Depression, Upplevelse, Physical activity, Depression, 
Experience, QOL, KASAM 
 
 
 
 
 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING .................................................................................................................... 1	  
BAKGRUND .................................................................................................................... 1	  

Depression ................................................................................................................................ 1	  
Vad är depression? ............................................................................................................................... 1	  
Prevalens .............................................................................................................................................. 2	  
Behandling ........................................................................................................................................... 2	  

Fysisk aktivitet ........................................................................................................................ 3	  
Vårdvetenskaplig förankring ................................................................................................. 3	  

Lidande ................................................................................................................................................. 4	  
Den subjektiva kroppen ........................................................................................................................ 4	  

PROBLEMFORMULERING ......................................................................................... 5	  
SYFTE .............................................................................................................................. 5	  
METOD ............................................................................................................................ 5	  

Design ....................................................................................................................................... 5	  
Datainsamling .......................................................................................................................... 6	  
Dataanalys ............................................................................................................................... 6	  

RESULTAT ...................................................................................................................... 6	  
Tabell 1. .................................................................................................................................... 7	  
Hälsovinster ............................................................................................................................. 7	  

Upplevda förändrade sömnvanor ......................................................................................................... 7	  
Upplevelsen av ökad livsenergi ........................................................................................................... 7	  

Emotionella förändringar ...................................................................................................... 8	  
Upplevelse av ett ökat välbefinnande .................................................................................................. 8	  
Upplevt hopp om framtiden ................................................................................................................. 8	  
En delad upplevelse .............................................................................................................................. 9	  
En ökad känsla av hanterbarhet .......................................................................................................... 10	  

Struktur och balans i vardagen ........................................................................................... 10	  
Ökad känsla av struktur i vardagen .................................................................................................... 10	  
Stärkt självbild ................................................................................................................................... 11	  
Upplevd trygghet ................................................................................................................................ 11	  
Autonomi ........................................................................................................................................... 12	  
Bekräftelse .......................................................................................................................................... 13	  

Upplevda hinder .................................................................................................................... 13	  
Inre faktorer ........................................................................................................................................ 13	  
Yttre faktorer ...................................................................................................................................... 14	  

DISKUSSION ................................................................................................................ 14	  
Metoddiskussion .................................................................................................................... 14	  
Resultatdiskussion ................................................................................................................. 15	  

SLUTSATSER ............................................................................................................... 18	  
REFERENSER .............................................................................................................. 19	  



Bilaga 1 .......................................................................................................................... 22	  
Bilaga 2 .......................................................................................................................... 23	  



 1 

INLEDNING 

Psykisk ohälsa är ett ökande problem i dagens samhälle och år 2016 bestod cirka 45% 
av sjukskrivningarna i Sverige av psykisk ohälsa. Det kommer mycket forskning som 
pekar på att fysisk aktivitet har en positiv effekt på att både lindra och förebygga 
depression. Trots kännedom om det så uteblir ofta den fysiska aktiviteten under 
behandlingen av depression. Depression medför ofta en orkeslöshet, brist på motivation 
och en låg självkänsla, vilket kan försvåra utförandet av fysisk aktivitet. Vi har valt att 
skriva om hur patienter med depression upplever fysisk aktivitet då vi tycker att det är 
ett intressant ämne. Med denna studie vill vi öka förståelsen för hur deprimerade 
patienter upplever träningen. En ökad förståelse kan ge verktyg för sjuksköterskan, 
vilket kan användas i mötet med patienter med depressiva symtom.  
 
BAKGRUND 

Depression 
Vad är depression? 

ICD -10 är en klassifikation av sjukdomar utgiven av WHO. Depression definieras här 
som en nedstämdhet, minskad energi samt att personen i fråga upplever en minskad 
tillfredställelse för tidigare intressen. Dessa symtom ska ha varat i minst två veckor för 
att kunna diagnostiseras som depression. Ytterligare symtom är bland annat obefogade 
skuldkänslor, minskad tilltro till sig själv, sömnsvårigheter samt ökade tankar kring 
döden (Socialstyrelsen 2016 s.14). Herlofson (2016, ss. 299-300) skriver att depression 
medför ett minskat emotionellt engagemang, vilket innebär att personen inte kan 
uppleva positiva känslor. Det är också vanligt att en deprimerad människa upplever 
tomhet, likgiltighet, osäkerhet och en upplevelse av att vara värdelös. En central del av 
depression är att personen upplever minskad lust och får ett minskat intresse för sin 
omgivning vilket ofta leder till isolering. Minskad energi och ökad passivitet är vanligt 
förekommande för personer med depression. Suicidtankar är vanligt, till följd av den 
minskade livslusten och hopplösheten. 
 
Depression kan ses som en sorg som hakat upp sig, där gränsen mellan nedstämdhet och 
depression är flytande (Björklund 2016). Socialstyrelsen skriver (2016, ss. 25-27) i de 
nationella riktlinjerna för vård vid depression att depression delas in i tre olika nivåer: 
lindrig, medelsvår och svår. Vid lindrig depression är symptomen få och milda medan 
vid svår depression är livskvalitén och funktionsförmågan mycket negativt påverkad, 
vilket ofta ger en stor påverkan på vardagslivet. Det är viktigt att behandling, oavsett 
nivå, sätts in tidigt för att tillståndet inte förvärras. Björklund (2016) skriver att vid 
depression är nivåerna av dopamin, serotonin och noradrenalin i nervsystemet 
minskade. Det bidrar till bland annat till ökad ångest och oro, förändrad aptit, 
sinnesstämning, sömn och känslor. 
 
Tsang et al. (2008) menar att deprimerade patienter har en ökad tendens att utveckla 
andra somatiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Zhang och Yen 
(2015) menar även på att depression kan leda till isolering då personen ofta får en 
minskad initiativförmåga och lätt drar sig undan från sociala umgängen. 
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Prevalens 

Försäkringskassans siffror påvisar att mer än 50% av sjukskrivningarna år 2015 var på 
grund av psykisk ohälsa (Försäkringskassan 2016). Socialstyrelsen skriver även att 9 av 
10 sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, beror på depression och ångestrelaterade 
besvär (Socialstyrelsen 2016 s. 13). Självmord är den näst vanligaste orsaken till 
dödsfall i världen i åldrarna 15-29 år och fler än 300 miljoner människor världen över 
lider av depression (World Health Organization 2017). Depression är även beräknat att 
år 2020 vara näst vanligaste orsaken till sjukskrivning i hela världen. 
 

Behandling  
Målet för behandlingen vid depression är symtomfrihet, ett minskat lidande för 
patienten, återställd funktionsnivå samt förebygga återfall av sjukdomen (Jarbin, von 
Knorring och Zetterqvist 2014). 
 
Socialstyrelsen har 2016 kommit ut med riktlinjer gällande rekommenderad behandling 
för egentlig depression hos barn och vuxna. Graden av depression avgör vilken 
behandlingsmetod som är mest lämplig. Psykoterapi samt antidepressiv 
läkemedelsbehandling är de vanligaste behandlingsformerna vid depression. Vid svårare 
depressiva tillstånd behandlas patienten med elektrokonvulsiv behandling (ECT). 
Socialstyrelsens rekommenderar att hälso-och sjukvården bör erbjuda KBT till vuxna 
med lindrig till medelsvår depression som första prioritet, även antidepressiv 
läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen 2016, ss. 25-27). Vid behandling av medelsvår 
till svår depression hos vuxna rekommenderas ECT och antidepressiv 
läkemedelsbehandling samt att sjukvården kan erbjuda behandling med litium som 
tillägg på sin antidepressiva läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen 2016, s. 29). 
 
WHO skriver att sjukvården bör erbjuda psykoterapeutisk behandling, exempelvis 
kognitiv beteendeterapi, eller antidepressiv läkemedelsbehandling. Vid 
läkemedelsbehandling måste vårdgivarna vara uppmärksamma på att det inte alltid ger 
samma effekt och behandlingen bör därmed alltid vara individanpassad (World Health 
Organization 2017). 
 
Den rekommenderade behandlingen vid depression för barn och ungdomar skiljer sig 
mot den rekommenderade behandlingen för vuxna. När barn och ungdomar är 
deprimerade rekommenderas psykopedagogisk behandling i första hand vilket i många 
fall är tillräckligt för att barnet ska må bättre. Skulle inte psykopedagogisk behandling 
vara tillräckligt rekommenderas en fortsatt psykoterapeutisk behandling ihop med en 
antidepressiv läkemedelsbehandling. Vid svåra fall av depression kan ECT tillämpas 
(Socialstyrelsen 2016, s. 30). 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av depression och ångesttillstånd 
har blivit hårt kritiserade av flera forskare inom psykiatrin. De påstår att riktlinjerna 
skulle gett en sämre vård, samtidigt som vården hade blivit dyrare. De påstår även att 
socialstyrelsen har tolkat flera av forskningsresultaten fel. Behandlingen vid svår 
depression ska enligt de nationella riktlinjerna behandlas med antidepressiva läkemedel 
och ECT trots att läkemedelsbehandling i kombination med psykoterapi har det mest 
effektiva resultatet enligt ett flertal studier. De kritiserar också att KBT är 
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rekommenderat i första hand som psykoterapeutisk behandling vid mild till måttlig 
depression. Forskarna menar på att det inte finns någon evidens för vilken form av 
psykoterapi som har bäst effekt, utan att KBT, psykodynamisk terapi och interpersonell 
terapi ska rekommenderas i lika hög grad (Amundsen Nissen-Lie et al. 2017). 
 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver 
viloförbränningen. Fysisk aktivitet är ett naturligt inslag hos människan och har en 
positiv påverkan på kroppens organ (Matsson 2014, s. 1). Fysisk aktivitet har en positiv 
effekt på människans hälsa och kan förebygga sjukdomar. Idag är det rekommenderat 
att en vuxen person (över 18 år) ska vara fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka på 
en måttligt intensiv nivå. Träningen bör helst vara utspridd på flera dagar under veckan 
med minst 10 minuter sammanhållen träning. Vid en högintensiv träning är 
rekommendationen minst 75 minuter per vecka. Måttligt intensiv träning ger en ökad 
puls och andningsfrekvens och en högintensiv träning medför en markant ökad puls och 
andningsfrekvens. Rekommendationen syftar till aerob träning (Fyss 2011).  
 
När det gäller barn och ungdomar (6-17 år) rekommenderas det att vara fysiskt aktiv 60 
minuter varje dag. Aerob träning på högintensiv nivå bör ske tre gånger i veckan. Den 
fysiska aktiviteten bidrar till bland annat en förbättrad skeletthälsa, metabol och mental 
hälsa samt förbättrade skolprestationer. Barn utövar ofta högintensiv fysisk aktivitet 
naturligt genom sin lek (Fyss 2016). 
 
Vid psykisk ohälsa bildas ofta en negativ spiral där brist på aktivitet och dåliga 
matvanor ingår. Personer som lider av psykisk ohälsa har därmed en ökad risk att 
drabbas av andra folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma. Att 
inkludera fysisk aktivitet i behandlingen av psykisk ohälsa resulterar inte bara i en 
förbättring gällande depressionen, utan reducerar också riskerna att drabbas av fetma, 
diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Shor och Shalev 2013).  Personer som tränar 
regelbundet löper mindre risk att insjukna i depression än personer som inte tränar 
regelbundet (Zhang och Yen 2015). De personer som deltog i en fysisk aktivitet visade 
sig ha bättre resultat gällande minskade depressiva symtom, och hade en större chans att 
återhämta sig helt samt ha en minskad risk att få återfall jämfört med personer som 
enbart fick läkemedelsbehandling (Tsang, Chan och Cheung 2008). 
 

Vårdvetenskaplig förankring 
Birkler (2007, ss. 31-33) skriver att upplevelsen påverkas av människans livsvärld. 
Upplevelsen bör ses på ett dualistiskt sätt där den delas in i ett subjektiv och ett 
objektivt perspektiv. Den subjektiva upplevelsen är det som personen i fråga själv 
upplever och känner. Det innebär att en och samma situation som utspelas kan upplevas 
på två olika sätt, till exempel kan två personer som är med om en bilolycka uppleva 
situationen olika. Den objektiva upplevelsen är däremot en upplevelse som är formad av 
kunskap och medvetenhet, och som står utanför objektet. En objektiv upplevelse kan till 
exempel vara att en person går förbi en död fågel liggandes på gångvägen, personen är 
medveten om att hen inte ska röra fågeln, då den kan bära olika smittor och bakterier. 
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Livsvärlden är den värld så som den erfars och är unik och personlig för varje individ. 
Livsvärlden kan ses som en ryggsäck där alla erfarenheter samlas vilket sedan formar 
människan. Det är livsvärlden som präglar individens tolkning vilket sker omedvetet 
och även oreflekterat. Alla människor bär sin egen livsvärld och det är genom den som 
händelser kan upplevas på olika sätt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). När en person 
drabbas av en sjukdom kan livsvärlden förändras och vad som tidigare skett oreflekterat 
kan nu upplevas som ett hinder. Det som tidigare upplevts som behagligt eller som ett 
nöje kan på grund av sjukdomen upplevas som jobbigt eller svårt. Till exempel kan en 
promenad kännas omöjlig att genomföra på grund av smärta (Birkler 2007, s. 33). 
Kroppen är medlet som möjliggör för människan att uppleva sin omvärld. Det innebär 
att kroppen bär på erfarenheter, känslor och upplevelser vilket är grunden till 
människans livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 131). 
 
Då en person har drabbats av depression är det extra viktigt att tillgodose de 
grundläggande psykologiska behoven. Dessa är väsentliga för att upprätthålla en god 
mental stabilitet. Searle (et al. 2014) skriver om självbestämmandeteorin som byggs på 
de tre grundläggande psykologiska behoven, vilka är kompetens, autonomi och känsla 
av sammanhang. Kompetens förklarar Searle som att individen upplever att de klarar av 
att hantera olika oväntade situationer i livet. Här ingår självförtroende samt självkänsla 
för att kunna tro på sig själv och därmed lita på sin kompetens. Autonomi är det andra 
behovet i självbestämmandeteorin. Birkler (2003, s. 146) förklarar autonomi som 
personens rätt till att ta beslut över sig själv och sitt egna liv. För att personen ska ha 
möjlighet till att ta dessa beslut krävs det att personen har tillräckligt med kunskap och 
är införstådd i konsekvenserna. Det tredje behovet är en känsla av sammanhang.  
Saerle (Searle et al. 2014) menar att social gemenskap och kontakt med andra 
människor ökar känslan av sammanhang. Dahlberg & Segesten (2010, s. 77) skriver att 
människan behöver uppleva sig vara i ett sammanhang för att uppleva hälsa. 
 
Lidande 

Katie Eriksson (1994, ss. 19-21) beskriver lidandet som motsatsen till lusten. Hon 
skriver att lidande inte kan vara synonymt med smärta då lidande kan närvara utan den. 
Att lida är något negativt som plågar människan men som människan behöver leva med 
och utsättas för. Lidandet innebär en kamp och är också något konstruktivt eller 
meningsbärande. Katie Eriksson anser att lidandet är det som för människan framåt 
genom en kamp som främjar livslusten. 
 
Depression är en sjukdom som kan medföra ett stort lidande för patienten. Eriksson 
förklarar lidandet som ett hot eller kränkning mot människans helhet, vilket kan 
medföra en känsla av minskad kontroll. Lidandet kan leda till att människan isolerar sig 
både fysiskt och psykiskt (Eriksson 1994, ss. 93-94). Wiklund (2003, s. 101) skriver att 
lidandet inte beror på den nedsatta funktionen eller sjukdomen som drabbat människan, 
utan istället beror på det hot som skapas mot människans identitet. 
 

Den subjektiva kroppen  
Kroppen innefattar våra känslor och är vårt verktyg för kontakt med världen, och enligt 
vårdvetenskapen är kroppen mer än bara en fysisk gestalt (Wiklund 2003, s. 47). Den 
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franska filosofen Marleau-Ponty menar att kroppen är vårt redskap som hjälper oss att 
förhålla oss till omvärlden på ett upplevelsemässigt plan. Människan är en enhet varav 
både kropp och själ som påverkar varandra (Wiklund 2003, s. 48). För att öka 
förståelsen för vad en människa går igenom i en depression krävs det ett holistiskt 
synsätt. Danielsson, Kihlbom & Rosberg (2016) beskriver det holistiska perspektivet på 
så sätt att människan är sin levda kropp, och genom den levda kroppen upplever och 
deltar vi i omvärlden. En människa som tränar utför en mänsklig rörelse som ger uttryck 
för personen i fråga och dennes liv, där hälsa är en nära och viktig aspekt. Enligt 
Wiklund (2003 s. 49) är kroppen sammankopplad med identiteten. Den fysiska kroppen 
och dess egenskaper ger oss förmågan att uppfatta världen med våra sinnen och därmed 
skapa vår egen världsbild. Vid sjukdom förändras kroppen och detta förändrar också 
världsbilden som individen har. Vid fysisk aktivitet skapas rörelse som möjliggör för 
individen att minska sitt lidande vid depression. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

      Den psykiska ohälsan ökar hos befolkningen och antidepressiva läkemedel skrivs ut allt 
mer. Fysisk aktivitet är en åtgärd som, utan biverkningar, kan lindra mild till måttlig 
depression och som dessutom är lättillgänglig för många genom exempelvis gå ut på en 
promenad. Trots kännedom kring de positiva effekterna av fysisk aktivitet uteblir den 
ofta. Diagnosbilden av depression kan innefatta känslor av orkeslöshet, meningslöshet 
och/eller en dålig självkänsla, vilket kan hindra patienten till att orka aktivera sig 
fysiskt. Att motivera patienter till att ta steget att utföra en fysisk aktivitet kan upplevas 
svårt. Om en patient med diagnosen depression skulle aktivera sig fysiskt kan det bidra 
till ett ökat välbefinnande. Med denna studie vill vi skapa en ökad förståelse hur 
patienter med depression upplevelser fysisk aktivitet. Genom en ökad förståelse kan 
sjuksköterskan enklare möta patienten i sitt samtal och därmed motivera patienten till 
fysisk aktivitet. 
 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av fysisk aktivitet vid 
depression.  
 
METOD 

Design  
Vi har valt att skriva en systematisk litteraturstudie utifrån Axelssons modell som 
beskriver en systematisk litteraturstudie vilket innebär att data i resultatet baseras på 
primärkällor (2012 ss. 203-204). Den valda datan i arbetet är både kvalitativ och 
kvantitativ. Då syftet med vårt arbete fokuserade på patienternas upplevelser föll det sig 
naturligt att majoriteten av den valda datan är kvalitativ. Axelsson (2012 s. 204) skriver 
att både kvalitativa och kvantitativa studier kan tillämpas i en litteraturstudie då det kan 
ge ett bredare verklighetsperspektiv, framförallt i vårdrelaterade studier. Via Axelssons 
modell kunde vi systematiskt besvara vårt syfte. 
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Datainsamling 
Innan studien påbörjats gjordes en pilotsökning utan större avgränsningar, för att se om 
det fanns tillräckligt med tidigare forskning kring det tänkta området. Studiens artiklar 
kommer från databaserna Cinahl och Psycinfo. Vi sökte även i SveMed+ och Summon 
utan resultat. Psycinfo riktar sig på psykologi, sociologi och pedagogik, medan Cinahl 
fokuserar på vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt omvårdnad. För att optimera 
sökorden använde vi oss av MeSH för att hitta fler engelska termer på valda sökord och 
därmed få bättre sökträffar. Via Cinahl hämtade vi majoriteten av våra artiklar. 
Artiklarnas titel och abstract lästes igenom och utifrån detta valde vi ut 22 artiklar som 
vi trodde kunde svara på vårt syfte. Dessa lästes noggrant igenom och därefter valdes 
tolv av dessa artiklar bort, då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Inklusionskriterier 
var att artiklarna skulle vara utgivna mellan 2007 och 2017, vara kvalitetsgranskade och 
besvara vårt syfte. Artiklarna skulle fokusera på patienternas upplevelser av fysisk 
aktivitet för att vi skulle kunna använda dem. Språket begränsades till engelska och 
svenska. På så sätt kunde vi säkerställa att artiklarna var relevanta. Vi avgränsade inte 
till enbart kvalitativ eller kvantitativ forskning. Totalt framkom tio artiklar på vår 
sökning som svarade på det valda syftet. Vid sökningen framkom 22 artiklar som vi 
ansåg relevanta efter att ha läst igenom abstract och baserat på deras titel. Dessa 
sparades i en mapp på vardera databas och lästes igenom noggrant när vi var klara med 
artikelsökningarna. Tolv av de 22 artiklarna valdes bort då de inte uppfyllde våra 
inklusionskriterier. För en mer detaljerad sökhistorik, se bilaga 1.  
 

Dataanalys 
De tio valda artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal för att fördjupa vår förståelse. 
Därefter strök vi under meningsbärande stycken med överstrykningspenna. Dessa 
stycken översatte vi även till svenska för att få en enklare översikt. Sedan läste vi 
tillsammans igenom en artikel i taget och sammanfattade artiklarnas resultat i kortare 
meningar. Efter att ha gått igenom samtliga artiklar klippte vi ut meningarna som vi 
sammanfattat utifrån resultaten. Dessa utklippta meningar grupperade vi utifrån 
gemensamma innebörder. På det sättet kunde vi hitta egna teman och subteman. Enligt 
Axelsson (2012, s. 212) är det viktigt att skapa en meningsfull struktur när data 
analyseras. Det gör att arbetets resultat och slutsatser får en ökad trovärdighet. Vi 
använde olika färgpennor för att koppla de utklippta lapparna med artikeln som de 
tillhörde. På det sättet underlättade det för oss att kunna referera till våra funna teman. 
Vi har analyserat samtliga resultat och hittat fyra teman och 13 subteman. För att se 
artikelsammanfattning, se bilaga 2.  
 
 
RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra huvudteman och 13 subteman. För att få en tydligare 
överblick över teman och subteman presenteras dessa i tabell 1.  
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Tabell 1.  
Huvudtema: Subtema: 

 
Hälsovinster Upplevda förändrade sömnvanor 

Upplevelsen av ökad livsenergi 

Emotionella förändringar Upplevelsen av ett ökat välbefinnande 
Upplevt hopp om framtiden 
En delad upplevelse 
En ökad känsla av hanterbarhet 
 

Struktur och balans i vardagen Ökad känsla av struktur i vardagen 
Stärkt självbild 
Upplevd trygghet 
Autonomi 
Bekräftelse 
 

Upplevda hinder Inre faktorer 
Yttre faktorer 
 

 

Hälsovinster 
Upplevda förändrade sömnvanor 

Ett av symtomen vid depression är en ökad trötthet, både fysiskt och psykiskt. 
Tröttheten orsakad av depression kan bidra med en orkeslöshet och minskad energi hos 
den drabbade. Vid fysisk aktivitet återkommer trötthet men till följd av att ha ansträngt 
kroppen fysiskt. I Carter, Morres, Repper och Callaghan (2015) studie uppgav flera 
deltagare att deras sömnkvalitet förbättrats efter att ha genomfört ett träningsprogram. 
Tröttheten efter den fysiska ansträngningen resulterade i en ökad trötthet på kvällen och 
natten, vilket skapade bättre dygnsrutiner och gjorde det lättare att vakna på morgonen. 
Den förbättrade sömnen resulterade även i ett minskat behov av sömnmedicin. 
Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) skriver i sitt resultat att tröttheten som 
uppstod till följd av den fysiska aktiviteten är en annan typ av trötthet än vad patienterna 
vanligtvis upplevt. Tröttheten som upplevdes efter träning beskrevs som positiv 
gentemot den tröttheten de annars brukade uppleva till följd av sin sjukdom. 
 
Upplevelsen av ökad livsenergi 

Vid depression är det vanligt att den drabbade upplever en minskad energi och ork. 
Fysisk aktivitet visade sig påverka detta positivt och motverkade förlusten av energi och 
ork. Flera av artiklarna visade på sambandet mellan upplevd ökad energi efter fysisk 
aktivitet. Hodgsons, McCulloch och Fox (2011) resultat visade att deltagare upplevde 
ökade energinivåer i samband med träning. Patienterna förklarade att de kände sig mer 
pigga och hade mer energi till följd av bland annat endorfinpåslag och ett ökat blodflöde 
i kroppen. Carter et al. (2015) skriver i sin studie att flera av deltagarna hade upplevt sig 
mer pigga efter träningspasset. De kände sig mer alerta och motiverade till fortsatt 
träning. Andra berättade att den ökade energin hade lett till ett förbättrat stämningsläge.  
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Danielsson Kihlbom och Rosberg (2016) uppger i sin studie att deltagarna upplevde en 
ökad energi, rörlighet, kände sig mer avslappnade och alerta efter att ha genomfört 
fysisk aktivitet. En person beskrev den positiva känslan av att uppleva kraft i kroppen 
som uppstod genom att röra sig. Hen upplevde då en styrka i kroppen som mentalt inte 
fanns där innan. Shank, Iwasaki, Coyle och Messina (2015) skriver att den fysiska 
aktiviteten skapade en vilja att fortsätta med den fysiska aktiviteten vilket tyder på en 
ökad energi.  
 

Emotionella förändringar 
Upplevelse av ett ökat välbefinnande 
Stämningsläget hos en person som drabbats av depression är ofta lågt vilket ofta kan 
påverka vardagen negativt. Fysisk aktivitet visade sig påverka stämningsläget och 
humöret positivt. Det förändrade stämningsläget som resultat av den fysiska aktiviteten 
var ett återkommande tema i flera av artiklarna. Wynaden, Barr, Omari och Fulton 
(2012) skriver om en deltagare som upplevde träning som ett roligt inflytande på dagen 
och som en möjlighet till att rensa tankarna. Det positiva inflytandet av träningen 
resulterade i ett bättre humör. En deltagare berättar (Shank et al. 2015) att hon tidigare 
haft en inaktiv livsstil och upplevt en tomhet och missnöjdhet i sin vardag. Efter att ha 
deltagit i programmet berättar hon att upplevelsen av tomhet och missnöjdhet bytts ut 
mot känslan av att vara tillfreds.  
 
Carter et al. (2015) resultat påvisar också en förbättrad sinnesstämning hos deltagarna. 
En deltagare berättar i sin intervju att han kände sig betydligt gladare redan efter ett 
fåtal träningspass. Några av deltagarna upplevde ett förbättrat stämningsläge redan 
samma kväll, vilket höll i sig i flera dagar efter träningen. Vetskapen om att ha en 
aktivitet i form av träning inplanerad efter skoldagen gav en deltagare glädje. 
Khalil, Callaghan och Morres (2012) skriver också att deltagarna upplevt sig gladare 
efter träning. Även Hodgson, McCulloch och Fox (2011) resultat påvisar ett förbättrat 
humör hos deltagarna efter att de utfört en fysisk aktivitet. 
 
 

Upplevt hopp om framtiden 
Det är inte ovanligt att depression medför ett negativt tankesätt om hur livet ska utspela 
sig. För att kunna bli bättre i sin sjukdom är det viktigt att bryta det tankemönstret. 
Fysisk aktivitet visade sig ha en god effekt på deltagarnas välmående och tankesätt, 
vilket bidrog till att bryta den onda spiralen. Shank et al. (2015) skriver i resultatet att 
patienter som deltog i interventionen hade hopp om att bli bättre och försökte ta beslut 
som gagnade deras mål att bli friska. En deltagare förklarade att promenader bidrog med 
att bryta hans destruktiva tankar och istället bidrog till att vara mer optimistisk om 
morgondagen. En annan deltagare beskrev glädjen över att få vara aktiv och hur det 
bidrog till en vilja att fortsätta på samma bana. Det beteendet resulterade i att tiden 
ägnades åt fler positiva saker än åt att vara inaktiv och fokusera på depressionen. Hopp 
om framtiden och förbättrad hälsa var viktigt för att engagera deltagarna till träning och 
därmed fortsätta med behandlingen. 
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Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) beskriver att majoriteten av deltagarna 
upplevde att träningen skapade en känsla av att de presterat. Fysisk aktivitet väckte 
deltagarnas känslor av att de hade förmågan att lyckas. Khalil et al. (2012) resultat visar 
att deltagarna upplevde att deras förmåga att hantera depressionen ökade och 
förbättrades efter att de deltagit i träningsprogrammet. Överlag resulterade träningen i 
ett ökat välmående och minskade depressiva besvär. Wynaden et al. (2012) påvisade ett 
tema hos deltagarna gällande ökad förmåga att hantera stress och ångest. Träningen 
upplevdes som rolig och avslappnande, vilket hjälpte till att kunna hantera ångest bättre, 
och därmed minska stressnivåerna. Genom att delta i träningsprogrammet upplevde 
patienterna att de kunde se resultat i deras behandling och blev därmed mer engagerade 
i sin egen vård. 
 
 

En delad upplevelse 
Depression medför ofta isolering och ett minskat socialt engagemang. Det kan vara 
svårt för individen att själv bryta isoleringen. Genom att delta i träningsaktiviteter 
skapas naturliga möjligheter till socialt samspel. Ett kontinuerligt deltagande med 
sociala interaktioner bygger upp självförtroendet att fortsätta våga sätta sig i situationer 
där samtal och konversationer sker. Möjligheten att få vara bland andra individer som 
lider av samma sjukdom bidrar till en ökad förståelse samt vetskapen av att inte vara 
ensam om sina problem. En deltagare berättar att han under ett träningspass drabbades 
av en panikattack och fick det stöd och den förståelse han behövde från de andra 
deltagarna, då de själva visste vad han gick igenom (Hodgson, McCulloch och Fox 
(2010). 
 
Wynaden et al. (2012) beskriver att många deltagare hade fått nya kontakter genom 
träningen. Dessa nya relationer ansågs värdefulla då deltagarna ansåg att de hade stor 
inverkan på deras sociala liv vilket förbättrade deras mående. Khalil et al. (2012) kom 
fram till att deltagare i gruppträningen tyckte det var positivt då de kände sammanhang 
med gruppen och ansåg att gruppens medlemmar till stor del hjälpte till att motivera och 
engagera varandra. Flera deltagare ansåg att utan de andra deltagarna i gruppen hade de 
inte lyckats lika bra med träningen och att förbättra sin depression. I Carters et al. 
(2015) forskning framkommer det i resultatet att majoriteten av deltagarna uppskattade 
att träna i en grupp där de andra hade liknande problem. Det medförde en ökad 
förståelse över hur de skulle bemöta andra personer och prata med varandra på ett bra 
sätt. Det skapade också känslor av att de var där ihop och kämpade för samma mål, 
deltagarna upplevde inte att de andra letade efter brister och fel hos en. En annan 
gemensam upplevelse var att det kändes tryggt att andra deltagare var i samma situation 
och hade samma problematik. Det framkom i resultatet att det kändes skönt att se att 
man inte var ensam i situationen, utan att andra människor hade liknande problematik. 
En annan fördel med gruppträningen var att deltagarna gav råd och stöd till varandra. 
 
Däremot framkommer det i Azar, Ball, Salmon och Clelands (2010) resultat att de 
deprimerade kvinnorna inte uppskattade att träna i grupp utan föredrog att träna 
ensamma. Att träna i grupp kunde innebära att en prestationsångest, att de behövde 
uppnå en nivå de inte klarade av. En annan anledning till att träna själv var för att kunna 
rensa tankarna och endast fokusera på sina egna tankar. 
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En ökad känsla av hanterbarhet 
Fysisk aktivitet har i flera studier visat på minskade stressnivåer, ett redskap för att 
rensa tankarna och distrahera dem. Carter et al. (2015) skriver att flera av deltagarna 
reflekterade över att den fysiska aktiviteten hjälpte dem att bli distraherade från de 
negativa tankarna och stressen.  
 
Hodgson, McCulloch och Fox (2011) skriver om en deltagare som i en intervju 
berättade om hur fysisk aktivitet hjälpt honom att lindra symtomen. Han kände sig mer 
avslappnad och ångesten hade minskat, vilket höll i sig till nästa dag. Azar et al. (2010) 
kommer också fram till liknande resultat. Träningen bidrar till en minskad stress och 
hjälper personerna att rensa sina tankar. Shank et al. (2015) intervjuar en deltagare som 
beskriver att den fysiska aktiviteten hindrade henne från att tänka på sin sjukdom, hon 
lade istället fokus på själva aktiviteten. Detta resonemang beskrevs av flera andra 
deltagare. Deltagandet i träningsaktiviteten resulterade i att tankarna rensades och 
deltagarna upplevde sig mer avslappnade. 
 
Deltagare upplevde att träningen underlättade för dem att hantera deras ångest och 
stress. Flera ansåg också att träningen gagnade avslappning och hjälpte till att rensa 
tankarna (Wynaden et al. 2012). 
 
 

Struktur och balans i vardagen 
Ökad känsla av struktur i vardagen 

Det är inte ovanligt att personer med depression skapar en vardag utan rutiner och 
strukturer som följd av sjukdomen. Ett flertal deltagare nämnde i intervjuer att de 
återfått rutiner och struktur till följd av den fysiska aktiviteten. Träningen medförde 
rutiner i vardagen vilket upplevdes som en fördel för flera av deltagarna. Det gjorde att 
vardagen upplevdes enklare då de återfick en struktur (Carter et al. 2015). Även 
Hodgson, McCulloch och Fox (2011) skriver att den fysiska aktiviteten bidrog med 
rutiner och struktur vilket upplevdes meningsfullt. En deltagare reflekterade kring hur 
viktigt det var för honom att få rutin över sin vardag för att kunna arbeta. Många 
deltagare såg fram emot träningspassen och ansåg att dessa bidrog med struktur och 
därmed skapades en rutin i vardagen (Wynaden et al. 2012). Deltagare som är 
sjukskrivna heltid eller deltid ansåg att träning gav struktur till dagen, dessa rutiner 
ansågs också roliga samt underlättade återhämtning och förbättring. Kontinuerlig 
motion som exempelvis promenader höll negativa tankar borta och främjade mental 
stabilitet (Shank et al. 2015). 
 
Till skillnad från de andra forskningarna så skiljer sig Azars resultat då deltagarna inte 
upplevde förbättrade rutiner vid fysisk aktivitet. Träningen var inte heller planerad utan 
skedde spontant och beroende på humör (Azar et al. 2010). 
 
I Carter et al. (2015) studie framkommer det att flera av deltagarna upplevde sig själva 
som mer hälsosamma genom träningen, vilket motiverade dem till förändring och att 
fortsätta med träningen efter studien avslutats. En deltagare berättade att han blev mer 
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motiverad att få ordning på sitt liv efter att ha kommit igång med träningen. Hodgson, 
McCulloch och Fox (2011) skriver att träningen hjälpte deltagarna att kunna hantera 
deras symtom på depressionen, vilket resulterade i en mer positiv syn på framtiden. 
Cole (2010) skriver om en deltagare som berättade att hon kunde avsluta sin 
medicinering, som resultat av den fysiska aktiviteten. En annan deltagare berättar i sin 
intervju om att hon återupptagit yoga, som hon tränat tidigare. 
 

Stärkt självbild 
Depression orsakar ofta hinder i vardagen och kan göra det problematiskt för den 
drabbade människan att leva fullt ut. Ett av dessa hinder är den negativa självbilden som 
depression ofta bidrar med. Genom fysisk aktivitet fick deltagare utmana sig själva och 
bli positivt överraskade över vad de kunde klara av. Något som påverkade deras 
självbild positivt. Carter et al. (2015) skriver att flera upplevde att de hade klarat av 
något och presterat vilket resulterade i att de var nöjda med sig själv och sin insats. Efter 
att de lyckats prestera under träningen växte även självförtroendet och de trodde att de 
skulle klara andra utmaningar. Att de upplevde sig mer hälsosamma var också en faktor 
som förbättrade självförtroendet. Andra deltagare berättade att de var nöjda med sig 
själva då de hade kommit iväg och slutfört något. Flera upplevde också att deras tilltro 
till sig själv och självförtroendet förbättrades. En deltagare berättar under intervjun att 
hon inte längre var lika nervös över vad andra människor ska tänka om henne.  
 
I Hodgsons, McCulloch och Fox (2011) studie berättar en deltagare om att han tidigare 
inte vågat ta beslut då han var orolig för vad folk skulle tycka och tänka om det. Efter 
att ha slutfört träningsprogrammet berättar han i en intervju om hur han inte längre var 
orolig för det, utan litade på sig själv och sina egna beslut. 
 
Flera deltagare kände stolthet över att ha genomfört ett träningspass. Upplevelsen av att 
få kämpa och utmana sin kropp skapade en bättre kroppsuppfattning. Det fick 
deltagarna att uppleva sig som mer hälsosamma. Via träning upplevde deltagarna en 
förbättrad självbild och möjlighet att hitta tillbaka till sig själv. En deltagare berättade 
att hen hade slutat med sin träning på grund av sin depression, men hade nu återfått sitt 
tidigare intresse (Danielson, Kihlbom och Rosberg 2016). Knapen et al (2007) kommer 
fram till att individens självbild påverkas positivt av fysisk aktivitet.  
 
Genom att prova nya aktiviteter som exempelvis dans upplevde en deltagare att hon var 
bra på just detta, vilket medförde en stolthet och ökat självförtroende, liksom förbättrad 
självbild och självkänsla (Shank et al.). Searle et al. (2014) skriver att den 
träningsansvariga personalen hade som uppgift att stötta och främja patienternas 
självförtroende samt autonomi. En deltagare berättar att det hjälpte henne då hon vågade 
ta steget att börja simma. Det förbättrade självförtroendet kunde visa sig i olika 
sammanhang. 
 
Upplevd trygghet 

Vid depression minskar motivationen och förmågan att aktivera sig. Därför är det 
viktigt med stöd från familj och vänner som försöker uppmuntra till exempelvis fysisk 
aktivitet. Stödet från familj och vänner leder till en trygghet hos den drabbade vilket 
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förbättrar förutsättningarna för att lyssna och agera enligt rekommendationen. Saerle et 
al. (2014) skriver att en bra relation med tränaren resulterade i en ökad trygghet. 
Tränaren stöttade patienten och skapade en trygghet som ledde till att patienten vågade 
utmana sig själv och därmed vågade lita på sin egen självkänsla. Carter et al. (2015) 
skriver i sitt resultat att gruppträningen också ledde till en trygghet för deltagarna då de 
hjälpte och stöttade varandra. Azar et al. (2010) skriver att flera deltagare fick mycket 
stöd från sin familj vilket påverkade personerna till att bli mer motiverade till träning. 
Även att se andra vara fysiskt aktiva inspirerade dem. Shank et al. (2015) skriver att 
förbättring sker med hjälp av resurser som familj och vänner. Ett starkt socialt nätverk 
som stöttar individen var en viktig aspekt i förbättringen. Vetskapen om att det finns 
personer som bryr sig var viktigt för att motivera individen att fortsätta med 
behandlingen och i slutändan bli bättre i sin sjukdom. 
 
Khalil et al. (2012) skriver att deltagare vars anhöriga som hade en negativ attityd, 
påverkade dem så pass att de inte deltog i träningspasset. Familj och vänner kan påverka 
deltagarnas attityd och tilltro till sig själv vilket sen speglar deras handlingar. 
Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) skriver att deltagare värderade sin relation 
med sin tränare. Tränaren sågs som en trygghet som inte dömde om personen hade en 
dålig dag. Istället lyckades tränaren se möjligheter och komma över olika hinder. 
 
Autonomi 

Ett ytterligare gemensamt tema vi fann i flera texter var de positiva upplevelserna av att 
själv välja träning och intensiteten. Träningen upplevdes då hanterbar. Carter et al. 
(2015) skriver att de flesta deltagarna pratade om deras självbestämmande i intervjun. 
De upplevde träningen mer hanterbar då de själva fick välja när de skulle träna, vilken 
intensitet samt vilken form av träning de ville ägna sig åt. En deltagare berättar under 
intervjun att det kändes skönt att göra något enkelt och känna sig duktig på det. Genom 
att själv välja intensiteten kunde träningen anpassas efter personens mående. Genom att 
kunna sluta tidigare eller ta det mer lugnt ett träningspass utan att bli ifrågasatt skapade 
en ökad trygghet. 
 
Träningen sågs av flera deltagare som en utmaning. En deltagare yttrade sig om att han 
genomförde träningen, inte för att det var kul eller var ett nöje, utan för att han förstod 
att det skulle främja hans hälsa. En annan deltagare kände en stolthet när träningen 
genomförts vilket underlättade att fortsätta även om träningen upplevdes tuff och 
jobbig. Viljan att utmana sig själv trots att det upplevs jobbigt främjade deltagarnas 
hälsa, fysiskt och psykiskt (Danielsson, Kihlbom och Rosberg 2016). Tillfrisknandet är 
målet och deltagare var införstådda i vad som krävdes för att nå dit. De var villiga att 
göra det som ansågs nödvändigt, exempelvis fortsätta med sin behandling och genom 
det få rutiner och struktur i sin vardag. Vägen till att bli bättre upplevdes ofta svår och 
det var viktigt att fortsätta fokusera på målet för att inte åter hamna i gamla mönster och 
beteenden som skulle försämra hälsan (Shank et al. 2015). Saerle et al. (2014) 
framhåller i sitt resultat att deltagarna hade en positiv upplevelse av att själva få välja 
aktiviteten. Handledaren fick deltagaren att reflektera över hur de tränat tidigare i livet 
och vad de gillade, och genom det stöttade deltagarens egna val, vilket var uppskattat. 
Resultatet i Hodgson, McCulloch och Fox (2011) påvisar också att själv få ta beslut 
över när man vill träna och hur, ökade motivationen. 
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Bekräftelse  
I dagens samhälle fokuseras det mycket på de kroppsliga attributen, så som kondition, 
styrka och kroppsvikt. Detta fokus kan påverka din självuppfattning. En person med 
psykisk ohälsa har ofta en försämrad självuppfattning. Genom träningen förändras 
självuppfattningen kring sina fysiska attribut till det bättre, vilket i sin tur kommer 
förbättra både självförtroende och självkänsla (Knapen et al. 2007). 
 
Azar et al. (2010) har gjort en studie kring unga kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet 
vid depressiva symtom. I den framkommer det att viktkontrollen, att de ser resultat och 
de positiva hälsovinsterna var tre motiverande faktorer. En annan motiverande faktor till 
fysisk aktivitet var att personer i deras omgivning hade reagerat på att de minskat i vikt. 
Även deras förbättrade kondition och ork motiverade dem till fortsatt träning. En kvinna 
berättar i sin intervju att hon nu orkar gå upp för trapporna utan att mista all energi. 
 
Deltagandet i fysiska aktiviteter kunde hindras av att deltagare ansåg sig vara för tjocka 
eller inte tillräckligt smala. Detta gällde speciellt simning och två kvinnor uppger att de 
inte ville visa sig i baddräkt då de kände sig fula (Cole 2010). Vid fysisk aktivitet 
upplevde deltagare stolthet i att ha tränat och ansträngt sig och de berättade gärna för 
vänner och familj. Träningen gjorde att patienterna upplevde sig som mer hälsosamma 
och upplevde också därmed ett välmående, både fysiskt och psykiskt (Danielsson, 
Kihlbom och Rosberg 2016). 
  

Upplevda hinder 
Vetskapen om att fysisk aktivitet har en positiv effekt för att både förebygga och lindra 
depression finns. Varför den fysiska aktiviteten däremot uteblir, trots vetskapen om 
effekterna, kan vara enklarare att förstå om man vet vilka hinder och barriärer 
människor med depression kan uppleva.  
 
Inre faktorer 

En vanlig barriär för att utföra en fysisk aktivitet var dåligt självförtroende och en dålig 
självkänsla. Personen trodde inte hen kunde klara av att utföra en uppgift. Ett annat 
vanligt hinder var att de inte upplevde tiden som tillräcklig utan att vardagens måsten 
kom i vägen. Träningen hade också en låg prioritet, vilket var en underliggande faktor 
till tidsbristen, vilket resulterade i att träningen inte blev av (Azar et al. 2010). Dåligt 
självförtroende sågs även i Coles studie som en barriär för fysisk aktivitet. En person 
berättar i sin intervju om att hen tidigare hade spelat fotboll men slutat på grund av 
dåligt självförtroende till följd av sin depression. En annan deltagare berättar att hon var 
duktig i simning, men slutade senare då hon hatade att bli sedd. Hon kände sig ful och 
ville inte att någon skulle se henne. En tredje deltagare uppger att hon upplevde 
depressionen ibland stod i vägen för att hon skulle uppleva glädje och tillfredsställelse 
med träningen (Cole 2010). Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) uppger att en 
deltagare sagt att hen upplevde sig utanför och som att hen inte hörde hemma på 
gymmet. Personen kände sig utsatt och sårbar vilket skapade en barriär och ett hinder att 
ta sig förbi. Deltagares självbild påverkar viljan och förmågan att delta i träningspass 
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(Knapen et al. 2007). Depressionen medför symtom som känslor av meningslöshet, 
orkeslöshet, minskat fokus, minskad motivation vilket tillsammans skapar en ond spiral 
och kan resultera i somatiska besvär och sjukdomar samt en ökad psykisk ohälsa 
(Knapen et al. 2007). 
 
 
Yttre faktorer 

Khalil et al. (2012) skriver att en uppenbar barriär var tidsbrist och hur man ska 
finansiera träningen ekonomiskt. Ett annat upplevt hinder var anhörigas negativa attityd 
gällande förändring hos patienten. Shank et al. (2015) uppger att deltagare upplevt 
pengar som ett hinder att utföra fysisk aktivitet. De hade även uppgett att de inte kände 
sig trygga i sitt område och därmed stannade inne istället för att exempelvis ta en 
promenad eller jogga. Hodgson, McCulloch och Fox (2011) skriver att en deltagare 
sådan kraftig energibrist till följd av hans medicinering att han vissa dagar inte orkat ta 
sig ur sängen. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Vi har valt att göra en litteraturstudie där syftet var att ta reda på hur personer med 
depression upplevde fysisk aktivitet. För att skriva en litteraturstudie utifrån vårt syfte 
har vi utgått från Axelssons (2012, ss. 203-219) modell för litteraturstudier. Från början 
hade vi tänkt avgränsa deltagarnas ålder från 18 till 50 år, men då vi gått igenom 
artikelsökningarna och tidigare forskning valde vi att inte avgränsa med ålder. Flera av 
artiklarna vi sökte fram hade inte någon avgränsning på ålder. 
 
De valda artiklarna till vår studie sökte vi efter i databaserna Cinahl och PsykINFO. Vi 
sökte även i SveMed+ och Summon utan resultat. Det var viktigt att artiklarna 
fokuserade på deltagarnas upplevelser av den fysiska aktiviteten och att de hade en 
pågående depression. När vi gjorde våra artikelsökningar försökte vi, på samtliga 
databaser, avgränsa sökningarna så specifikt att cirka 20–30 artiklar återstod. Artiklarna 
som kom fram i dessa avgränsade sökningar matchade dock inte våra 
inklusionskriterier, ofta på grund av att studien fokuserade på en annan somatisk 
sjukdom, så som demens och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi valde därför att göra en 
bredare sökning, och därmed fler sökresultat, och fokusera på artiklarnas rubriker för att 
sålla ut de artiklar som stämde med våra inklusionskriterier. Många av träffarna 
handlade om andra sjukdomar, till exempel stroke som sedan lett till att de känt sig 
deprimerade, vilket vi ofta kunde utesluta redan på rubriken. 
 
Eftersom vi endast hittade artiklar som stämde in på vårt syfte och inklusionskriterier på 
bredare sökningar kändes det inte som att vi hade gått igenom all tidigare forskning som 
var relevant för vårt syfte. Det kändes, trots att vi använt flera olika synonymer och 
MeSH-termer, att det fanns kvar artiklar som inte upptäckts genom vår sökning. 
 
Trots att syftet på en artikel överensstämde med vårt syfte upplevde vi att författarna i 
vissa studier hade ett annat perspektiv, resultatet blev därmed inte riktigt vad vi sökte. 
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Till exempel så får Searle et al. fram ett resultat där deltagarnas upplevelse kring 
tränarnas roll hade ett stort fokus, med att skapa en trygghet och stöttning. 
 
Vi har valt tio artiklar att ha med i examensarbetet där två av artiklarna är kvantitativa 
och åtta är kvalitativa. Axelsson (2012, s.204) skriver att det är en fördel, framförallt i 
vårdrelaterade studier, att ha både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få ett bättre 
verklighetsperspektiv i resultatet. Våra valda artiklar är övervägande kvalitativa då de 
svarar vårt syfte bättre med fokus på upplevelser. 
 

Resultatdiskussion  
Vi fann fyra teman och 13 subteman utifrån patienternas upplevelse. Artiklarnas resultat 
liknade varandras vilket styrker validiteten. Patienternas upplevelser av fysisk aktivitet 
följde samma mönster gällande ökad energi, förbättrad sömn och ett ökat välbefinnande. 
Den ökade energin medförde en kontrast gentemot vad depressionen innan inneburit 
med utmattning och trötthet. De positiva effekterna av den fysiska aktiviteten startade 
en process som gav ringar på vattnet. Mer energi ledde till en ökad motivation att 
fortsätta träningen, vilket i sig förbättrade de depressiva symtomen. Vi hittade flera 
olika områden som påverkades positivt av fysisk aktivitet och som ledde till en 
förbättring i deltagarnas sjukdomstillstånd. Deltagarna var överlag positiva gällande att 
aktivera sig trots att det kunde innebära en utmaning och ibland hinder som de var 
tvungna att ta sig genom. Ett hinder som framkom i flera artiklar var att självförtroendet 
var dåligt. Det kunde medföra att den fysiska aktiviteten blev jobbig att utföra då en del 
av deltagarna upplevde att alla kollade på dem, eller att de skulle göra fel vilket kunde 
leda till jobbiga känslor som skam. 
 
Vi fann några skillnader i artiklarnas resultat som talade mot varandra. Azar et al. 
(2010) får fram i sitt resultat att deltagarna inte ansåg att träningen skapade struktur och 
rutiner utan skedde spontant utifrån deras tillfälliga känsloläge. Carter et al. (2015) 
skriver att träningen medförde rutiner och strukturer i vardagen som ansågs positivt. 
Även Hodgson, McCulloch och Fox (2011) får fram i sitt resultat att träningen skapade 
en positiv struktur. Shank et al. (2015) och Wynaden et al. (2012) får även fram 
liknande resultat. 
 
En annan skillnad i resultatet vi fann var upplevelsen om gruppträning där Azar, Ball, 
Salmon och Clelands (2010) resultat visar på att deltagarna upplevde gruppträning som 
ett jobbigare moment än att träna själv, då det upplevdes som en ökad press och 
prestationsångest. De andra artiklarnas resultat påvisade en positiv upplevelse av att 
träna i grupp. 
 
Resultaten som framkommer ur valda artiklar har ett genomgående positivt resultat. 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur personer med depression upplever fysisk 
aktivitet och för en patient med depression kan det vara extra jobbigt att vara med i en 
sådan studie då det krävs en vilja att slutföra och att kämpa. Depressionen kan hindra 
motivationen eller orken att delta. Artiklarna vi valt har angett antalet bortfall i sina 
studier och en tanke som slagit oss är om resultatet hade varit lika starkt utan dessa 
bortfall. Kanske är bortfallen de personer som har en svårare depression? 
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Personer som drabbats av depression upplever sig ofta utanför, ensamma och utan hopp 
(Herlofson 2016, ss. 299-300). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 56) behöver 
individen lära känna och förstå sig själv, sin relation och sitt samspel med omvärlden 
och andra människor. Individen behöver förstå sin egen plats i sitt existentiella 
sammanhang och leva därefter för att uppnå hälsa. 
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 56) förklarar att i dagens samhälle möts man av 
motstridiga råd och uppmaningar exempelvis om hur man bör se ut men att man 
samtidigt ska finna sitt riktiga jag och vara en unik individ. Samhället lägger stor vikt 
vid utseende och prestation vilket inte alla individer kan eller vill nå upp till. Individer 
är just individer och dagens ideal är inte uppnåeliga för alla. Detta sökande efter att 
uppnå ett ideal kan istället skapa ohälsa och att individen tappar bort sig själv. När en 
person drabbats av depression blir sjukdomen ett hinder för att kunna passa in i 
samhällets hektiska tempo och ofta svåruppnåeliga ideal. Sjukdomen kan också orsaka 
att individen tappar bort sitt egna jag och sin identitet och det hotar därmed individens 
existens (Dahlberg och Segesten 2010, s. 57; Wiklund 2003, s. 101). 
 
Knapen et al. (2007) kommer fram till att individens självbild påverkas positivt av 
fysisk aktivitet. Träning leder till en förbättring av självförtroende och självkänsla. 
Depressionen i sig är ett av de största hindren för individen att delta i ett träningspass. 
Depressionen medför ofta en orkeslöshet och en minskad motivation, vilket leder till en 
ond spiral och ökar risken för individen att drabbas av somatiska besvär samt en ökad 
psykisk ohälsa. Genom att påbörja fysisk aktivitet kommer det leda till att den onda 
spiralen bryts och byts ut mot en god spiral med ett ökat välmående (Knapen et al. 
2007; Shor och Shalev 2013).   
 
Carter et al. (2015) får fram i sitt resultat att de som hade deltagit i träningspasset 
upplevde en stolthet över att ha klarat av det och slutfört något. Detta bidrog med att 
öka självförtroendet och tron på att klara andra utmaningar. Liknande resultat beskrivs 
även i Danielsson et al. studie (2016). 
 
Saerle et al. (2014) visar att en god relation mellan tränare och patient resulterade i en 
ökad trygghet. Den ökade tryggheten bidrog till att patienten vågade utmana sig själv 
och skapade en ökad tillit till sig själv. Danielsson et al. (2016) beskriver att deltagare 
såg sin tränare som en trygghet, som inte dömde om deltagaren hade en dålig dag, 
istället kunde tränaren bidra med att se möjligheter för att komma över olika hinder. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 59) beskriver att ångesten kan vara ett verktyg för 
individen att förändra sin livssituation. Vårdarens uppgift är att vägleda och möjliggöra 
för individen att hantera ångesten och hitta vägen till ett mer hälsosamt liv. Vårdaren 
har en position och en roll som är betydande för patienten. Vårdaren kan genom 
förståelse och att lyssna på individen, se vad individen verkligen behöver. Genom ett 
sådant möte kan både vårdare och individ hämta kraft som hjälper individen på väg till 
ett välbefinnande och ökad hälsa (Dahlberg och Segesten 2010, s. 62). När vården möter 
patienten med både stöd och information som ser till patientens livsvärld kommer 
patienten uppleva sig delaktig i sin vård (Dahlberg och Segesten 2010, s. 113). 
 
Danielsson et al. (2016) får fram i sitt resultat att majoriteten av deltagarna upplevde att 
träningen och de känslor som uppkom via fysisk aktivitet kontrasterade gentemot vad 
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depressionen annars innebar. Deltagare beskrev att deras förmåga att våga mer stärktes 
och de ville delta i vardagslivet igen. Dahlberg och Segesten (2010, s. 63-65) skriver att 
livskraft är essentiellt för individen för att kunna klara av livet och de hinder och 
utmaningar som det medför. Livskraft innebär livsmod och livslust och kan uppstå 
genom olika aktiviteter eller upplevelser exempelvis träning och fysisk aktivitet. 
Livskraften ger individen möjlighet att fortsätta sitt liv och uppleva hälsa trots sjukdom. 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 66) förknippas hälsa med rörelse. Genom att 
individer fysiskt rör på sig så kommer deras kropp att vakna till liv både fysiskt och 
psykiskt. Detta ger deltagarna livskraft som påverkar individens hela livssituation 
(Wiklund 2003, s. 49). 
 
Livsrytm inbegriper att det finns både stillhet och rörelse gällande upplevelsen av 
välbefinnande och hälsa. En balanserad livsrytm förstärker livskraften, livslusten och 
livsmodet, och dessa förstärker i sin tur livsrytmen. Det är en ömsesidig relation med 
både ett givande och ett tagande. Livet i sig är en rörelse där människan inte enbart är 
glad eller ledsen, utan dessa situationer pendlar och varierar på grund av livsrytm. En 
stabil livsrytm är grundläggande för hälsan och välbefinnandet. Det får alltså inte ske 
för höga toppar eller för låga dalar i humöret som exempelvis personer som är bipolära 
kan uppleva. Det skapar ohälsa och hindrar välbefinnandet (Dahlberg och Segesten, 
2010, s. 72). Via fysisk aktivitet sker det olika förändringar som bidrar till en balanserad 
livsrytm. Upplevelsen av ökad energi var ett tydligt resultat som påvisades i flera av 
artiklarna (Hodgsons et al. 2011). Dessa förändringar sker ofta inte isolerat utan 
påverkar varandra, exempelvis upplevelsen av en ökad energi bidrar ofta med en ökad 
motivation och ett bättre humör (Carter et al. 2015).  
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) nämner att anhöriga och närstående ofta har en 
avgörande del i patientens vårdande. De anhöriga kan upplevas som en möjlighet för 
förbättring men de kan också påverka situationen negativt. Anhöriga kan vara en resurs 
men också ett hinder. Om patienten har ett starkt socialt nätverk där stöttning sker är 
detta viktigt och motiverar patienten och förbättrar dennes mående (Shank et al. 2015). 
Anhöriga kan också påverka patienten negativt genom att vara oförstående och ha en 
negativ attityd gentemot eventuella förändringar som sker i patientens liv. Att börja 
träna kan vara en förändring som anhöriga ter sig negativt mot. Det kan bidra till att 
patienten får en minskad tilltro till sig själv och drar sig ifrån träningen (Khalil et al. 
2012). 
 
Carter et al. (2015) resultat påvisade att deltagare som var med i gruppträning kände en 
gemenskap med andra deltagare då de hjälpte varandra och stöttade varandra. Detta 
bidrog med en ökad trygghet och en känsla av sammanhang. Trygghet spelar en stor roll 
gällande om man känner mening och sammanhang. När otrygghet uppstår sker det 
instinktivt en vilja att fly från det otrygga. Trygghet är grundläggande och mycket 
viktigt för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande (Dahlberg och Segesten 2010, s. 
83). Viljan och behovet att känna mening och sammanhang är starkt kopplat med 
individens upplevda hälsa och välbefinnande. En individ som inte känner mening och 
sammanhang upplever ofta ett lidande och drabbas av ohälsa. Hur en individ relaterar 
till vad som är meningsfullt är mycket individuellt. Genom att uppleva mening i sitt liv 
blir det lättare att också klara av påfrestningar och utmaningar i livet. Likadant gäller 
känslan av sammanhang. Upplever en individ ett sammanhang kommer hen klara av att 
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vara starkare i sig själv (Dahlberg och Segesten 2010, ss. 77 – 79). Searle (et al. 2014) 
tar upp självbestämmandeteorin där tre grundläggande psykologiska behov behöver 
uppfyllas för att upprätthålla en god mental stabilitet. Här ingår känsla av sammanhang 
samt kompetens och autonomi.  
 
De resultat som framkommit genom artiklarna visar på ett genomgående positivt tema 
gällande upplevelsen av fysisk aktivitet. Med denna kunskap kan man inte annat än att 
dra slutsatsen att fysisk aktivitet har en positiv effekt på en person med depression. Det 
är viktigt att vårdpersonal som träffar denna patientkategori motiverar och följer upp 
fysisk aktivitet, och försöker hjälpa patienten att kommer förbi eventuella barriärer. En 
viktig aspekt är den hållbara utvecklingen.  Folkhälsomyndigheten (2014) har utvecklat 
tre dimensioner gällande hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social. Genom 
att arbeta med dessa dimensioner kan en hållbar framtid bli möjlig. Studiens resultat kan 
komma att påverka samtliga dimensioner. Om sjuksköterskan kan möta och motivera 
patienten till fysisk aktivitet kan det bidra med minskad medicinering. Minskad mängd 
medicinering innebär mindre biverkningar och minskade kostnader. Fysisk aktivitet 
resulterar i förbättrad psykisk och fysisk hälsa vilket motverkar de 
folkhälsosjukdomarna som idag breder ut sig, exempelvis diabetes, hjärt- och 
kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. En förbättrad hälsa resulterar i färre sjukskrivningar 
vilket påverkar den ekonomiska och sociala dimensionen positivt.  I och med förbättrad 
hälsa kommer behovet av vård minska vilket påverkar resurserna positivt. 
 
SLUTSATSER 

Studiens resultat visar på flera positiva resultat till följd av den fysiska aktiviteten. Den 
fysiska aktiviteten resulterade i en positiv spiral för flera av deltagarna med en 
förbättrad sömn som ledde till en ökad energi på dagarna, förbättrat självförtroende som 
ledde till en ökad motivation. Det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonalen att 
uppmuntra patienter med depressiva besvär till fysisk aktivitet, då sjukdomen i sig kan 
ses som ett hinder. Hälso- och sjukvårdspersonalen har i dessa situationer en viktig roll 
till att motivera patienten till att aktivera sig och göra en plan. Även att följa upp hur det 
gått. Studiens resultat kan bidra med insikt och förståelse gällande hur patienter 
upplever fysisk aktivitet vid depression. Studien kan ge sjuksköterskan verktyg och 
medel att bättre kunna möta patienten och kunna motivera ytterligare till fysisk aktivitet 
samt hjälpa patienten att överkomma hinder och barriärer gentemot fysisk aktivitet. 
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Bilaga 1 

Databaser 
och datum 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 

Cinahl  
2017-02-28 

Depression, 
Changes, 
Exercise 

2007-2017, Peer-
Reviewed, 
English 
Major Heading: 
Exercise & 
Depression 

121 1 

Cinahl 
2017-02-30 

Depression* 
OR (mental 
illness) OR 
anxiety* AND 
Exercise* OR 
physical 
activity OR 
work out* OR 
physical* 
AND 
Experience* 
OR undergo 
OR go through  

2007-2017, Peer-
Reviewed, 
English 
Major Heading: 
Depression  

44 2 

Cinahl 
2017-03-01 

Physical 
activity OR 
exercise AND 
depression OR 
(mental 
illness) AND 
experience* 

2007-2017, Peer-
Reviewed, 
English 
Major Heading: 
Physical Activity, 
Depression 

77 1 

Cinahl 
2017-03-01 

Physical 
Activity AND 
depression 
And 
Experience* 

2007-2017, Peer-
Reviewed, 
English 

242 1 

Cinahl  
2017-02-31 

Physical 
activity OR 
exercise AND 
experience* 
And 
Depression OR 
(mental 
illness) 

2007-2017, Peer-
Reviewed, 
English 

23’870 2 

PsykINFO 
2017-03-06 

Depression OR 
(mental 
illness) AND 
(physical 

2007-2017, Peer-
Reviewed, 
English, kvalitativ 
metod 

156 3 
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activity) OR 
exercise OR 
(work out) 
AND 
experience 

 
 
Bilaga 2 

Författare, 
år & 
Tidsskrift 

Syfte Metod & Urval Resultat 

Författare: 
Azar 
Ball 
Salmon 
Cleland 
Årtal: 2010 
Titel: Physical 
activity 
correlates in 
young women 
with depressive 
symptoms: A 
qualitative 
study 
Tidsskrift: The 
International 
Journal of 
Behavioral 
Nutrition and 
Physical 
Activity 

Syftet med studien 
var att undersöka 
samband mellan 
fysisk aktiva kvinnor 
med och utan 
depression. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. 40 unga 
kvinnor intervjuades 
där 20 kvinnor med 
depression och 20 
kvinnor utan 
intervjuades. 

Kvinnorna med 
depression upplevde 
fler barriärer till 
träning, hade ofta 
sämre 
självförtroende i 
träningsrelaterade 
sammanhang än de 
kvinnorna som inte 
led av depression. De 
deprimerade 
kvinnornas träning 
var mer spontan än 
planerad, utefter 
vilket humör de var 
på.   
 

Författare: 
Carter 
Morres 
Repper 
Callaghan 
Årtal: 2016 
Titel: Exercise 
for adolescents 
with 
depression: 
valued aspects 
and perceived 
change. 
Tidsskrift: 

Syftet med studien 
var att ta reda på 
deprimerade 
ungdomars 
upplevelser efter att 
ha genomfört ett 
träningsprogram 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer som 
gjordes inom fyra 
veckor efter avslutat 
träningsprogram. 37 
ungdomar med 
diagnosen depression 
kontaktades genom 
hälso- och 
sjukvården. 
Inklusionskriterier för 
studien var att 
deltagaren skulle vara 

Ungdomarna i 
studien upplevde 
många fördelar med 
den fysiska 
aktiviteten. 
Träningen bidrog 
med att flera 
ungdomar upplevde 
en positiv känsla av 
att de lyckats 
prestera, fått en ökad 
struktur i vardagen, 
fått en ökad energi 
och upplevde sig mer 
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Journal of 
Psychiatric & 
Mental Health 
Nursing 

mellan 14-17 år och 
hade en pågående 
behandling mot 
depression. 11 
bortfall. 

hälsosamma. 2 
kategorier med åtta 
teman identifierades. 

Författare: 
Cole 
Årtal: 2010 
Titel: Physical 
activity for its 
mental health 
benefits: 
conceptualising 
participation 
within the 
Model of 
Human 
Occupation. 
Tidsskrift: 
British Journal 
of Occupational 
Therapy 

Syftet med studien 
var att undersöka 
upplevda hinder och 
stöd patienter med 
depression eller 
ångest har upplevt 
under deras tidigare 
försök till fysisk 
aktivitet. 

En kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
exklusionskriterier 
var de personer med 
komplex psykisk 
problematik, de som 
inte kunde delta i 
träningen på grund av 
somatiska besvär, de 
som sedan tidigare 
känner forskarna. 14 
personer stämde in på 
inklusionskriterierna 
varav 7 av dessa 
svarade och 
intervjuades. 

Sex av sju deltagare 
upplevde träningen 
som en fördel för 
deras mentala hälsa. 
Upplevda hinder och 
barriärer till träning 
framkommer i 
resultatet där bland 
annat deras dåliga 
självförtroende och 
rädslan av hur andra 
uppfattade dem stod i 
vägen för att träna. 
Träningen 
resulterade också till 
en regelbunden rutin. 
Flera fick en 
förändrad attityd mot 
träning och 
tillämpade 
vardagsmotion så 
som att promenera 
till jobbet eller 
skolan. 

Författare: 
Danielsson 
Kihlbom 
Rosberg 
Årtal: 2016 
Titel: 
”Crawling out 
of the Cocoon”: 
Patients 
experiences of a 
physical 
therapy 
Exercise 
intervention in 
the treatment of 
major 
depression 
Tidsskrift: 
Physical 

Att undersöka hur 
patienter med svår 
depression upplever 
en intervention med 
fokus fysisk aktivitet 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
13 patienter 
diagnostiserade med 
svår depression som 
deltog i 
interventionen, 

Kom fram till fyra 
teman: Kämpar att 
hitta sitt hälsosamma 
jag; Utmana 
motståndet som 
finns; Känna sig 
levande men inte 
euforisk & Behovet 
av att ha någon till 
hands.  
Överlag var det 
positiva reaktioner 
gällande 
interventionen. 
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Therapy 
Författare: 
Hodgson 
McCulloch 
Fox 
Årtal: 2011 
Titel: The 
experiences of 
people with 
severe and 
enduring mental 
illness engaged 
in a physical 
activity 
programme 
integrated into 
the mental 
health service 
Tidsskrift: 
Mental Health 
& Physical 
activity 

Att undersöka om 
personer med svår 
psykisk sjukdom 
upplever att 
deltagandet i ett 
träningsprogram 
påverkar deras 
psykiska hälsa samt 
vilka faktorer som 
kan påverka 
deltagandet i ett 
träningsprogram. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
bandspelare. 
Transkriberades. 
Hittade olika teman. 
17 deltagare.  

Resultatet påvisade 
att faktorer som 
kunde påverka 
deltagandet negativt i 
träningsprogrammet 
var själva sjukdomen 
och medicineringens 
effekter. Positiva 
faktorer var stödet 
som fanns bland 
andra deltagare i 
träningsprogrammet 
och den vunna 
strukturen. Effekter 
av 
träningsprogrammet 
var ökat välmående, 
förbättrad psykisk 
hälsa och socialt 
umgänge. 

Författare: 
Khalil 
Callaghan 
Carter 
Morres 
Årtal: 2012 
Titel: 
Pragmatic 
randomised 
controlled trial 
of an exercise 
programme to 
improve 
wellbeing 
outcomes in 
women with 
depression: 
Findings from 
the qualitative 
component 
Tidsskrift: 
Psychology 

Om övervakad 
träning med egenvald 
intensitet leder till att 
förbättra måendet 
gällande psykisk, 
fysisk och sociala 
perspektiv och om 
deltagandet förbättras 
jämfört med 
kontrollgruppen som 
har förvald intensitet. 

Fokusgrupper 
bestående av tre till 
fem kvinnor efter 
varje pass. Totalt 
deltog 38 kvinnor och 
de turades om att 
delta i fokusgruppen 
efter träningspasset. 
De besvara frågor 
skriftligt men även 
lägga till egna tankar 
eller åsikter. 
Inklusionskriterier 
var att man skulle 
behandlas för 
depression, ålder 45 – 
65, boende inom 
kommunen.  

Resultatet påvisar att 
egenvald intensitet 
gav mer positiva 
effekter och 
upplevelser än 
kontrollgruppen som 
hade förvald 
intensitet.  

Författare: 
Knapen 
Vermeersch 
Van Coppenolle 

Att undersöka vilka 
variabler var 
kopplade med 
individens fysiska 

Kvantitativ 
studie(N=191). 
Deltagarna fick 
besvara ett 

Den fysiska 
självbilden visade sig 
vara signifikant. 
Analysen visade att 
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Cuykx 
Pieters 
Peuskens 
Årtal: 2007 
Titel: The 
physical self-
concept in 
patients with 
depressive and 
anxiety 
disorders. 
Tidsskrift: 
International 
Journal of 
Therapy & 
Rehabilitation 

självbild. enkätformulär.  
Patienterna skulle 
vara diagnostiserade 
med depression 
och/eller 
ångestsyndrom. 

variablerna 
depression och 
barriärer gentemot 
fysisk aktivitet var 
signifikanta för att 
påverka individens 
självbild.  

Författare: 
Searle 
Haase 
Chalder 
Fox 
Taylor 
Lewis 
Turner 
Årtal: 2014 
Titel: 
Participants’ 
experiences of 
facilitated 
physical 
activity for the 
management of 
depression in 
primary care. 
Tidsskrift: 
Journal of 
Health 
Psychology 

Syftet med studien 
var att undersöka 
patienters upplevelse 
av lätt fysisk aktivitet 
för att hantera 
depression. 

En kvalitativ studie 
där 19 deltagare, 
mellan 19-69 år, 
intervjuades efter 4 
månader. 12 
deltagare intervjuades 
igen åtta månader 
senare. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
efteråt. De 
analyserade 
intervjuerna efter 
Grounded Theorys 
mall.  

Studiens resultat 
består av fyra teman. 
Relationen med 
deras 
träningsmentor, 
betydelsen av 
kontakt med 
träningsmentorn, 
förenklat sätt att ha 
kontakt och att 
främja en 
autonomistödjande 
miljö. Deltagarna 
upplevde en trygghet 
med deras 
träningsmentorer. De 
hade även 
telefonkontakt vilket 
upplevdes för 
deltagarna som en 
vänlig påminnelse 
och ett tillfälle att 
reflektera. Tränarna i 
studien syftade till att 
skapa en stödjande 
miljö för deltagarnas 
autonomi.  

Författare: 
Shank 
Iwasaki 
Coyle 
Messina 

Att visa deltagarnas 
perspektiv gällande 
huruvida en aktiv 
fritid påverkar deras 
tillfrisknande och 

Utifrån 101 individer 
som deltagit i fas 1 
valdes 40 individer 
ut. Författarna 
strävade efter att 

Resultatet påvisade 
positiva erfarenheter 
från deltagarna. Flera 
deltagare uttryckte 
att det gav struktur 
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Årtal: 2015 
Titel: 
Experiences 
and Meanings 
of Leisure, 
Active Living, 
and Recovery 
Among 
Culturally 
Diverse 
Community-
Dwelling 
Adults with 
Mental Illness. 
Tidsskrift: 
American 
Journal of 
Psychiatric 
Rehabilitation 

därmed deras 
livskvalitet. 

inkludera deltagare 
med olika etniciteter. 
34 patienter valde att 
delta och utav dessa 
valdes 23 ut för att 
säkerställa en 
mångfald. Författarna 
använde sig av semi-
strukturerade 
intervjuer vid tre 
tillfällen, en gång 
varje vecka i tre 
veckor. Resultatet 
från intervjuerna 
kodades sedan för att 
få fram teman. 

och mening för 
dagen. En annan 
ansåg att det 
distraherade ifrån 
depressionen vilket 
resulterade i ett 
bättre mående. Flera 
deltagares 
självförtroende och 
självkänsla stärktes. 

Författare: 
Wynaden 
Barr 
Omari 
Fulton 
Årtal: 2012 
Titel: 
Evaluation of 
service users' 
experiences of 
participating in 
an exercise 
programme at 
the Western 
Australian State 
Forensic Mental 
Health Services. 
Tidsskrift: 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing 

Att undersöka hur 
inneliggande 
patienter upplevde 
träningsprogrammet. 

Kvantitativ studie 
(N=56). 
Deltagarna fick 
besvara ett 
frågeformulär. 
Patienterna skulle ha 
varit inneliggande i 
minst 14 dagar och 
under samma tid 
deltagit i 
träningspass. 

Resultatet visade på 
att träningen bidrog 
till att bättre kunna 
hantera stress och 
ångest; dagen fick 
struktur och mening; 
träffade nya 
människor och 
skapade nya 
relationer; lära sig 
nya saker och att 
patienten blev mer 
insatt i sin egen vård. 
Totalt ansåg 96,4% 
av deltagarna att 
träningsprogrammet 
gav positiva resultat. 

 
 
 


