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SAMMANFATTNING 

 
Depression är globalt sett och i synnerhet i västvärlden ett enormt hälsobekymmer som 

orsakar stort lidande. Enligt världshälsoorganisation är cirka 300 miljoner människor i 

världen drabbade av depression. Fysisk aktivitet som behandlingsform för depression är 

evidensbaserad och används redan idag i Sverige genom fysisk aktivitet på recept. 

Denna uppsats är en litteraturstudie vars syfte är att beskriva upplevelsen av fysisk 

aktivitet hos individer med depression. Tio stycken kvalitativa forskningsartiklar och en 

kvantitativ har använts. Resultatet presenteras som fyra huvudteman med tretton 

subteman. Huvudteman är följande: ”Upplevelse av rörelse”, ”Upplevelsen av förändad 

livsrytm”, ”Upplevelsen av gemenskap”, ”Upplevda förutsättningar”. Resultatet 

indikerar vikten av individanpassning och den tydliga kopplingen mellan fysisk aktivitet 

och det psykiska välmåendet. 

 

Nyckelord: Depression, psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, träning, upplevelse, levd kropp 
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INLEDNING 

 

Graden av psykisk ohälsa ökar globalt och även i Sverige. Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2017) är depression den enskilt största anledningen 

till funktionsförlust och nedsatt hälsa i Europa. Depression är en av de mest vanliga 

diagnoserna inom psykiatrin. Mildare former av depression kan hos vissa individer som 

går obehandlade utvecklas till svår depression vilket innebär ett stort lidande samt en 

risk för självskadebeteende och suicidhandlingar. Martinsen, Hovland, Kjellman, Taube 

och Andersson (2016) pekar på att det finns vetenskaplig evidens för att fysisk aktivitet 

är effektiv för att förebygga såväl som att behandla depression.  

 

Som sjuksköterska kommer man med största sannolikhet möta patienter som lider av 

depression. Att ge information och att tillsammans med patienten utveckla en 

individanpassad väg till förbättrad fysisk aktivitet ligger inom sjuksköterskans 

kompetensområde (ICN 2014). Den legitimerade sjuksköterskan har rätt att förskriva 

fysisk aktivitet på recept (Brydolf 2017). 

 

Vårt personliga intresse tangerar sjuksköterskans arbete med folkhälsa. Vi är 

intresserade av patienters upplevelse av denna behandlingsform då det är något vi skulle 

vilja arbeta med efter avlagd examen. Vi vill därför studera aktuell vårdvetenskaplig 

och annan relevant forskning inom detta område.  

 

BAKGRUND 

Depression 

 

Enligt International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

(ICD 10-SE) karaktäriseras depression av ett antal olika kardinalsymtom, bland annat; 

nedsatt stämningsläge, nedsatt energi, låga energinivåer där även minimala fysiska 

ansträngningar kan orsaka påtaglig trötthet. Det är vanligt med nedsatt sexualdrift, 

sömnproblem och bristande aptit vid depression. Även nedsatt självkänsla och bristande 

tro på sig själv liksom känslor av skuld och ringaktning för den egna personen är 

typiska symtom vid depression. Svårigheter att upprätthålla ett intresse och svårigheter 

att känna glädje är ytterligare exempel på vanliga symtom vid depression.  

 

Beroende på graden av problem som individen har kan depression delas upp i tre olika 

stadier; lindrig, medelsvår och svår depression. Vid lindrig depression förekommer två 

eller tre av kardinalsymtomen. Individen påverkas av symtomen men oftast inte i en 

sådan omfattning att det påverkar dennes förmåga att sköta sitt dagliga liv. Vid 

medelsvår depression föreligger fyra eller flera av de karakteristiska symtomen och det 

innebär, hos de allra flesta, att individen kommer att påverkas avseende sin förmåga att 

sköta sin dagliga livsföring. Vid svår depression har den som drabbats en majoritet av 

de typiska symtomen och är oftast plågad av låg självkänsla, ringaktande av den egna 

individen och känslor av skuld. Hos denna grupp är det vanligt med suicidtankar och 

suicidhandlingar (Socialstyrelsen 2017). 
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Enligt WHO (2017) är depression ett vanligt förekommande hälsoproblem. På global 

nivå handlar det om ca 300 miljoner människor som är drabbade och kan, om den går 

obehandlad, leda till suicid. Psykisk ohälsa och missbruk är den femte vanligaste 

orsaken till funktionsjusterade levnadsår. Bland dessa är depressions- och 

ångesttillstånd de största diagnoserna och de som bidrar mest till den globala 

sjukdomsbördan (Whiteford et al. 2013). Enligt Folkhälsomyndighetens nationella 

folkhälsoenkät uppgav 19 procent av befolkningen i åldrarna 16-84 år att de någon gång 

i livet har fått en depressionsdiagnos. Bland dessa 19 procent har ungefär var tredje 

person fått diagnosen vid mer än ett tillfälle (Folkhälsomyndigheten 2017).  

 

Fysisk aktivitet 

 

Med fysisk aktivitet menas sådan aktivitet som sker i hälsofrämjande syfte där 

individens hälsa förbättras över tid. Fysisk aktivitet behöver inte nödvändigtvis vara 

strukturerad utan kan vara all form av rörelse. Exempel på detta är att promenera eller 

klippa gräset. Motion är fysisk aktivitet som är planerad i förväg och avser att bibehålla 

eller förbättra fysisk kondition. Detta kan innebära att individen exempelvis vill 

förbättra sin kondition, muskelkapacitet, uthållighet, balans eller 

kroppssammansättning. Fysisk träning betyder att man har ett tydligt mål som innebär 

ökad prestationsförmåga, ofta relaterad till någon form av idrott (Folkhälsomyndigheten 

u.å.). 

 

Fysisk aktivitet på recept 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) ges som behandling för ett 30-tal sjukdomar, bland 

annat depression. All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att skriva 

recept på FaR. Patienter inom primärvården ska kunna få samtal om fysisk aktivitet, 

skriftlig ordination av individanpassad fysisk aktivitet samt uppföljning vid behov 

(Brydolf 2017). Rödjer, Jonsdottir och Börjesson (2016) visade i sin studie att 146 

patienter som fått FaR och som följdes upp efter 6, 12 och 24 månader, bibehöll en ökad 

grad av fysisk aktivitet efter 6 och 12 månader. En förhöjd grad av livskvalitet 

påvisades vid samtliga uppföljningar.  

 

I Östergötland gjordes en studie där patienter som fått FaR fick rapportera in sin fysiska 

aktivitet tre månader respektive tolv månader efter förskrivningen och vid båda 

tillfällena hade den fysiska aktiviteten ökat hos cirka hälften av patienterna. Andelen 

inaktiva patienter minskade efter tre månader och efter tolv månader behöll majoriteten 

sin aktivitetsgrad. Andelen patienter som var fysiskt aktiva på en regelbunden basis 

ökade också vid uppföljningarna (Leijon, Bendtsen, Nilsen, Festin & Stahle 2009).  

I en annan studie om FaR som genomfördes på 13 olika svenska vårdcentraler under 

åren 2001-2003 deltog 481 patienter. 62% av deltagarna deltog i en uppföljning sex 

månader efter att de fått FaR. Dessa angav en signifikant förbättring av självrapporterad 

fysisk aktivitet samt en ökning av livskvalitet (Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle 

2007).  
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Fysisk aktivitet och depression 

 

Behandling med fysisk aktivitet har visat sig vara lika effektiv som antidepressiva 

läkemedel på kort sikt och visar på en bättre effekt över en längre tidsperiod. Fysisk 

aktivitet kan användas som förebyggande behandling för depression. Den kan också 

användas tillsammans med annan behandling som farmakologisk eller samtalsterapi mot 

pågående depression. Risken för en återkommande depression är dessutom lägre om 

den fysiska aktiviteten upprätthålls (Martinsen et al. 2016). I HAPPY BRAIN-studien 

av Carneiro, Fonseca, Vieira-Coelho, Mota och Vasconcelos-Raposo (2015) jämfördes 

två grupper av kvinnor med depression med varandra. Interventionsgruppen fick 

strukturerad fysisk träning tillsammans med farmakologisk behandling vilket gav en 

signifikant bättre effekt för att reducera ångest och stress i jämförelse med 

kontrollgruppen. Kontrollgruppen fick enbart farmakologisk behandling.  

 

Blumenthal et al. (2007) genomförde en prospektiv randomiserad kontrollstudie under 

fem års tid med 202 vuxna deltagare som hade diagnosen svår depression. Deltagarna 

slumpades till fyra olika grupper där en grupp fick delta i övervakad träning, en där 

deltagarna tränade hemma, en grupp fick läkemedel (SSRI) och en grupp som fick 

placebo. Det sågs en minskning av graden av depression i samtliga grupper men störst 

effekt fick de som gavs läkemedel och de som tränade under övervakning. 47% av 

deltagarna som fick läkemedel samt 45% av de som fick övervakad träning blev såpass 

mycket bättre att de inte längre uppfyllde diagnoskriterierna för svår depression. Det 

gällde också för 40% av de som tränade hemma samt 31% av de som fick 

placebobehandling. 

 

Mötet med patienten 

 

I Svensk sjuksköterskeförenings (2016) värdegrund för omvårdnad lyfts mötet mellan 

sjuksköterska och patient fram. Om öppenhet inför mötet finns från båda parter kan ett 

gemensamt partnerskap uppnås och vårdaren och patienten kan dela verkligheten med 

varandra. Vårdrelationen är till sin karaktär asymmetrisk vilket medför att 

sjuksköterskan måste reflektera över dessa förhållanden i samband med mötet med 

patienten. Patientens egen berättelse är förutsättningen för att personcentrerad vård ska 

kunna bedrivas. Genom patientens berättelse och sjuksköterskans professionella 

bedömning kan planer för vård tas fram i partnerskap. Ekman et al. (2011) framhåller att 

styrkan i den personcentrerade vården är att den har en förklaring till och tar hänsyn till 

individuella skillnader baserade på vem personen faktiskt är. Även personens bakgrund, 

styrkor och svagheter samt individens närstående beaktas i den personcentrerade 

vården. En av utmaningarna för den som möter den sjuka individen är att vara mottaglig 

för dennes individuella uttryck på ett sådant sätt att hälsofaktorer kan identifieras och 

individens självförtroende stärkas. Det första steget för att kunna bygga en relation som 

präglas av samarbete och jämlikhet är att låta patienten presentera sig med hjälp av 

sjukdomsnarrativet. Denna relation syftar till att uppmuntra och stärka patientens 

handlingskraft och att ta en aktiv del i sin vård. Feely och Long (2009) hävdar att mötet 

mellan sjuksköterskan och den deprimerade patienten bör präglas av anknytning.  
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Motiverande samtal 

 

Motiverande samtal (MI) är en metod som ursprungligen utvecklades med målet att 

hjälpa individer som överkonsumerade alkohol. Metoden utgår från teoretiska modeller 

där det framgår att beteendeförändring och motivation genomgår olika stadier. 

Förändringsprocessen påbörjas när personen ifrågasätter sitt beteende och känner 

ambivalens gentemot detta. Vårdaren som är utbildad inom MI hjälper patienter genom 

denna process. Dessutom sker det en kartläggning över hur beteendet påverkar livet 

samt vad som behöver förändras för att målsättningar ska uppnås. Det finns en rad 

principer som är väsentliga för genomförandet av MI. Dessa är bland annat att vårdaren 

försöker förstå patienten genom ett empatiskt förhållningssätt och att vara aktivt 

reflekterande. Vårdaren ska inte argumentera när patienten känner ett motstånd mot 

förändring utan ska istället gemensamt med patienten undersöka varför hen upplever 

detta. Dessutom är målet att patienten ska förbättra sitt självförtroende gällande 

kapaciteten till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen u.å.).  

 

Vårdvetenskaplig förankring 

 

Livsvärld 

 

Livsvärlden är ett grundläggande koncept inom vårdvetenskapen. Med 

livsvärldsperspektivet menas världen som den erfars av individen. För att kunna ge 

adekvat vård behöver vårdaren ha förmåga att se hur sjukdom och hälsa upplevs 

subjektivt av varje enskild individ. Det är i livsvärlden som både hälsa, ohälsa, lidande 

och välbefinnande erfars (Dahlberg & Segesten 2010, ss 126-131). 

 

Ett livsvärldsperspektiv tillsammans med andra delar av den vårdvetenskapliga 

ontologin innebär att människan alltid betraktas som unik. Det individuella perspektivet 

är med detta synsätt viktigare än grupperspektivet. För att förstå hur någon erfar 

exempelvis en vårdsituation måste vi låta patienten själv berätta detta (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 24-28). 

 

Den levda kroppen 

 

Människans tillgång till livet och världen sker genom den egna kroppen. Kroppen kan 

ses som en mittpunkt i den mänskliga existensen, allting omger kroppen. Kroppen är 

även det som förankrar individen i den fysiska världen. Varje förändring i den fysiska 

kroppen innebär således en förändring av tillgången till världen och hur den erfars. 

Kroppen kan således inte betraktas som ett objekt eller enbart en fråga om biologi. 

Människans upplevelser av hälsa, ohälsa och lidande kan enbart förstås genom hennes 

subjektiva kropp (Dahlberg et al. 2003 ss. 41-45). Danielsson och Rosberg (2015) 

beskriver hur personer med depression upplever sjukdomen i sin kropp. De benämner 

detta som en förkroppsligad process där det sker ett flerbottnat strävande för att inte 

blekna bort. Fem olika stadier beskrivs som den deprimerade individen verkar röra sig 

mellan:  
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”Känslan av främlingskap i sin egen kropp” - eftersom den mentala ohälsan upplevs 

sitta i “huvudet” bortprioriteras resten av kroppen. Upplevelser av somatiska symtom 

såsom ryckningar och spänningar i muskulatur är vanliga. 

”Känslan av instängdhet” - en förkroppsligad känsla av instängdhet och rörelselöshet 

med nedsatt livsenergi. Detta kan kännas som att vara fysiskt instängd i sin egen kropp. 

Här återfinns även upplevelser av att inte kunna prata. 

”Känslan av tunghet” - kroppen känns som om den vore gjord av bly. Känslor av 

kraftlöshet. En tung trötthetskänsla – fatigue där varken vila eller sömn hjälper.  

”Förnimmelser av livet”. Kroppen kan ge liv åt upplevelsen av att känna sig levande. 

Kroppen kan vara till hjälp för att skapa återknytning till det egna jaget. Detta kan 

exempelvis ske genom att röra sig till rytmen av musik eller genom andra former av 

rörelse. 

”Sökandet efter tillhörighet”. Upplevelsen av att vara ensam med sina problem och att 

omgivningen runtomkring inte förstår en kan skapa känslan av att inte passa in. När 

individen blir sedd för den hon är och känner att hon passar in är det lättare att få 

känslan av tillfrisknande. 

 

Lidande 

 

Eriksson (1994, ss. 30-31) talar om lidandet som motsats till lust. I människans lust 

återfinns rörelsen - en drivkraft mot det som benämns “det goda”. Lusten kan användas 

för att bekämpa det som benämns “det onda”. Det mänskliga lidandet är alltid liktydigt 

med någon form av kamp eller strid. Lidandet skall inte ses som detsamma som ångest 

men den som lider kan ha ångest. Ångest kan även vara något som orsakar lidande. 

Eriksson (1994, ss. 82-98) beskriver tre olika former av lidande som vårdare möter i den 

kliniska verkligheten; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande 

är det lidande som uppstår i direkt anslutning till sjukdom eller behandling av 

densamma. Vårdlidande är det lidande som är direkt orsakat av sjukvården, exempelvis 

genom kränkning av individens värdighet. Livslidande beskrivs som det oundvikliga 

lidande som är en följd av livets och existensens villkor. Hemberg, Eriksson och 

Nyström (2016) beskriver hur mörkret som lidandet innebär för vissa kan kännas 

olidligt. När det för den lidande individen känns som att det är lika bra att ge upp kan 

det finnas ett värde i att försöka härda ut ytterligare. När den som lider härdar ut i sitt 

lidande kan hen bli närvarande i lidandet och återfå längtan till livet och kärleken. Detta 

kan vara något som skänker styrka och medverkar till hälsa. 

 

Hälsa som balans mellan vila och rörelse 
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För att människan ska kunna erfara hälsa måste det finnas rörelse i bred mening. Inuti 

den mänskliga kroppen finns det en ständig rörelse i organsystemen. Individen måste 

kunna förflytta sin fysiska kropp från en plats till en annan. Hälsa som rörelse innebär 

också förmågan att både tanke- och känslomässigt kunna röra sig mellan olika 

tidsepoker. För att bli medveten om hur de olika epokerna påverkar tillvaron i nuet 

behövs förmågan att både kunna blicka tillbaka i historien och skåda in i framtiden 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 65-67). 

Hälsa i form av vila kan ses som en förmåga att befinna sig i ett kravlöst och rofyllt 

tillstånd. Detta kan förstås i skenet av den alltmer ökade graden av stressrelaterad ohälsa 

i samhället. Vilan är ett harmoniskt tillstånd. Det är viktigt att påpeka att vila inte står i 

motsatsställning till rörelse utan snarare skall ses som motsats till disharmoni (Dahlberg 

& Segesten 2010, ss. 65-67).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Den psykiska ohälsan och stressen i samhället ökar, inte minst hos den yngre 

befolkningen. Depression är ett utbrett samhällsproblem i Sverige och globalt och i dess 

spår följer stort lidande och stora samhällskostnader. Sjuksköterskan kan, genom sitt 

förebyggande och hälsofrämjande arbete, spela en betydelsefull roll i arbetet för att 

motverka detta.  Det finns kunskap om hur fysisk aktivitet kan förbättra både den 

fysiska och psykiska hälsan hos individer med psykisk ohälsa och depression 

(Martinsen et al. 2016). För att sjuksköterskan lättare ska kunna motivera och utföra 

personcentrerad vård med hälsofrämjande och förebyggande insatser är det viktigt att ha 

kunskap om hur olika behandlingsformer kan uppfattas. Därför är det viktigt med en 

sammanställning av aktuell forskning inom området. 

 

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet hos individer med depression. 

 

METOD 

 

Den metod som valts för uppsatsen är en litteraturöversikt enligt Axelsson (2008, ss. 

173-188). Den systematiska litteraturstudien baseras på originalforskning, så kallade 

primärkällor (Axelsson 2008, s. 173). Litteraturstudien innebär att kunskap 

sammanställs och bildar ny kunskap som bör användas för att utveckla sjusköterskans 

profession. 

 

Datainsamling 

 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO användes för att söka vetenskapliga 

artiklar. Sökningen avgränsades genom att använda den avancerade sökfunktionen och 

ange inom vilken tidsram som artikeln givits ut, att artikeln ska vara peer reviewed och 
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att det ska finnas ett abstrakt. De sökord som användes var physical activity, exercise, 

depression, qualitative och varianter på dessa sökord, se bilaga 1. Sökningarna 

anpassades tills dess att antalet lämpliga träffar blivit mindre än 50. Enligt Axelsson 

(2008, s. 179) ska sökresultatet vara såpass avgränsat att det är möjligt att läsa igenom 

samtliga abstrakts.  

 

Inklusionskriterier för att studierna skulle vara aktuella för litteraturöversikten var att de 

skulle handla om vuxna människor (18-65 år) med depression eller annan psykisk 

ohälsa. De skulle även belysa patientperspektivet. Första gallringen skedde genom att 

läsa artiklarnas titlar: De artiklar som uppenbarligen handlade om exempelvis något 

annat specifikt sjukdomstillstånd eller hade ett annat perspektiv än det som angavs i 

artikelns syfte sållades bort. De kvarvarande artiklarna sparades ned på personliga 

konton i databaserna. Samtliga abstrakts lästes igenom. De artiklar som var av mest 

intresse för litteraturstudiens syfte sparades - totalt sex artiklar. Utöver detta har 

ytterligare sex artiklar lästs igenom, så kallade sekundärkällor. Dessa sex artiklar 

hittades bland annat genom att utgå från referenserna i de sex artiklar som funnits via de 

initiala sökningarna i databaserna. Utav dessa sex sekundärkällor sållades en artikel bort 

i samband med dataanalysen. Totalt användes alltså elva artiklar. Av dessa var tio 

kvalitativa studier och en kvantitativ studie.  

 

Dataanalys 

 

För bedömning av artiklarnas kvalitet användes den bedömningsmall som Friberg 

(2012, ss. 138-139) presenterar. Artiklarnas syfte, urval, metoder för datainsamling och 

dataanalys samt en kortfattad beskrivning av deras resultat sammanställdes i en tabell 

enligt Axelsson (2008, ss. 180-183) för att på så sätt skapa en bättre översikt, se bilaga 

2. Genom att sammanställa på detta sätt ges förutsättningar för att finna metodologiska 

skillnader och andra motsättningar i det material som hittats. Individuella 

genomläsningar av artiklarna genomfördes. En individuell identifikation av 

meningsbärande enheter i artiklarnas resultat skedde sedan. Genom diskussion och 

argumentation har konsensus uppnåtts avseende vad som är att betrakta som 

meningsbärande enheter. Dessa enheter har sedan markerats med färgpennor i artiklarna 

för att möjliggöra identifikation av ett antal teman. Totalt fyra huvudteman 

identifierades. I varje huvudtema skedde en liknande process och tretton subteman 

identifierades.  
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RESULTAT 

 

Fyra huvudteman och tretton subteman har identifierats. Se tabell. 

 

 

 

Upplevelse av rörelse 

 

Känslan av att klara av  

 

Searle, Haase, Chalder, Fox, Taylor, Lewis, och Turner (2014) beskriver hur deras 

studiedeltagare genom interaktion och planering av träningen gemensamt med någon 

som guidade dem genom träningen bättre kunde förstå sambandet mellan aktivitet och 

depression. Förståelsen ledde till känslan av ökad insikt och kompetens. Deltagare i en 

interventionsstudie av Hodgson, McCulloch & Fox (2011) där fysisk aktivitet erbjöds 

till personer med kronisk och svår psykisk ohälsa gav uttryck för att aktiviteten gav en 

upplevelse av framgång och personlig utveckling.  

 

Pickett, Kendrick och Yardley (2017) såväl som Carless och Douglas (2008) beskriver 

hur personer med depression upplevde en känsla av att ha utfört en prestation efter 
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fysisk aktivitet. De kände att de gjorde något av sin dag istället för att bara vara 

inaktiva. Några deltagare i studierna beskrev också att den fysiska aktiviteten ökade 

deras självförtroende och gav dem en känsla av framgång.  

 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) beskriver hur deltagarna upplevde att den 

fysiska aktiviteten skapade en känsla av att vara i stånd till att bli en fysiskt aktiv person 

i motsats till känslan av att vara fångad i sitt depressiva tillstånd. Deltagarna beskrev 

också att trots den stora ansträngningen som aktiviteten innebar, medförde det en 

upplevelse av att de klarat av något konkret. 

 

Känsla av att ta kontroll 

 

I flera av studierna beskrivs ett antal olika positiva upplevelser i samband med den 

fysiska aktiviteten. Några exempel var förbättrad social förmåga, förbättrad dygnsrytm, 

bättre matvanor och att det var lättare att hålla sin vikt på en hälsosam nivå. Även 

förbättrad självkänsla och självförtroende var någonting som ett flertal deltagare 

upplevde genom att överkomma motståndet som uppstår i samband med utförandet av 

fysisk aktivitet (Searle, Calnan, Lewis, Campbell, Taylor & Turner 2011; Danielsson, 

Kihlbom & Rosberg 2016;). Även Azar, Ball, Salmon och Cleland (2010) beskriver 

positiva upplevelser i form av stressreducering. 

 

Både Cole (2010) och Carless och Douglas (2008) beskriver deltagares upplevelse av 

viljestyrka och handlingskraft. Upplevelsen av handlingskraft innebar något som var 

både konkret och fysiskt. Erfarenheten av handlingen i sig även om detta endast innebar 

att deltagarna tog sig ut ur hemmet, att ha något att utföra och någonstans att bege sig, 

var av stort värde för deltagarna.   

 

Beskrivningar om hur viktig den rent kroppsliga upplevelsen är återfinns hos både 

Pickett, Kendrick och Yardley (2017) samt hos Danielsson och Rosberg (2015). I dessa 

studier beskriver deltagarna hur den fysiska rörelsen underlättade deras förmåga att 

urskilja sina känslor och ta kontroll över sin depression.  
 

Den levda kroppen 

 

En av de viktigaste faktorerna för deltagarna i Pickett, Kendrick och Yardleys (2017) 

studie som avgjorde hur mycket de uppskattade upplevelsen av den fysiska aktiviteten 

var den kroppsliga känslan som uppstod i samband med aktiviteten. Även Danielsson, 

Kihlbom och Rosberg (2016) beskriver hur personer med svår depression berättar att de 

upplever en härlig känsla när deras kroppar är i rörelse. Den direkt kroppsliga 

upplevelsen av att bli skickligare i utförandet av rörelser och därmed få bättre resultat 

innebar positiva känslor och upplevelsen av framgång. Detta gav deltagarna en 

möjlighet att förstärka och återställa sin självbild genom träningen.  

 

Även individerna i Danielsson och Rosbergs (2015) studie beskriver känslan av att de 

har tappat förankringen till sin egen kropp, jaget och världen i stort. Genom rörelsen 

kan de återupptäcka sin egen kropp och på så sätt bli en helhet. Genom att fokusera på 
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det kroppsliga under träning kan fokus förflyttas från negativa tankegångar. En av de 

omedelbara känslorna som uppstod i samband med aktiviteten var att de upplevde 

kroppen som föränderlig och att detta väckte något inom dem som fick dem att återfå 

livslust. Deltagarna fick mer insikt i hur psykiska och fysiska processer är relaterade till 

varandra. De beskrev också hur hållningen, anspänningen i muskulatur och 

andningsmönster kunde kopplas till deras emotionella mående. Den fysiska aktiviteten 

som utfördes i denna studie gjorde att deltagarna upplevde en känslomässig förändring 

där de blev mer emotionellt kapabla att ta sig an den yttre världen. 
 

Känsla av vitalitet och förbättrad hälsa 

 

I ett antal studier beskrivs hälsovinster som en motiverande faktor till fysisk aktivitet. 

Exempel på hälsovinster är förbättrad viktkontroll, ökad fysisk kapacitet, ökad energi, 

förbättrat humör, känsla av framsteg, ökat välmående och förbättrad beslutsförmåga. 

Även förmågan att lättare kunde hantera de fysiska bieffekterna av psykofarmaka 

beskrevs av några deltagare (Azar et al. 2010; Hodgson, McCulloch & Fox 2011; 

Lamont, Harris, McDonald, Kerrin & Dickens 2017).  

 

Deltagarna i en studie av Pickett, Kendrick och Yardley (2017) använde sig inte av 

fysisk aktivitet initialt i första hand som ett sätt att förbättra sitt psykiska mående. I den 

mån de utförde någon fysisk aktivitet uppgav de att det var en del av deras vardagliga 

rutin eller att det just nu hade slumpat sig som så att de för tillfället tillägnade sig fysisk 

aktivitet. De flesta deltagarna var omedvetna om den positiva effekt som fysisk aktivitet 

kan ha för det psykiska måendet. De uppgav sedermera att de upplevde att den fysiska 

aktiviteten ledde dem till ett ökat engagemang för att förbättra sin livssituation.  

 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) beskriver att vissa deltagare uppgav att 

aktiviteten innebar att de kände att de kunde återta sin tidigare identitet och känslan av 

att leva ett normalt liv. Efter utförd fysisk aktivitet kände många av deltagarna en skön 

känsla. De kände sig klarare i kropp och sinne, mer vitala, lugna och avslappnade. Att 

kämpa med sin träning gjorde att deltagarna upplevde sig återfå kontakten med sitt 

hälsosamma jag. Detta resulterade i en ökad känsla av fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. De kände även en förändring som innebar ökad vakenhet, flexibilitet och 

energi. 

 

Danielsson och Rosbergs (2015) studie beskriver ett tema som innefattar upplevelsen av 

ökad vitalitet genom rörelse. Studiedeltagarna berättar om omedelbara kroppsliga 

effekter i samband med träningen som exempelvis lättare andning, spontanta suckningar 

och gäspningar, stadigare gång och en känsla av ökad elasticitet i musklerna.  

 

Upplevelsen av förändrad livsrytm 

 

Känsla av mening 
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Deltagarna i en studie av Searle et. al (2011) framhåller hur fysisk aktivitet kan ändra 

fokus i en riktning som leder bort från negativa tankar och samtidigt bidra till en känsla 

av mening. Vidare beskrivs hur fysisk aktivitet kan bidra till att verka distraherande från 

negativa tankemönster och skapa en känsla av man har ett syfte att fylla. Även i en 

studie av Searle et. al. (2014) berättar deltagarna hur de, efter att de fick stöttning och 

hjälp med att utföra fysisk aktivitet, fick bättre förmåga till självreflektion och att de 

bättre kunde rikta sina tankar i en mer positiv riktning. 

 

Carless och Douglas (2008) tecknar en bild av fysisk aktivitet som någonting som håller 

individen sysselsatt och skapar en känsla av att man faktiskt gör någonting meningsfullt 

av sin tid. Genom att ägna sig åt fysisk aktivitet så gör man någonting som leder till 

ökad hälsa, både fysiskt och psykiskt. 

 

Känsla av att vara här och nu 

 

Pickett, Kendrick och Yardley (2017) beskriver hur individer med depression och sänkt 

stämningsläge upplever fysisk aktivitet som något som gör dem mer delaktiga i sina liv. 

Deltagarna i deras studie med sänkt stämningsläge beskriver hur fysisk aktivitet får dem 

att koncentrera sig på stunden istället för att vända sina tanka inåt. Det blir ett mer 

utåtriktat fokus. Carless och Douglas (2008) framhåller hur aktivitet påverkar deltagarna 

på ett positivt sätt och bidrar till positiva tankemönster. Det fanns en känsla av att tiden, 

genom att den ägnades åt fysisk aktivitet, inte bara användes till något positivt utan att 

tiden faktiskt gick ganska fort. Genom att aktivera sig och faktiskt göra någonting 

kändes det inte längre som om att de hade obegränsat med tid. En stor fördel med den 

fysiska aktiviteten var att den fungerade som en distraktion gentemot vardagens 

grubblerier och bekymmer. 

 

Känsla av framtidstro och livsglädje 

 

Individer med depression och sänkt stämningsläge beskrev i en studie att det var vanligt 

att de hade känslan av att de var avskärmade från livet självt och den situation som de 

för närvarande befann sig i (Pickett, Kendrick & Yardley 2017). I en studie av 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) beskrev deltagarna att den fysiska aktiviteten 

var en kontrast gentemot avflackningen och känslan av fatigue som depressionen 

innebar. För de flesta deltagarna i denna studie innebar träningen att det var någonting 

som hände med den allmänna känslan, någonting som lyfte. Carless och Douglas (2008) 

beskrev att den prestation som den fysiska aktiviteten innebar medförde en rad positiva 

känslor såsom tillfredsställelse över att man faktiskt hade lärt sig och klarat av att utföra 

någonting. De prestationer man når idag har en tendens att bidra till ökad optimism och 

framtidstro. 
 

Känsla av struktur i livet 

 

Hodgson, McCulloch och Fox (2011) beskriver hur individer med svår och kronisk 

psykisk ohälsa oftast har svårt att bibehålla struktur i sina liv och att det inte finns så 
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mycket som skiljer dagarna från varandra. Fysisk aktivitet gav deltagarna i deras studie 

ett syfte och bidrog till att skapa rutiner. Trots att det initialt oftast var yttre faktorer som 

var orsaken till att de faktiskt genomförde fysisk aktivitet beskrev en del av deltagarna 

att de efter ett tag började få ett eget driv för att utföra fysisk aktivitet. Vissa av 

deltagarna framhöll att träning, på ett högst påtagligt sätt, ökade deras förmåga att delta 

i sitt eget liv och interagera med andra människor. Det kunde handla om att till exempel 

strukturera och utföra hushållssysslor samt att ta egna initiativ för att bibehålla ett 

socialt liv, exempelvis genom att ta upp telefonluren och ringa en vän. Även 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) beskriver att deltagare i deras studie berättar 

hur deras liv blev lättare att organisera i samband med att de utförde regelbunden 

träning. 
 

Upplevelsen av gemenskap 

 

Känsla av grupptillhörighet 

 

Kvinnor som upplevde depressiva symtom beskrev hur de blev influerade till aktivitet 

av andra människor som var aktiva. De beskrev också upplevelsen av att bli negativt 

påverkade av inaktiva människor som de kände (Azar et al. 2010). Många av deltagarna 

i en annan studie uppskattade gruppträning med människor som hade liknande 

problematik. Vetskapen om att andra möjligtvis delade likartade känslor kändes bra 

(Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016).  

 

Carless och Douglas (2008) observerade hur individuella prestationer inom den fysiska 

aktiviteten resulterade i att deltagarna kände sig nöjda och tillfreds vilket ofta delades 

med andra gruppdeltagare. En bra prestation ledde ofta till ett förbättrat stämningsläge. 

Något som ofta förekom under aktiviteten var också att deltagarna blev överraskade av 

sin egen framgångsrika prestationsförmåga vilket ofta ledde till en stund av delad 

glädje. För flera av deltagarna var det just den sociala aspekten som motiverade dem till 

att delta i gruppträningen.  

 

Danielsson och Rosberg (2015) beskriver hur det successivt blev lättare att vara sig 

själv och visa sina egenheter under studiens gång. I en studie utförd av Lamont et al. 

(2017) ger deltagarna uttryck för hur annorlunda träningen var gentemot andra former 

av terapi i grupp. Den generella uppfattningen var att den hade en positiv inverkan på 

deras mentala hälsa och att även personalen uppskattade sitt deltagande i aktiviteten. 
 

Känsla av att vara i behov av stöd 

 

I det program med fysisk aktivitet för personer med svår och ihållande psykisk ohälsa 

som Hodgson, McCulloch och Fox (2011) har studerat, är det uttalat att den som leder 

gruppaktiviteten skall vara någon som är känd av deltagarna. Anledningen är att 

deltagarna ska bli bekanta och bekväma med omgivningen och lära känna resten av 

personalen successivt. Många av deltagarna hade svårt att vara med vid 

träningstillfällena. Kvaliteten hos personalen som ledde gruppträningen beskrivs som en 

viktig faktor likväl som stödet av gruppen i stort. Searle et. al. (2014) beskriver vikten 
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av att de som är med och guidar eller hjälper individer med depressionsproblematik i 

den fysiska aktiviteten faktiskt är stöttande och införstådda med deltagarnas situation. 

Vidare skriver författarna att det var uppenbart att detta hade stor betydelse för hur väl 

deltagarna kände att de klarade av att utföra programmet. Detta ledde också till att 

deltagarna i större utsträckning kände social samhörighet. Många av deltagarna 

beskriver hur personalen lyssnade på dem utan att vara dömande och att de upplevde att 

de var intresserade av deras försök att bli mer fysiskt aktiva. Danielsson, Kihlbom och 

Rosberg (2016) berättar om att studiedeltagarna beskrev den som ledde dem i den 

fysiska aktiviteten som en viktig allierad, en stöttande person som satte tempot för dem. 

De beskrev också hur denna person ökade deras motivation för fysisk aktivitet, både 

genom att vara uppmärksam och genom att komma med förslag på strategier för hur de 

skulle kunna komma över de hinder som uppstod, till exempel smärta. 

 

Azar et al. (2010) berättar om hur både de kvinnor som hade depressionsproblematik 

likväl som de som inte hade det uppgav att de fick stöd och uppmuntran till att utföra 

fysisk aktivitet från vänner och partners. Det främsta stödet fick de från 

familjemedlemmar i allmänhet och sina mödrar i synnerhet.  

 

Hos grupperna i en studie av Lamont et al. (2017) ansågs ömsesidigt stöd mellan 

medlemmarna vara av största vikt. Gruppmedlemmarna ansåg att det var viktigt att vara 

inkluderande och stödjande även gentemot nya deltagare.  

 

Upplevda förutsättningar 

 

Känsla av hinder 

 

Bristande motivation beskrevs i flera studier som en anledning till varför man inte ägnar 

sig åt fysisk aktivitet (Azar et al. 2010; Searle et al. 2011; Busch, Ciccolo, Puspitasari, 

Nosrat, Whitworth & Stults-Kolehmainen 2016). I studien utförd av Azar et al. (2010) 

berättade kvinnor med depressiva symtom om tillfällen i sina liv när de upplevt svår 

depression. Under dessa tillfällen har deras fysiska aktivitet minskat. De beskriver också 

att depressionen även gör det svårt att utföra vanliga vardagssysslor som involverar 

rörelse vilket innebär att fysisk aktivitet nedprioriteras. Ett fåtal kvinnor antydde att 

lathet också kunde vara en faktor. En annan återkommande anledning till utebliven 

fysisk aktivitet var att kvinnorna uppgav att de hade tidsbrist på grund av arbete, studier 

eller hushållssysslor. Det framkommer att fysisk aktivitet har låg prioritet jämfört med 

andra sysslor hos de kvinnor som anger tidsbrist som en anledning. Även 

prokrastinering och bristande självdiciplin var anledningar till utebliven fysisk aktivitet. 

Vissa kvinnor i studien beskriver att bristande tillgänglighet till träningslokaler i 

närområdet kunde vara en orsak till mindre fysisk aktivitet. Mindre aktiva deltagare i 

studien tenderade att i större utsträckning oroa sig för vad omgivningen tycker om deras 

utseende. 

 

Enligt deltagarna i studien av Searle et al. (2011) beskrivs en rad av både fysiska och 

psykiska symtom i samband med depression. De fysiska symtomen var bland annat 

håglöshet och fatigue. Det vanligaste psykiska symtomet som hindrade fysisk aktivitet 
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var lågt självförtroende. Trots att många av deltagarna upplevde den fysiska aktiviteten 

som positiv uppgav en del av deltagarna, främst kvinnor som varit mindre aktiva innan 

studien, att vissa aspekter av träningen kunde vara demotiverande. Orsaken till detta var 

att de upplevde sig ha en bristfällig fysisk förmåga och att deras självförtroende var lågt. 

Vissa av deltagarna ansåg att läkemedelsbehandling var mer pålitligt eftersom det är 

lättare att utföra långsiktigt.  

 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) beskriver hur vissa deltagare berättar att 

träning inte är något som passar dem. Att träna endast för sin egen hälsas skull är inte 

ett tillräckligt starkt skäl för vissa deltagare. För andra deltagare är det inte viljan som 

saknas utan de upplever att de inte har förmåga att utföra fysisk aktivitet regelbundet. 

Även Cole (2010) skriver om hur deltagarna, trots att det fanns ett intresse och en vilja 

att utföra fysisk aktivitet, inte kunde utföra den. Deras subjektiva upplevelse var att 

deras kroppars kapacitet var begränsad. 

 

I en studie av Lamont et al. (2017) frågade man deltagarna om vad som kan vara hinder 

till att fortsätta med den träningsform de genomfört. Något som generellt ansågs 

värdefullt var stödet som de fick under studiens gång. Att träna med en grupp som inte 

hade personal som kände deltagarna upplevdes som ett potentiellt hinder för framtida 

deltagande. Träningsformen i sig kunde vara ett hinder, i den aktuella studien handlade 

det om fotboll.  Busch et al. (2016) beskriver hur fatigue och det nedsatta 

stämningsläget i sig angavs som ett hinder för att utföra fysisk aktivitet. Bland män 

angavs brist på stöd från familj och vänner som ett hinder för fysisk aktivitet. 

 

Tidigare upplevelser av fysisk aktivitet 

 

Azar et al. (2010) beskriver hur ett antal kvinnor i deras studie berättar om att deras 

familjer inte hade varit fysiskt aktiva under deras uppväxt och att detta har format dem 

och deras nuvarande fysiska aktivitetsnivå. Kvinnor med depressiva symtom beskrev i 

högre grad än kvinnor utan depressiva symtom att de hade upplevt någonting negativt i 

samband med fysisk aktivitet under sin barndom eller tonårstid. Dessa kvinnor hade haft 

en tendens att undvika fysisk aktivitet och idrott under sin uppväxt. Ett av huvudskälen 

som angavs till att man undvek fysisk aktivitet var att man upplevde 

idrottsundervisningen i skolan som negativ, nedsatt självförtroende avseende förmågan 

att utföra fysisk aktivitet, bristande uppmuntran och att man är obekväm i sociala 

miljöer som exempelvis i skolan. Även Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) 

beskriver att deltagarna i deras studie tyckte att träningsinterventionen var tråkig och 

påminde dem om gymnastikundervisningen i skolan. Vissa av deltagarna blev även 

besvikna på träningen då den förväntade euforiska känslan uteblev. 
 

Känslan av motivation 

 

Yttre faktorer som ansågs motiverande var bland annat uppmuntran från vänner, att 

hunden behövde rastas eller att individen behövde ta cykeln till arbetsplatsen. En miljö 

som upplevdes som underhållande och bekväm såväl fysiskt som psykiskt ansågs 

motiverande. Vissa av deltagarna beskrev en obehagskänsla när de skulle utföra fysisk 

aktivitet i en ny och främmande miljö (Pickett, Kendrick & Yardley 2017; Cole 2010). 
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Det fanns stor kunskap bland deltagarna om att fysisk aktivitet kunde vara en effektiv 

metod för att behandla depression. Ett antal av de fördelar som beskrevs inkluderade 

förbättrad sinnesstämning orsakad av kemiska förändringar som exempelvis ökad 

utsöndring av serotonin och endorfiner. Dessutom ansågs det vara ett sätt att minska 

negativa tankegångar samt gav en känsla av meningsfullhet. Dessa positiva effekter var 

något som deltagarna såg fram emot innan träningen och som gav motivation. De flesta 

deltagarna i denna studie föredrog fysisk aktivitet över andra former av behandling, 

speciellt läkemedelsbehandling, eftersom detta ansågs ge ökad känsla av långsiktig 

autonomi (Searle et al. 2011).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

I litteraturstudien har en majoritet av artiklarna varit av kvalitativ metod, endast en har 

varit kvantitativ. Axelsson (2008, s. 174) skriver att det är en fördel om en 

litteraturstudie omfattar både kvantitativa och kvalitativa forskningsartiklar för att bättre 

kunna studera ett ämne utifrån olika perspektiv. Det faktum att det endast finns en 

kvantitativ artikel med i uppsatsen skulle kunna betraktas som en svaghet. I syftet 

beskrivs att det är en upplevelse som avses att studeras. Friberg (2012, s. 121) påpekar 

att kvalitativa studier är lämpliga för att beskriva upplevelser och erfarenheter. Med 

detta i åtanke föll det sig naturligt att det i första hand var kvalitativa artiklar som 

svarade an på syftet.  

 

En annan faktor som är värd att lyfta, som kan vara antingen en styrka eller en svaghet, 

är att det var stor skillnad på vilken typ av fysisk aktivitet som studerades i de olika 

artiklarna. En artikel handlade om basal kroppskännedom, en handlade om högintensiv 

kardiovaskulär träning, ett par stycken handlade om lågintensiv kardiovaskulär träning, 

en handlade om fotboll och gående fotboll, en handlade om fotboll och golf. I några av 

artiklarna specificerades det inte vilken typ av fysisk aktivitet som utfördes.  

 

Majoriteten av artiklarna handlade uttalat om individer med depression men några 

stycken handlade mer allmänt om personer med psykisk ohälsa eller till och med svår 

psykisk ohälsa. Bedömningen gjordes ändå att dessa artiklar svarade an på uppsatsens 

syfte och var av sådan kvalitet att de gick att använda till resultatet. 

 

Ytterligare föremål för diskussion och reflektion under arbetets gång har varit vår egen 

förförståelse avseende det som studerades. Vi tror båda två att fysisk aktivitet är 

gynnsamt för att behandla depression. Det har funnits medvetenhet om detta från vår 

sida hela tiden och vi har lyft och diskuterat frågan för att undvika tolkningar som ligger 

i linje med vår förförståelse om ämnet. Vi såg en risk med att förförståelsen skulle 

kunna påverka resultatet som presenteras genom att man väljer bort data som står i 

motsättning med ens egna åsikter. Detta är en svaghet och det finns en risk att resultatet 

tolkas i linje med författarnas åsikter. Genom att kontinuerligt diskutera och hålla detta 

problem medvetet gjorde vi vårt yttersta för att undvika detta. Vi är också medvetna om 

att det skrivits kandidatuppsatser inom samma ämne föregående terminer och för att 
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undvika att påverkas av dessa arbeten har vi medvetet valt att inte läsa deras resultat. 

Det vi istället har gjort är att se över vilka artiklar de använt och sett till att inkludera ny 

forskning så att ett unikt resultat uppnås. 

 

Resultatdiskussion 

 

De resultat som ligger i diskussionens fokus är kopplingen mellan det fysiska och 

psykiska, vikten av stöd som kan finnas i en grupp, betydelsen av individanpassning och 

vilka återkommande hinder som kan finnas för fysisk aktivitet bland deprimerade 

personer. 

 

Något som var slående i resultatet var den betydelse och generellt positiva upplevelse 

som den fysiska aktiviteten hade för deltagarna.  Detta gällde både för att bättre kunna 

hantera och lära känna sina egna känslor samt att kunna koppla samman de rent 

kroppsliga upplevelserna med de emotionella. Eriksson (2015, ss. 56-58) fastslår att 

människan är en helhet och att människans olika dimensioner som hon benämner som 

kropp, själ och ande är överlappande. Det går således inte att separera människans 

kropp från hennes själ. Även Wiklund (2003, ss. 41-47) beskriver hur människan är en 

helhet där hennes olika delar inte kan ses som separata enheter. Lundvik Gyllensten, 

Skär, Miller och Gard (2010) beskriver hur kännedom om den egna kroppen är en 

förutsättning för att kunna förstå sina egna känslor. 

 

Resultatet visar vilken betydelse som gruppen har för individen. Resultatet visar också 

att deltagarna ofta upplever en positiv utveckling i samband med gruppträning. Wiklund 

(2003 ss. 84-85) beskriver hur en obalans mellan den inre och yttre världen eller att man 

är isolerad från en av dessa kan resultera i psykisk ohälsa. Därför är delaktighet i 

omvärlden och äkta relationer till andra människor av yttersta vikt. Levula, Harré och 

Wilson (2016) visar att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan social 

isolering och grad av depression hos samtliga åldersgrupper. 

 

Av detta dras slutsatsen att det inte enbart är den fysiska aktiviteten som behöver 

beaktas i samband med fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa och depression. 

Det kan vara så att den sociala aspekten i många fall kan vara minst lika betydelsefull, 

vilket därför blir viktigt vid individanpassning av fysisk aktivitet som behandlingsform. 

Inom FaR beskrivs vikten av att den fysiska aktiviteten individanpassas och att den 

utgår ifrån ett patientcentrerat förhållningssätt. Det individanpassade förhållningssättet 

bidrar till att öka följsamhet och förhindra att personen misslyckas (Statens 

folkhälsoinstitut 2011). I resultatet framkommer hur personer beskriver typen av 

träningsform som viktig för deras upplevelse.  

 

Något som visar sig tydligt i resultatet var att individers uppfattning och attityder 

gentemot fysisk aktivitet formas redan under uppväxtsåren. Fysiskt inaktiva föräldrar 

kan bidra till att deras barn ärver detta beteende vilket även beskrivs av Fogelholm, 

Nuutinen, Pasanen, Myöhänen och Säätelä (1999). Likaså kan negativa upplevelser av 

fysisk aktivitet, inte minst i samband med idrottsundervisningen i skolan, bidra till att 

träning är någonting som förknippas med negativa upplevelser och känslor. Ussher, 

Stanbury, Cheeseman och Faulkner (2007) beskriver i en studie hur en majoritet av 
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deltagarna kände sig övertygade om de positiva hälsoeffekterna som fysisk aktivitet kan 

ge. Hälften av dessa var mycket motiverade att påbörja någon form av träning. Det 

upplevda hindret till att påbörja träningen var brist på självförtroende gällande den egna 

kapaciteten samt avsaknad av socialt stöd från omgivningen. Avsaknaden av tilltro till 

sin egen förmåga att utföra fysisk aktivitet var ett hinder som framkom även i denna 

litteraturstudies resultat. 
 

I de globala folkhälsomålen, Agenda 2030, formuleras delmål 3.4 som “Till 2030 

genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i 

förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och 

välbefinnande” (United Nations Development Program u.å.). Det kan alltså konstateras 

att människors psykiska välmående är en, för den hållbara utvecklingens skull, 

synnerligen viktig fråga. Depression är en av de största anledningarna till ohälsa på en 

global nivå (WHO 2017) och om ingenting görs kommer följderna att bli katastrofala. 

För att främja hållbar utveckling behöver förebyggande såväl som behandling av 

psykisk ohälsa ha högsta prioritet. Frågan om befolkningens mående kan inte enbart 

vara en angelägenhet för sjukvården utan för hela samhället i stort. 

 

SLUTSATSER 

 

● Det tycks finnas en koppling mellan att vara fysiskt aktiv och känslan av 

meningsfullhet och att uppleva sig själv som kompetent. 

 

● För de flesta individer är hälsovinsterna av fysisk aktivitet en motiverande 

faktor. För vissa individer är detta en otillräcklig anledning och dessa personer 

behöver ytterligare stöd. 

 

● Den sociala aspekten av gruppträning kan vara en motiverande faktor för 

individen att ägna sig åt fysisk aktivitet. 

 

● Individanpassning är en nyckelfaktor för bättre följsamhet och 

behandlingsresultat. Vilken typ av träning som erbjuds kan vara en viktig faktor 

för följsamhet 

 

● Tidigare upplevelser kan påverka förhållandet till fysisk aktivitet 

 

● Sjuksköterskor bör skaffa sig kunskap och använda sig av möjligheten att 

förskriva FaR 
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Tidskrift: 

Mental Health 

& Physical 

Activity 

Syfte: Författarna 

har fyra 

frågeställningar; 

1) I vilken grad 

folk är villiga att 

deltaga i ett 

träningsprogram 

med inriktning på 

att förbättra 

stämningsläge 

2) Vilka 

preferenser som 

finns bland 

deltagarna 

avseende innehåll 

och struktur när 

det gäller träning 

som 

behandlingsform 

mot depression. 

3) Vilka upplevda 

hinder som finns 

när det gäller att 

träna 

4) Finns det några 

könsskillnader 

avseende 

ovanstående 

frågeställningar 

 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Deltagare 

valdes baserat på ett 

antal kriterier; 1) de 

hade fått 10 poäng på 

skattningsskalan 

PHQ-8; 2) hade minst 

ett av de två 

kardinalsymtomen för 

depression; 3) var 18 

till 65 år gamla; 4) 

god läsförståelse i det 

engelska språket och 

5) bodde i USA. All 

rekrytering skedde 

online genom en 

kontakt med 

Qualtrics, ett online 

undersökningsföretag. 

Hälften av deltagarna 

var män och hälften 

kvinnor. 

Totalt uppfyllde 102 

personer kriterierna 

och deltog i studien. 

 

Datainsamling: 

Deltagarna svarade på 

enkätfrågor online. 

 

Dataanalys: 

Analyser utfördes 

med hjälp av 

statistikprogrammet 

SPSS V18. Forskarna 

valde att fokusera på 

könsskillnader 

avseende variabler på 

grund av väl 

etablerade skillnader i 

Resultat: Både kvinnor 

och män uppgav ett stort 

intresse av ett 

träningsprogram avsett för 

behandling av depression. 

De genomsnittliga 

preferenserna hos 

deltagarna var ett program 

baserat på promenader flera 

gånger i veckan. 

Deltagarna föredrog att 

träna med en personlig 

tränare snarare än att träna 

själva. När det gäller vilken 

plats folk vill träna på 

uppgav de flesta hemmet. 

Det fanns signifikanta 

skillnader mellan och inom 

könen. Brist på motivation, 

stämningsläge och fatigue 

uppgavs som hinder till 

tränings av majoriteten av 

deltagarna oberoende av 

kön. 
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preferenser mellan 

könen gällande 

träningsvanor. 

Författare: 

Carless, D. & 

Douglas, K. 

Årtal: 2008 

Titel: 

Narrative, 

identity and 

mental health: 

How men with 

serious mental 

illness re-story 

their lives 

through sport 

and exercise 

Tidskrift: 

Psychology of 

Sport and 

Exercise 

Syfte: Syftet är att 

utforska på vilka 

sätt narrativ, 

identitet och 

mental hälsa är 

sammanlänkade 

med varandra 

inom just sport, 

träning och svår 

psykisk ohälsa. 

Författarna 

försöker specifikt 

att skapa förståelse 

för hur idrott och 

träning upplevs av 

män med psykisk 

ohälsa. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 11 män med 

svår psykisk ohälsa 

som deltog i 

aktiviteter på ett 

center för 

arbetsrehabilitering. 

Urvalet av deltagare 

baserades på följande 

kriterier; (i) deras 

erfarenheter av både 

psykisk ohälsa och 

deltagande i idrotts- 

och 

träningsaktiviteter; 

(ii) de var villiga att 

deltaga i studien; och 

(iii) det krävdes att en 

professionell 

bedömning hade 

gjorts som sa att deras 

psykiska hälsa var på 

en sådan nivå att de 

klarade av att deltaga 

 

Datainsamling: a) 18 

månaders observation 

av deltagare. Båda 

artikelförfattarna 

skrev fältanteckningar 

där de dokumenterade 

observationer, 

interaktioner mellan 

deltagare och egna 

reflektioner. 

Utöver detta 

genomfördes 16 

stycken 

semistrukturerade 

intervjuer. Deltagarna 

fick prata om sina 

erfarenheter av 

Resultat: Författarna 

presenterar tre olika typer 

av narrativ som de har 

identifierat när deltagarna 

har pratat om idrott och 

träning. 

- Handlingsnarrativet (man 

besöker platser och gör 

saker) 

- Prestationsnarrativet 

(Insatser som är utförda 

med eller på grund av 

ansträngning, skicklighet 

eller mod) 

- Relationsnarrativet (Man 

får delade erfarenheter att 

tala om, och möjligheter att 

prata om just de 

erfarenheterna). 

Författarna 

uppmärksammar att dessa 

typer av narrativ skiljer sig 

signifikant från allmänt 

vedertagna 

sjukdomsnarrativ, och kan 

ses som alternativ till dessa. 
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idrottsaktiviteter, om 

de hade några 

speciellt minnesvärda 

händelser eller 

upplevelser relaterade 

till idrott, sina 

tidigare erfarenheter 

av idrottsutövande 

och på vilket sätt 

idrott påverkar dem. 

 

Dataanalys: Narrativ 

analys 

Författare: 

Cole, F. 

Årtal: 2010 

Titel:  Physical 

activity for its 

mental health 

benefits: 

conceptualising 

participation 

within the 

Model of 

Human 

Occupation 

Tidskrift:  Brit

ish Journal of 

Occupational 

Therapy 

Syfte: Att 

undersöka vilka 

faktorer som 

hindrar och 

underlättar 

deltagande inom 

fysisk aktivitet för 

personer med 

depression 

och/eller ångest. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 7 personer 

som rekryterades via 

öppenvårdspsykiatrin 

med mild till måttlig 

depression som 

uttryckte ett intresse 

för fysisk aktivitet. 

Exklusionskriterier 

var att deltagarna inte 

fick ha komplex 

mental ohälsa, eller 

fysisk nedsättning 

som förhindrar fysisk 

aktivitet. Deltagarna 

fick inte heller känna 

forskaren. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys: Efter ett 

antal genomläsningar 

av materialet utfördes 

innehållsanalys 

grundad i citat från 

intervjuerna. 

Resultat: Författaren 

presenterar tre stycken 

huvudkategorier samt tolv 

stycken underkategorier. 

Huvudkategorierna med 

respektive underkategorier 

är; 

(1)“Jag själv”; 

“Andra behandlingar för 

ångest eller depression”, 

“Veta om ens 

begränsningar” och “Sätta 

upp mål” 

 

 

(2)”Omgivning”; 

“Stöttande andra”, “Socialt 

nätverk”, “Åtagande 

gentemot andra”, 

“Rutiner/strukturer”, 

“Organisering av aktivitet 

av andra” och “grön- eller 

utomhusmiljöer” 

 

(3)”Aktivitet”; 

“Lustfyllda aktiviteter”, 

“Livsstilsrelaterade 
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Subteman kopplade 

till hinder för 

deltagande och 

främjande för 

deltagande skapades. 

Teman skapades 

genom induktiv 

metod utan 

förutbestämda teorier. 

aktiviteter” och 

“strukturerade aktiviteter” 

 

Författare: 

Danielsson, L., 

Kihlbom, B. & 

Rosberg, S. 

Årtal: 2016 

Titel:  Crawlin

g out of the 

cocoon: 

Patients' 

experiences of 

a physical 

therapy 

exercise 

intervention in 

the treatment 

of major 

depression 

Tidskrift: 

Physical 

therapy 

Syfte: Syftet är att 

utvärdera hur 

personer med svår 

depression 

upplever en 

intervention med 

fysioterapeutisk 

träning 

Metod: 

Kvalitativ metod 

 

Urval: 

Inklusionskriterier: 

1.Svår depression 

enligt DSM IV 

2.Deltagande i 

interventionen 

Exklusionskriterier: 

1.Suicidala tendenser 

2.Oförmåga att tala 

svenska 

 

Totalt 13 deltagare, 

11 kvinnor, 2 män. 

Åldrarna 24-62 år 

Medelålder 37 år 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Dataanalys: 

Resultat: 

Fyra teman redovisas; 

1. Kämpa för ett hälsosamt 

jag, 2. Utmana motståndet, 

3. Känna sig levande men 

inte euforisk, 4. Behovet av 

att ha någon där för sig. 

Trots att 

träningsinterventionen 

innebar hårt arbete kände 

deltagarna att det förstärkte 

känslan av att vara levande 

och deras känsla av att de 

gjorde någonting som var 

bra för dem själva. Dessa 

känslor var en välkommen 

kontrast mot den 

avflackning och stagnation 

de upplevde under 

depression 
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Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Graneheim & 

Lundman 

 

Författare: 

Danielsson, L. 

& Rosberg, S. 

Årtal: 2015 

Titel:  Opening 

toward life - 

Experiences of 

basic body 

awareness 

therapy in 

persons with 

major 

depression 

Tidskrift:  Inte

rnational 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-being 

Syfte: Att utforska 

fenomenet Basal 

kroppskännedom 

såsom det erfars 

av personer med 

svår depression. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 15 personer 

med diagnosen svår 

depression (enligt 

dsm 4), som hade 

deltagit i en 

interventionsstudie 

där de fick genomgå 

behandling med basal 

kroppskännedom som 

tilläggsbehandling till 

antidepressiva 

läkemedel. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Två huvudämnen stod 

i fokus: 1) 

upplevelsen av basal 

kroppskännedom i 

samband med 

depression och 2) 

narrativ från 

interventionen som 

deltagarna fann extra 

minnesvärda. 

 

Dataanalys: 

Först läste författarna 

igenom transkripten 

individuellt för att 

bilda sig en 

uppfattning om data. 

De första intrycken 

skrevs ner i en 

Resultat: Forskarna 

presenterar sitt resultat som 

ett huvudtema med fem 

beståndsdelar. 

Huvudtemat är “Att öppna 

ut mot livet”. 

 

De fem beståndsdelarna 

som presenteras är; 

“Släppa lös vitalitet”, 

“grundar sig själv”, “känna 

igen mönster i sin egen 

kropp”, “ bli erkänd och 

tillåtas att vara sig själv” 

samt “ få grepp om 

vagheten” 
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reflexiv journal, 

tillsammans med 

fältanteckningar och 

tankar som uppstod 

under intervjuerna. 

Därefter analyserades 

transkripten noggrant. 

Texten strukturerades 

systematiskt, 

påståenden 

extraherades och 

meningar 

kondenserades. 

Analysen skedde 

genom att forskarna 

växlade mellan 

meningsstrukturer, de 

invidiuella 

intervjutranskripten 

och hela materialet. 

Forskarna använde 

sig av hermeneutisk 

fenomenolgisk ansats. 

 

Författare: 

Hodgson, M. 

H., McCulloch, 

H. P. & Fox, 

K. R. 

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 

Tidskrift:  Me

Syfte: Författarna 

har tre stycken 

frågeställningar; 

a) att fastställa de 

uppfattade 

effekterna som 

deltagande i ett 

program för fysisk 

aktivitet har 

avseende psykiskt 

välmående, socialt 

välmående och 

fysiskt välmående. 

b) att identifiera 

de hinder som 

finns för att bli 

fysiskt aktiv. 

c) identifiera de 

faktorer som 

underlättar 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: Studien 

grundar sig på data 

från två tidigare 

studier. 

Inklusionskriterier för 

båda studierna var 

personer mellan 18-

65 år som led av 

allvarlig och 

ihållande psykisk 

ohälsa, hade kontakt 

med motsvarande 

öppenvårdspsykiatri 

och som nyligen hade 

deltagit i en eller flera 

ACTIVE-grupper (ett 

program för fysisk 

aktivitet för personer 

med psykisk ohälsa). 

Resultat: Resultatet 

redovisas i fyra delar - 

vilka upplevda fördelar 

deltagande i programmet 

för fysisk aktivitet hade, 

vilka hinder deltagarna 

upplevde för att deltaga, 

vilka faktorer som 

deltagarna såg som hinder 

för deltagande och en 

individuell fallbeskrivning 

av en av deltagarna. 

 

De upplevda fördelarna 

med att vara med i 

programmet skilde sig åt 

men många av deltagarna 

menade att de kände att de 

klarade av något och att det 

fick dem på bättre humör. 
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ntal Health and 

Physical 

Activity 

deltagande i ett 

program för fysisk 

aktivitet 

 

Båda studierna bestod 

av tio deltagare, tre 

stycken deltog i båda 

studierna. 

Det totala urvalet från 

båda studierna bestod 

av 17 personer - tre 

kvinnor och 14 män. 

Anledningen till 

övervikten av män 

var att deltagarna till 

den första av de 

tidigare studierna 

bestod av deltagare 

från en fotbollsgrupp 

för enbart män. I den 

andra av de tidigare 

studierna bestod 

urvalet av tre kvinnor 

och fyra män. 

 

Datainsamling: 

Enskilda intervjuer 

användes. Författarna 

använde sig av 

intervjuguider för att 

få svar på sina 

frågeställningar men 

beskriver att det fanns 

en stor flexibilitet för 

deltagarna att 

uttrycka sig och delge 

sig av mer 

information. I den 

första studien fick 

deltagarna frågor som 

knöt an till den första 

frågeställningen om 

hur deltagande i 

programmet för 

fysisk aktivitet 

påverkade deras 

emotionella, fysiska 

och sociala 

välmående och deras 

liv i stort. I den andra 

Hinder som upplevdes var 

bland annat den psykiska 

ohälsan i sig och 

biverkningar av 

medicinering. 

 

Faktorer som underlättande 

deltagande handlade bland 

annat om att deltagarna 

hade förtroende för den 

eller de som ledde gruppen. 
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av de tidigare 

intervjuerna fick 

deltagarna frågor som 

knöt an till den andra 

och tredje 

frågeställningen. 

 

Dataanalys: 

Tematiska analyser 

av de transkriberade 

intervjuerna. Dessa 

började med åtskilliga 

genomläsningar av 

materialet. Efter detta 

var det möjligt att leta 

efter mönster och 

finna teman som knöt 

an till de 

frågeställningar som 

studien hade. 

Ytterligare 

processering av data 

skedde under 

skrivandefasen, detta 

beskriv som en del av 

den analytiska 

processen och bidrog 

till nya insikter och 

ytterligare förståelse. 

Det gjordes även 

individuella 

fallbeskrivningar av 

deltagarna varav en 

redovisas i artikelns 

resultat. 

 

Författare: 

Lamont, E., 

Harris, J., 

McDonald, G., 

Kerin, T. & 

Dickens, G L. 

Årtal: 2017 

Syfte: Syftet är att 

utforska 

upplevelserna hos 

spelare i fyra 

stycken fotbollslag 

som samverkar 

med psykvården i 

syfte att förbättra 

den psykiska 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: Forskarna 

hade som mål att ha 

tre till sex 

fokusgrupper, baserat 

på att forskning visat 

att detta är tillräckligt 

Resultat: Författarna 

presenterar sitt resultat i 

fyra olika teman; 

I) Relationsmässiga, II) 

återhämtande/förbättrande, 

III) tävling och samarbete 

samt IV) Hinder och 
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Titel:  Qualitat

ive 

investigation in 

the role of 

collaborative 

football and 

walking 

football groups 

in mental 

health recovery 

Tidskrift:  Me

ntal Health and 

Physical 

Activity 

hälsan, relaterat 

till; 

I) De upplevda 

fördelarna som 

deltagandet i dessa 

lag har - både från 

ett individuellt och 

samhälleligt 

perspektiv 

II) Vilka 

nyckelfaktorer 

som deltagarna 

identifierade som 

viktiga för att 

projektet skall bli 

framgångsrikt 

III) Vilken roll 

fotbollen spelar 

när det gäller vård 

för att förbättra 

den psykiska 

hälsan och för det 

personliga 

tillfrisknandet. 

 

för att identifiera 

majoriteten av teman 

i kvalitativa studier. 

Deltagare 

rekryterades bland 

brukare samt personal 

inom psykvården som 

deltog i 

fotbollsträning. 

Forskare två och tre 

deltog också i 

träningen. Totalt 

bestod urvalet av 25 

personer, varav 18 

var brukare (78% 

män) och 7 från 

personalen (86% 

män). 

Åldersspannet var 

mellan 21 till 64 år, 

med en medelålder på 

36.7 år. 11 deltog i 

walking fotboll och 

14 i vanlig fotboll. 

 

Datainsamling: 

Utfördes genom fyra 

fokusgrupper som 

innehöll medlemmar 

från alla de olika 

fotbollprojekten. 

En forskare deltog i 

varje grupps träning 

en vecka innan 

fokusgrupperna för 

att möta potentiella 

deltagare. 

Fokusgrupperna 

leddes av två av 

forskarna. 

 

Dataanalys: 

Analysen följde sex 

bekymmer 
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steg av tematisk 

analys enligt Braun & 

Clarke (2006): 1) 

transkripten lästes 

upprepade gånger; 2) 

individuell öppen 

kodning av narrativ 

data; 3) koder 

jämfördes, 

diskuterades och, när 

det blev nödvändigt, 

sammanslogs eller 

delades; 4) 

Kartläggning av 

segment med 

liknande kodning; 5) 

Segment kopplades 

till subteman och 

slogs sedan ihop till 

teman; 

6) forskningsteamet 

såg över och 

diskuterade 

kodningen för att 

försäkra sig om att 

datan stämde överens. 

 

Författare: 

Pickett, K., 

Kendrick, T., 

& Yardley, L. 

Årtal: 2017 

Titel:  A 

forward 

movement into 

life”: A 

qualitative 

study of how, 

why and when 

physical 

activity may 

benefit 

Syfte: a) Att 

utforska 

upplevelser av 

fysisk aktivitet och 

den 

förändringsprocess 

hos olika typer av 

människor som 

hade använt det att 

hantera sin 

depression eller 

låga 

stämningsläge, 

och b) att belysa 

processen av 

förändring genom 

att fokusera på 

både individer 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 26 personer i 

södra England som 

hade självupplevd 

depression eller lågt 

stämningsläge. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.En 

ämnesguide med 

öppna frågor 

användes. 

Resultat: Författarna 

konceptualiserar 

förändringsprocessen i ett 

antal faser. 

(1)(återupp)startar fysisk 

aktivitet: “Måste göra”, 

“vill göra” och “skapar 

förändring” 

 

(2)Förkroppsligade 

upplevelser av fysisk 

aktivitet (En rörelse framåt 

in i livet): “Upplevd 

förändring” och “njutning” 
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depression 

Tidskrift: 

Mental Health 

and Physical 

Activity 

som hade inte 

hade funnit fysisk 

aktivitet gynnsam 

för att deras 

depression eller 

låga 

stämningsläge. 

 

Dataanalys: 

Grounded theory 

 

(3) Förkroppsligad kunskap 

- att veta genom erfarenhet: 

röra sig från “måste” till att 

“vilja” och “att ta kontroll” 

 

Författare: 

Searle, A., 

Calnan, M., 

Lewis, G., 

Campbell, J., 

Taylor, A. & 

Turner, K. 

Årtal: 2011 

Titel:  Patients

’ views of 

physical 

activity as 

treatment for 

depression: A 

qualitative 

study 

Tidskrift:  Brit

ish Journal of 

General 

Practice 

Syfte: Att utforska 

hur patienter 

upplever fysisk 

aktivitet som 

behandling mot 

depression inom 

primärvården. 

Metod: Kvalitativ 

studie 

 

Urval: 33 personer 

som hade deltagit i en 

randomiserad 

kontrollerad 

interventionsstudie. 

Interventionsgruppen 

fick sedvanlig 

behandling plus 

underlättad fysisk 

aktivitet, 

kontrollgruppen fick 

enbart sedvanlig 

behandling 

 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Dataanalys: 

Datainsamling och 

analys skedde 

parallellt. 

Transkriberade 

intervjuer lästes flera 

gånger. Tre av 

författarna 

diskuterade sedan 

sina tolkningar och 

analyser av texterna. 

Utifrån detta 

skapades teman och 

koder. 

Datainsamlingen 

avslutades när inga 

nya teman kunde 

Resultat: 

De flesta deltagarna 

upplevde fysisk aktivitet 

som en acceptabel 

behandling för depression. 

De bakomliggande 

mekanismerna hos fysisk 

aktivitet som antogs 

förbättra humöret 

inkluderade en biokemisk 

orsak, en distrahering från 

negativa tankar, och en 

känsla av mening. 

Deltagare som trodde att 

deras depression var 

orsakad av biokemiska 

mekanismer rapporterade 

att aktivitet som höjer 

hjärtfrekvensen som mest 

gynnsam, medans de som 

trodde att depression var 

situations orsakad upplevde 

att mindre aerobiska 

aktiviteter, som exempel 

promenader, var mer 

gynnsamma. Många 

deltagare rapporterade låg 

motivation och ett bristande 

självförtroende som ett 

hinder för att utföra fysisk 

aktivitet. Dessa patienter 

föreslog att medicinering 

kunde vara hjälpsam för 

initiering och 

upprätthållande av aktivitet. 
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identifieras. 

Författare: 

Searle, A., 

Haase, A.M., 

Chalder, M., 

Fox, K.R., 

Taylor, A.H., 

Lewis, G. & 

Turner, K.M 

Årtal: 2014 

Titel:  Particip

ants' 

experiences of 

facilitated 

physical 

activity for the 

management of 

depression in 

primary care 

Tidskrift:  Jou

rnal of Health 

Psychology 

Syfte: 1. Att 

utforska deltagares 

acceptans av, och 

engagemang i, 

underlättad fysisk 

aktivitet. 2. Att 

utforska 

deltagarnas syn på 

och upplevelser av 

en intervention 

med underlättad 

fysisk aktivitet. 

Metod: Kvalitativ 

metod 

 

Urval: 19 personer 

som tidigare deltagit i 

en randomiserad 

interventionsstudie 

 

Datainsamling: 

Djupintervjuer - både 

ansikte mot ansikte 

och via telefon 

 

Dataanalys: 

Analysen utfördes 

enligt grounded 

theory. 

 

Resultat: Resultatet 

redovisas inom fyra 

kategorier, vars namn är: 

Relation till 

fysioterapeut/sjuksköterska, 

effekt av kontakten med 

fysioterapeut/sjuksköterska. 

Förändring i aktivitet efter 

kontakt med 

fysioterapeut/sjuksköterska, 

form av främjande-

underlättande (ansikte mot 

ansikte och på 

telefon)/uppfattad 

effektivitet av metoder som 

användes av 

fysioterapeut/sjuksköterska. 

 

 

 

 

 

 

 


