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Sammanfattning 

Människor i dagens samhälle utsätts för en mängd olika stressorer vilket kan ses som ett 

hot mot folkhälsan. Psykisk ohälsa i världen ökar och depression är idag en av våra 

vanligaste folksjukdomar med över 300 miljoner människor drabbade världen över. Bara 

i Sverige stod antidepressiva läkemedel för en total kostnad på cirka 607 miljoner kronor 

under 2017. Det finns omfattande forskning kring hälsovinsterna av fysisk aktivitet vid 

en rad olika sjukdomstillstånd och studierna kring fysisk aktivitet som behandlingsform 

är många. Syfte: Syftet med studien var att undersöka människors upplevelse av fysisk 

aktivitet i samband med depression. Metod: Studien grundar sig på analysen av kvalitativ 

forskning utifrån Fribergs analysmodell. Tio kvalitativa artiklar har analyserats för att 

finna patienters upplevelser. Resultat: Huvudfyndet i studien var att majoriteten av 

deltagarnas upplevelser av fysisk aktivitet i samband med depression kunde kopplas till 

en känsla av sammanhang, KASAM. Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och 

nio underkategorier där huvudkategorierna är ”Begriplighet”, ”Hanterbarhet”, 

”Meningsfullhet” och ”Barriärer”. Resultatet belyser bland annat vikten av att ta tillbaka 

kontrollen över livet, vikten av kunskap, att ta sig vidare samt hur detta kan tillämpas i 

vårdandet. Diskussion: Studien förstärker betydelsen av fysisk aktivitet som 

behandlingsform i både preventivt och behandlande syfte. I den hälsofrämjande vården 

bör detta tillämpas och prioriteras i den utsträckning det är möjligt för att nå en hållbar 

utveckling.  
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INLEDNING 

Människor i dagens moderna samhälle utsätts för en mängd inre och yttre stressorer. 

Denna stressade och prestationsinriktade miljö innebär ökad stressexponering vilket kan 

ses som ett potentiellt hot mot vår hälsa. Ljung och Friberg (2004) menar att denna 

stressexponering inte är ett nytt fenomen, utan något människan har utsatts för i alla tider. 

Den fysiologiska reaktion som följer av stress kan närmast beskrivas som en 

överlevnadsmekanism, varvid stresshormoner frisätts och förbereder kroppen för kamp 

eller flykt vid eventuella hot. Stressreaktionen är dock ämnad förkortvarig aktivering och 

det har visat sig att långvarig stressexponering kan leda till ett flertal sjukdomar, bland 

annat depression. 

 

I dagens samhälle föredras snabba lösningar på problem. Detta kan delvis förklara varför 

läkemedel gärna föredras före livsstilsförändring. I vår studie vill vi undersöka hur en 

livsstilsförändring som innebär ökad mängd fysisk aktivitet upplevs av människor som 

lider av depression. Om vi kan öka vår kunskap och förståelse för komplexiteten i 

patientens livsvärld ges sjuksköterskan bättre förutsättningar att stödja och stärka deras 

hälsoprocesser.  

 

 

BAKGRUND 

I följande avsnitt ges en närmare förklaring till vad depression innebär, vilka 

behandlingsmetoder som finns idag och vilken koppling det finns mellan fysisk aktivitet 

och depression. Dessutom beskrivs sjuksköterskans roll i behandlingen av patienter som 

lider av depression. 

 

 

Förekomst och definition av depression 

Depression är en diagnos som klassificeras genom ett antal kriterier (så kallade ICD-10 

kriterier) utgivna av Världshälsoorganisationen, WHO. Dessa kriterier definierar 

diagnosen depression som ett tillstånd som varat mer än två veckor och där nedstämdhet 

samt nedsatt energi är viktiga symtom. Även skam och skuldkänslor, tankar på döden, 

sömnsvårigheter och aptitförändring ingår i sjukdomsbilden. Vid lindrig depression kan 

patienten fortfarande fungera i vardagen medan livskvaliteten påverkas påtagligt vid 

måttlig och svår depression (Socialstyrelsen 2017, s.16). 

 

Depression är idag en av våra vanligaste folksjukdomar.  Enligt WHO (2017) lider idag 

över 300 miljoner människor världen över av depression och antalet drabbade ökar. 

Prognosen ifrån WHO pekar på att depression inom en treårs-period kommer utgöra den 

största sjukdomsbördan i Europa vilket bland annat resulterar i förlorade levnadsår och 

ett stort lidande för både den drabbade men även dennes närstående. 

Folkhälsomyndigheten (2017) redovisar att även i Sverige är depression en av de 

vanligaste diagnoserna där 19% av alla människor drabbas någon gång i livet samtidigt 

som risken att återinsjukna är stor.  
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Statistik från Socialstyrelsen (2018a) visar att det har skett en ökning av antal patienter 

som är ordinerade antidepressiva läkemedel med 26 % under de senaste 10 åren. 

Socialstyrelsen redovisar också siffror som visar att den antidepressiva 

läkemedelsgruppen stod för en total kostnad på cirka 607 miljoner kronor under 2017. 

 

Bakomliggande mekanismer vid depression 

Depression är en mångdimensionell åkomma och för att förstå uppkomsten av depression 

och de olika mekanismerna räcker det inte med att fokusera på fysiologiska förändringar 

utan det behövs mer komplexa förklaringsmodeller. Mårtensson och Åsberg (2016, ss. 

328-334) belyser den så kallade ”Stress och sårbarhetsmodellen” (figur 1). Den innebär 

att det rör sig om ett samspel mellan biologiska faktorer och yttre omständigheter som 

tillsammans bestämmer individens sårbarhet och risk att drabbas av psykisk ohälsa. Vissa 

biologiska faktorer som exempelvis ärftlighet och vissa miljöfaktorer som exempelvis 

uppväxtmiljö kan innebära ökad sårbarhet som tillsammans med yttre omständigheter kan 

utlösa psykisk ohälsa. Utlösande faktorer kan vara händelser som orsakar individen stor 

stress, exempelvis smärtsamma och omskakande livshändelser som separation, missbruk, 

övergrepp eller kroppsliga påfrestningar som svår sjukdom.  

 
Figur 1: Illustration över stress och sårbarhetsmodellen inspirerad av Mårtensson och 

Åsberg (2016, ss. 324; 328-334). 

 

Det finns också skyddande faktorer som kan motverka uppkomsten av psykisk ohälsa, 

exempelvis har fysisk aktivitet, upplevd känsla av sammanhang och ett socialt nätverk 

skyddande effekter. Förklaringsmodellen används för att förstå varför två individer 

hanterar påfrestningar i livet mer eller mindre framgångsrikt.  

 

Fysiologiska och psykologiska förändringar vid depression 

Långvarig depression orsakar flera fysiologiska förändringar i vår kropp, bland annat i 

vår hjärna. Exempelvis finns det ett påvisat samband mellan depression och låga nivåer 

av hormonerna serotonin, dopamin samt noradrenalin. Vid depression sker celldöd i 

hippocampus som är det centra i hjärnan som hanterar minnen och lärande. Dessa 

patologiska förändringar i hjärnans strukturer kan förklara en del av de kognitiva 

förändringar som följer vid depression. De kan även medföra koncentrationssvårigheter 

och minnesstörningar. Deprimerade människor har också svårt att se skillnad på vad som 

är egna tankar och självklara sanningar. För många som lider av depression är 

sömnproblem ett påtagligt problem. Undersökningar har visat att den första REM-sömnen 

kommer snabbare än normalt och är kortare hos människor med depression vilket gör att 

den totala sömntiden förkortas (Mårtensson & Åsberg 2016, ss. 323-325).  
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Martinsen, Hovland, Kjellman, Taube och Andersson (2016, ss. 2-3) beskriver hur 

psykologiska aspekter som bland annat nedstämdhet, minskat intresse för vardagliga 

aktiviteter, sömnstörning samt en ökad obeslutsamhet kan orsaka ett ökat lidande och en 

försämrad funktion i både vardags- och arbetsliv. Detta sociala utanförskap med 

tilltagande initiativlöshet kan troligen försvåra för den deprimerande att engagera sig i 

fysisk aktivitet. Särskild hänsyn till individens förutsättningar bör därför vidtas vid 

eventuell fysisk intervention, som till exempel när vården förskriver fysisk aktivitet på 

recept (FaR). 

 

Behandlingsformer och rekommendationer  

I de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2017, ss. 33-37) står det 

att behandling av lindrig till medelsvår depression främst ska ske genom kognitiv 

beteendeterapi, interpersonell psykoterapi och antidepressiva läkemedel. Där står även att 

fysisk aktivitet kan erbjudas. Vid svår egentlig depression är rekommendationerna i första 

hand antidepressiva läkemedel och elektrokonvulsiv (ECT)-behandling, i vissa svåra fall 

även med tillägg av litium.  

 

Bland de antidepressiva läkemedlen är SSRI-preparat förstahandsval. Dessa läkemedel 

hämmar upptaget av serotonin i synapsen vilket gör att serotonin-effekten förstärks 

(Norlen & Lindström, ss. 143-145). I de fall där antidepressiva läkemedel inte kan 

uteslutas ur behandlingen, som till exempel vid svår depression, finns det studier som 

visar att SSRI i kombination med fysisk aktivitet är mycket effektivt och kan ge större 

depressionsreducerande effekt än vid behandling med endast SSRI (Martinsen, Hovland, 

Kjellman, Taube & Andersson 2016, s. 367). Biverkningar av SSRI är bland annat 

illamående och sexuella störningar. Vid avbrytande av behandling finns risk för 

utsättningssymtom som exempelvis yrsel och sömnstörningar (Norlén & Lindström 2014, 

ss. 143-145).  

 

 

Fysisk aktivitet 

 

Definition 

WHO (2018) definierar fysisk aktivitet som all kroppslig rörelse där individen förbrukar 

energi. Detta innebär att fysisk aktivitet inte är likställt med träning utan är ett mycket 

vidare begrepp. Det omfattar många olika aktiviteter, där allt från dammsugning till lek 

eller sport innefattas. Det är denna definition som avses när fysisk aktivitet omnämns i 

texten. 

 

Hälsovinster som följer fysisk aktivitet vid depression 

Det finns flertalet studier som visar att fysisk aktivitet har positiv effekt vid depression. 

Heinzel, Lawrence, Kallies, Rapp och Heissel (2015) har i sin studie undersökt sambandet 

mellan fysisk aktivitet och depression och funnit att fysisk aktivitet gav ett ökat 

välbefinnande, ökad meningsfullhet och minskade depressiva symtom hos deltagarna. Att 

fysisk aktivitet skulle ha jämförbar positiv effekt med andra behandlingsformer, såsom 
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kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel, är något som Dinas, Koutedakis & 

Flouris (2011) belyser i sin studie. De menar att fysisk aktivitet har en preventiv påverkan 

och att fysiskt aktiva människor löper mindre risk att drabbas av depression. Den positiva 

effekten av fysisk aktivitet gäller oberoende av ålder och kön. 

 

Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag till att fysisk aktivitet reducerar 

depressionssymtom i samma utsträckning som psykologiska behandlingsmetoder och 

antidepressiva läkemedel vid mild till måttlig depression. Flera faktorer som kan häva en 

depression förbättras av fysisk aktivitet, exempelvis den egna tilltron till sig själv och sin 

egen förmåga. Det finns även underlag som påvisar en förbättring av livskvalitet vid 

fysisk aktivitet. Dessutom motverkar fysisk aktivitet den celldöd i hippocampus som sker 

vid depression. Fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot stress via en normalisering 

av kortisolnivåer. Depression och ångest kan medföra kroniska inflammationstillstånd 

vilket fysisk aktivitet kan motverka då det har en positiv påverkan på skyddande 

immunologiska funktioner i kroppen (Martinsen et al. 2016, ss. 365-366). 

 

Utebliven fysisk aktivitet gör oss sjuka. Levine (2015) belyser att vår miljö runt omkring 

oss är anpassad för att vi ska sitta ner, inte för att röra oss. Han redogör för att det finns 

ett samband mellan 35 sjukdomar och tillstånd (bland annat depression) och vår allt mer 

stillasittande livsstil. 

 

 

Definitioner av hälsa och hälsans aspekter 

Begreppet hälsa är ett komplext fenomen. Dahlberg och Segersten (2010, ss. 48-49) 

beskriver hälsa som ett tillstånd som rör hela människan och är ”en upplevelse av att vara 

i jämvikt”. De menar att det handlar om en känsla av balans, både inre och i relation till 

omgivningen och livet. Detta innebär att upplevelsen av hälsa är subjektiv och är något 

som är fluktuerande. Dahlberg och Segesten (2010, s. 102) menar vidare att för att hälsa 

ska kunna råda så måste människan ha en balans mellan rörelse, aktivitet, vila och stillhet. 

En väsentlig del i begreppet hälsa är också upplevelsen av mening och sammanhang. 

 

Antonovsky (2005, ss. 43-46) utvecklade en salutogen modell för hälsa där han definierar 

hälsa som en känsla av sammanhang.  För att hitta svaret på varför en del klarar av svårare 

påfrestningar bättre än andra har han formulerat tre centrala komponenter som skulle 

kunna förklara varför dessa personer har större motståndskraft mot inre och yttre 

stressorer. Dessa tre komponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, där 

begriplighet innebär hur människan uppfattar, förstår och förutsäger sin samvaro. 

Hanterbarhet handlar om att förlita sig på att de krav som livet ställer på individen är 

rimliga och hanterbara och att det går att tillmötesgå dessa.  Meningsfullhet innebär att 

finna motivation, känna delaktighet och engagemang i sitt eget liv. När det finns mening, 

kan kraven uppfattas som utmaningar istället för hot.  

 

Katie Eriksson (Wiklund 2003, ss. 79-84) beskriver hälsa som ett integrerat tillstånd av 

sundhet, friskhet och välbefinnande. Hon menar att hälsa kan relateras till hur människan 

förhåller sig till världen med yttre och inre miljöpåverkan där flertalet stressorer och andra 

faktorer påverkar henne. Sundhet handlar om att lyckas bemästra svårigheter i livet på ett 

emotionellt och kognitivt plan, friskhet innebär de fysiska funktionerna och 
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välbefinnande kan närmast förklaras som människans subjektiva upplevelse av sin 

tillvaro. Välbefinnande går inte att mäta eller observeras med mätinstrument och kan inte 

heller definieras utifrån frånvaro eller närvaro av sjukdom. Det krävs ett vårdande som 

bejakar människans existentiella sammanhang för att förstå vad som utgör välbefinnande 

för den enskilde individen. Meningsfulla sammanhang i gemenskap med andra är en 

förutsättning för välbefinnande.  

 

Allt det här sammantaget innebär att hälsa är något som är relativt och speglar individens 

aktuella livssituation. Detta innebär också att hälsa inte är likställt med frånvaro av 

sjukdom, utan har en djupare innebörd. Det betyder att det finns stor möjlighet att påverka 

människors upplevda hälsotillstånd även vid närvaro av sjukdom.  

 

 

Sjuksköterskans roll 

Att främja hälsa och förebygga sjukdom är två av sjuksköterskan grundläggande 

ansvarsområden. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan initiera 

och främja insatser för att stödja alla medborgares möjlighet till hälsa. Sjuksköterskan ska 

även arbeta för en hållbar miljö (Svensk sjuksköterskeförening 2017b, ss. 3-5). I 

framtidens sjukvård kommer sjuksköterskan behöva bli ännu duktigare på just 

hälsofrämjande åtgärder för att förebygga sjukdom och ohälsa då vårdens resurser inte 

kommer att räcka till.  

 

Den ökade förskrivningen av antidepressiva läkemedel (Socialstyrelsen 2018a) vittnar 

om att behandlingen av depression ofta inriktas på att lindra symtomen utifrån ett 

medicinskt perspektiv och då enbart behandla depression som en fysisk åkomma. 

Sjuksköterskan med sin holistiska syn på människan vill istället att behandla patienten 

utifrån ett mångdimensionellt perspektiv, då människan inte kan reduceras till sina 

ingående delar (Wiklund 2003, s. 89).   

 

Dahlberg och Ekebergh (2015, ss. 130-131) menar att för att lyckas med att motivera en 

patient så krävs det en öppenhet för patientens livsvärld och att vara lyhörd inför 

patientens önskningar. Först då kan hälsoprocesserna stödjas utifrån var och ens unika 

förutsättningar. Att motivera en deprimerad människa till förändring kan vara svårt och 

för att lyckas med detta krävs det att sjuksköterskan har rätt verktyg.   

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Utifrån ett globalt perspektiv har det skett en ökning av psykisk ohälsa i allmänhet och 

depression i synnerhet bland världens befolkning. Trots att det finns ett flertal 

rekommenderade behandlingsmetoder som inte innefattar farmakologisk behandling ökar 

föreskrivningen av antidepressiv medicinering. Antidepressiva läkemedel kan hjälpa 

många människor som lider av depression. Dock orsakar de mycket lidande i form av 

biverkningar som i sin tur genererar stora kostnader för samhället. Fysisk aktivitet är en 

behandlingsåtgärd som i flertalet studier har visat sig ha likvärdig eller till och med bättre 
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effekt än antidepressiva läkemedel vid depression. Trots kunskap om de positiva 

effekterna av fysisk aktivitet vid depression är det få vårdgivare som applicerar det i sin 

behandling. Sjuksköterskor har ett stort ansvar i att stärka patienters hälsoprocesser och 

behöver ha många och bra verktyg för att kunna motivera patienter till 

livsstilsförändringar. I diagnosbilden för depression ingår bland annat orkeslöshet, 

sömnstörningar och brist på initiativförmåga vilka samtliga kan vara bidragande orsaker 

till att fysisk aktivitet uteblir i patientens vardag.   

 

Målsättningen med studien är att öka förståelsen för hur patienten upplever fysisk 

aktivitet, dels hos oss själva i rollen som sjuksköterskor, men i förlängningen även hos 

patienter och våra blivande kollegor. Med ökad kunskap får sjuksköterskan bättre 

förutsättningar att möta denna patientgrupp och motivera till fysisk aktivitet som 

behandlingsform.   
 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka patienters upplevelse av fysisk aktivitet i samband med 

depression.  

 

 

METOD 

För att bäst uppfylla syftet gjordes en litterturöversikt. Modellen som använts är Fribergs 

analysmodell (2012, ss.133-143) som syftar till att på ett strukturerat sätt guida forskaren 

i att översätta och omvandla teoretisk forskning till praktiskt omvårdnadsarbete. I enlighet 

med denna process gjordes en artikelsökning och granskning av vetenskapliga artiklar 

med utgångspunkt i det fenomen som identifierats i problembeskrivningen. Innehållet i 

forskningsartiklarna som identifierades analyserades och bröts sedan ner i kategorier som 

strukturerades till ett resultat. 

 

 

Datainsamling 

Innan arbetet påbörjades gjordes flera pilotsökningar med olika avgränsningar för att se 

hur mycket tidigare forskning som fanns inom det tänkta området. Artiklarna till studien 

identifierades genom sökningar i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO vilka 

alla riktar in sig på omvårdnad, hälsa, medicin och psykologi. I sökningarna användes tre 

olika sökblock, nämligen upplevelse, depression och fysisk aktivitet. Orden som 

användes i sökblocken var ”experience”, ”depression” och ”physical activity”. Dessa 

ord kombinerades sedan med olika synonymer.  Avgränsningar som användes var att 

artiklarna skulle vara skrivna mellan 2008 och 2018, vara ”peer reviewed”, skrivna på 

engelska samt vara kvalitativa. 

Initialt fanns en öppenhet för olika sorters vetenskapliga artiklar, men det visade sig att 

väldigt många artiklar undersökte de fysiologiska effekterna av fysisk aktivitet vid 

depression och inte upplevelsen. Sökningarna begränsades då till att endast omfatta 
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kvalitativa studier. Efter att ha läst 34 sammanfattningar fann vi 14 artiklar som ansågs 

relevanta. Av dessa var det en artikel som hittades via sekundärsökning till en av de andra 

artiklarna som inkluderades. Artiklarna lästes sedan igenom i sin helhet där ytterligare 

fyra artiklar föll bort då de inte motsvarade syftet. Det slutgiltiga antalet artiklar som 

sedan analyserades var tio stycken. För en detaljerad sökhistorik se bilaga 1. 

 

 

Dataanalys  

Som grund i analysarbetet användes Fribergs analysmodell för litteraturöversikt 

(2012, ss.140-143). De tio valda artiklarnas resultatdel lästes noggrant av båda 

författarna för att få en övergripande känsla av ämnet. Från varje artikels resultatdel 

skrevs rubriker och underrubriker ner samt alla nyckelord/meningar under respektive 

rubrik. Alla nyckelorden skulle vara upplevelser av fysisk aktivitet. Här hände det att 

även andra meningsbärande begrepp kom med. Vi använde oss då av en ”orsak-

verkan”-analys där varje nyckelord skulle svara på frågeställningen ”vilken upplevelse 

har patienter med depression av fysisk aktivitet?” Detta är ett effektivt 

förbättringsverktyg för att organisera ett antal parametrar som påverkar ett visst 

fenomen (Breyfogle 2003, ss. 122-123). De antecknade nyckelorden grupperades för 

att hitta gemensamma innebörder. Initialt bildades tio grupperingar. Dessa lästes sedan 

igenom igen för att slutligen sammanfattas i fyra huvudkategorier och nio 

underkategorier.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet som kom fram i denna litteraturöversikt beskriver upplevelser av fysisk 

aktivitet i samband med depression. Sammanställningen av resultatet presenteras i fyra 

huvudkategorier och nio underkategorier (tabell 1). 

 

Tabell 1: Tabell över identifierade huvudkategorier och underkategorier. 

 

Huvudkategorier:                   Underkategorier: 

Begriplighet Att vara i balans  
 

Att förstå sig själv och andra genom kunskap  

Hanterbarhet Den levda kroppen 
  

En stödjande omgivning 

Att fly   

Meningsfullhet Att ta tillbaka kontrollen 

Att röra sig mot framtiden 

Barriärer Inre barriärer 
 

Yttre barriärer 
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Begriplighet  

Resultatet visar att det fanns ett starkt samband mellan kunskap, upplevelse av balans och 

en känsla av begriplighet. Har människan kunskap om sin situation, sin kropp och vilken 

reaktion som kan förväntas i olika delar av vardagen infinner sig en känsla av kontroll. 

Denna känsla bidrar till att livet kan påverkas och en känsla av balans infinna sig. 

Människan har då även erhållit en ökad känsla av begriplighet. 

 

Att vara i balans  

Upplevelser av inre och yttre skeenden påverkar starkt hur vi upplever balans i vår tillvaro 

och i vår kropp. En upplevelse av att kropp och sinne var förenat under och efter träning 

var något som deltagarna beskrev i artikeln av Lassenius, Arman, Söderlund, Åkerlind 

och Wiklund-Gustin (2013). Att vara fysiskt aktiv och att trötta ut kroppen genom träning 

löste upp inre spänningar och gav deltagarna en känsla av att förstå sig på den egna 

kroppen. Träningen gav dem en möjlighet att finna balans och komma i kontakt med sig 

själva genom att använda den egna kroppen.  

 

Cole (2010) menar att för att uppleva balans krävs någon form av struktur. För att finna 

detta i vardagen är det nödvändigt att skapa kontinuitet och att aktiviteterna blir till en 

vana. Även Carter, Morres, Repper och Callaghans (2015) illustrerar vikten av kontinuitet 

och hur det gynnade deltagarna genom vetskapen att göra det som förväntades av dem. 

Rutinerna och regelbundenheten blev därmed en förutsättning för att uppleva balans, få 

struktur på tillvaron samt ha något att förhålla sig till. Detta förhållningssätt till livet fick 

dem att även engagera sig i andra aktiviteter, exempelvis att söka jobb.  

 

Deltagare i Chambers et al. (2015) studie uppgav värdet av att uppnå en balans mellan de 

aktiviteter som passade dem och vald ansträngningsnivå. För att finna balans krävdes en 

kontinuerlig anpassning av aktiviteterna beroende på humör och energinivå just vid den 

aktuella tidpunkten. Det var viktigt att finna en balans mellan aktivitet och vila samt att 

skapa rutiner kring aktiviteterna. Rutinerna hjälpte dem hantera sig själva och sin tillvaro.  

 

Att förstå sig själv och andra genom kunskap  

Att ha kunskap om sig själv och den egna kroppen bidrar till en ökad förståelse för sig 

själv och för andra människor. Det ger även en ökad insikt för sin livssituation och 

skänker en känsla av att begripa sin tillvaro. Denna kunskap uppstår inte bara genom 

handledning och undervisning utan genom levd erfarenhet och är något som återkommer 

i flera av artiklarna.  

 

För att nå kunskap och förståelse kring sin egen situation är det viktigt att bli medveten 

om sig själv och den egna kroppen. Deltagarna i studien av Picket, Kendrick och Yardley 

(2017) uppgav att de genom en ökad kännedom om sig själva kunde övervinna de 

barriärer som depressionen innebar samt få en ökad motivation att fortsätta. När träningen 

blev en vana upplevdes den som en del av dem själva. De beskriver att de från början 

upplevde ett tvång som senare övergick till en känsla av fri vilja och lust. Denna övergång 

berodde främst på att de genom erfarenhet fick insikter om träningens alla fördelar. 

Tvånget övergick till ett personligt åtagande och en strävan efter att må bra. Kunskapen 
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om den egna kroppens funktioner och reaktioner beskrivs som en förutsättning för att 

överkomma de barriärer som depressionen innebar. Erfarenheten av att veta vilken effekt 

fysisk aktivitet hade på välbefinnandet bidrog till att deltagarna, trots en dålig dag med 

depressiva symtom kom ut och genomförde de aktiviteter som de visste genom erfarenhet 

skulle göra gott för välbefinnandet. Att lära känna sin kropp och dess signaler fick dem 

att över tid ta kontroll över sina depressiva symtom. Det gav kunskap om hur symtomen 

bäst hanterades och hur de på bästa sätt undveks. 

 

Även Kinser, Bourguignon, Taylor och Steves (2013) poängterar hur viktigt det är med 

kunskap för att uppnå en känsla av kontroll över sin situation. Kunskap om metoder samt 

övningar som kunde avleda från stress och negativa tankar gav deltagarna en känsla av 

att på ett bättre sätt kunna ta hand om sig själv. De fick verktyg att arbeta med och lärdom 

kring hur de skulle användas.   

 

I studien av Searle et al. (2014) var nästan samtliga deltagare överens om att fysisk 

aktivitet var en accepterad metod för att behandla depression. Några deltagare hade själva 

läst litteratur som behandlade den fysiska aktivitetens goda verkan på depressiva symtom. 

Kunskap och medvetenhet om fysiologiska och kemiska förändringar i hjärnan vid fysisk 

aktivitet och dess skyddande verkan vid depression ökade deras tillförsikt att fysisk 

aktivitet skulle kunna hjälpa dem och ha en god effekt på humöret.  

 

Avsaknad av information om sjukdomen och brist på strategier är något som skapar oro 

och förvirring hos den som lider av en depression. Deltagarna i studien av Searle et al. 

(2011) beskrev hur deras deltagande ökade medvetenheten kring hur träning och 

depression hänger ihop. Det fick dem att bli mer lyhörda för sin egen depression och för 

utlösande faktorer. Denna kunskap utvecklades senare till en djupare förståelse för livet i 

stort.  

 

 

Hanterbarbarhet 

Att hantera sin tillvaro handlar om att ha rätt resurser och strategier för att möta olika 

situationer och händelser som uppstår under livet. I de artiklar som ligger till grund för 

denna översikt har det varit tydligt att den som lider av depression behöver hitta nya sätt 

att hantera sin tillvaro. 

 

Den levda kroppen 

När en människa är deprimerad kan kroppen, själen och sinnet ibland upplevas som 

avtrubbade. Denna utomkroppsliga känsla kan resultera i att människan känner sig 

oförmögen att leva livet så som var tänkt. I studien av Picket, Kendrick och Yardley 

(2017) upplevde deltagarna att fysisk aktivitet fungerade som ett sätt att väcka samtliga 

delar av kroppen till liv och åter få känna en önskan om att engagera sig i livet. Denna 

ökade kroppsmedvetenhet och självkännedom ledde till att deltagarna fick en mer positiv 

inställning både till sig själva och till sitt liv generellt, med bättre självförtroende och 

självkänsla. Vissa beskrev denna utomkroppsliga känsla som att vara psykiskt och 

mentalt klarare, lugnare och mer avslappnad.  
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Studien av Searle et al. (2011) visar på liknande upplevelser där en känsla av fysiskt 

välbehag efter träning infann sig. Deltagarna kände en stolthet över att ha utmanat sig 

själva. Det fysiska välbehaget resulterade i att deltagarna tog bättre hand om sig själva 

med bättre sömn- och matvanor och upplevde att de blev snällare mot sin omgivning.  

Detta nya förhållningssätt till sig själv och sin omgivning ledde till förbättrat 

självförtroende och självkänsla. Även Azar, Ball och Cleland (2010); Chambers et al. 

(2015); Kinser, et al. (2013) och Carter et al. (2015) visar att deltagarna genom fysisk 

aktivitet har upplevt ett ökat fysiskt välbehag som i sin tur har stärkt både självbild, 

självkänsla och självförtroende. Det fysiska välbehaget hos deltagarna beskrivs som ett 

resultat av lugnet som infinner sig efter träning. Kinser et al. (2013) beskriver känslan hos 

deltagarna som avstressande, där individen ges utrymme att lära känna sig själv, finna 

inre styrka samt lära sig självacceptans. 

 

Att kroppen vaknar till liv genom fysisk aktivitet är ett genomgående resultat i studierna. 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) förklarar detta uppvaknade som att det är den 

avtrubbade kroppen som vaknar till liv. Deltagarna i studien hade upplevt en annan form 

av trötthet efter träningen än den trötthet de upplevde i sin depression. Genom att lyckas 

ta sig igenom aktiviteterna och utmana sig själva stärktes både deras känsla av att klara 

av någonting samtidigt som det fick dem att känna sig levande. Även i Lassenius et al. 

(2013) studie upplever deltagarna en bättre självkänsla och mer glädje relaterat till fysisk 

aktivitet. Deltagarna satte detta i relation till att lyckas åstadkomma något vilket i sin tur 

gav dem en känsla av att bemästra tillvaron. Deltagarna upplevde att träningen frigjorde 

dem från ett tungt sinne som ersattes med en känsla av livlighet och energi. 

 

En stödjande omgivning  

Vid depression är det viktigt att det finns ett stödjande bemötande från omgivningen och 

ett socialt nätverk som kan fungera som stöd. I flertalet av artiklarna framgår att även den 

omgivande miljön kan spela en stor roll. Då det ibland kan vara svårt för en människa 

med depression att lämna hemmet är det viktigt att den omgivande miljön vid fysisk 

aktivitet känns trygg och inbjudande. De flesta av deltagarna i Kinser et al. (2013) studie 

uppgav att handledare och övriga deltagare i gruppaktiviteter spelar en stor roll för 

upplevelsen. En av deltagare beskrev att handledarna bjöd in till en miljö där det var okej 

att göra misstag. Detta gjorde deltagarna avslappnade och de kunde bättre samarbeta i 

grupp. Detta förhållningssätt kunde vända en annars ångestframkallande upplevelse till 

något positivt.  

  

Searle et al. (2011) menar att den sociala interaktionen som uppstår när individer utför 

aktiviteter i grupp kan ses som en betydelsefull faktor för välmående. Även Azar et al. 

(2010) påpekar hur viktigt det är med sociala relationer samt vikten av stöttning från 

människor i den närmaste omgivningen så som från vänner, familj och partners. I studien 

framkom det att familjens stöd var det som spelade störst roll i den drabbades liv när det 

kom till att utföra olika fysiska aktiviteter. Även den fysiska omgivningen kan påverka 

upplevelsen av aktiviteten, dock råder det delade meningar om dess betydelse. Några 

deltagare upplevde att det inte fanns något i den omgivande miljön som skulle få dem att 

aktivera sig mer, medan andra upplevde att det hade stor påverkan huruvida det fanns 

tillgång till exempelvis tennisbanor eller upplysta motionsspår.  
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En stödjande omgivning behöver inte alltid bestå av familj och vänner. I studierna av 

Kinser et al. (2013) och Searle et al. (2014) framgår att betydelsefulla personer även kan 

bestå av vårdpersonal eller ledare av aktiviteter. Searle et al. (2014) beskriver hur 

betydelsefulla personer kan ha en stödjande och ibland även avgörande roll gällande 

deltagarnas engagemang i gruppaktiviteter. Att bli tagen på allvar och lyssnad på samt 

mötas av vänlighet, förståelse och empati var något som samtliga deltagare ansåg vara av 

yttersta vikt för att få en positiv upplevelse av aktiviteter. Detta var speciellt viktigt de 

gånger då humör och motivation sviktade och möjliggjorde då att de fortsatte vara aktiva. 

De upplevde att de återfick kontrollen över sin situation samt en känsla av egenansvar 

genom de stödjande och uppmuntrande samtalen de förde med sina handledare i studien. 

Detta ledde i sin tur in dem i en positiv spiral av upplevelser där träningsmängden ökade 

i takt med att motivationen ökade. Dessa nya strategier gjorde det lättare för deltagarna 

att hantera tillvaron där de i en social kontext kunde sätta ord på tankar vilket i sin tur 

förebyggde nya depressiva episoder.   

  

Kinser et al. (2013) framhäver betydelsen av att stödja och uppmuntra utifrån den 

enskildes unika behov och förutsättningar. Gjordes detta utifrån ett patientperspektiv hade 

det en positiv inverkan på deltagarnas sätt att se på sig själva. Några av deltagarna hade 

trots detta förhållningssätt svårt att utföra träningen utan att känna pressen av att behöva 

prestera. Hos dessa deltagare hade de betydelsefulla personerna då en hämmande 

påverkan och fick dem att må dåligt. Även i Danielsson, Kihlbohm och Rosbergs (2016) 

studie motiverades vissa deltagare av omgivningens råd och stöd, medan det hos andra 

kunde uppfattas som en bidragande och förstärkande faktor till motstånd.  

  

Chambers et al. (2015) beskriver hur hopp och mening växte fram i gemenskapen med 

andra under de aktiviteter som genomfördes. Några deltagare beskrev de spontana möten 

och samtal som uppstod med andra deltagare i samma situation som mer givande än de 

möten som arrangerades med exempelvis terapeuter och övriga professioner. Dessutom 

framkommer hur mycket flertalet av deltagarna påverkades av omgivningens inställning 

till dem. De upplevde fördomar och diskriminering från omgivningen. Några ansåg att 

det fanns en brist på kompetens och information angående såväl sjukdomen som 

effekterna av fysisk aktivitet både hos dem själva, men även hos andra människor som 

familj, sjukvården och befolkningen i stort. 

   

I artikeln av Carter et al. (2015) presenteras ett brett utbud av positiva upplevelser som 

följde av de sociala och stödjande relationer som deltagarna blev del av i studien. 

Deltagarna fick inte bara en ökad förståelse och respekt för andra människor, de fick även 

en djupare kunskap för interaktion med andra människor. De fick en bättre relation med 

sina föräldrar, förbättrad förmåga att hantera sig själva och sina vänskapsrelationer. Den 

delade upplevelsen gav utrymme för att utbyta värdefulla råd och erfarenheter med andra 

i liknande situation, vilket ytterligare ökade förståelsen hos dem själva.  Att kunna välja 

typ av aktivitet och ansträngningsnivå var inte bara en viktig faktor för att deltagarna 

skulle medverka i en aktivitet, utan det förstärkte även den positiva upplevelsen av den.  

  

Lassenius et al. (2013) beskriver hur deltagarna upplevde fördelarna med att vara i rörelse 

tillsammans med andra. De fann där möjlighet att relatera till andra och etablera stödjande 

relationer. Bekräftelsen från andra samt att bli sedd återspeglade deras egen strävan mot 

hälsa. Gemenskapen gav en känsla av säkerhet och mod till att möta egna rädslor eller 
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prova nya saker samt gav dem styrka. Att vara tillsammans med andra gav stöd att ta sig 

framåt, en känsla av samhörighet och möjliggjorde att återfinna kontakten med sig själv.   

  

I flera av artiklarna poängterar deltagarna vikten av att aktiviteterna ska upplevas som 

roliga. Exempelvis belyste alla deltagarna i Pickett, Kendrick och Yardley (2016) studie 

att det var av yttersta vikt att aktiviteten upplevdes som rolig för att ha effekt på humöret. 

Även i Danielsson, Kihlbom och Rosbergs (2016) och Lassenius et al. (2013) studier 

påpekade deltagare vikten av att aktiviteter ska upplevas som roliga för att över huvud 

taget bli av.  

 

Att fly 

I studien av Picket, Kendrick och Yardley (2016) framställer deltagarna depression som 

någonting man försöker fly ifrån. Hur denna flykt ser ut skiljer sig från person till person 

och beror på vilka strategier personen har. Både tevetittande och träning kan ses som en 

distraktion från depressiva tankar. Träningen fick dock en mer betydelsefull innebörd då 

deltagarna kände att de faktiskt åstadkommit någonting samtidigt som fokus kunde flyttas 

från depressionen en stund. Några beskrev det som att blicka framåt. Upplevelserna kring 

träningen var ofta positiva och angenäma och några beskrev det som att återuppleva det 

normala livet som fanns innan depressionen.  

 

Searle et al. (2011); Carter et al. (2015) och Kinser et al. (2013) beskriver på liknande sätt 

fysisk aktivitet som en distraktion från negativa tankar och något som skänker en känsla 

av mening. Den fysiska aktiviteten tog bort fokuseringen från grubblerier och stressande 

faktorer som upplevdes i vardagen och blev ett sätt att fly verkligheten en stund. Lassenius 

et al. (2013) beskriver distraktionen som ett sätt att fly tunga tankar och ett tillfälle att 

hämta ny kraft. En deltagare i studien av Chambers et al. (2015) beskriver den fysiska 

aktiviteten som ett sätt att hålla kroppen i rörelse. Den fysiska aktiviteten i sig var inte det 

viktigaste, huvudsaken var att göra någonting överhuvudtaget när alternativet var att 

stanna i sängen och känna sig låg.  

 

Meningsfullhet  

När livet känns meningsfullt ökar sannolikheten för att människan upplever hälsa. 

Resultatet visade att fysisk aktivitet var ett verktyg för att ta sig framåt och ta kontroll 

över livet. När deltagarna i de olika studierna kände rörelse i livet gav detta en framtidstro 

och meningsfullhet åt tillvaron. 

 

Att ta tillbaka kontrollen 

Att ha en känsla av kontroll i sitt liv ger individen meningsfullhet. Vid depression är det 

vanligt att människan känner sig utlämnad till sjukdomen där vardagen upplevs tom och 

ostrukturerad. Som en deltagare i Pickett, Kendrick och Yardley (2016) studie uttrycker 

det en känsla av att vara bortkopplad från livet. Deltagarna i studien upplevde att genom 

att vara aktiva gav detta en känsla av att hitta tillbaka till den de var före depressionen. 

Genomförandet av aktiviteter gav deltagarna upplevelsen av att uppnå något. De 

erfarenheter och kunskaper om den egna kroppen som erhölls genom fysisk aktivitet gav 

dem kontroll över depressionen och deras liv.  Även Lassenius et al. (2013) och Carter et 
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al. (2015) redovisar i sina artiklar att förmågan att klara av fysisk aktivitet gav deltagarna 

en känsla av prestation vilket associerades med en känsla av att vara mer nöjda med sig 

själva. Genom att få denna känsla upplevde de att de fick en chans att skapa meningsfullt 

innehåll i livet.  

 

Att ta kontroll och återinföra ansvar över sin egen situation återkommer även i studien av 

Searle et al. (2014) där deltagare i slutet av interventionen kände att träningen hade blivit 

en integrerad del av livsstilen. Behovet av att någon fanns där för att stötta minskade i 

takt med att tillförsikten till sin egen förmåga växte.   

 

Deltagarna i studien av Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) uppgav att de genom 

fysisk aktivitet fick en känsla av stolthet och kontakt med ett hälsosammare jag. De 

deltagare som tidigare varit fysiskt aktiva uppgav att träning var ett sätt att åter möta sig 

själv som den person de ville se sig själv som och ville vara. 

 

Genom att engagera sig i aktiviteter kan patienter med depression utveckla en mer 

holistisk bild över sig själva vilket kan ge viktiga strategiska verktyg i kampen för att 

komma tillbaka. Bland annat kan aktivitet hjälpa deltagarna att bryta destruktiva 

tankemönster (Chambers et al. 2015; Kinser et al. 2013). Kinser et al. (2013) menar att 

yoga som aktivitetsform stärkte deltagarna genom att ge dem sätt att hantera sin situation. 

Aktiviteten gav en inre styrka vilket ökade känslan av kontroll i livet.  

 

En skillnad mellan de olika studierna var om upplevelsen av fysisk aktivitet gav struktur 

eller ej till vardagen. Åsikterna gick även isär beträffande om strukturerade eller 

ostrukturerade aktiviteter var mest fördelaktigt. Resultatet i Azar et al. (2010) studie 

visade att deltagarna inte upplevde att fysisk aktivitet gav dem bättre struktur i vardagen. 

Hälften av deltagarna i studien av Carter et al. (2015) uppgav att fysisk aktivitet gav dem 

något konsekvent och regelbundet i deras liv vilket upplevdes som fördelaktigt. Även 

flera av deltagarna i Chambers et al. (2015) studie uppgav att rutiner hjälpte dem att kunna 

hantera livet och ta kontroll över tillvaron. Det visade sig också att det fanns lika många 

strategier som det fanns deltagare när det kom till att förstå och hantera sin situation. De 

olika sätten att ta sig an verkligheten berodde på omständigheter och erfarenheter samt 

var föränderliga över tid. Att själv vara den som styr och har kontroll över sin egen 

situation var viktigt för att känna sig mindre deprimerad. Att inte ha kontroll innebar att 

depressionen fick större inflytande. 

 

Att röra sig mot framtiden 

Depression kan i många fall medföra mörka och negativa tankar angående både nutid och 

framtid. Genom att vara fysiskt aktiv kan det frigöras en känsla av vitalitet. Lassenius et 

al. (2013) beskriver att fysisk aktivitet kan öppna upp en önskan om att leva sitt liv. Hopp 

och drömmar kan frodas i denna önskan och genom att hålla drömmar vid liv ges styrka 

att leva. När målet att komma tillbaka till sitt eget liv kändes långt borta, kunde hopp och 

drömmar ge människan styrka att fortsätta. Lassenius et al. (2013) menar vidare att fysisk 

aktivitet gav en känsla av klara av något vilket deltagarna upplevde gav dem innehåll och 

mening till deras dagliga liv.  
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Flera av studierna redovisar att deltagarna fick en bättre självkänsla, självacceptans och 

ökat självförtroende genom att delta i fysisk aktivitet. Dessa positiva effekter innebar att 

deltagarna åter kunde känna hopp inför framtiden. De mådde helt enkelt bättre och fick 

på så vis tillbaka framtidstro (Carter et al. 2015; Pickett, Kendrick & Yardley 2016; 

Kinser et al. 2013; Chambers et al. 2015). Deltagare i Kinser et al. (2013) studie tillstod 

att självacceptans och att avsätta tid för sig själv är väsentligt för att uppnå hälsa vilket de 

erhöll via fysisk aktivitet. 

 

I artikeln av Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) beskriver flera av deltagarna att 

träning på ett väldigt konkret sätt gjorde att de kunde delta i livet med andra. Det hjälpte 

dem att komma ur depressionen och in i livet. Deltagarnas upplevelse var att genom att 

delta i aktivitet gav det en gnista av att vara kapabel, vilket stod i stor kontrast till känslan 

av att vara instängd som följer ett depressivt tillstånd. 

 

En känsla av rörelse i livet ger hälsa. En effekt av depression är en känsla av att leva i ett 

vakuum och att vara isolerad. Detta upplevde deltagarna i studierna av både Picket, 

Kendrick och Yardley (2016) och Carter et al. (2016) som väldigt påfrestande. Deltagarna 

i Picket, Kendrick och Yardley (2016) studie upplevde att fysisk aktivitet gav dem en 

känsla av rörelse framåt i livet. De upplevde att den fysiska aktiviteten hjälpte dem att 

bryta isoleringen som depressionen medförde och bröt känslan av att vara fast i sig själv. 

Carter et al. (2016) uppger i sin studie att deltagandet i fysisk aktivitet gav en positiv 

spiral. Att vara fysiskt aktiv ger effekter på samtliga delar av livet och kan liknas vid en 

cyklisk rörelse vilket illustreras enligt nedan (figur 2). 

 

 
 

Figur 2: Modell över förändringscykeln i relation till fysisk aktivitet. Inspirerad och 

översatt från Carter et al. (2016). 

 

 

Barriärer  

Resultatet visar att det finns många faktorer som upplevs som hinder till en aktivare 

livsstil av personer med depression. Dessa hinder är uppdelade i inre barriärer som syftar 

på upplevda hinder inifrån den enskilda människan och yttre barriärer som syftar på de 

yttre omständigheter som kan upplevas som motstånd till att aktivera sig. 
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Inre barriärer 

En vanlig upplevelse bland deltagarna i studierna var att de egna känslorna utgjorde 

hinder för fysisk aktivitet. Lassenius et al. (2013) menar att det kan finnas en vilja att vara 

fysiskt aktiv, men att en upplevelse av att vara sårbar, svag och otillräcklig gör att 

personen stannar hemma. Det förekommer också en känsla av skam vilket resulterar i att 

personer med depression tenderar att isolera sig vilket ytterligare begränsar möjligheten 

till fysisk aktivitet. Även den fysiska kroppen kan upplevas vara ett hinder. Flera av 

deltagarna i studierna av Lassenius et al. (2013) och Cole (2010) upplevde att de inte 

kunde lita på sin egen kropp. De upplevde att övervikt och känslan av att vara otränad 

gjorde fysisk aktivitet utmanande och begränsade deras möjlighet till aktivitet. 

 

I studierna av Azar et al. (2010) och Searle et al. (2011) framkommer det att dåligt 

självförtroende och dålig självkänsla är två stora hinder till fysisk aktivitet. I Searle et al. 

(2011) studie var det en barriär som upplevdes oftare hos de kvinnliga deltagarna än hos 

de manliga.  I studien av Pickett, Kendrick och Yardley (2016) framkommer att 

upplevelsen av att inte duga eller vara bra nog ledde till att deltagarna inte ville fullfölja 

aktiviteter då dessa gjorde dem illa till mods. Den dåliga känslan kunde kopplas till att 

vara annorlunda och inte passa in. Kinser et al. (2013) och Cole (2010) beskriver samma 

fenomen då ett fåtal av deltagarna inte helt kunde hänge sig åt övningarna utan att jämföra 

sig med andra. Upplevelsen av att vara sämre resulterade då i en känsla av att inte duga. 

Cole (2010) menar att om en deltagare upplevde sin egen prestation som undermålig så 

blev följden att hen inte ville delta i fler aktiviteter, trots uppmuntran och vädjan från 

omgivningen. 

 

Känslan av att inte duga återspeglade sig dock inte i alla studier. I studien av Carter et al. 

(2015) gav träningen en känsla av att prestera och uppnå något vilket då fick över hälften 

av deltagarna i en studie att känna sig bra och lyckade. De fick en känsla av att räcka till, 

att duga och känna sig stolta över sig själva. Upplevelsen av att vara bra nog infann sig 

när de övervann en rädsla eller ett hinder som de först inte ansåg sig klara av.  

 

Azar et al. (2010) menar vidare att upplevda hinder kunde vara att fysisk aktivitet hade 

låg prioritet i livet samt brist på motivation. Mycket annat ansågs viktigare och i det fall 

den fysiska aktiviteten prioriterades ledde detta till dåligt samvete.  

 

Danielsson, Kihlbom och Rosberg (2016) återger i sin artikel att den fysiska aktiviteten 

inte får upplevas som tråkig. Att bara röra sig i syfte att må bättre upplevde inte deltagarna 

som motivation nog när de var inne i ett depressivt skede.  För många var detta ett hinder 

som orsakade inaktivitet.  

 

Yttre barriärer 

Även yttre omständigheter så som väder, avstånd och en stressig vardag upplevdes som 

hinder till fysisk aktivitet. Azar et al. (2010) beskriver att tidsbrist var en vanlig upplevd 

barriär vilket ofta berodde på andra åtaganden i livet så som arbete, skola eller familj. 

Även upplevelser tidigare i livet var något som påverkade den aktuella fysiska 

aktivitetsnivån. De personer som var uppvuxna med en inaktiv familj och där fysisk 

aktivitet inte var en naturlig del av vardagen ansåg att detta även influerat deras val av 

livsstil som vuxna. Upplevelser av idrott och fysisk aktivitet som barn påverkade också. 
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Dåliga erfarenheter av skolidrott eller andra negativa erfarenheter av fysisk aktivitet 

under uppväxten gjorde att deltagarna undvek fysisk aktivitet som vuxna.  

 

Flera av deltagarna i studien av Cole (2010) anger fysiska miljöfaktorer som barriärer. 

De upplever att dåligt väder och tråkiga omgivningar bidrar till att aktivitet uteblir. Flera 

deltagare poängterar att naturupplevelse är väldigt viktigt i samband med aktivitet. En 

deltagare poängterar att avståndet till den aktuella aktiviteten är en viktig faktor. Om 

avståndet är för stort eller att det är för krångligt att ta sig dit uteblir aktiviteten. 

 

Höga krav och brist på stöd från omgivningen kan även upplevas som ett hinder. 

Deltagare i studien av Lassenius et al. (2013) uttrycker det som en avsaknad av 

kamratskap. De upplevde stödet från andra som krävande istället för närande. Andras 

välvilja kan alltså upplevas som ett stöd för vissa och som tjat för andra. I studien av 

Chambers et al. (2015) uppgav några av deltagarna olösta problem som ett upplevt hinder. 

Dessa olösta problem kunde vara relaterade till händelser i livet så som förluster av olika 

slag. 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Både depression och fysisk aktivitet är stora forskningsområden. Mycket av forskningen 

fokuserar dock på de fysiologiska effekterna av fysisk aktivitet i samband med 

depression. Ambitionen i denna studie var istället undersöka upplevelsen av fysisk 

aktivitet. Efter pilotsökningar i olika databaser framkom det att kvalitativ forskning var 

det som på bästa sätt kunde besvara studiens syfte. Metoden som valdes för detta arbete 

var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012, ss. 124-130). Denna modell syftar till att på 

ett strukturerat sätt analysera och sammanfatta tidigare forskning i syfte att ge en översikt 

av forskningsläget. Nackdelen med att endast bygga studien på artiklar vars grund bygger 

på intervjuer är att underlaget är mindre än om även kvantitativa studier inkluderats.  

 

I studien användes databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO då de ansågs mest 

relevanta för syftet. Dock lokaliserades ingen artikel via Medline utan samtliga artiklar 

hittades antingen genom CINAHL (fyra stycken) eller PsycINFO (fem stycken). Flera av 

artiklarna fanns i alla databaserna. En av artiklarna lokaliserades via sekundärsökning till 

en av artiklarna i PsycINFO databasen. Artiklarna som valdes skulle inte vara äldre än tio 

år för att få ett så aktuellt underlag som möjligt. Artiklarna skulle även finnas med i 

vetenskapliga tidskrifter. För att ytterligare säkra att artiklarna höll önskvärd kvalitet 

granskades de enligt Fribergs (2012, ss. 138-139) granskningsmall för kvalitativa artiklar. 

Detta tillvägagångssätt uppfattades som väl fungerande och gjorde att relevanta artiklar 

hittades. Artiklar som även innefattade andra diagnoser än depression valdes bort. Detta 

kan eventuellt ha medfört att relevant data valdes bort, men önskvärt var att ha så få andra 

parametrar som möjligt som kunde påverka resultatet.  

 

Deltagarna i studierna kom ifrån Sverige, England, USA och Australien och med liknande 

socioekonomiska förutsättningar. Detta kan ses som en fördel då resultaten i studierna 

kan bedömas som jämförbara då de kulturella skillnaderna mellan länderna är små. Ett 
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område för vidare forskning är att undersöka huruvida det finns skillnader i upplevelsen 

av fysisk aktivitet i samband med depression mellan personer i olika socioekonomiska 

kontexter. 

 

Efter artikelsökningen gjordes en analys av de artiklar som uppfyllde både 

kvalitetskraven och besvarade studiens syfte. Artiklarna lästes igen med fokus på 

resultatdelen i varje artikel där varje upplevelse-ord färgmarkerades. Dessa ord matades 

sedan in i ett dokument med en sida för varje artikel. Författarna satt sedan tillsammans 

och förde upp alla ord på en whiteboardtavla där de grupperades ihop under olika rubriker. 

I denna del av analysprocessen användes en ”orsak-verkan”-analys där en frågeställning 

ska besvaras av ett antal påståenden. Initialt användes förbättringsverktyget 

”Släktsskapsdiagram” vilket är ett sätt att sammanställa en stor mängd information på ett 

ordnat sätt. Verktyget underlättar förståelsen för det analyserade fenomenet samtidigt 

som analysen främjar nya idéer och infallsvinklar (Breyfogle 2003, ss. 356-357). Denna 

process var tidskrävande, men väldigt givande då det gav en tydligare bild över likheter 

och skillnader mellan upplevelserna i de olika studierna.  

 

I analysen upptäcktes att upplevelserna innebar en känsla av sammanhang. Ett försök 

gjordes att placera in upplevelserna under de tre huvudbegreppen i Antony Antonovskys 

”Känsla av sammanhang” (KASAM). Dessa tre huvudbegrepp är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Samtliga upplevelser kunde sorteras in under dessa 

begrepp förutom upplevda barriärer som bildade en egen huvudkategori. För att få en 

visuell tydlig bild av huvudkategorier och underkategorier fördes dessa in i ett Ishikawa-

diagram, ett så kallat ”fiskbensdiagram” (figur 3). Detta sätt att arbeta metodiskt för att 

finna upplevelser i artiklarna och sedan på ett strukturerat sätt organisera dem i kategorier 

upplevdes som ett lämpligt sätt att säkerställa att all relevant data både lokalisades och 

sedan kunde användas för att finna samband, skillnader, ny förståelse och kunskap.  

 

 
 

Figur 3: Ishikawa-diagram över samband mellan frågeställning, huvudkategorier och 

underkategorier. 

 

Förutsättningar för att lyckas med ett bra och gediget analysarbete är samarbete och 

kommunikation. Trots stort geografiskt avstånd mellan författarna har detta fungerat 
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mycket väl. Enskilt arbete via gemensamma dokument som kan användas och följas i 

realtid har kompletterats med fysiska träffar vilket visar att det i dagens välutvecklade 

kommunikationssamhälle inte finns några hinder för samarbete på distans. 

 

Resultatdiskussion 

De viktigaste fynden i denna översikt är att människan genom fysisk aktivitet kan få en 

ökad förståelse och insikt om den egna kroppen och livssituationen. Fysisk aktivitet kan 

även hjälpa den deprimerade patienten att återta kontrollen över livet och finna balans i 

tillvaron. Fysisk aktivitet kan ge rörelse framåt i livet och är ett sätt att ta sig vidare. 

Resultatet förstärker betydelsen av fysisk aktivitet som behandlingsform i både preventivt 

och behandlande syfte och belyser vikten av sjuksköterskans roll. I den hälsofrämjande 

vården bör detta tillämpas och prioriteras i så stor utsträckning som möjligt för att nå en 

hållbar utveckling.  

 

Vikten av förståelse för att komma till insikt  

Kunskap och förståelse är viktiga förutsättningar för att överkomma de barriärer som gör 

att människan tenderar att fastna i negativa mönster vilket är centrala fynd i denna analys. 

Här kan sjuksköterskan ta en mer aktiv roll i att poängtera vikten av kunskap. Kunskap 

om den egna situationen kan exempelvis komma från litteratur, terapeuter och från övriga 

omgivningen, men framförallt från levd erfarenhet. Att lära sig mer om sig själv genom 

erfarenhet är en central del i tillfrisknandet när det kommer till fysisk aktivitet som 

behandling. Kunskapen om den egna kroppen genom fysisk aktivitet var något som växte 

fram över tid och resulterade i att patienten bättre kunde bemästra de svårigheter som 

depressionen innebar. Danielsson, Papoulias, Petersson, Carlsson och Waern (2014) 

undersöker i sin studie effekten av fysisk aktivitet vid egentlig depression. Resultatet 

visade att fysisk aktivitet hade större effekt på depressionen än både rådgivning och 

kroppsmedvetande övningar. Detta visar just vikten av levd erfarenhet. Fysisk aktivitet 

innebär att människan använder sin kropp och får genom rörelse en ökad 

kroppsmedvetenhet. Frågan är vad det skulle innebära för svensk sjukvård om 

sjuksköterskan utgick från dessa forskningsrön i sitt arbete. Om större fokus lades på 

motivering till fysisk aktivitet och skapandet av en miljö som inbjuder till rörelse hade 

patienten tidigare fått hjälp att bemästra sin depression via kroppskännedom. Genom ett 

patientcentrerat förhållningssätt och anpassade insatser kan både lidande och resurser 

besparas i vården. 

 

Depression kan många gånger innebära en distansering till sig själv och resultatet vittnade 

återkommande om bristfällig kroppskännedom. För att förstå sig själv krävs kunskap och 

insikt om sin egen situation. Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera och utbilda, 

inte bara patienten utan även personer i dess närhet. Det är inte bara vinsterna av den 

fysiska aktiviteten som behöver kommuniceras, utan även vikten av att hitta en 

aktivitetsform som individen finner tilltalande och inte minst att denna bör ske 

kontinuerligt.  Patienten behöver individanpassad information och förslag på hur en mer 

aktiv livsstil kan införlivas i det dagliga livet. För att lyckas med att informera och 

motivera utifrån individens egna önskemål och behov är det viktigt att sjuksköterskan 

riktar sina handlingar mot just dessa. Samtalet bör inriktas på att stärka självkänsla och 

självmedvetande. Detta förhållningssätt där patienten tillåts växa kallar Wiklund (2003, 
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s. 162) för validering. Genom att validera patienten bekräftar vårdaren dennes verklighet 

utan att överdriva, trivialisera eller avfärda.  För att patienten skall kunna ta till sig den 

information som ges behövs kunskap för att förstå sin egen situation och förstå den utifrån 

en djupare mening.   

  

Resultatet visar att en människa som lider av depression behöver hjälp för att komma 

igång. Deprimerade personer har nedsatt initiativförmåga och behöver stöd och 

uppmuntran för att över huvud taget komma utanför dörren. Även om stöd och 

uppmuntran från familj och vänner är viktigt så har sjuksköterskan med sin kompetens en 

central roll i denna process mot hälsa. För att kunna motivera patienten behöver 

sjuksköterskan lära känna patienten och förstå deras kapacitet och gränser. Scarapicchias 

et al. (2014) belyser motivationens roll för att bryta barriärer och depressiva mönster. De 

menar att människan genom motivation kan ta sig an träningen utifrån fri vilja, 

självbestämmande och med upplevelsen att det är roligt. Allt annat är kortsiktigt och inte 

en hållbar lösning.   Men att motivera till förändring är inte lätt. Sjuksköterskan kan möta 

flera hinder för att lyckas motivera en patient till förändring, men genom att se den andra 

personens livsvärld ges outtömliga möjligheter. För att förändring så småningom ska bli 

en beständig del av patientens vardag krävs tid och nyfikenhet. En sjuksköterska behöver 

ha tålamod och en stark tro på patientens potential. Det finns dock en överhängande risk 

i dagens pressade vårdmiljö att tiden som krävs inte finns och därmed omöjliggörs en 

hållbar väg till hälsa för patienten. Denna tidspress och känsla av otillräcklighet är något 

som oroar inför vårt kommande yrkesliv. Denna verklighet är också något som bekräftas 

av otaliga studier. Exempelvis redovisar Halpin, Terry & Curzio (2017) att hög 

arbetsbelastning och stor press är de största stressorerna för nyexaminerade 

sjuksköterskor.  

  

Den fysiska aktiviteten behöver upplevas som givande för att ha positiva effekter på 

humöret och välbefinnandet. Detta innebär att vad den fysiska aktiviteten består i är 

väldigt individuellt. Fysisk aktivitet associeras ofta med träning och därmed med något 

som kan upplevas som obehagligt och jobbigt. Det viktiga är att bryta de destruktiva 

tankarna och isoleringen och få in nya perspektiv. Hur aktiviteten utförs är upp till varje 

individ. Den kan ske i grupp, något som upplevdes som positivt av många, men det kan 

även ske enskilt vilket uppskattades av andra. Det kan ske organiserat på fasta tider, men 

det kan även ske efter individens eget önskemål.  Dock krävs det en viss kontinuitet i 

utförandet av den fysiska aktiviteten för att den ska få optimal effekt.  En studie av Kim 

et al. (2012) visar att det finns ett dos-respons samband mellan mängden fysisk aktivitet 

och psykisk hälsa. I sin studie framkommer det att 2,5 till 7,5 timme fysisk aktivitet per 

vecka ger optimal effekt på den psykiska hälsan. Lägre och högre andel fysisk aktivitet 

per vecka associerades med sämre psykisk hälsa. Detta kan jämföras med Socialstyrelsens 

(2018b) råd om fysisk aktivitet där en vuxen person rekommenderas röra på sig minst 2,5 

timmar per vecka om aktiviteten inte är högintensiv. Vid den sortens träning 

rekommenderas istället minst 1,25 timmars träning per vecka. Även om aktivitetsnivån 

bör anpassas efter individens unika förutsättningar, bör sjuksköterskan ha dessa riktlinjer 

i bakhuvudet vid samtal med patienten för att kunna guida patienten på rätt sätt.   

 



 20 

Att återta kontrollen och finna balans  

I resultatet framkommer att det vid depression uppstår en känsla av kontrollförlust, 

bristande motivation och vanmakt över att inte längre vara den som har befälet över sitt 

eget liv. Depressionen tar över den fria viljan och om människan inte lyckas återvinna 

kontrollen och bryta negativa mönster kommer depressionen leda till en nedåtgående 

spiral av funktionsförlust och hopplöshet. Resultatet visade att egna val, känna 

delaktighet samt att vara med och påverka är viktiga faktorer för att uppleva hälsa. 

Lassenius (2014, s. 122) förklarar att det krävs en utveckling av den egna förmågan för 

att själv ta kommando över sitt liv och på så sätt uppnå välbefinnande. Detta bidrar till en 

känsla av kontroll och egenmakt, empowerment, som grundar sig i en önskan att ta ansvar 

för sitt liv och sin hälsa. Denna önskan måste komma från individen själv. Detta kan enligt 

Alexandratos, Barnett och Thomas (2012) möjliggöras genom fysisk aktivitet. Deras 

resultat visar att fysisk aktivitet kan bidra till en ökad kontroll över livet och människan 

kan på så sätt få ökad livskvalitet. Detta är något som även visar sig i vårt arbete där den 

ökade kroppsmedvetenheten gav en upplevelse av ökad kontroll och inflytande över livet 

och tillvaron, samt en vetskap om att tillvaron är påverkningsbar. Vårdpersonal och andra 

betydelsefulla personer kan fungera som möjliggörare och stöd för att främja dessa 

upplevelser hos individen.   

  

För att återfå kontrollen i livet och vända ett destruktivt beteende krävs att människan 

överkommer de barriärer som står i vägen. Resultatet visade på många upplevda hinder 

för deltagarna vilket också bekräftas av Shor och Shalev (2014) som menar att människor 

som lider av psykisk ohälsa möter fler utmaningar vid förändringar av hälsobeteenden än 

den allmänna befolkningen. De barriärer som identifierades i resultatet försvårade inte 

bara möjligheten till fysisk aktivitet utan även patientens tillfrisknande. Exempelvis var 

upplevelsen av dålig självkänsla, självbild, skam och skuld något som motverkade en 

känsla av sammanhang hos deltagarna. Knapen et al. (2007) skriver i sin artikel att det 

som avgör hur väl en människa fungerar i samhället är personens självuppfattning. Denna 

självuppfattning kan kopplas till den sociala, den emotionella och till den fysiska 

upplevelsen av sitt eget sammanhang. De menar vidare att depression kraftigt försämrar 

både självkänsla och självuppfattning. Detta leder till en rad negativa konsekvenser i form 

av svåra barriärer som gör det svårt att ta sig vidare. Ju djupare grad av depression, desto 

lägre grad av självuppfattning och större motstånd gentemot fysisk aktivitet. Detta 

bekräftas i studien av Scarapicchias et al. (2014) där högre grad av depressiva symtom 

var associerat med lägre följsamhet i deltagande i fysisk aktivitet.  Att rikta insatserna 

mot fysisk aktivitet visade sig kunna erbjuda deltagarna en möjlighet att åter finna balans 

och komma i kontakt med sig själva. Att delta i aktiviteter bidrog till kontinuitet och rutin 

vilket innebar nya förutsättningar för att kunna återgå till ett normalt liv.  

 

Det är nödvändigt att det råder en jämvikt mellan aktivitet, vila och återhämtning för att 

människan ska må bra och uppleva en balanserad tillvaro. Lassenius (2014, s. 125) menar 

att fysisk aktivitet kan innebära en möjlighet till återhämtning, där patienten upplever inre 

styrka, hämtar ny kraft och får en lindring av tunga tankar. Det kan också möjliggöra för 

patienten att känna sig betydelsefull, känna hopp och hitta sin livskraft på nytt. För att 

detta ska bli möjligt är det viktigt att patienten själv upplever sig vara den som har 

kommandot och därmed möjligheten att själv påverka sin egen situation. Det är en 

utmaning för sjuksköterskan att i den här situationen skapa ett vårdande där patientens 

upplevelser av obalans kan identifieras och elimineras för att skapa välbefinnande. 
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Lassenius, Arman, Söderlund och Wiklund-Gustin (2014) menar att den ömsesidighet 

som uppstår mellan vårdare och patient när de delar en upplevelse kring fysisk aktivitet, 

stärker både motivation och följsamhet hos patienten, vilket är något som sjuksköterskan 

bör använda sig av.   

 

Att ta sig vidare  

Rörelse och aktivitet är en förutsättning för tillfrisknande men kan vid depression ses som 

en omöjlighet då sinnet är fullt av mörka tankar, oro och ångest. Resultatet visar att fysisk 

aktivitet kan vara ett sätt för individen att röra sig bort från en känsla av att vara 

bortkopplad från livet. Det återkom i de olika studierna att depressionen bidrog till att 

deltagarna blev isolerade, kände skam och levde i ett vakuum. Även de negativa och 

mörka tankarna, som är ett av huvudsymtomen vid depression skingrades vid fysisk 

aktivitet. I en studie av Bygstad-Landro och Giske (2018) framkommer att hopp, 

uthärdande och skam är nyckelbegrepp i en deprimerad människas liv. Genom att hoppas 

och uthärda kan en människa röra sig framåt och ta sig igenom sjukdomen. De menar 

vidare att hopp kräver bekräftelse från omgivningen för att växa. I takt med att hoppet 

stiger så minskar också behovet av att uthärda. Skam däremot är en destruktiv känsla som 

hindrar människan att ta sig vidare. Den uppstår i relation till andra människor och här 

har sjuksköterskan ett stort ansvar i sitt bemötande av patienten för att minimera denna 

känsla.  

  

Resultatet visar hur svårt det kan vara för den som är deprimerad att överkomma de inre 

och yttre barriärer som står i vägen för att genomföra fysisk aktivitet. Knapen et al. (2007) 

beskriver att de upplevda barriärerna kan leda till en ond spiral med sjunkande 

självkänsla, ökat motstånd mot fysisk aktivitet samt en försämring av fysisk status. Om 

motivationen däremot ökar så leder detta till en ökning av mängden fysisk aktivitet och 

därmed bättre fysisk status, vilket innebär att den onda spiralen kan vändas. Detta 

resonemang stärker resultatet såtillvida att tillfrisknandet från depression är cyklisk, där 

den ena hälsovinsten leder till en annan. På samma sätt fungerar insjuknandet i 

depression, där minskad motivation och ökade depressiva symtom leder till mindre 

aktivitet och att depressionen förvärras ytterligare. Detta innebär att negativa mönster och 

beteenden måste brytas i tid för att patientens tillstånd inte ska förvärras och på så sätt 

försvåra tillfrisknandet.   

  

För att hantera tillvaron i samband med depression behöver människan ha rätt 

förutsättningar. Depression kan vända upp och ner på livet och den levda kroppen kan vid 

depression upplevas som främmande. Detta kan innebära att nya sätt att hantera tillvaron 

måste växa fram. Lassenius (2014, ss. 117-119) beskriver denna kroppsliga problematik 

som kan uppstå vid psykisk ohälsa. Kroppen kan upplevas som otillräcklig och opålitlig 

och kan vara förknippad med oro, skam och smärta. Ibland kan det upplevas som att 

kroppen inte existerar. Denna inställning till den egna kroppen gör att människan blir mer 

sårbar och än mer beroende av andra människors stöd. Genomgående i studierna 

identifierades en önskan om att åter hitta tillbaka till kroppen som den en gång upplevdes 

och för att lyckas med detta krävdes nya strategier och förhållningssätt.  Därför är det 

viktigt att personal inom vården synliggör den sårbara kroppen i mötet med depressiva 

människor. Med hjälp av fysisk aktivitet och stöd utifrån kan det åter bli möjligt för 

patienten att hitta tillbaka till sitt ”gamla jag” och till sin kropp.  
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Hälsofrämjande arbete bidrar till hållbar utveckling 

I resultatet framkommer att patienter som lider av depression genomgående upplevde att 

deras hälsotillstånd förbättrades efter introduktion av fysisk aktivitet. Genom att delta i 

fysisk aktivitet skapades en positiv rörelse som påverkade alla delar i livet. Resultatet i 

en studie av Hassmén, Koivula och Uutela (2000) visar att individer som motionerade två 

till tre gånger per vecka drabbades i signifikant mycket lägre omfattning av depression, 

ilska, ångest, misstro och stress än de individer som motionerade i mindre grad eller inte 

alls. De individer som utövade någon form av fysisk aktivitet upplevde dessutom sin hälsa 

och form som bättre än de som inte ägnade sig åt fysisk aktivitet. Publikationen ovan 

visade dessutom att personer som rör på sig mer frekvent upplever en större känsla av 

sammanhang vilket är något som stämmer väl överens med resultatet i denna studie. 

 

Genom att motivera till fysisk aktivitet kan således psykisk ohälsa förebyggas. 

Sjuksköterskans roll innefattar att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2017a, s. 4) för att på så sätt minska vårdbehovet, korta 

vårdtider och optimera folkhälsan. Detta är helt i linje med de globala mål för hållbar 

utveckling som Förenta Nationerna (FN) har utvecklat i Agenda 2030 där ett av målen 

strävar mot god hälsa och välbefinnande hos världens befolkning genom förebyggande 

insatser (FN, 2018). Genom hälsofrämjande vård sparas de hårt utsatta vårdresurserna 

samtidigt som individens hälsa förbättras utifrån flera perspektiv. Sjukvården spelar en 

viktig roll i både det globala och lokala arbetet för att främja hållbar utveckling. För att 

kunna ta hand om en växande befolkningsmassa där medelåldern ökar behöver 

sjukvården förebygga att ohälsa uppstår.  

 

Den hälsofrämjande vården bygger på en humanistisk människosyn där alla är kapabla 

till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Den riktar in sig på att 

förstå människans livsvärld istället för att fokusera på problem och diagnoser. Detta 

förutsätter en relation mellan sjuksköterska och patient som genomsyras av öppenhet, 

delaktighet och jämlikhet (Svensk sjuksköterskeförening 2008, ss. 6-16). 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010, ss. 1-4) ökar patientens möjlighet att uppleva 

hälsa om vården fokuserar på att ge patienten strategier som stärker möjligheten att 

påverka sin egen hälsa. Sjuksköterskans strävan mot en hälsofrämjande vård sker genom 

att inspirera, informera och undervisa patienten. Patienten får då möjlighet att fatta egna 

välgrundade beslut. Sjuksköterskan behöver stödja patienten i sin kamp mot ohälsa och 

ingjuta en upplevelse av hopp. 

 

 

Betydelse för vårdandet 

Det hälsofrämjande arbetet inom sjukvården är viktigt. Fokus behöver dock utökas från 

att lindra lidande till att i större omfattning innefatta förebyggande av sjukdom. 

Sjuksköterskan är den i vårdkedjan som träffar flest patienter och har alltså en nyckelroll 

inom den hälsoinriktade vården. Att se patienten och dess livsvärld är grunden i att 

motivera en människa till den livsstilsförändring som behöver komma till stånd vid 

depression. I denna översikt framkommer de fördelar som upplevs vid fysisk aktivitet i 
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samband med depression och vad som underlättar vägen mot hälsa, men även vilka 

barriärer patienter möter. Resultatet kan omsättas i följande konkreta vårdaktiviteter: 

 

Sjuksköterskan bör rekommendera och uppmuntra till fysisk aktivitet vid 

depression genom att: 

 

1. Skapa förtroende och bygga en tillitsfull relation till patienten  

2. Informera och undervisa patienten om hälsovinster och effekter vid fysisk 

aktivitet.  

3. Ta reda på vilka aktiviteter patienten själv tycker är kul. Det är viktigt att 

aktiviteten upplevs givande och att den genomförs kontinuerligt  

4. Ha rimliga förväntningar på patienten och en stark tilltro till dennes förmåga att 

lyckas. Visa tålamod och uthållighet, förändring tar tid.  
 

 

SLUTSATSER 

Studien visar att människor med depression upplever att fysisk aktivitet har en positiv 

effekt på humöret och livssituationen. Men för att den fysiska aktiviteten ska få denna 

positiva effekt krävs att aktiviteten upplevs som givande, att den sker kontinuerligt och 

utifrån individens egna unika förutsättningar. Det är viktigt att bryta negativa mönster 

tidigt i patientens sjukdomsförlopp då dessa tenderar att förvärras om depressionen 

tillåts fortlöpa utan behandling. Depression kan förebyggas genom att tidigt identifiera 

och sätta in individanpassade insatser där fysisk aktivitet spelar en nyckelroll. Det finns 

dock många barriärer för en person som lider av depression att ta sig över för att komma 

igång med fysisk aktivitet och förändra sitt liv. För att överkomma dessa barriärer krävs 

kunskap och en stöttande omgivning. Sjuksköterskan spelar här en mycket viktig roll 

för att utbilda, uppmuntra och stödja patienter samt dess anhöriga i denna 

förändringsprocess.  
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Bilaga 1 - Sökhistorik 

 

Sökning i CINAHL 

2018-09-24 

Sökord/Limiters Antal träffar Lästa 

abstract 

Första 

urval 

Valda 

artiklar 

Sökning1: 

Upplevelse 

(experienc* OR 

perception OR 

perspective OR 

attitude OR 

view* OR 

feeling OR 

qualitative) 

573 538 

   

Sökning 2: 

Depression 

(Depression OR 

depression 

disorder OR 

depressive 

symptoms OR 

mental 

disabilities) 

90 087 

   

Sökning 3: 

Fysisk 

aktivitet 

(physical activit* 

OR exercise* 

OR yoga) 

    160 606 

   

Sökning 4: 1 AND 2 AND 3 2116 

   

 
Limiters: 

Publication year 

2008-2018 

English 

language, Peer 

Reviewed, 

Exclude 

Medline records 

sökorden i 

subject 

56 12 6 4 
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Sökning i Medline 

2018-09-24 

Sökord/Limiters Antal träffar Lästa 

abstract 

Första 

urval 

Valda 

artiklar 

Sökning1: 

Upplevelse 

(experienc* OR 

perception OR 

perspective OR 

attitude OR view* 

OR feeling OR 

qualitative) 

2 286 120 

   

Sökning 2: 

Depression 

(Depression OR 

depression disorder 

OR depressive 

symptoms OR  

mental disabilities) 

377 812 

   

Sökning 3: 

Fysisk 

aktivitet 

(physical activit* 

OR exercise* OR 

yoga) 

504 497 

   

Sökning 4: 1 AND 2 AND 3 4525 

   

 
Limiters: 

Publication year 

2008-2018, 

English language, 

Peer Reviewed 

327 9 0 0 
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Sökning i PsycINFO 

2018-09-24 

Sökord/Limiters Antal träffar Lästa 

abstract 

Första 

urval 

Valda 

artiklar 

Sökning 1: 

Upplevelse 

(experienc* OR 

perception* OR 

perspectiv* OR 

attitude OR view* 

OR feeling) 

1 775 737 

   

Sökning 2: 

Depression 

(Depression OR 

depression 

disorder OR 

depressive 

symptoms OR 

psychiatric 

disorders) 

369 549 

   

Sökning 3: 

Fysisk 

aktivitet 

(physical activit* 

OR exercise* OR 

yoga) 

133 474 

   

Sökning 4: 1 AND 2 AND 3 5563 
   

 

Limiters: 

Publiction year 

2008-2018 

English 

language, Peer 

Reviewed, 

Qualitative 

212 15 8 5 

 

 

Sekundärsökning: 
“Patients' views of physical activity as treatment for depression: a qualitative study” 

hittades via sekundärsökning till artikeln “’A forward movement into life’: A qualitative 

study of how, why and when physical activity may benefit depression” som är en av 

artiklarna funna via PsycINFO. 
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Bilaga 2 - Artikelöversikt 

Författare:  

Denise Azar 

Kylie Ball 

Jo Salmon 

Verity J Cleland 

Årtal 

2010 

Titel: 

Physical activity 

correlates in young 

women with 

depressive 

symtoms: 

qualitative study 

Tidsskrift:  

International 

Journal of 

Behavioral 

Nutrition and 

Physical Activity  

Syfte: 

Syftet var att 

samla in 

information om 

sambandet 

mellan fysisk 

aktivitet och 

depressiva 

symtom. 

Metod: 

Kvalitativ metod 

Urval: 

Deltagare rekryterades 

från olika universitet. 

Ett urval av 40 unga 

kvinnor (18-30 år) 

som inte fick vara 

gravida. 20 med 

depressiva symtom 

och 20 utan depressiva 

symtom valdes ut 

Datainsamling: 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

Dataanalys: 

Kvalitativ analys 

 

Resultat:  

Resultaten 

indikerade flera 

viktiga teman som 

var unika för 

kvinnorna med 

depressiva symtom. 

De beskrev oftare 

negativa fysiska 

upplevelser av fysisk 

aktivitet under sin 

ungdom, fler hinder 

för fysisk aktivitet, 

mer frekvent 

deltagande i spontan 

än planerad aktivitet, 

lägre 

initiativförmåga till 

fysisk aktivitet samt 

större påverkan av 

vänners och familjs 

inaktivitet. 

Författare  

Timothy Carter 

Ioannis Morres 

Julie Repper  

Patric Callaghan 

Årtal: 

2015 

Titel:  

Exercise for 

adolescents with 

depression: valued 

aspects and 

perceived change. 

Tidskrift:  

Journal of 

Psychiatric & 

Mental Health 

Nursing  

Syfte: 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

fysisk aktivitet 

hos ungdomar 

med depression  

Metod:  

Kvalitativ metod. 

Studien var en del av 

en större pragmatisk 

randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: 

26 ungdomar (14-17 

år) under behandling 

för depression 

rekryterades från 

sjukvården 

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Dataanalys: 

Kvalitativ tematisk 

analys 

Resultat:  

Ungdomarna 

upplevde ökat 

välbefinnande och 

minskade depressiva 

symtom vid 

lågintensiv träning. 

Författarna beskriver 

de positiva 

effekterna i ett 

cykliskt diagram där 

den ena positiva 

effekten ledde till en 

annan, för att tydligt 

statuera de många 

hälsovinsterna med 

fysisk aktivitet. 
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Författare: 

Eleni Chambers 

Sarah Cook 

Anna Thake 

Alexis Foster 

Sue Shaw 

Rebecca Hutten 

Glenys Parry 

Tom Ricketts 

Årtal  

2015 

Titel:  

The self-

management of 

longer-term 

depression: 

learning from the 

patient, a 

qualitative study 

Tidsskrift:  

BMC Psychiatry 

Syfte: 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

hanterings-

strategier 

bland de som 

lever med 

depression. 

Det syftade 

till att förstå 

hur 

människor 

med 

långsiktig 

depression 

hanterar sin 

livssituation 

och vilka 

hanterings-

strategier de 

anser 

fungerar och 

inte. 

Metod  

Kvalitativ metod.  

Urval: 

21 deltagare, 

rekryterades från en 

rad källor i syfte att 

få maximal variation 

i bakgrunden hos 

deltagarna. 

Datainsamling:  

Djupgående semi-

strukturerade 

intervjuer  

Dataanalys: 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys  

Resultat: 

Fyra teman 

identifierades; 

erfarenhet av 

depression; jaget, 

den omgivande 

miljön samt 

självhanterings-

strategier. Under 

dessa framträdde 

underteman som var 

av betydelse för 

deltagarna. Dessa 

inkluderade bland 

annat hopp, 

självförtroende och 

motivation. 

Författare: 

Fiona 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 

Syfte: 

Syftet var att 

undersöka 

vilka faktorer 

som påverkar 

deltagandet i 

fysisk aktivitet 

för personer 

med depression 

och/ eller 

ångest, samt 

hur dessa 

upplevde 

särskilda 

hinder och 

stöd.  

Metod  

Kvalitativ metod 

Urval:  

Deltagare 

rekryterades bland en 

utvald grupp personer 

med psykisk ohälsa 

som hade ett uttalat 

intresse för fysisk 

aktivitet. 14 personer 

stämde in på 

inklusionskriterierna 

varav sju stycken 

deltagare svarade och 

deltog i studien 

Datainsamling: 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

Datanalys:  

Kvalitativ tematisk 

analys  

Resultat: 

Av de sju 

deltagarna i studien 

upplevde sex av 

dem att träningen 

gynnade deras 

mentala hälsa. 

Studien visar också 

att det är komplext 

att engagera 

patienter med 

psykisk ohälsa i 

fysisk aktivitet. 

Hinder och barriärer 

till träning 

presenteras, 

exempelvis dåligt 

självförtroende och 

rädslan av hur 

uppfattas av andra. 

 

 



 33 

Författare: 

Louise Danielsson,  

Birgitta Kihlbom 

Susanne Rosberg  

Årtal:  

2016  

Titel:  

Crawling out of the 

Cocoon”: Patients 

experiences of a 

physical therapy 

Exercise 

intervention in the 

treatment of major 

depression” 

Tidskrift: 

Physical Therapy 

Syfte: 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter 

upplever en 

intervention 

av fysisk 

aktivitet som 

behandlings-

form vid 

depression.  

Metod:  

Kvalitativ kontrollerad 

randomiserad metod 

Urval: 

13 personer med svår 

depression inbjuds att 

delta. 

Exklusionskriterier var 

självmordtendenser 

och att ej tala svenska. 

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor.   

Dataanlays: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Resultat: 

Deltagarna fann att 

även om den fysiska 

aktiviteten var 

fysiskt krävande 

gav den dem en 

känsla av 

meningsfullhet och 

att vara levande 

vilket var en positiv 

kontrast till de 

depressiva känslor 

de tidigare upplevt.  

Författare:  

Patricia A Kinser 

Cheryl 

Bourguignon 

Ann Gill Taylor  

Richard Steeves 

 Årtal:  

2013 

Titel:  

'A Feeling of 

Connectedness': 

Perspectives on a 

gentle yoga 

intervention for 

women with 

major depression. 

Tidskrift:  

Issues in Mental 

Health Nursing 

Syfte:  

Syftet med 

studien var att 

förstå 

upplevelsen 

av fysisk 

aktivitet vid 

yoga i relation 

till depression. 

Metod:  

Kvalitativ metod 

med en 

fenomenologisk 

ansats.  Studien var 

en del av en större 

interventionsstudie.

Urval: 

12 kvinnor med 

depression 

rekryterades via 

broschyrer och 

informationsblad.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

loggboksantecknin

gar från deltagarna 

i studien 

Dataanalys: 

Beskrivande och 

tolkande 

fenomenologisk 

analys 

Resultat: 

Deltagarna 

upplevde att yogan 

minskade stress och 

depressiva symtom. 

Samhörigheten som 

följde av att träna i 

grupp och att skapa 

gemensamma 

erfarenheter 

förbättrade deras 

hälsa och bidrog 

ytterligare till att 

depressiva symptom 

minskade. 
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Författare:  

Oona Lassenius 

Maria Arman 

Anne Söderlund 

Ingemar Åkerlind 

Lena Wiklund-

Gustin 

Årtal: 

2013 

Titel:  

Moving 

toward 

reclaiming 

life: Lived 

experiences of 

being 

physically 

active among 

persons with 

psychiatric 

disabilities 

Tidsskrift: 

Issues in Mental 

Health Nursing 

Syfte: 

Syftet med 

denna studie 

var att belysa 

betydelsen av 

levda 

erfarenheter 

av att vara 

fysiskt aktiv 

för personer 

med psykisk 

funktionsneds

ättning. 

 

Metod 

En kvalitativ 

deskriptiv design 

Urval:  

Fjorton personer (27-

59 år) som var i 

daglig kontakt med 

psykiatrin 

rekryterades från en 

tidigare studie där de 

anmält intresse. 

Datainsamling 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Dataanalys: 

Fenomenologisk-

hermeneutisk analys. 

 

Resultat: 

Att vara fysiskt 

aktiv gav 

möjligheten att 

uppleva flera 

dimensioner av 

hälsa och bjöd på 

utmaningar.  

Upplevelsen av att 

vara stark och 

prestera ingav kraft 

och en förmåga att 

ta hand om sig själv 

och hantera livet. 

Att vara fysiskt 

aktiv gav andnings 

utrymme och 

befrielse och var ett 

sätt att återfå sin 

energi eller 

sinnesfrid.  

Relationerna stärkte 

tron på den egna 

förmågan. 

Författare:  

Karen Pickett  

Tony Kendrick  

Lucy Yardley  

Årtal: 

2017 

Titel: 

“A forward 

movement into 

life”: A qualitative 

study of how, why 

and when physical 

activity may benefit 

depression 

Tidsskrift:  

Mental Health and 

Physical Activity 

Syfte: 

Belysa 

förändrings-

processen 

genom att 

utforska 

upplevelser av 

fysisk aktivitet 

bland 

deprimerade 

individer som 

upplevt att 

fysisk aktivitet 

hade eller inte 

hade hjälpt 

humöret. 

Metod: 

Kvalitativ metod  

Urval: 

Tjugosex personer 

mellan 18 och 65 år 

som hade upplevt 

depression eller sänkt 

humör rekryterades 

från primärvården och 

andra ställen.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Dataanalys: 

Grounded Theory 

analys. 

 

Resultat:  

Deltagarna kände att 

fysisk aktivitet 

hjälpte dem hantera 

depressionen genom 

att ge en känsla av 

engagemang i livet 

och tillvaron. 

Deltagare med 

negativa eller 

blandade positiva 

och negativa känslor 

av fysiska aktiviteter 

påpekade särskilt att 

aktiviteten måste 

vara angenäm.  
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Författare:  

Aidan Searle 

Michael Calnan 

Glyn Lewis 

John Campbell 

Adrian Taylor 

Katrina Turner 

Årtal:  

2010  

Titel: 

Patients' views of 

physical activity 

as treatment for 

depression: a 

qualitative study 

Tidsskrift:  

British Journal of 

General Practice 

Syfte: 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

patienters syn 

på fysisk 

aktivitet som 

behandling av 

depression 

inom 

primärvården. 

Metod:  

Kvalitativ kontrollerad 

randomiserad metod 

Urval: 

33 deltagare mellan 18 

och 69 år rekryterades 

från en pågående 

pragmatisk 

randomiserad studie 

där deltagarna 

antingen nyligen 

startat med 

antidepressiva 

läkemedel eller varit i 

kontakt med 

primärvården 

angående sin 

depression  

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Dataanalys: 

Kvalitativ analys 

Resultat:  

De flesta av 

deltagarna 

uppfattade fysisk 

aktivitet som en bra 

behandling mot 

depression. Fysisk 

aktivitet förbättrade 

humöret, gav 

distraktion från 

negativa tankar 

samt en känsla av 

mening. Låg 

motivation och brist 

på förtroende 

upplevdes som 

hinder för fysisk 

aktivitet. Flera 

ansåg att 

medicinering skulle 

kunna vara till hjälp 

för att initiera och 

bibehålla 

aktiviteten.  

Författare:  

Aidan Searle 

Anne M Haase 

Melanie Chalder 

Kenneth R Fox 

Adrian H Taylor 

Glyn Lewis 

Katrina M Turner 

Årtal:  

2014 

Titel: 

Participants’ 

experiences of 

facilitated 

physical activity 

for the 

management of 

depression in 

primary care 

Tidsskrift:  

Journal of Health 

Psychology 

Syfte: 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

deltagarnas 

acceptans och 

engagemang 

samt få 

synpunkter 

och 

erfarenheter 

av en 

underlättad 

fysisk 

aktivitets-

intervention. 

 

Metod: 

Kvalitativ metod 

Urval: 

19 deltagare 

rekryterades från en 

pågående större studie 

Datainsamling; 

Djupgående semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes vid två 

olika tillfällen. 

Dataanalys:  

Analys med hjälp av 

ett Grounded Theory 

ramverk 

 

Resultat:  

Deltagarna 

upplevde en 

trygghet i att ha 

någon som 

stöttade dem i 

deras träning. 

Det var viktigt 

att mentorerna 

var icke 

dömande för att 

deltagarna 

skulle få 

förtroende och 

en bra relation 

till sin mentor.  

 


