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Sammanfattning   

Fysisk aktivitet har stora hälsovinster för alla men speciellt för de som är drabbade av 

psykisk ohälsa. Vilken typ av fysisk aktivitet som vederbörande utövar har ingen 

betydelse utan det viktiga är regelbundenheten, gärna varje dag minst 30 minuter.  I 

uppsatsen har vi utgått från patienter med tre psykiska sjukdomar, bipolär sjukdom, 

depression och schizofreni. Någon gång refererar vi till samtliga ovanstående sjukdomar 

och benämner då dessa för psykisk ohälsa under resultat och diskussion. Sjuksköterskan 

har en viktig funktion att stödja dessa patienter till ett hälsosammare liv med träning, 

exempelvis genom motiverande samtal (MI) och fysisk aktivitet på recept, (FAR). 

Syftet är att belysa patientens upplevelse av fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom, 

depression och schizofreni. Arbetet är en litteraturöversikt enligt Friberg (2006), där tio 

kvalitativa artiklar har kvalitetsgranskats och bearbetats. Detta skapade fem teman som 

belyser patienters upplevelser vid träning. Flertalet artiklar kommer fram till att fysisk 

aktivitet upplevs ha positiva fördelar, till exempel ökat självförtroende och större 

välbefinnande. Dock upplevde många studiedeltagare behov av stöd från sin omgivning 

för att träna regelbundet.  Hinder för fysisk träning upplevdes av vissa deltagare vara 

exempelvis tidsbrist eller konsekvenser av socialt samspel. Med tanke på vår framtida 

profession som sjuksköterskor anser vi det viktigt att se individen ur ett holistiskt 

perspektiv vid psykisk ohälsa. Genom stöd till ett förändrat beteende relaterat till 

träning och kost, kan detta ge bättre hälsa och förbättrad stresshantering.  
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INLEDNING 

Psykisk sjukdom är något som de flesta av oss har kommit i kontakt med. Antingen för 

att vi har någon närstående som genomlider/genomlidit det eller indirekt genom den 

udda personen i huset bredvid som alla talar om. Vi har tidigare i vårt arbetsliv kommit i 

kontakt med patienter med både depressioner och bipolär sjukdom och tycker därför att 

psykiatri är ett intressant och spännande område att undersöka. I rollen som 

sjuksköterskor kommer vi att träffa patienter med olika förutsättningar och ibland 

kommer vi att ha möjlighet att erbjuda MI (motiverande samtal) för ökad fysisk 

aktivitet, vilket kan bidra till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Sjuksköterskan kan 

även informera patienten om dennes sjukdom och detta ger patienten en större kunskap, 

som ger patienten möjlighet till förändring och förbättring, exempelvis genom fysisk 

aktivitet. Införskaffande av kunskap om hur vi som sjuksköterskor kan hjälpa och stödja 

våra patienter till bättre hälsa vid psykisk sjukdom, framstod för oss som en väsentlig 

fråga. Det föll sig naturligt att ta del av patienters upplevelser av fysisk aktivitet genom 

kvalitativa studier, för att öka vår kunskap på området. Vi har även inspirerats av en 

givande artikel (Meyer & Taylor, 2008) om en omvårdnadsprofessor med egna 

erfarenheter av depressionsbehandling. Efter flera år av traditionell 

depressionsbehandling där resultatet inte var tillfredställande kom professorn i kontakt 

med DRP, Depression Recovery Program. Programmet såg till helheten hos individen, 

vilket innebar exempelvis fysisk aktivitet, bra kosthållning, socialt stöd, psykoterapi, 

goda sömnvanor, dagsljus och utveckling av religiösa eller andliga upplevelser. Efter 

genomgång av artikeln blev vi varse att detta är en livsstil som alla skulle må bra utav.  

 

 

BAKGRUND 

Rekommenderad dos av fysisk aktivitet 

Människan behöver röra på sig för att behålla sin prestationsförmåga och hälsa. Det 

finns stora hälsovinster med regelbunden fysisk aktivitet, exempelvis bättre sömn och 

stresshantering, viktkontroll och gladare humör. Regelbunden motion minskar risken för 

bland annat högt blodtryck, typ2 diabetes och benskörhet. Även besvär vid nedstämdhet 

kan lindras. Typ av fysisk aktivitet har ingen betydelse, men desto viktigare är 

regelbundenheten, minst ett par gånger i veckan. Eftersträvansvärt är 30 minuter per 

dag. Träningen behöver inte vara hård. Det räcker med raska promenader, 

dammsugning, cykling eller trädgårdsarbete (Viberg, 2009). Dagens stillasittande 

livsstil utgör ett stort hälsoproblem. Metoder för att främja fysisk aktivitet är exempelvis 

FAR (fysisk aktivitet på recept) och boken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 

och sjukdomsbehandling). Hälso- och sjukvården använder FAR i samarbete med 

privata aktörer, friluftsorganisationer och idrottsrörelser. I FYSS beskrivs hur olika 

sjukdomstillstånd kan behandlas och förebyggas av fysisk aktivitet. Förskrivning av 

träning gör hälso- och sjukvårdspersonal utifrån boken FYSS (Lindeskog, 2012). FAR 

är individuellt anpassad ordination av träning som är ett bra alternativ till mediciner. 

Förskrivning av FAR utförs av legitimerad vårdpersonal. Träningen kan utföras i grupp 

eller på egen hand (Nilsson, K. 2012). 
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Depression 

Allmänt 

Nedstämdhet är ett naturligt tillstånd i vissa situationer men om nedstämdheten varar 

under en längre period finns risk att utveckla depression. Omkring 25 % av alla män 

drabbas någon gång av en depression och för kvinnor gäller siffran 40 %. Depressioner 

blir allt vanligare och anledningen kan finnas i att depression uppmärksammas mer idag 

och upptäcks lättare. Ökade krav och stress i arbetsliv, fritidsliv och familjeliv bidrar 

också till att depressionerna ökar. Även barn och ungdomar drabbas numera i större 

utsträckning av psykisk ohälsa (Wasserman, 2010). Enligt Ottosson (2009) innebär 

depression att individen drabbas av affektiva syndrom och dessa syndrom utmärks av 

förändringar i grundstämningen. Författaren beskriver två klassifikationssystem DSM-

IV och ICD-10. I Sverige används oftast WHO:s ICD-10 och i USA DSM-IV, som är 

den Nordamerikanska psykiatrins klassifikationssystem. Systemen är dock likartade. 

Enligt WHO syftar ICD-10, International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems, till att gruppera sjukdomar med hjälp av diagnoskoder. ICD-

10 ger en analys och sammanställning av sjukdomar och dödsorsaker. Detta hjälper 

hälso- och sjukvården att diagnosticera ohälsa hos befolkningen. WHO begär att 

medlemsländer använder ICD-10 för att kunna jämföra sjuklighet och dödstal över 

världen (Socialstyrelsen, 2010). 

  

Symtom 

 Symtom som enligt ICD-10 utmärker en affektiv depressiv episod är nedstämdhet, brist 

på intresse eller nöje i aktiviteter som normalt är trevliga, samt minskad energi eller 

ökad uttröttbarhet. Minst två av dessa tre symtom ska existera. Ytterligare kriterier är 

bland annat agitation, hämning exempelvis tankeverksamheten går långsamt, 

sömnstörning, självmordstankar/självmordshandlingar, minskad eller ökad aptit, 

minskat självförtroende eller självkänsla. Även självförebråelser, skuldkänslor, 

obeslutsamhet och nedsatt koncentrationsförmåga är kriterier för depression enligt ICD-

10. Sammanlagt skall fyra symtom finnas och ha existerat under minst två veckor. 

Skillnad görs på lindrig, måttlig samt svår depression, beroende på antal symtom och 

svårighetsgrad (Ottosson, 2009).   

Etiologi 

Vållande faktorer som bör uppmärksammas och betänkas kan delas in i fyra grupper: 

genetiska, psykologiska, sociokulturella samt kroppsliga (genom påverkan på hjärnan). 

Våra genetiska och därmed ärftliga anlag har betydelse för upphovet till psykisk 

störning. Viktigt att ta i beaktande är att anlag påverkas av både yttre miljön, 

exempelvis det sociala arvet, och av människans inre miljö. Ett socialt arv som 

individen får med sig tidigt i livet från till exempel föräldrar ger personen normer, 

uppfattningar, levnadssätt och självbild. Genetiska element påverkar den biologiska 

delen av personligheten och det finns även en risk för patologisk sjukdom. Psykologiska 

faktorer som åsyftas är inter- och intrapersonella konflikter, sorger och motgångar. 

Även kränkningar, förluster, frustrationer, akuta svårigheter, situationer med besvärliga 

val, social isolering och belastningar för individen över en lång tidsperiod ses som 

möjliga psykologiska bakgrundsfaktorer. Sociokulturella faktorer innebär att individen 

formas av sina erfarenheter. Kroppsliga faktorer kan bland annat påverka hjärnan och 
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kan starta redan under fosterlivet för att pågå genom hela livet. Traumatisk påverkan av 

hjärnan kan exempelvis ske under en förlossning där en blödning i hjärnan kan bli en 

konsekvens. Även skallskador från olycka eller misshandel kan påverka hjärnan 

negativt. En toxisk påverkan på hjärnan kan härledas till alkohol, narkotika men även 

bero på läkemedel. Bristtillstånd av olika former kan orsaka psykiska störningar 

exempelvis syre-, vitamin-, sömn- eller hormonbrist (Levander, Adler, Gefvert & 

Tuninger, 2008).   

Enligt Wasserman (2010) finns det i hjärnan signalsubstanser som kommunicerar 

mellan hjärnans olika celler. De signalsubstanser som berörs vid depression är 

serotonin, noradrenalin och dopamin. Signalsubstanserna reglerar till exempel sorg, 

glädje, oro, ångest, tankeverksamhet, aptit, sömn, sexualitet och initiativförmåga. I 

samband med depression kommer dessa signalsubstanser ur balans gällande sitt samspel 

med receptorerna, mottagarcellerna (Wasserman, 2010).  

Behandling 

Det är depressionens svårighetsgrad som bestämmer behandlingsalternativen som är 

indelade i två grupper. Dels psykosociala (sociala åtgärder, psykoterapi) eller somatiska 

(farmaka, ECT, ljus) behandlingar. Sociala åtgärder och psykoterapi är motiverade när 

personlighetsfaktorer och livshändelser är orsaken till depression. När en depression har 

ärftliga eller djupa drag är somatisk behandling att föredra. Somatisk behandling behövs 

ofta i början av en svår depression. Farmaka vid depression är i regel antidepressiva 

medel, så kallade SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare. Effekten kommer i 

regel inte förrän efter tre veckor. SSRI ökar upptaget av noradrenalin och serotonin i 

synapsspalten. ECT, elektrokonvulsiv terapi, innebär en elektrisk stimulering av hjärnan 

under kortvarig nedsövning som ger en antidepressiv effekt. Ljusbehandling i två 

timmar om dagen, under tre dagar, ger en förbättring av depressionen som dock går 

tillbaka om ljusbehandlingen avslutas. Ljusmängden ska vara 6000- 10000 lux och det 

är viktigt att den fortsätter tills det naturliga ljuset utomhus kan ersätta behandlingen. 

Terapi som visat bra resultat vid depression är KBT, kognitiv beteende terapi. Terapin 

utgår från personens sätt att se på sig själv och att framtiden har betydelse för det 

psykiska tillståndet samt stämningsläget. En annan form av psykoterapi som ger goda 

resultat är psykodynamisk terapi.  Terapiformen syftar till personlighetsutveckling och 

konflikthantering som genom stöd leder till minskade symtom. (Ottoson, 2009). KBT 

används ofta i kombination med antidepressiv behandling. Sociala åtgärder som kan bli 

aktuella är familjeterapi, parterapi, avslappningsterapi som är ickeverbal för 

stressdämpning. Bra kan även vara att snickra, måla, meka med bil, skulptera för att få 

distans till utlösande faktorer (Wasserman, 2010).  

 

Bipolär sjukdom 

Allmänt 

Bipolär sjukdom är episoder av depression och manisk period som återkommer 

regelbundet. Diagnosen kan ställas redan efter första maniska episoden (Levander et al. 

2008). Depression innebär nedstämdhet, förlorad livsglädje, dåligt självförtroende och 

livet kan kännas svårt. Vid maniskt tillstånd kan patienten förlora omdömet och detta 

kan skapa problem gällande ekonomi, relationer och arbete. Mellan mani och 

depression mår patienten ofta bra och kan fungera som normalt. Det är vanligt att 
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insjuknandet sker första gången redan i tonåren. Sjukdomen är lika vanlig hos män som 

kvinnor. Risken att drabbas av sjukdomen någon gång i livet är 1-2 % (Backlund, 

2011). 

Symtom 

Maniska symtom är exempelvis grandiositet, extrem pratsamhet, 

koncentrationssvårigheter, ökad irritabilitet, omdömeslöshet och minskat sömnbehov. 

Patienten kan inte förutse negativa konsekvenser av sina handlingar. Sjukdomen brukar 

ge skador på personlighet och intellekt. Ekonomiskt och socialt elände följer också i 

spåren efter den maniska periodens vidlyftiga oansvarighet. Vid maniskt tillstånd 

upplever patienten ett ökat välbefinnande. Patienten känner inget lidande. Maniska 

tillstånd håller i sig minst en vecka.  Symtomen vid bipolär depression är samma som 

vid egentlig depression, som förlust av glädje, nedstämdhet, viktnedgång med 

aptitförlust, sömnstörning, brist på intresse, skuldkänslor och meningsfullhet (Levander 

et al, 2008). 

 

Etiologi  

Risken för bipolär sjukdom ökar om närstående har sjukdomen. Vid utvecklingen av 

bipolär sjukdom är flera gener inblandade. Generna påverkar omsättning och produktion 

av viktiga proteiner i hjärnan. Yttre påfrestningar innebär en förhöjd risk att drabbas av 

bipolär sjukdom på grund av en ökad känslighet i hjärnans celler (Backlund, 2011).  

Behandling 

Psykiatriska specialister behandlar patienter med bipolära tillstånd. Tidig 

behandlingsstart är betydelsefullt på grund av att sjukdomen kan förorsaka medicinska 

eller sociala belastningar. Medicineringen är viktig för att hålla humörsvängningarna på 

en jämn nivå och för minskning av återfall. Förebyggande medicinering anses alltid 

behövas med exempelvis litium. Koncentrationen av litium mäts i blodet och därefter 

sker dosering. En bra dosering där effekten är god och med få biverkningar kan ta flera 

månader eller upp till år att uppnå. Bipolär depression behandlas med SSRI- preparat.  

Vid depression är självmordsrisken förhöjd (Backlund, 2011). 

 

Schizofreni 

Allmänt. 

Schizofreni är en sjukdom som innebär att verkligheten upplevs på ett annorlunda sätt 

än normalt, individen har svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Sjukdomen finns 

i olika former och varar ofta hela livet eller minst sex månader. Årligen diagnosticeras 

mellan fem - tio personer per 100 000 invånare i schizofreni. Insjuknandet i schizofreni 

sker vanligtvis i ung ålder och blir mildare med åren. Genom stöd och hjälp, socialt 

kontaktnät och en meningsfull sysselsättning kan individen ändå leva ett gott liv trots 

sjukdom (Flyckt, 2012).  

Symtom och Etiologi 

Symtom vid schizofreni är hallucinationer, vanföreställningar, desorganiserat tal, 

katatont beteende och negativa symtom. Två av dessa symtom under en månad krävs 

för att ställa dianosen schizofreni (Lindefors, 2009). En kombination av arv och miljö 
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anses påverka uppkomsten av schizofreni. Påfrestningar som individer utsätts för kan 

påverka en genetisk känslighet som lättare utlöser psykos. Andra svåra livshändelser 

eller cannabisrökning kan också utlösa en psykos (Flyckt, 2012). 

Behandling 

Grunden i behandlingen är medicinsk med antipsykotika medel eller neuroleptika 

(Ottosson, 2009). En ökad mängd dopamin finns i hjärnan hos den drabbade och även 

ökad känslighet för dopamin föreligger. Antipsykotiska läkemedel blockerar 

dopaminreceptorer av D2-typ (Lindefors, 2009). Individen får ofta hjälp av ett 

psykosteam som utgår från en psykiatrisk klinik. Medicinerna botar inte sjukdomen 

utan minskar symtomen (Flyckt, 2012). KBT används som komplement till 

medicinering och fungerar väl i samband med symtom som exempelvis hallucinationer 

och vanföreställningar. Annan behandling som används är patientundervisning. Detta 

innebär att öka patienters och anhörigas kunskaper om sjukdomen, förstå konsekvenser 

i vardagen samt lära sig hantera symtom. Även regelbunden fysisk aktivitet är viktigt 

för att minska konsekvenser av medicinering, dålig kost och inaktivitet (Lindefors, 

2009).   

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Lidandet 

Arvidsson och Skärsäter (2006) skriver att den deprimerade patienten blir påverkad som 

en helhet. Detta inkluderar såväl den fysiska kroppen som individens tankar, 

uppträdande och känslor. Tre av fyra som drabbas av depression återinsjuknar någon 

gång senare i livet. Eriksson (1994) skriver att leva innebär att lida och lidandet är en 

del av vårt liv. Kärnan i mänskligt liv är liv och död samt lust och lidande. Lidandet får 

en mening när individen försonar sig med livssituationen och då skapas möjligheter. 

Individen kan därmed finna oanade möjligheter som ger hopp i en svår situation. 

Vårdens viktigaste uppgift är att lindra patientens lidande så att patienten kan leva trots 

sjukdom och lidande. Om patientens lidande inte uppmärksammas i situationen kan en 

känsla av att vara levande död infinna sig. Dessa levande döda finns överallt runt oss. 

Patienter kan inneha både ett sjukdomslidande och ett livslidande. Med 

sjukdomslidande menas både kroppslig smärta, själsligt och andligt lidande. En känsla 

av själsligt och andligt lidandet uppstår och kan även förstärkas av vårdpersonals 

attityder gentemot individen. Livslidandet berör hela patientens existens. För patienten 

kan detta innebära en förlust av förmågan att sköta arbete och upprätthålla normala 

relationer (Eriksson, 1994).  

 

Hälsa 

Hälsa betyder historiskt helighet och helhet (Eriksson, 1994).                                       

För att erfara hälsa behöver patienten uppleva helhet i kropp, själ och ande, därmed 

infinner sig ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Kropp, själ och ande 

kan befinna sig på olika stadier av hälsa. I vårdande utgör ansande, lekande och lärande 

länken till människans hälsa som helhet. Ansningen kommer till uttryck i form av 

kroppslig renhållning. Under ansningen blir människan accepterad och älskad som hon 

är och inte för sina gärningar. Leken inger tillfredställelse och bidrar till hälsa genom 

utveckling av kunskap.  Lärandet utvecklar människan genom självförverkligande. 
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Vårdandet sker i en anda av tro, hopp och kärlek. Tron är kopplad till en helhet hos 

människan. Hoppet är knutet till tron på framtiden och kärleken, liksom kampen mot det 

onda. Lidande patienter har behov av tro, hopp och kärlek, som vårdpersonal kan 

förmedla genom ansande, lekande och lärande (Eriksson, 2000).  

För att befrämja hälsa och en känsla av helhet rör sig individen mellan olika nivåer utav 

görande, varande och vardande med hjälp av sina inre och yttre resurser. Inre resurser 

kan ses som individens sätt att uttrycka sitt illabefinnanade verbalt eller förmågan att 

begrunda sina känslor och tankar. Yttre resurser kan vara stöd från närstående 

(Wiklund, 2003). 

Välbefinnande 

Välbefinnande utgår från individens livsvärld och uttrycker en känsla som är personlig 

och unik hos varje individ. Välbefinnande är en subjektiv upplevelse och individen 

behöver inte inneha hälsa för att uppleva välbefinnande. Även en individ som accepterat 

sin sjukdom kan uppleva välbefinnande (Wiklund, 2003).   

Vårdens mål är att lindra lidande och att skapa möjlighet för välbefinnande. Viktigt är 

att få till en god vårdande relation mellan vårdare och patient för att främja 

välbefinnande, hälsa och lindra lidande. En förutsättning är att patienten erkänner 

lidandet och har mod att lida. Betydelsefullt att komma ihåg är att patienten är expert 

och har kunskapen om sig själv och sin situation. Patientens bör vårdas med integritet 

och värdighet. Detta bidrar till att skapa förtroende i vården. Välbefinnande kan stödjas 

och uppkomma på enkla sätt exempelvis genom att patienten blir erbjuden en kopp 

kaffe, tidning eller får extra tid för samtal. En känsla av trygghet ökar också 

välbefinnandet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
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Erikssons hälsokors (se figur 1) anger människans hälsopositioner. Patienter kan 

uppleva olika dimensioner av välbefinnande beroende på objektiva eller subjektiva 

tecken av sjukdom. Individens personliga uppfattning av sin hälsa/ohälsa bidrar till 

välbefinnandet. (Wiklund, 2003).  

 

Figur 1, Erikssons hälsokors (Wiklund, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Många individer i vårt samhälle är drabbade av psykisk ohälsa antingen genom egen 

sjukdom eller indirekt genom närståendes insjuknande. Psykisk sjukdom kan vara av 

olika djup och symtomen varierar därefter. Många upplever dock att livet tappar 

mening. Dessa individer får behandling via primärvården, öppen eller sluten psykiatrisk 

vård. Behandlingen är mestadels medicinsk och ibland får patienten även FAR. 

Individer med psykisk ohälsa är inte alltid själva angelägna om att utöva fysisk aktivitet, 

trots att detta skulle stärka deras hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att ta reda på 

vilken fysisk aktivitet som kan hjälpa och intressera patienten. Här fyller sjuksköterskan 

en viktig funktion som ett stöd exempelvis genom samtal för att stärka motivationen till 

träning och därmed förbättrad psykisk och fysisk hälsa. Kunskapen om fysisk aktivitets 

goda effekt på den fysiska kroppen och vår mentala hälsa är evidensbaserad, men frågan 

är om patienten har förmågan att hålla sig lika välinformerad? Viktigt är därför att 

vårdpersonal informerar om de goda effekterna av fysisk aktivitet. 
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SYFTE 

Syftet är att belysa patientens upplevelse av fysisk aktivitet vid psykisk sjukdom, som 

bipolär sjukdom, depression och schizofreni. 

 

METOD 

Vi valde att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2006) med kvalitativa studier som 

kan bidra till kunskap om det praktiska vårdarbetet.  En litteraturöversikt ger en översikt 

om ett problem inom sjuksköterskans område. Studiens syfte är att skapa en 

sammanställning av forskningsresultat inom ett kunskapsområde, antingen som ett 

fristående arbete eller som en grund för empiriska studier på magisternivå. 

Litteraturöversikten kan även sätta ljuset på vad som behöver forskas vidare om. Detta 

har inneburit systematisk insamling av befintlig forskning utifrån vårt syfte (Friberg, 

2006). I våra insamlade kvalitativa studier framkommer patienters upplevelser av fysisk 

aktivitet i semistrukturerade intervjuer. En viktig kunskap att få med i vår yrkesroll som 

sjuksköterskor då vi genom detta bättre kan bidra till patienters hälsa och välbefinnande. 

Litteratursökning 

Vi började arbetet med en inledande litteratursökning. Denna utfördes i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. I Cinahl finns artiklar inom vård, omsorg och 

omvårdnad. I PubMed finns medicin- och vårdanknutna artiklar och i PsycINFO sådana 

som gjorts inom ämnena psykologi, pedagogik samt psykiatri.  Vi valde som 

inklussionskriterier, artiklar skrivna på engelska, högst 10 år gamla samt peer reviewed 

Journal och vuxna. Under den inledande litteratursökningen sökte vi enbart efter 

deprimerade patienters upplevelser av fysisk aktivitet. Genom begränsningen fick vi 

inte fram tillräckligt med adekvat forskning. Detta ledde till att vi fick utöka sökningen 

under den egentliga litteratursökningen till att även omfatta artiklar där patienterna hade 

psykisk ohälsa. Detta innebar att artiklar med bipolär sjukdom och schizofreni 

inkluderades. Sökord för dessa två sjukdomar behövde inte inkluderas utan de kom fram 

genom våra sökord, (se nedan). Den egentliga litteratursökningen startade den 13/10 

och avslutades den 1/11. Under sökningen använde vi oss av samma databaser som i 

den inledande litteratursökningen.  Detta gav flera träffar. Sökprocessen redovisas i 

bilaga 2. Vi läste abstract till de artiklar där minst ett av sökorden fanns med i rubriken. 

När ett abstract passade in på vår litteraturöversikts syfte läste vi och kvalitetsgranskade 

hela artikeln. För att ytterligare bredda vår sökning läste vi referenslistorna på artiklarna 

för att säkerställa att inga relevanta artiklar uteblev. Vi fann totalt tio artiklar som 

motsvarade våra krav. De sökord som vi använde var depression, qualitative, exercise, 

mental illness, physical activity, mental health och narratives, i olika kombinationer. 

Dataanalys 

Samtliga tio artiklar är kvalitativa, varav åtta är från Storbritannien och två från 

Australien. Alla artiklar utgår från ett patientperspektiv vilket motsvarar vårt syfte 

eftersom det är patienternas upplevelser vi söker. Översikt av analyserad litteratur finns 

under bilaga 1. Artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal gånger var för sig av 

författarna för att skapa en djupare förståelse. Vi markerade likheter och skillnader i 
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artiklarnas resultat med färgpennor för att se återkommande nyckelord. Därefter 

träffades vi för att jämföra fynden från våra artiklar. Nyckelord som vi uppmärksammat 

skrevs på post-it lappar och lades ut på ett stort bord. Fler nyckelord upprepades och 

många liknade även varandra och hade ungefär samma betydelse. Dessa nyckelord 

förde vi samman till tolv preliminära teman. Under bearbetningen av dessa preliminära 

teman i resultatet, fann vi att flera teman liknade varandra och kunde föras samman till 

fem teman. Utifrån våra fem teman började vi sammanställa allt till en enhet. Detta för 

att delge läsaren en sammanfattande bild av tidigare forskning. 

 

 

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån fem teman: 

 
Figur 2, Studiens syfte och fem analysteman.. 

 

Hinder för fysisk aktivitet 

Resultatet av två artiklar belyser barndomens erfarenheter av stillasittande beteende. 

Inaktivitet under barndomen var karakteristiskt för kvinnor med depression i vuxen 

ålder.  Kvinnor i studierna berättade att deras familjer varit inaktiva under barndomen 

och detta beteende följde deltagaren genom livet. (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; 
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(Teychenne, Ball & Salmon, 2011). I en studie uppgav kvinnor att de fortsatte med ett 

liknande beteende som vuxen såsom i barndomen, det vill säga ett stort tv-tittande. Tv-

tittandet under barndomen kunde dock också ge motsatt effekt, det vill säga stort tv-

tittande då gav minskat tv-tittande i vuxen ålder. Ingen av kvinnorna uppfattade att tv-

tittandet spädde på deras depression utan sågs som ett tidsfördriv och avslappnande för 

att slippa negativa tankar (Teychenne, Ball & Salmon, 2011). Kvinnor med depression 

hade under barndomen haft dåligt med uppmuntran till fysisk aktivitet, negativa 

erfarenheter av fysisk aktivitet eller inaktiva föräldrar.  De vanligaste ursäkterna för att 

slippa fysisk aktivitet i skolan under barndomen var svagt intresse för skolgymnastik, 

nedsatt självförtroende eller brist på uppmuntran för deltagande. Tidsbrist var även ett 

hinder för fysisk aktivitet. Deprimerade kvinnor uttryckte även låg prioritet för fysisk 

aktivitet och hittade på ursäkter eller förhalade träning. Kvinnorna hade även låg tillit 

till sin förmåga. Skillnader som uppmärksammades gentemot kvinnor utan depression 

var bland annat att kvinnorna hade haft föräldrar med ett aktivt leverne eller så gavs 

uppmuntran till fysisk aktivitet. De icke deprimerade kvinnorna utförde även mer 

planerad fysisk aktivitet medan de deprimerade kvinnorna utförde den spontant och 

oplanerat (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010). 

Den psykiska sjukdomen i sig självt beskrevs som hinder för att utöva fysisk aktivitet, 

(se figur 2) samt även arbetslöshet, socialbidrag, dålig tillgänglighet till gym och 

kostnader för allmänna kommunikationsmedel (Hodgson, McCullouh & Fox, 2011). 

Försvårande orsaker till träningen var även sociala och miljömässiga problem 

exempelvis familjeproblem, en önskan att inte träffa vissa personer eller en uppfattning 

om att viss personal på gymmet inte gillade dem. Flertal studier visade också på 

deltagarnas rädsla i samband med fysisk aktivitet. Detta beskrevs såsom rädsla för 

människor på grund av bristande självförtroende som grundlades under barndomen. Det 

bristande självförtroendet kom till uttryck genom oro inför andras åsikter. Det låga 

självförtroendet gav även en osäkerhetskänsla i nya miljöer, som vid besök på 

träningslokal. Detta försvårade medverkan till fysisk aktivitet, vilket även kunde leda 

till isolering (Faulkner & Biddle 2004; Hodgson, McCullouh & Fox, 2011; Searle et al. 

2011; Soundy, Faulkner & Taylor, 2007). Motsatsen finns också beskriven där deltagare 

fann motivation genom att starta något nytt, exempelvis börja i en ny träningslokal, där 

ingen hade några förutfattade meningar om dem (Faulkner & Biddle, 2004). I en studie 

finns en rädsla beskriven som gav upphov till panikångest hos en deltagare. Denna 

rädsla blev dock inte något större hinder för studiedeltagaren, som tack vare god 

koncentrationsförmåga och kunskap om sin sjukdom kunde genomföra ett maratonlopp 

(Carless & Sparkes, 2008). En annan rädsla påtalades i samband med fysisk aktivitet 

och innebar oro för att träning skulle orsaka ännu mera kaos till ett redan kaotiskt liv 

med bipolär sjukdom. För mycket träning i ett maniskt tillstånd kan orsaka kaos hos 

individen och en negativ spiral kan utvecklas av för mycket träning och psykiska besvär 

öka (Wright, Armstrong, Taylor & Dean, 2011).   

Övervikt sågs utav deltagarna som ett hinder för fysisk aktivitet.  Viktnedgång var en 

förutsättning för deltagarna att orka röra på sig och få kontroll över sjukdom. Känslor av 

skam över sin vikt nämndes, liksom osäkerhetskänslor och rädsla för andras 

bedömningar. Brist på motivation till fysisk aktivitet innebar önskan om större variation 

på fysisk aktivitet och svårighet att prioritera rätt. Hinder för fysisk aktivitet beskrevs 

också som oförmåga att ta sig för träning exempelvis för att många föredrog att stanna 

kvar hemma i tryggheten. Deltagarna upplevde även trötthet, slöhet och mediciners 
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biverkningar som ett hinder för fysisk aktivitet. Dessa hinder gällde oavsett kön, ålder 

och djup på depressionen (Faulkner & Biddle 2004; Hodgson et al. 2011; Searle et al. 

2011; Soundy et al. 2007).  

 

Inre balans 

Två artiklar beskriver promenader där deltagarna såg och upplevde naturen samt 

umgicks med andra i samma situation och detta tenderade att öka deltagarnas 

livskvalitet.  Detta gav ny kunskap om naturen och deltagarna fick samtidigt en inblick i 

djurens samt växternas värld. Studiedeltagarna fick härigenom värdefulla minnen och 

detta blev ett viktigt inslag i livsstilen (Crone, 2007; Searle et al. 2011). Motsatsen finns 

också beskriven där omgivningarna inte hade någon betydelse för fysisk aktivitet. 

Andra beskrev att syftet med promenaderna enbart fyllde funktionen av transportmedel 

eller för att rasta sina hundar (Azar et al. 2010; Faulkner & Biddle, 2004; Soundy et al. 

2007). Livskvaliteten förbättrades genom att deltagarna fick bättre sömn och den fysiska 

aktiviteten ingav en känsla av optimism och självförtroende inför fortsatt träning. Detta 

gav en chans till identifiering med kulturen inom sporten såväl som till andra utövare 

inom samma sport. Deltagare uttryckte förvåning över egna goda prestationer, vilket 

gav personlig utveckling och livskraft. Dessa stunder delades med andra och ledde till 

gemensamt firande (Careless & Douglas, 2007). Kvinnliga deltagare uppskattade 

möjligheten att träffa manliga utövare under säkra förhållanden på gym. Fysisk aktivitet 

förbättrade också deltagarnas matvanor, viktkontroll samt beslutsförmågan inom olika 

avseenden. Resultaten av ovanstående ledde till en holistisk upplevelse som ökade 

självkänslan (Azar et al. 2010; Hodgson et al. 2011; Searle et al.2011). 

 

Resultatet av flertal studier visade på stärkt självförtroende av fysisk aktivitet samt att 

både den fysiska och psykiska hälsan förbättrades avsevärt (Carless & Sparkes, 2008; 

Faulkner & Biddle, 2004; Searle et al. 2011). Träning i olika former ingav en känsla av 

självsäkerhet och deltagarna vågade vara mer avslappnade i stressade situationer. 

Genom den positiva upplevelsen som fysisk aktivitet gav och det ökade självförtroendet 

kunde svårigheter lättare övervinnas. Deltagarna pratade optimistisk om framtiden och 

om vikten av att ta tillvara nuet, för ingen vet ändå vad som händer imorgon.  Fysisk 

aktivitet blev som en drog och gav deltagarna en kick liknande medicineffekten. 

Enstaka deltagare uppgav att det går att botas helt från psykisk sjukdom genom rätt 

medicinering och träning (Carless & Sparkes, 2008). Träning som en del av dagliga 

livet bidrog till ökat välbefinnande.  Ökande självförtroende tack vare fysisk aktivitet 

ingav hopp om att slippa ta antidepressiv medicinering resten av sitt liv. Vissa deltagare 

upplevde trots fysisk aktivitet behov av att träffa en terapeut för att få en djupare 

förståelse över sina känslor (Searle et al. 2011). Träningen gjorde att studiedeltagarna 

såg mer positivt på tillvaron, värderade livet högre och kände sig piggare. Detta i sin tur 

gav ökat självförtroende, större deltagande i träning och reducerad vikt. 

Viktminskningen bidrog till en rimlig kroppsuppfattning och förmåga att kunna vidröra 

sig själv utan att finna det motbjudande. Kläderna passade bättre. Deltagarna upplevde 

fördelar av att höra hur fysisk aktivitet påverkat personer i deras omgivning till 

förbättring och hjälpte till i tillfrisknandeprocessen. Detta gav ökat självförtroende och 

förutsättningar för att hantera vardagen (Faulkner & Biddle, 2004). 
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Stöd för fysisk aktivitet 

Resultatet av flera studier visade på vikten av stöd från familj, vänner och hjälp till 

motivation, för att utöva fysik aktivitet själv eller tillsammans med andra (exempelvis 

Azar et al. 2010; Carless & Douglas, 2008; Soundy et al. 2007; Teychenne et al. 2011; 

Wright et al. 2011). Deltagare med svår och varaktig psykisk ohälsa fick genom träning 

gemenskap med andra människor och därmed hjälp att bryta isoleringen. Stödet 

upplevdes från andra deltagare i träningsgruppen och från tränarna. Vikten av tränarnas 

skicklighet att leda och stödja deltagare med psykisk ohälsa och lågt självförtroende 

framfördes av flera deltagare. Några deltagare behövde hjälp och stöd av familj, vänner 

och socialarbetare för att kunna ta sig till träningen på grund av rädsla för andra 

människor. Rädslan försvann bitvis med tiden genom att deltagarnas självförtroende 

byggdes upp och gav framtidshopp (Hodgson et al. 2011). Den fysiska aktiviteten 

underlättades av att vistas i samma säkra lokal och träffa samma deltagare vid träningen. 

Socialt stöd under träning nämndes även som väsentligt för att hålla tankarna i schack. 

Motsatsen beskrevs även av en deltagare som upplevde att glädjen med fysisk aktivitet 

försvann då träningen utfördes gemensamt med andra (Soundy et al. 2007). För att få in 

en stödjande rutin var strukturerad träning ett önskemål (Soundy et al. 2007; Wright et 

al. 2011). 

Vilken typ av fysisk aktivitet som gjordes var oviktig. Värt att poängtera var att 

träningen också ledde till gemenskap med andra och att deltagarna då slapp ensamhet. 

Deltagarna uttryckte även en känsla av omtanke och stöd gentemot varandra i 

gruppträning. Vänlighet, generositet och respekt för varandra uttrycktes mellan 

deltagarna även efter träningspasset vilket upplevdes som väldigt oväntat fast 

välkommet (Azar et al. 2010; Carless & Douglas, 2008; Carless & Sparkes, 2008; 

Crone, 2007; Hodgson et al. 2011).  Kvinnor utan depression njöt oftare av sin fysiska 

aktivitet och beskrev också sällskap vid träning som en fördel. Medan deprimerade 

kvinnor inte uppskattade fysisk aktivitet i samma omfattning och utförde ofta träning 

själva för att deltagarna inte hängde med i gruppens tempo. Både deprimerade och icke 

deprimerade beskrev vikten av stöd av familj, vänner och partner för att utöva fysisk 

aktivitet (Azar et al. 2010). Sällskap och gemenskap var ändå viktiga faktorer för att 

underlätta närvaron vid promenader eller för upplevelsen av att vara en i mängden 

(Crone, 2007). Detta ingav flera deltagare en familjekänsla (Carless & Sparkes, 2008). 

 

Fördelar av fysisk aktivitet  

  

Flertalet använda studier visar på att positiva upplevelser av fysisk aktivitet under 

barndomen följer personernas beteende i vuxenlivet. Minnen av barndomens aktiviteter 

underlättade för deltagarna att komma igång med fysisk aktivitet som vuxen. 

Möjligheten av att kunna välja aktivitet ansågs viktig och anpassades till personliga 

intressen, kondition samt energinivåer. För att underlätta medverkan till träning och 

bibehålla aktivitetsnivån uppskattades kombinationen av träning tillsammans med 

medicinering (exempelvis Azar et al. 2010; Searle et al. 2011; Teychenne et al. 2011).  
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Deltagare i ett flertal studier ansåg att regelbundenhet och vikten av att skapa dagliga 

eller veckorutiner samt struktur i vardagen var essentiellt. Detta skapade en känsla av 

meningsfullhet igenom att ha något att göra och någonstans att ta vägen. Motion bidrog 

till hälsoförmåner och välbefinnande genom att vara en del i det dagliga livet. (Carless 

& Douglas, 2008; Hodgson et al. 2011; Wright et al. 2012). Strukturerad träning var 

lugnande för sinnesstämningen både vid depression och maniska tillstånd.  Fysisk 

aktivitet minskade negativa tankar och positiva ökade, därmed kände deltagarna en 

större målmedvetenhet. Fysisk aktivitet bidrog till upplevelsen av att tänka klarare. 

Detta ledde till bättre beslutsfattande. Rytmen i träning kunde lugna tankarna och skapa 

ordning, (Wright et al. 2012). 

 

I en studie av Azar (2010) uppgav deltagare att det inte fanns något som kunde påverka 

till ökad fysisk aktivitet. Andra nämnde motivationsfaktorer för att öka fysisk aktivitet 

som exempelvis tennisbana, upplysta promenadspår, säkerhet i området samt 

hundrastplats (Azar et al. 2010). Ytterligare strategier för att minska stillasittande i 

vardagen handlade exempelvis om tidsplanering, simultankapacitet, stå istället för att 

sitta och titta på tv, stöd från familj och vänner, barnpassning, medvetandegöra och 

utbilda om fysisk aktivitets hälsovinster. Även information om fysisk aktivitet i 

närområdet samt önskemål om enbart kvinnliga gym eller träningsgrupper nämndes. 

Flera deltagare nämnde önskemål om bättre öppettider och ökat utbud med till exempel 

Yoga och Pilates (Teychenne et al. 2011). Genom positiva resultat från träning 

upplevdes välbefinnande och en emotionell känsla av utmaning växte fram då 

deltagarna pushade sig själva (Searle et al. 2011; Carless & Douglas, 2008). Motsatsen 

upplevdes även där studiedeltagare inte kände psykiskt välbefinnande trots deltagande i 

fysik aktivitet (Faulkner & Biddle, 2004). Flera deltagare upplevde känslan av 

tillfredställelse vid träning då de gjorde något konstruktivt med sin tid (Carless & 

Douglas, 2008; Carless & Sparkes, 2008).  

 

Viktnedgång var en stark bidragande orsak till fysisk aktivitet dels för att man ville se 

bra ut och även för att förbättra hälsan vid annan sjukdom. Deltagare beskrev att 

utseendet var viktigt när träningen utfördes och en medvetenhet om kroppen växte fram 

som inte uppmärksammats tidigare. Genom komplimanger för viktnedgången upplevdes 

att fysisk aktivitet lättare kunde genomföras (exempelvis Azar et al. 2010; Carless & 

Sparkes, 2008; Soundy et al. 2007).   

 

Resultatet av två studier visade hur ökad fysisk aktivitet fick fart på serotoninnivåerna 

och blodtillförseln vilket ökade endorfinerna i kroppen och deltagarna mådde bättre. 

Fysisk aktivitet lättade på stressen och satte igång ett adrenalinpåslag som hjälpte 

deltagaren att hålla aktiviteten igång (Carless & Sparkes, 2008; Searle et al. 2011).  I 

studien av Azar et al. (2010) beskriver deprimerade och icke deprimerade kvinnor 

fysisk aktivitets avstressande effekt. Där övervägande delen icke deprimerade kvinnor 

kände till fysisk aktivitets avstressande effekt och var mer benägna till träning vid 

stress. En kvinnlig deprimerad studiedeltagare berättar att hon tränade för att släppa loss 

glada hormoner och detta bidrog till mindre stress. Samtliga deltagarna kände dock att 

fysisk aktivitet fick dem att må bättre och bli mer avslappnade.  
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Humörets påverkan av fysisk aktivitet 

Resultatet av en studie belyser vikten av att träna för att klara av humörsvängningarna 

som uppstår i samband med psykisk sjukdom och speciellt för reduktion av intensiteten 

på depressiva eller maniska perioder. Det uppmärksammades även att fysisk aktivitet 

nådde bäst effekt då deltagarna var milt depressiva eller milt maniska för då erhölls bäst 

chans att bryta en ond cirkel. Vid bipolär sjukdom finns beskrivet vikten av balans i 

träningen där hänsyn togs till deltagarens sinnesstämning.  Deltagarna menade att fysisk 

aktivitet behövde göras omvänt mot personens sinnesstämning (Wright et al. 2012). 

Även Soundy et al. (2007) visar att fysisk aktivitet behöver utföras tvärtemot, 

exempelvis var humöret högt behövdes en lugnande miljö utan en massa människor för 

stabilisering av humöret. Vid lågt humör uppskattades vänners stöd och umgänge. I ett 

flertal studier beskriver deltagarna upplevelsen av att humöret styrde och påverkade 

fysiska aktiviteten och träningen minskade vid försämring. Många upplevde att 

träningen fick positiva effekter på humöret (exempelvis Azar et al. 2010; Carless & 

Sparkes, 2008; Hodgson et al. 2011).   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

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

samband med psykisk sjukdom och därmed inkluderades endast kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Det kändes relevant att exkludera kvantitativa artiklar då 

patienternas upplevelser eftersträvades. Målet inför vår artikelsökning var att finna åtta-

tolv vetenskapliga artiklar som motsvarade vårt syfte. Efter granskning återstod tio 

relevanta artiklar. En av inklussionskriterna var att hålla oss inom tidsspannet 2002-

2012 eftersom forskning är färskvara och vi sökte dokumentation av nya erfarenheter. 

Sökningen innehöll även inklussionskriterier gällande deltagarnas ålder, som blev från 

18 år och uppåt. Exklussionskriterier blev barn och äldre, då vi tror att barn kan ha 

svårare att uttrycka känslor och upplevelser. Äldre uteslöts för att författarna har planer 

på att förlägga sitt yrkesverksamma liv bland vuxna och vill få med sig kunskap som 

kan appliceras i yrkesrollen. Alla inkluderade artiklar har skrivits på engelska och vi 

tycker att det kan vara en svaghet, då risk finns för översättningsfel trots noggrannhet av 

författarna vid översättningen. 

 

Våra valda artiklar har sitt ursprung i Storbritannien och Australien. Detta kan ge en 

uppfattning om att upplevelserna av fysisk aktivitet ändock är likartade i världen oavsett 

avstånd eller världsdel, mestadels positiva. Båda länderna är I-länder som kan tänkas ha 

liknande resurser i samhället. Vi funderar kring om ländernas likheter även kan ha blivit 

en begränsning i vårt arbete, för större variation i ursprungländernas ekonomi och kultur 

kunde eventuellt bidragit till annat resultat.  Någon författare återkommer i mer än en 

studie och verkar vara drivande inom området. Dessa artiklar inkluderades ändå då de 

svarade mot vårt syfte och var av god kvalitet.  Vi är medvetna om att färre antal 

författare till artiklarna kan påverka trovärdigheten i vårt resultat negativt. Samtidigt 

tycker vi att forskarnas återkommande medverkan i studier tyder på intresse inom 

området. Författarna tror att forskare som kontinuerligt undersöker ett speciellt område 
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får stor kunskap och erfarenhet inom sitt forskningsfält. Vi anser därmed att forskare 

som återkommer i artiklar kan vara en förstärkande faktor för vårt arbete. Vi har 

funderat ifall resultatet hade förändrats om studierna hade kommit från fler länder. 

Eftersom evidensbaserad forskning generellt (Lamming, 2011) visar på goda effekter av 

fysisk aktivitet tror vi att resultatet inte skulle förändrats genom andra författare eller 

fler länder. Intressant hade det givetvis varit med studier från Sverige eller de nordiska 

länderna och detta är något som författarna efterlyser. En litteraturöversikt enligt 

Friberg (2006) användes där artiklarna granskades och till slut resulterade i fem teman. 

Vi var nöjda med att arbeta efter denna modell där relevanta teman arbetades fram för 

uppsatsen. Inga subteman finns i vårt arbete då vissa nyckelord var svåra att särskilja 

och passade väl in under valda teman, exempelvis var det svårt att skilja på betydelsen 

av orden självförtroende och självkänsla. Dessa ord passade väl in under temat inre 

balans. 

 

Resultatdiskussion 

Från vårt resultat framkommer att deltagare i studier är påverkade av barndomens 

erfarenheter av fysisk aktivitet och ett stillasittande liv framför tv:n. Flertalet deltagare 

från studierna berättade om ett stillasittande liv som relaterades negativt till barndomens 

inaktivitet. Genom uppfostran och miljö är det föräldrarnas ansvar att ge barnen goda 

vanor exempelvis i samband med fysisk aktivitet. Det hade varit intressant att ta del av 

föräldrarnas engagemang i sina barn och om bristen av stöd för träning var uttryck för 

bristande omsorg på grund av egen psykisk ohälsa. Liten fysisk aktivitet under 

barndomen kan påverka oss resten av livet enligt studier i resultatet. Det framkom i vårt 

resultat att dåligt självförtroende och vikt var problem för träning. Här funderar 

författarna över skolans roll eller signifikanta andra i barnets omgivning och deras 

fostrande roll. Vuxna behöver föregå med gott exempel inför barn och det är viktigt att 

försöka ge sunda värderingar exempelvis, att cykla eller gå istället för att ta bilen. Har 

skolan inom ramen av skollagen eller andra, möjligheter att bidra till ett ökat intresse för 

fysisk aktivitet om skolbarnen fick fler valmöjligheter till olika sporter? Anpassade 

aktiviteter kan vara nödvändigt om individen exempelvis är kraftigt överviktig. 

Individanpassade uppgifter minskar risken för att känna sig klumpig och även rädslan 

för att bli utsatt för andras åsikter och mobbning minskar. 

Viktproblem utläser vi från studiernas resultat som nedbrytande för självförtroendet. 

Ökad fysisk aktivitet stärker självförtroendet och viktnedgången fick de på köpet. Från 

resultatet kan vi utläsa att viktnedgång genom fysisk aktivitet i studierna har varit ett 

sätt för deltagare att öka självförtroendet och träffa andra människor. Isoleringen för 

många har brutits och de har fått som vi utläst en möjlighet till ett bättre liv. Vi menar 

att det naturligtvis kan vara så att deltagarnas psykiska sjukdom gjort att de inte förmått 

sig att söka hjälp för viktproblemen. Personen kan uppleva dömande blickar från sin 

omgivning och finna detta jobbigt. I vår kommande roll som sjuksköterskor kan vi 

påverka patienter till viktnedgång och fysisk aktivitet genom att vara ett stöd och 

erbjuda motiverande samtal. Enligt Brandell Eklund (2012) är motiverande samtal en 

vägledning för patienten som grundar sig på samarbete och utmynnar i en motivation till 

förändring.   
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Hinder för träning var även kostnader i samband med fysisk aktivitet visade resultatet. 

Vi tycker att det är viktigt att ge alla en möjlighet till fysisk aktivitet genom 

subventionerade kostnader för träning eller möjlighet att låna träningsutrustning. Detta 

med tanke på hur viktig fysisk aktivitet är för välbefinnandet. Den psykiska sjukdomen i 

sig själv upplevdes som ett hinder för vissa deltagare och vi funderar på om en större 

kunskap om sin sjukdom kan leda till förbättrad hälsa och ökad träning. Kunskap om 

den egna sjukdomen är en viktig insikt för ökad förståelse av dess konsekvenser. I en 

studie från Kina fick deltagare med depression ett läromedel kopplat till sin dator för att 

öka sina kunskaper om depression. Detta upplevdes positivt och gav deltagarna ny 

kunskap om depressionen och därmed större följsamhet till medicinering (Chou, Lin, 

Hsu, Wang & Hu, 2004). Våra tankar kring detta är att med ökad förståelse om 

sjukdomen, desto lättare hanteras och accepteras den. Vid psykisk sjukdom tror vi att 

individen exempelvis enklare kan bryta ett negativt beteende och få mindre symtom 

med hjälp av ökad kunskap.  

Naturens och omgivningens betydelse för fysisk aktivitet beskrivs positivt i vårt 

resultat. Den positiva effekten som naturupplevelser kan ge tycker vi själva är en del av 

nöjet med motion. Att få se allting spira och knoppas på våren, exempelvis under en 

promenad ger mersmak. I vår profession som sjuksköterska kan vi inspirera och 

motivera till fysisk aktivitet. Önskvärt vore om det finns promenadgrupper som genom 

guidning under promenaden gav deltagarna kunskap om djur och natur. Promenaderna 

skulle kunna bidra till viktnedgång, ökat självförtroende och därmed välbefinnande. 

Ökat självförtroende kan bidra till en större chans att träffa en partner. Någon att dela 

sin vardag och sina tankar med vilket kan underlätta och höja psykiskt välbefinnande. 

Fysisk aktivitet bidrar till kroppskännedom och förståelse över hur den reagerar i olika 

situationer. Detta bidrar till ökat självförtroende genom ökad kontroll över sina känslor 

och därmed bättre hantering i svåra situationer. Ett flertal olika positiva upplevelser som 

fysisk aktivitet bidrar till är exempelvis förbättrad sömn genom att ha använt kroppen i 

träning och då kan en naturlig trötthet infinna sig på kvällen.  Sammantaget kan ökat 

välbefinnande, förbättrad sömn och bättre viktkontroll bidra till en förhöjd livskvalitet. 

Detta kan bilda en holistisk upplevelse, vilket vi uppfattar är en helhetsupplevelse där 

alla omgivande faktorer är viktiga pusselbitar för att uppnå välbefinnande och förbättrad 

hälsa. I vår roll som sjuksköterskor är det viktigt med en helhetssyn på patienten utifrån 

dennes förutsättningar och önskemål. Genom att sjuksköterskan har patienten i centrum 

kan patientens hälsa befrämjas och välbefinnandet öka. Enligt Wiklund (2003) är 

uppfattningen om hälsa olika hos en och samma individ vid olika tillfällen.  Hälsa 

innebär att finna sammanhang och mening genom att uppleva enhet och helhet i sin 

levda kropp. Välbefinnande är individens inre personliga upplevelse och inte 

bedömningsbar på ett objektivt sätt.  

I en artikel av Meyer och Taylor (2008) skriver författarna om Meyers egna upplevelser 

av djup depression. Meyer är en omvårdnadsprofessor som under ett flertal år kämpade 

med depressionen och hon behandlades med antidepressiva läkemedel utan framgång. 

Hon började behandling med DRP, ett tre veckor långt program, som genomfördes på 

ett livsstilscenter. Varje dag fick hon ta del av KBT, gruppterapi, fysisk aktivitet, 

massage, tid för andliga reflektioner, regelbunden sömn, solljus samt att hon fick 

speciell mat (diet) och deltog i en matlagningskurs. Detta gav effekt och hon kunde 

under vistelsen på livsstilscentret trappa ner den antidepressiva medicineringen. 

Depressionen sjönk från djup till mild eller medel. Erfarenheterna som hon fick med sig 
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från DRP bidrog till en upplevelse av större helhet. Någon gång gjorde professorn 

avsteg från behandlingen och redan efter en veckas misskötsel ökade depressions 

symtomen.  

Vi tycker det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela människan och tar till vara på 

individens resurser och därmed kan medicinförbrukningen förhoppningsvis minska. 

DRP fungerade bra enligt artikeln, och vi blev nyfikna på om det finns likvärdiga 

livsstilscenter i Sverige eller Europa. Detta är en fråga vi tar med till en eventuell 

magisteruppsats. I vår framtida profession som sjuksköterskor ser vi stora fördelar med 

individer som lever med regelbunden fysisk aktivitet och nyttiga kostvanor. Dagens 

stillasittande liv som många av oss är utsatta för är inte hälsosam. Önskvärt vore med ett 

förändrat beteende både med tanke på mat och fysisk aktivitet, gärna utomhus för att få 

dagsljus. Tillgängligheten på snabbmat är stor och det är en lockelse som kan vara svår 

att motstå i dagens stressade samhälle när tiden inte räcker till. Om individen upplever 

sig som en enhet, det vill säga intar ett holistiskt perspektiv kan individen få lättare att 

dels ta hand om sin kropp med rätt mat och träning, men även stresshanteringen 

förbättras. Hälsa och välbefinnande kan upplevas om patienten finner förmågan att ta 

väl hand om sin kropp och själ. 

 

Författarna anser att det är viktigt att individen känner stöd från sjuksköterskan för att 

klara av sin sjukdom och den behandling som rekommenderas. Alla studier betonar 

vikten av stöd för fysiska aktivitet och beskriver att stödet kan vara från exempelvis 

familj, vänner eller från andra människor, exempelvis medlemmarna i träningsgrupper.  

Människor med psykisk ohälsa och viktproblem stöter vi på i vår yrkesroll både inom 

öppen- och sluten hälsovård och vi kan erbjuda exempelvis MI och information för att 

öka patientens kunskap. Det är viktigt att skapa en god vårdande relation mellan patient 

och sjuksköterska så att patienten känner förtroende och vågar berätta det som tynger 

dem. Sjuksköterskan måste vara mottaglig för information som delgivits och skapa 

förutsättningar för fortsatt arbete. Det är viktigt att rätt stöd ges för att komma iväg till 

fysisk aktivitet och få till stånd möjligheter att bryta isoleringen och därmed minskade 

symtom från sin psykiska sjukdom. Individen minskar även sin ensamhet, för i en 

gemenskap upplevs glädje, sorg men även en tröstande hand kan finnas. Wiklund 

(2003) skriver att patienten kan bli utsatt för ett lidande om inte en god relation skapas. 

Vårdaren har ett moraliskt och etiskt ansvar för att gemensamt med patienten ombesörja 

den bästa vården för patienten. 

 

I en studie i vårt resultat beskrivs att deltagarna känner meningsfullhet av att ha något 

att göra genom fysisk aktivitet eller någonstans att ta vägen, som en träningslokal. Detta 

är någonting att ta med sig i rollen som sjuksköterska. Den fysiska aktiviteten gav 

rutiner och ett förbättrat vardagligt liv, vilket innebär att integreras i samhället. Detta 

kan exempelvis uppnås genom att sjuksköterskan skriver ut FAR. 

 

I en studie av Searle et al. (2012) beskrivs läkares syn på fysisk aktivitet för 

deprimerade patienter. Några läkare i studien rekommenderade träning till deprimerade 

patienter men byggde beslutet på obekräftade uppgifter och inte på evidens för fysisk 

aktivitets effekter på depression. Dessa läkare byggde uppgifterna enbart på sina egna 

positiva erfarenheter av fysisk aktivitet. Flera läkare var inte medvetna om att evidens 

existerar för att fysisk aktivitet fungerar som komplement till medicinsk behandling.  Ett 
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fåtal läkare var dock medvetna om detta. Alla läkarna trodde trots allt att fysisk aktivitet 

fungerar som ett komplement till antidepressiv medicinering. Flera läkare uppgav att 

fysisk aktivitet kunde bidra till att deprimerade patienter även kunde uppnå en större 

helhet med ett bättre sammanhang i tillvaron och ökat välbefinnande. Vi observerar att 

artikeln är från 2012 och tycker att det är märkligt att flera läkare i undersökningen är 

omedvetna om att evidens existerar för fysisk aktivitets effekter på människan. Är det 

brist på intresse för att söka ny kunskap som saknas eller ointresse för psykiskt sjuka i 

allmänhet? Oroväckande i båda fallen. Detta ger oss insikten av hur viktigt det är som 

sjuksköterska, att vara intresserad, nyfiken och söka ny kunskap och implementera den i 

vårdarbetet.  

 

 

 

SLUTSATSER 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela patienten för att ge en god omvårdnad med 

minskat lidande, befrämja hälsa och ökat välbefinnande. Vi vill bidra till att öka 

kunskapen om att fysisk aktivitet är viktig för patientens tillfrisknande vid depression, 

bipolär sjukdom och schizofreni. Evidens finns sedan många år tillbaka men vi funderar 

om den är vida spridd? I artikeln av Searle et al.(2012) beskrivs några läkares 

omedvetenhet om evidens angående fysisk aktivitets positiva effekter vid depression.  

 

Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till följande rekommendationer för det praktiska 

vårdarbetet: 

 Helhetssyn på patienten, både fysiskt och psykiskt. 

 Fortsatt kompetensutvecklingen i vår roll som sjuksköterskor för att ta del av ny 

evidens och erbjuda patienter god omvårdnad.  

 Erbjuda patienter motiverande samtal(MI) för att skapa en god vårdrelation som 

kan leda till förändring hos patienten. 

 Öka patientens kunskap om sin sjukdom för förståelse och acceptans. 

 Hjälpa patienten att finna rätt stöd och behandling i tillfrisknandeprocessen 

exempelvis stöd av sjuksköterska, kurator eller psykolog. Fysisk aktivitet kan 

förebygga och vara kompletterande behandling. 

 Föreskriva fysisk aktivitet på recept, FAR.  
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fysisk aktivitet 

än kvinnor 

utan 

depression för 

dessa kvinnor 

planerade sin 

fysiska 

aktivitet. 

Kvinnor med 

depression 

påverkades 

mer av andras 

inaktivitet än 

kvinnor utan 

depression till 

ett stilla-

sittande liv. 

Titel:  

Narrative, 

identity and 

mental health: 

How men with 

serious illness 

re-story their 

lives through 

sport and 

Patient- 

perspektiv 

Syftet är att 

undersöka på 

vilket sätt 

berättande, 

identitet och 

psykisk hälsa 

förhåller sig till 

varandra i ett 

specifikt samman-

Kvalitativ 

metod med 

fenomen-

ologiskt 

synsätt. 

 

Studien består 

av elva män i 

åldern 24- 43 

Tre olika 

berättelser som 

blir grunden 

för deltagarnas 

berättelser om 

idrott och 

motion. 1. Att 

ha någonstans 

att gå och göra 
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exercise. 

 

Författare: 

Carless, D.  

Douglas, K. 

 

Tidsskrift: 

Psychology of 

Sport and 

Exercise. 

 

Årtal: 

2008 

 

hang med idrott, 

motion och 

allvarlig psykisk 

sjukdom. Fokus 

ligger på att ut-

veckla förståelsen 

av hur engage-

mang inom idrott 

och motion kan 

hjälpa män med 

allvarlig psykisk 

sjukdom.  

år, som 

bedömdes ha 

allvarlig och 

varaktig 

psykisk 

sjukdom. 

Deltagar- 

observationer 

som inklu-

derade semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

som trans-

kriberades 

Intervjutiden 

20-90 min. 

saker. 2. 

Prestera genom 

ansträngning, 

skicklighet 

eller mod. 3. 

Relationer, 

deltagarna 

berättar om 

gemensamma 

erfarenheter i 

sjukdomen 

samt utvecklar 

erfarenheterna. 

Titel: 

The physical 

activity 

experiences of 

men with 

serious mental 

illness: Three 

short stories. 

 

Författare: 

Carless, D. 

Sparkes, A.C.  

 

Tidsskrift: 

Psychology of 

Sport and 

Exercise. 

 

Årtal: 

2008. 

Patient-

perspektiv 

Syftar till att 

genom patient-

ernas upplevelser 

belysa det person-

liga och subjektiva 

innehållet i 

relation till fysisk 

aktivitet och 

allvarlig psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ 

metod.  

 

Studien består 

av tre män med 

allvarlig 

psykisk 

sjukdom. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

på platser som 

befanns 

bekväma för 

deltagarna. 

Intervjutiden 

mellan 45-90 

min. 

Intervjuerna 

transkriberades

.  

Tre berättelsers 

försök att 

kommunicera 

gällande 

deltagarnas 

subjektiva och 

personliga 

erfarenheter 

om fysisk 

aktivitet. 

Genom 

berättelserna 

hoppas 

författarna öka 

kunskapen 

bland psykiskt 

sjuka och vård-

personal om 

fysisk aktivitet. 

Ge en ökad 

förståelse för 

hur det är att 

leva med 

psykisk 

sjukdom.   

Titel: 

Walking back 

to health: A 

qualitative 

investigation 

into service 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att ut-

forska deltagarnas 

erfarenheter av 

promenadprojektet 

och i synnerhet 

deras upplevda 

Deskriptiv 

kvalitativ 

metod.  

 

Studien består 

av fyra 

Visar att 

fysiska 

aktivitetspro-

gram har en 

betydande roll 

i livskvalitet 
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users´ 

experiences of 

a walking 

project. 

 

Författare: 

Crone, D. 

 

Tidsskrift: 

Issues in 

mental Health 

Nursing. 

 

Årtal: 

2007 

fördelar med att 

delta. Samt att 

undersöka vilka 

faktorer som 

deltagarna anser 

ha störst betydelse 

för resultatet.  

personer, två 

män och två 

kvinnor, 

mellan 18-65 

år.  Individ-

uella intervjuer 

gjordes med 

Pattons (1980) 

frågeformulär, 

i miljöer som 

passade 

deltagaren, till 

exempel i 

enrum på deras 

stödboende 

eller i deras 

lokala 

dagcenter. 

Intervjutiden 

20-45 min. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

hos personer 

med psykiska 

problem och 

har möjlighet 

att vara en 

integrerad del i 

deras värld.  

Titel: 

Exercise and 

Depression: 

Considering 

Variability and 

Contextuality.  

 

Författare: 

Faulkner, G. 

Biddle, S.J.H. 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Sport & 

Exercise 

Psychology 

 

Årtal: 

2004 

 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att utöka 

förståelsen för 

vilka motiv och 

hinder som hindrar 

utövning av 

motion hos denna 

befolkning och 

vilken roll fysisk 

aktivitet har för 

psykiskt 

välbefinnande 

tillsammans med 

patientens liv.  

Kvalitativ 

studie.  

 

Studien består 

av sex 

deltagare som 

följs under ett 

år. Fallstudier 

av tre individer 

med 

depression 

representerar 

hela studien. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

sex deltagare 

utfördes och 

transkriberades 

Studien visar 

på den 

grundläggande 

betydelsen av 

att beakta hela 

sammanhanget 

i deltagarnas 

liv för att 

förstå 

sambandet 

mellan fysisk 

aktivitet och 

fysiskt 

välbefinnande. 

Fysisk aktivitet 

sågs mestadels 

som coping 

stategi. 

Titel: 

The 

experiences of 

people with 

severe and 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att 

identifiera faktorer 

som påverkar 

följsamhet eller 

medverkan i ett 

Kvalitativ 

metod. 

 

Studien bestod 

av 17 deltagare 

Studiens 

resultat visar 

att faktorerna 

som störst 

bidrog till 
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enduring 

mental illness 

engaged in a 

physical 

activity 

program 

integrated into 

the mental 

health service. 

 

Författare: 

Hodgson, M.H. 

McCulloch, 

H.P. 

Fox, K.R. 

 

Tidsskrift: 

Mental Health 

and Physical 

Activity. 

 

År: 

2011  

aktivitetsprogram 

samt de märkbara 

effekterna på 

välbefinnandet av 

fysisk aktivitet.  

med SEMI 

(severe and 

enduring 

mental illness) 

mellan 18-65 

år. Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

gjordes och 

spelades in och 

transkriberades  

medverkan var 

stöd från 

personal inom 

psykisk hälsa, 

organisationen 

eller strukturen 

på tillfället vid 

fysisk aktivitet. 

De största 

hindren till 

medverkan av 

fysisk aktivitet 

var en 

kombination 

av sjukdomen 

eller negativa 

medicin-

effekter. 

Titel: 

Patients’ views 

of physical 

activity as 

treatment for 

depression: a 

qualitative 

study. 

 

Författare: 

Searle, A. 

Calnan, M. 

Lewis, G. 

Campbell, J. 

Taylor, A. 

Turner, K. 

 

Tidsskrift: 

British Journal 

of General 

Practice. 

 

År: 

2011 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att 

undersöka 

patienternas 

synpunkter på 

fysisk aktivitet 

som behandling av 

depression i 

samband med 

primärvård.  

Kvalitativ 

studie.  

 

Deltagarna var 

33 

deprimerade 

patienter, 14 

män och 19 

kvinnor. 

Ingående 

intervjuer med 

semi-

strukturerad 

ämnesguide. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

De flesta 

deltagarna såg 

fysisk aktivitet 

som acceptabel 

behandling för 

depression. 

Fysisk aktivitet 

ansågs kunna 

förändra 

humöret och 

därmed distra-

hera negativa 

tankar. Fysisk 

aktivitet gav en 

känsla av 

meningsfullhet 

Vissa deltagare 

behövde en 

kombination 

av fysisk 

aktivitet och 

medicinering 

för att starta 

träning. 

Titel: Patient- Syftet är att Kvalitativ Resultatet visar 
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Exploring 

variability and 

perceptions of 

lifestyle 

physical 

activity among 

individuals 

with severe 

and enduring 

mental health 

problems: A 

qualitative 

study. 

 

Författare: 

Soundy, A. 

Faulkner, G. 

Taylor, A. 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Mental Health. 

 

År: 
2007 

perspektiv undersöka 

individer med 

SEMI och deras 

vanor gällande 

fysisk aktivitet.   

Studera hur den 

fysiska aktiviteten 

bör utformas och 

vilka insatser som 

bör göras för att 

bäst anpassas för 

personer med 

SEMI.  

studie.  

 

16 personer 

med SEMI 

deltog i studien 

med en ålder 

av 49,4 år, +/-

9,5 år. Semi-

strukturerade 

intervjuer 

gjordes. De 

semi-

strukturerade 

intervjuerna 

fokuserade på 

dåtid och 

nutid. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och en 

tematisk analys 

utarbetades. 

att deltagarna 

som var mest 

fysiskt aktiva 

hade 

promenader 

som en del av 

den dagliga 

rutinen. Flera 

deltagare ville 

träna mer än 

vad de gjorde 

trots lite eller 

inget stöd. 

Även en 

komplex 

variation av 

personliga, 

psykosociala 

eller 

miljömässiga 

faktorer 

samverkar till 

att påverka 

beteendet. 

Titel: 

Perceived 

influences on 

and strategies 

to reduce 

sedentary 

behavior in 

disadvantaged 

women 

experiencing 

depressive 

symptoms: A 

qualitative 

study. 

 

Författare: 

Teychenne, M. 

Ball, K. 

Salmon, J. 

 

Tidsskrift: 

Mental Health 

and Physical 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att samla 

in djupgående 

information för att 

ge en insikt i den 

upplevda påverkan 

av ett stillasittande 

beteende för 

kvinnor som bor i 

missgynnade 

socioekonomiska 

områden och som 

upplever 

depressiva 

symtom. 

Kvalitativ 

studie. 

 

Studien bestod 

av 18 kvinnliga 

deltagare med 

depression 

mellan 18-46 

år.  Semi- 

strukturerade 

telefonintervju

er gjordes och 

spelades in och 

transkriberades 

En lista med 

öppna frågor 

användes för 

att bedöma 

personlig, 

social eller 

fysiska miljöns 

påverkan på ett 

stillasittande 

Resultatet 

består av fyra 

teman som 

relaterar till 

stillasittande 

och tv-tittande: 

depression, 

barndomens 

tv-vanor, 

vädret och 

påverkan från 

barnen. De 

strategier för 

att minska 

stillasittandet 

som kvinnorna 

föreslog är 

tidsplanering, 

kunna göra 

flera saker 

samtidigt och 

att stå jämfört 

med att sitta. 
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Activity. 

 

År: 

2011. 

beteende. 

Kvinnorna fick 

ett presentkort 

på $20 som 

kompensation 

för deras tid. 

Titel: 

”It’s a double 

edged sword”: 

A qualitative 

analysis of the 

experiences of 

exercise 

amongst 

people with 

Bipolar 

Disorder. 

 

Författare: 
Wright, K. 

Armstrong, T. 

Taylor, A. 

Dean, S. 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Affective 

Disorders. 

 

År: 
2011.  

Patient-

perspektiv 

Syftet är att 

speciellt fokusera 

på frågor relaterat 

till träning bland 

personer med 

bipolär sjukdom. I 

denna studie fanns 

även ett 

pragmatiskt syfte 

att samla in 

uppgifter för att i 

framtiden kunna 

utforma lämpliga 

träningsåtgärder 

för denna kategori 

av befolkningen. 

Kvalitativ 

studie. 

 

Studien bestod 

av 25 personer 

med bipolär 

sjukdom och 

alla över 18 år. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

gjordes via 

telefon. En 

fenomeno-

logisk analys 

användes med 

sammanlagt 

åtta öppna 

frågor där fyra 

behövde 

följdfrågor. 

Telefon-

intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

Resultatet visar 

tre teman: 

träning reglerar 

humöret, 

struktur för 

kaoset och att 

motion är som 

ett tveeggat 

svärd. Flera 

deltagare 

finner motion 

som ett 

användbart 

verktyg för 

symtom-

lindring. 

Motion ansågs 

även som ett 

medel för att 

minska inten-

siteten av 

depressiva 

eller hypomana 

perioder samt 

utvidga de 

normala 

perioderna 

emellan. 
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Bilaga 

2. 

         

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Använda 

Artiklar 

2012-10-16 PsycINFO Depression 

and 

Qualitative 

and 

Exercise 

English language, 

Peer reviewed, 

Peer reviewed 

Journal, 2002-

2012,    

69st Perceived 

influences on a 

strategies to 

reduce sedentary 

behaviour                                             

          Exercise and 

Depression: 

Considering 

Variability and 

Contextuality 

2012-10-16 PsycINFO Mental 

illness and 

Qualitative 

and 

Physical 

activity 

Adulthood, 

English language, 

Peer reviewed 

Journal, 2002-

2012,   

69st The experiences 

of people with 

severe and 

enduring mental 

illness engaged 

in a physical 

activity 

programme 

integrated into 

the mental health 

service 

2012-10-18 PsycINFO Mental 

health and 

Qualitative 

and 

Exercise 

and 

Physical 

activity 

Adulthood, 

English language, 

Peer reviewed 

Journal, 2002-

2012,  

73st It`s a double 

edged sword`: A 

qualitative 

analysis of the 

experiences of 

exercise amongst 

people with 

Bipolar Disorder 



 32 

          Walking back to 

health: a 

qualitative 

investigation 

into service 

users´ 

experiences of a 

walking project  

2012-10-27 PsycINFO Exercise 

and Mental 

health and 

Narratives 

Adulthood, 

English language, 

Peer reviewed, 

Peer reviewed 

Journal, 2002-2012  

20st Narrative, 

identity and 

mental health: 

How men with 

serious mental 

illness re-story 

their lives 

through sport 

and exercise 

2012-11-01 PsycINFO Mental 

illness and 

Qualitative 

and 

Physical 

activity 

English language, 

Peer reviewed, 

Peer reviewed 

Journal, 2002-2012  

84st Exploring 

variability and 

perceptions of 

lifestyle physical 

activity among 

individuals with 

severe and 

enduring mental 

health problems: 

A qualitative 

study 

          The physical 

activity 

experiences of 

men with serious 

mental illness: 

Three short 

stories 

2012-10-13 Pub Med Qualitative 

and 

Depression 

and 

Physical 

activity 

10 Years, English 

language, Journal 

Article 

53st Patients`views of 

physical activity 

as treatment for 

depression: a 

qualitative study                                     
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          Physical activity 

correlates in 

young women 

with depressive 

symptoms: a 

qualitative study 

 


