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Sammanfattning 

Bakgrund: Depression är en vanlig psykisk sjukdom i hela världen. Kvinnor 

har större risk att drabbas än män. Det finns många olika faktorer som kan 

påverka och leda till depression. Behandlingar kan vara antidepressiva 

läkemedel, KBT eller livsförändringar som bland annat fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet kan vara allt som kroppens muskler gör som ökar energiförbrukningen 

hos en person.  

Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelse av fysisk aktivitet vid 

depression. 

Metod: Metoden som valdes att använda var en litteraturstudie med deskriptiv 

design genom att göra en systematisk sökning i databaserna Cinahl, Medline 

och PsycINFO. Artiklarna granskades för att sedan analyseras med integrerad 

analys.  

Resultat: Resultat som framkom i studien var att deltagarna till största del 

upplevde positiva erfarenheter av fysisk aktivitet vid depression. Upplevelser 

som beskrevs var att deras sinnesstämning blev bättre genom att deltagarna 

upplevde att stressen minskade och humöret blev bättre. Tidigare negativa 

erfarenheter kunde bidra till att deltagarna undvek att vara fysisk aktiv.  

Slutsats: Fysisk aktivitet upplevdes vara positivt vid depression. Som 

sjuksköterska kan det vara bra att ha kunskap om hur det upplevs att vara 

fysiskt aktiv vid depression. Sjuksköterskor kan använda sig av detta för att 

motivera patienter till att vara fysiskt aktiva. 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, depression, upplevelser, litteraturstudie.  
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Bakgrund 

 

Depression  

Depression är ett medicinskt tillstånd som ger påverkan på en persons tankar, 

känsloliv, beteende samt den psykiska hälsan (Skärsäter, 2009). Depression är 

en sjukdom som är vanlig över hela världen. Globalt är ca 350 miljoner 

personer drabbade av depression (World Health Organization [WHO], 2016). 

Depression är vanligare hos kvinnor än hos män, kvinnor har drygt 3 gånger 

mer sannolikhet att drabbas av depression än män (Chan et al., 2011). Har en 

person diagnostiserats med depression så har risken ökat med 50 % för att den 

personen ska få depression igen (Skärsäter, 2009). Personer som har en tidig 

debut av depression har 60–70 % större risk för återfall (Socialstyrelsen, 2016). 

Personer med depression tenderar att vara mer fysiskt inaktiva än personer som 

inte har depressiva symtom (Rosqvist et al., 2009).  

 

Faktorer som påverkar depression 

Depression är enligt WHO (2016) resultatet av ett samspel mellan sociala, 

psykologiska och biologiska faktorer. Den fysiska hälsan kan påverka den 

psykiska hälsan samt vice versa. De personer som genomgått omtumlande 

livskriser såsom ofrivillig arbetslöshet eller sorg har lättare att utveckla 

depression (ibid.). Enligt Wisdom och Agnor (2007) kan depression gå i arv, 

men det behöver inte vara biologiskt utan även miljön och hur familjen 

hanterar negativa situationer kan vara faktorer som påverkar. Det kan vara känt 

inom familjen att det finns depression eller så kan den diskussionen komma 

upp när en familjemedlem får en depression. Skärsäter (2009) menar att de 

personer som drabbas av depression ofta har en pressad livssituation. 

Utlösande situationer kan vara sociala såsom problem inom familjen, hård 

arbetsbelastning samt olika livsproblem. Det kan även vara biologiska 

anledningar som förändrade halter av hjärnans signalsubstanser, 

hormonrubbningar eller störningar i olika biorytmer (ibid.). 

 

Symtom och diagnos på depression 

För att fastställa diagnosen depression måste tillståndet varat mer än två 

veckor, med nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje av 

aktiviteter som tidigare varit tillfredsställande (Socialstyrelsen, 2016). Symtom 

som även kan förekomma är förlust av självtillit, skam eller skuldkänslor. Men 

även tanken på döden eller självmord, svårighet att tänka, obeslutsamhet, 

vankelmod, sömnsvårigheter och aptitförändringar. Personen får inte tidigare 

haft några tecken på maniska symtom. Depression kan delas in i olika 

benämningar efter hur diagnoskriterierna uppfylls, lindrig depression kräver 

mindre antal symtom och medelsvår samt svår depression kräver flera symtom 

(ibid). En person som har lindrig depression kan ha vissa svårigheter med till 

exempel ordinarie arbete och sociala aktiviteter (WHO, 2016). Om personen 

har medelsvår depression har den flera symtom och vilka är mer varaktiga än 

en person med lindrig depression. Då finns ofta stora svårigheter med att klara 
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av det vardagliga livet vilket även kan påverka livskvaliteten. Det finns även en 

risk för försämring om depressionen inte behandlas och risken för 

självmordshandlingar ökar allt eftersom depressionen blir värre. En person med 

svår depression har en tydlig symtombild där de flesta av symtomen finns där 

även psykotiska symtom kan uppkomma. Det är en kraftig nedsättning av 

funktionsförmåga och livskvaliteten. Personen har stora svårigheter att klara av 

det dagliga vardagslivet och aktiviteter (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Behandling av depression 

Både vid lindrig till medelsvår depression finns det en risk att tillståndet kan 

försämras och därför är det viktigt med en tidig och aktiv behandling. En 

medelsvår depression kan successivt försämras och leda till självmordsförsök. 

Behandling för en person med lindrig till medelsvår depression kan vara 

kognitiv beteendeterapi eller interpersonell psykoterapi men det kan även 

behandlas med antidepressiva läkemedel. Behandlingen anpassas utifrån hur 

svår depressionen är och sker i samråd med patienten (Socialstyrelsen, 2016). 

När det gäller medelsvår till svår depression kan vårdgivaren erbjuda 

psykologisk behandling som beteendeaktivering och kognitiv beteendeterapi 

men även antidepressiva läkemedel. En övervägning som dock bör göras är de 

negativa effekterna antidepressiva läkemedel kan ge. Psykologisk behandling 

kan ges på individuell samt gruppnivå (WHO, 2016).  

En annan behandling som kan göras vid en svår depression är elektrokonvulsiv 

behandling (ECT). Behandlingen kan vara aktuell när patienten både har eller 

inte har psykotiska symtom. Syftet är att snabbt minska symtomen och lindra 

ett allvarligt tillstånd. Vid ECT bör effekten av ECT följas upp men även 

eventuella biverkningar som kan komma som bland annat är huvudvärk, 

illamående och minnesstörningar. De biverkningar som noteras ska följas upp 

under hela behandlingstiden samt sex månader efter behandlingen avslutats. 

Om depressionen är svår och behandlingsresistent kan även 

läkemedelsbehandling med litium tillsammans med antidepressiva läkemedel 

övervägas (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet innebär alla former av kroppsrörelser som framställs av 

kroppens muskler vilket ger en ökad energiförbrukning (Faskunger, 2013). 

Kroppen har ett behov av att utsättas för belastning och träning för att fungera 

som den ska (Rydholm Hedman, 2009). Det kan vara allt från att gå i trappor 

eller kratta löv till att springa ett maraton (Faskunger, 2013). Fysisk aktivitet 

kan bidra till färre kroniska sjukdomar bättre funktionsförmåga, bättre 

självskattad hälsa, lägre depression och högre self-efficacy förväntningar 

(Chen, Li & Yen, 2015). Varför personer väljer att inte vara fysisk aktiva kan 

bland annat bero på dålig hälsa, rädsla, negativa erfarenheter och en brist på 

kunskap om fysisk aktivitet (Rosqvist et al., 2009). Tidigare forskning visar att 

för män finns ett samband med färre depressiva symtom om de hade en 

regelbundet fysisk aktivitet två till tre gånger i veckan på en hög intensitet med 

en lång varaktighet på mer än 60 minuter. Hos kvinnor var inte behovet lika 

stort där krävdes två till tre gånger i veckan i en måttlig till hög intensitet i mer 

än 20 minuter för att få färre depressiva symtom (Yang et al., 2014). WHO:s 
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(2011) rekommendationer för fysisk aktivitet för en vuxen person i åldern 18–

64 år är minst 150 minuter med en måttlig intensitet under en vecka alternativt 

en fysisk aktivitet på minst 75 minuter med en kraftig intensitet under en vecka 

eller en kombination av de båda. Varje aktivitetstillfälle ska ha minst tio 

minuters varaktighet. För ytterligare hälsofördelar kan tiden ökas med det 

dubbla (ibid.). Människor har blivit mer stillasittande vilket drabbar folkhälsan 

och blir därigenom ett samhällsproblem som kan åtgärdas med fysisk aktivitet 

på recept (FaR) (Rydholm Hedman, 2009).  FaR kan användas både som 

förebyggande och hälsofrämjande åtgärd (Faskunger, 2013). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Sjuksköterskan ska jobba personcentrerat och bedriva en vård som synliggör 

hela personen genom att tillgodose det andliga, existentiella, sociala och 

psykiska behovet i samma utsträckning som de fysiska behoven (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Personcentrerat arbete inom vården handlar om 

att sätta patientens åsikter om patientens egna livssituation, förutsättningar och 

att patienten alltid ska stå i centrum för vården. Patientens berättelse är 

utgångspunkt för en personcentrerad vård. Patientens berättelser och personliga 

syn på sin sjukdom, symtom och vilken inverkan det har på patientens liv, 

fångar patientens lidande i det vardagliga sammanhanget och inte det 

medicinska. Genom att erbjuda patienten att berätta sin berättelse visar 

personalen att patientens känslor, övertygelser och preferenser är en viktig del i 

arbetet. Istället för att fokusera på sjukdomen blir fokuset på personen med 

sjukdomen vilka behov och resurser den har. Det gäller att skapa en gemensam 

förståelse av sjukdomen genom att lyssna, berätta, lära och dela erfarenheter 

mellan personalen och patienten för att gemensamt kunna planera vården. 

Vårdteamet inklusive patienten ska anpassa vården utefter patientens livsstil, 

preferenser, övertygelser, värderingar och hälsofrågor. Som vårdpersonal är det 

viktigt att dokumentera vad patienten berättar vilka övertygelser och 

värderingar den har. Det är även bra att dokumentera hur engagerad patienten 

är i sin egna vård samt till vilken grad den vill vara med och fatta beslut. 

Personcentrerad vård handlar om att få en bra relation till patienten och utbyta 

information, ge möjlighet till gemensamma överläggningar och dela 

beslutfattandet (Ekman et al., 2011). Att arbeta personcentrerat innebär att 

respektera och bekräfta patientens egna upplevelser och tolkningar av sin 

sjukdom och ohälsa. Utefter patientens syn ska sjuksköterskan kunna skapa 

tolkningar för att främja hälsan utifrån patienten syn på hälsa. Patientens egna 

perspektiv ska alltså ha likvärdig betydelse som det professionella perspektivet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Problemformulering 
Depression är en vanligt förekommande sjukdom runt om i världen. Kvinnor är 

mer dabbade än män. Det finns många olika anledningar till att en person får 

en depression. Det kan bland annat vara en jobbig situation på arbetet eller i 

hemmet. Fysisk aktivitet har en god effekt på stora delar av kroppen och även 

vid psykisk ohälsa. Trots det är personer med depression oftare mindre fysisk 

aktiva än de som inte är deprimerade. Tidigare forskning visar att fysisk 
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aktivitet har en positiv effekt på depression. För att kunna motivera patienter 

till fysisk aktivitet är det av vikt för sjuksköterskan att ha kunskap om 

patientens egna upplevelser av fysisk aktivitet.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelse av fysisk aktivitet vid 

depression. 

 

Metod 
 

Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design valdes för att besvara syftet i studien. 

En litteraturstudie innebär enligt Kristensson (2014) att systematisk söka, 

kritiskt granska för att senare sammanställa tidigare forskning inom det valda 

området.   

 

Sökstrategi  

För att systematiskt söka fram tidigare forskning inom ämnet valdes 

databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. Sökorden identifierades genom de 

meningsbärande orden i syftet och översattes till physical activity, depression 

och experience. Physical activity och depression söktes fram via MESH, 

experience översattes manuellt. Synonymer till sökorden söktes fram via 

MESH och Cinahl headings samt delades därefter in i tre olika sökblock (se 

Tabell 1). Experience söktes både som ämnesord och som fritext med en 

trunkering (*) för att få en bredare sökning. Inom de olika sökblocken 

användes först booleska operatorn OR. Därefter preciserades sökningen genom 

att kombinera de olika sökblocken med AND (se Billaga 1). Begräsningar som 

användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska inom tidsförloppet 

år 2007–2017 och att de var vetenskapligt granskade (peer-reviwed). I Medline 

användes inte peer-reviwed då alla artiklar i den databasen är vetenskapligt 

granskade. Det valdes även att göra en manuell sökning genom att kontrollera i 

samtliga av de valda artiklars referenslista för att undersöka om det fanns fler 

relevanta artiklar inom ämnet. Den manuella sökningen resulterade i en artikel 

som kunde användas till studien. 

Tabell 1 sökord i de olika sökblocken och databaserna. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Cinahl + Physical activity 

(MH)  

Motor activity 

(MH) 

Exercise (MH) 

Depression (MH) 

Dysthymic 

Disorder (MH) 

Depressive 

Disorder, Major 

(MH) 

Life Experiences 

(MH) 

Patient Attitudes 

(MH) 

Experience* 

Life experience* 

Patient attitude* 
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Medline Motor activity 

(MH) 

Exercise (MH) 

Depression (MH) 

Dysthymic 

Disorder (MH) 

Depressive 

Disorder, Major 

(MH) 

Life Change 

Events (MH) 

Attitude (MH) 

Experience* 

Life experience* 

Patient attitude* 

PsycINFO Physical activity 

(DE)  

Exercise (DE) 

Depression 

(Emotion) (DE) 

Dysthymic 

Disorder (DE) 

 

Life Experiences 

(DE) 

Experience* 

Life experience* 

Patient attitude* 

*= fritextsökning 

 

Urval 

För att inkludera artiklar i studien skulle de svara mot syftet. Artiklarna skulle 

därmed vara originalartiklar och handla om hur vuxna patienter upplevde 

fysisk aktivitet vid depression. Artiklarna kunde vara både kvalitativa och 

kvantitativa. Exklusionskriterier var artiklar som beskrev hur vårdpersonal 

upplevde att fysisk aktivet påverkade patienter med depression, artiklar som 

handlade om barn och litteraturreviewer.  

Urvalet gjordes i fyra olika urvalsteg. Resultatet av sökningarna gav 279 

artiklar. Under det första urvalet lästes titlarna på alla artiklar, de titlar som inte 

verkade svarade mot syftet valdes bort. I andra urvalet kvarstod 19 artiklar 

efter att dubbletter rensades bort och abstracten lästes. I det tredje urvalet lästes 

artiklarna i fulltext vilket var 14 artiklar. Slutligen i urval fyra var det åtta 

artiklar som ansågs svara mot syftet.  

 

Granskning 

För att granska de nio utvalda artiklarna som svarade på syftet användes 

Forsberg och Wengström (2016) granskningsmallar. Granskningen gjordes 

utifrån granskningsmallarna som följdes till sin helhet men med ett fokus på 

artiklarnas syfte, urvalsgrupp, metod och resultatet. Efter granskningen 

bedömdes samtliga uppnå god kvalitet och inkluderades. Under granskningen 

gjordes även en artikelmatris (se bilaga 2).  

.  

Analys 

Efter att artiklarna granskats och deras vetenskapliga kvalitet bedömts valdes 

en integrerad analys som analysmetod. En integrerad analys beskriver 

Kristensson (2014) är att i olika steg sammanställa och presentera resultat på 

ett överskådligt sätt(ibid). I det första steget lästes samtliga artiklar i sin helhet 

för att kunna identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Det andra 

steget innebar att identifiera kategorier som sammanfattade resultatet från de 

artiklar som liknade varandra. I det slutgiltiga steget sammanställdes resultaten 

under de kategorier som bildats. Det bildades två kategorier med fyra 

subkategorier (se tabell 2).   
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Forskningsetiska övervägande 
För att få genomföra en medicinsk forskning så krävs ett etiskt formellt 

tillstånd. I Sverige sker det genom etiska prövningsnämnd (Kristensson, 2014). 

Forskningen godkänns endast om den utförs med respekt för människovärdet. 

Mänskliga rättigheter och grundläggande frihet ska vara med i åtanke vid en 

etisk prövning. Forskningen får endast godkännas om de risker som kan hända 

för de personer som deltar under forskningen kan vägas upp mot det 

vetenskapliga värdet av utförandet (SFS 2003:460). De deltagare som deltar i 

studien ska delta av fri vilja, och ges möjlighet att avbryta sitt deltagande när 

som helst utan att behöva ge någon anledning varför de väljer att avbryta. 

Deltagarna ska ge ett informerat samtycke innan de får delta, helst ska detta 

vara skriftligt (Kristensson, 2014). I en litteraturstudie ska alla resultat 

presenteras även om det inte stödjer författarens teori. Det är oetiskt att endast 

ta med sådant som stödjer författarens teori (Forsberg och Wengström, 2016). 

Därför presenteras resultat som framkommer i studien utan författarens egna 

uppfattningar. Sju av artiklarna var etiskt godkända, en diskuterade etiska 

överväganden i texten och en artikel var publicerad i en tidskrift som granskar 

dem etisk innan de publiceras.  

 

Resultat 
I litteraturstudien ingick nio vetenskapliga studier fyra kvalitativa och fem 

kvantitativa. Studierna som ingick i litteraturstudien har utförts i Australien 

(n=2), England (n=3), USA (n=1), Belgien (n=1), Tyskland (n=1) och Kroatien 

(n=1). Resultaten som har sammanställts från studierna presenteras under två 

kategorier samt fyra subkategorier (se tabell 2).  

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Positiva upplevelser Påverkan av fysisk aktivitet på sinnesstämning 

Påverkan av motivation till fysisk aktivitet 

Negativa upplevelser Tidigare negativa erfarenheter av fysisk aktivitet 

Hinder i nutid för fysisk aktivitet 

 

 

Positiva upplevelser  
 

Påverkan av fysisk aktivitet på sinnesstämningen  
Många av deltagarna hade det gemensamt att de upplevde att fysisk aktivitet 

hade en positiv effekt på depressionen (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; 

Cole, 2010; Mata et al., 2012; Pibernik-Okanović et al., 2015; Searle et al., 

2011; Searle et al., 2014; Wynaden, Barr, Omari & Fulton, 2012). Genom 

fysisk aktivitet upplevde deltagarna en minskad och mer hanterbar stress. De 

upplevde också att humöret förändrades till det bättre efter att ha varit fysiskt 

aktiva (Azar et al., 2010; Wynaden et al., 2012). Även deltagarna i Searle et al. 

(2011) upplevde en förbättring av humöret. Genom att ägna sig åt fysiska 

aktiviteter fick deltagarna en distraktion från de negativa tankarna och 

förbättrade sitt positiva tänkande.  
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Fysisk aktivitet upplevdes ha hälsobringande egenskaper och förbättrade den 

hälsorelaterade livskvaliteten. Sinnesstämningen påverkades också av att 

deltagarna kände sig nöjda över vad de presterade (Cole, 2010; Pibernik-

Okanović et al., 2015). Fysisk aktivitet innebar att deltagarna fick en ökad 

medvetenhet om faktorer som förvärrade depressionen. Det skapade också 

positiva effekter för deltagarna genom att skapa mening i livet och en känsla av 

att det fanns möjlighet till en framtid trots det aktuella sjukdomstillståndet. 

Depressionen sågs inte längre som en fiende (Searle et al., 2014). För 

deltagarna innebar fysisk aktivitet att symptomen minskade och det skedde en 

förbättring av det psykiska måendet. (Pibernik-Okanović et al., 2015; Wynaden 

et al., 2012).  

 

Deltagarna upplevde förbättrad koncentration genom att delta i fysisk aktivitet 

(Wynaden et al., 2012). Deltagarna i Searle et al. (2011) studie beskrev en 

känsla av eufori och ökade energinivåer som en effekt av fysisk aktivitet. 

Ytterligare positiva upplevelser på sinnesstämningen var ökat självförtroende 

och förbättrad självkänsla, förbättrat socialt kontaktnät och ökad social 

samvaro samt en bättre struktur i det dagliga livet (Searle et al., 2011; 

Wynaden et al., 2012). De deltagare som var diagnostiserade med depression 

upplevde en markant förbättring i positiva erfarenheter per minut de var fysiskt 

aktiva jämfört med deltagare som inte diagnostiserats med depression. 

Skillnaden i positiva upplevelser mellan fysiskt aktiva och inaktiva dagar var 

störst hos personer med depressiv sjukdom. Personer med depression upplever 

en generell förbättring av sitt mående genom fysisk aktivitet (Mata et al., 

2012).  

 

Påverkan av motivation till fysisk aktivitet 

Deltagare som varit fysiskt aktiva i sin ungdom och haft stöd för deltagandet i 

fysisk aktivitet av den egna familjen tenderade att också ha ett mönster av 

högre fysisk aktivitet längre fram i livet (Azar et al., 2010). Deltagarna 

upplevde att ett aktivt stöd i att planera och strukturera den fysiska aktiviteten 

och formulera mål kunde bidra till en positiv påverkan. Flera deltagare fortsatte 

att utöva fysisk aktivitet utan uppehåll (Searle et al., 2014).  

 

Ett träningsprogram bidrog till att personerna ansåg att det var roligare att 

utöva fysisk aktivitet (Wynaden et al., 2012). Deltagarna upplevde även att 

antidepressiva läkemedel kunde ha en påverkan vad gäller fysisk aktivitet. 

Medicinering påverkade personer till att bli motiverade till att komma igång 

med fysisk aktivitet och sedan bibehålla den fysiska aktivitet som de kommit 

igång med (Searle et al., 2011). Deltagarna upplevde även att sömncykeln och 

inställningen till föda förbättrades genom att delta i fysisk aktivitet (Searle et 

al., 2011). Den egna vikten var också en faktor som spelade in för deltagarna, 

genom fysisk aktivitet skapades en känsla av kontroll över sin vikt (Azar et al., 

2010; Searle et al., 2011). 
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Negativa upplevelser 
 

Tidigare negativa erfarenheter av fysisk aktivitet  

Personer med depression tenderade att vara mindre benägna till fysisk aktivitet 

(Pomp, Fleig, Schwarzer & Lippke, 2012). Ett hinder till fysisk aktivitet som 

deltagare nämnde var hur personerna upplevde fysiska aktivitet i ungdomen. 

Fysiskt inaktiva familjer eller familj som inte uppmuntrade till fysisk aktivitet 

bidrog till nuvarande fysiska inaktivitet (Azar et al., 2010). Även tidigare 

negativa erfarenheter av fysisk aktivitet kunde vara avgörande till att inte vara 

fysisk aktiva (Azar et al., 2010; Pomp et al., 2012). Avsaknaden av motivation 

till fysisk aktivitet kunde vara en orsak till att fysisk aktivitet undveks (Knapen 

et al., 2007; Pomp et al., 2012; Searle et al., 2011). Om deltagarna saknade 

motivation till fysisk aktivitet blev det svårare att komma igång och vara 

fysiskt aktiv. Deltagarna nämnde även att fysisk inaktivitet kunde bero på 

allmän trötthet och att de är för trötta för att orka utöva någon form av fysisk 

aktivitet (Knapen et al., 2007; Searle et al., 2011). 

 

Hinder i nutid för fysisk aktivitet 
Avsaknaden av motivation till fysisk aktivitet kunde vara en orsak till att fysisk 

aktivitet undveks (Knapen et al., 2007; Pomp et al., 2012; Searle et al., 2011). 

Om deltagarna saknade motivation till fysisk aktivitet blev det svårare att 

komma igång och vara fysiskt aktiv. Deltagarna nämnde även att fysisk 

inaktivitet kunde bero på allmän trötthet och att de är för trötta för att orka 

utöva någon form av fysisk aktivitet (Knapen et al., 2007; Searle et al., 2011). 

 

Att ta sig tid till att vara fysisk aktiv och få tiden att räcka till upplevdes som 

ett problem och därmed ett hinder för att utöva fysisk aktivitet (Cole, 2010). 

Brist på självförtroende upplevdes vara ännu ett hinder för fysisk aktivitet 

(Knapen et al., 2007; Searle et al., 2011). Självförtroendet sjönk i takt med att 

depressionen förvärrades och genom det sjunkande självförtroendet minskas 

därför även den fysiska aktiviteten och motivationen, det blev en ond cirkel 

som bara förvärrades (Knapen et al., 2007). 

 

Ibland upplevde deltagarna att depressionen förhindrade njutningen och 

tillfredställelsen av fysisk aktivitet (Cole, 2010). Några upplevde fysisk 

aktivitet som tråkigt och att de kände sig sämre av fysisk aktivitet (Wynaden et 

al., 2012). Deltagare med en mildare grad av depression upplevde ingen 

förbättring av sitt emotionella mående genom fysisk aktivitet (Pibernik-

Okanović et al., 2015). 

 

Resultatsammanfattning 
Upplevelserna som beskrevs av fysisk aktivitet var till största del positiva. 

Fysisk aktivitet stärkte självförtroende och självkänsla, känslan av stress 

minskade, humöret blev bättre och de depressiva symtomen minskade. 

Faktorer som kunde motivera deprimerade personer till fysisk aktivitet var 
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bland annat hur deras familj sett på fysisk aktivitet i deras ungdom. Om de 

hade någon i sin omgivning som kunde motivera dem till fysisk aktivitet eller 

hade någon form av träningsprogram. Även antidepressiva läkemedel 

påverkade personerna till att bli motiverade till fysisk aktivitet. Det fanns även 

några negativa upplevelser av fysisk aktivitet. Ibland kunde depressionen 

hindra tillfredställelse och njutning, några upplevde det tråkigt och att de 

mådde sämre av fysisk aktivitet. De med mildare depression upplevde att 

fysisk aktivitet inte förbättrade deras emotionella känslor. Hinder till fysisk 

aktivitet var bland annat avsaknaden av energi, lågt självförtroende, bristen på 

tid, negativa erfarenheter tidigare i livet och motivation. 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion  

För att svara på syftet valdes en litteraturstudie med systematisk sökning då 

Kristensson (2014) beskriver att det är det bästa sättet att få en bredd på arbetet 

och hitta relevanta studier inom ämnet. För att svara på syftet hade även en 

empirisk intervjustudie kunnat gjorts men då författaren var begränsad och inte 

fick intervjua patienter var det en omöjlighet.  

Databaser som valdes att användas i studien var Cinahl, Medline och 

PsycINFO. De databaserna innehåller omvårdnadsvetenskap och var därför 

relevanta inom ämnet. PsycINFO handlade även om psykologi vilket var 

relevant eftersom studien handla om en psykiatrisk sjukdom (Forsberg & 

Wengström, 2016). Att använda sig av flera databaser som har 

omvårdnadsfokus kan stärka arbetets validitet/trovärdighet eftersom det ökar 

chansen att hitta relevanta studier (Henricson, 2012). 

Begräsningen av publicerings år valdes att göras till år 2007–2017 för att få 

nyare forskning, då vetenskapliga artiklar är en färskvara (Forsberg & 

Wengström, 2016). Åtta av artiklarna i resultatet är publicerade inom de 

senaste sju åren vilket ger den nyaste forskningen inom ämnet. En nackdel till 

begräsning på år kan vara att äldre artiklar som kan ha varit användbara 

försvann. Peer-reviewed användes som en begränsning för att få bra 

vetenskaplig kvalitet på omvårdnadsforskningen som söktes fram. Artiklarna 

var även begränsade till endast de med engelsk text för att språket skulle kunna 

vara förståeligt för författaren vilket kan ha tagit bort forskning på annat språk 

som hade varit relevant till studien.  

Eftersom syftet var att beskriva patienters upplevelser anses det lämpligt enligt 

Forsberg och Wengström (2016) att använda kvalitativa studier när upplevelser 

ska beskrivas. Då databaserna inte genererade ett stort antal träffar valdes det 

att inkludera studier med kvantitativa ansats.  

Det valdes även att göra en manuell sökning för att få ett bredare resultat. 

Kristensson (2014) beskriver att snowballing kan användas som en manuell 

sökning vilket innebär att hitta ny litteratur via referenslistor.  
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En artikel som inkluderades i litteraturstudien (Wynaden, et al., 2012) hade inte 

depression som fokus utan psykotisk sjukdom eller andra ospecificerade 

psykiska sjukdomar vilket bland annat kan vara depression. Socialstyrelsen 

(2016) menar att vid en svår depression kan psykotiska symtom även 

uppkomma, som vanföreställningar eller hallucinationer. Därför valdes artikeln 

att inkluderas då psykotiska sjukdomar och depression kan vara förknippade.  

För att granska artiklarna användes granskningsmallar av Forsberg och 

Wengström (2016) för kvalitativ och kvantitativ metod. Artiklarna granskades 

och bedömdes vara av god kvalitet. Trovärdighet och tillförlitlighet i en 

litteraturstudie stärks enligt Forsberg och Wengström (2016) om artiklar med 

god kvalitet inkluderas. Under granskningen kontrollerades även att artiklarna 

hade etiskt tillstånd eller att etiska överväganden framgick. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) ska en litteraturstudie endast innehålla artiklar som har fått 

etiskt tillstånd eller övervägt etiska aspekter noggrant. Vidare ska författaren 

för en litteraturstudie ta med allt som framkommer i resultaten och inte bara ta 

med det som passar efter författarens egna åsikter (ibid). En svaghet studien 

har är att författaren granskade artiklarna själv, vilket kan ha resulterat till att 

artiklar bedömts ha bättre kvalitet än vad de egentligen har.  

För att bearbeta och analysera resultatet i artiklarnas data användes integrerad 

analys. Enligt Kristensson (2014) är en integrerad analys en bra metod att 

använda vid lite erfarenhet av forskning. Forsberg och Wengström (2016) 

menar att det finns en risk att författarens egna förståelse kan påverka 

analysprocessen. Under hela processen har utgångspunkten varit att analysera 

artiklarna så objektivt som möjligt. Eftersom författaren ensam analyserade 

studierna kan analysen ha blivit påverkad lättare av egna erfarenheter då det 

inte fanns någon att diskutera med vilket kan vara en svaghet för studien.  

Det var inte någon studie som var gjord i Sverige. De artiklar resultatet bygger 

på är genomförda i länder inom och utanför Europa. Då upplevelserna beskrevs 

vara detsamma i de olika länderna skulle de då kunna generaliseras till Sverige. 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxna patienters upplevelser av 

fysisk aktivitet vid depression. I resultatet framkom att fysisk aktivitet 

upplevdes till största del ha positiv påverkan på deltagarnas depression.  

Det framkom att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på sinnesstämningen 

genom att deltagarna upplevde att stressen minskade, de fick en distraktion från 

negativa tankar och de fick förbättrat humör. Liknande resultat framkom även i 

Pelmer (2005) studie som visade att fysisk aktivitet vid depression minskade de 

depressiva symtomen, stressen minskade och de fick en distraktion av negativa 

tankar. Vidare kan även Peluso och Guerra de Andrade (2005) styrka att 

sinnesstämningen förbättrades av fysisk aktivitet. Deltagarna upplevde att de 

fick ett bättre humör, distraktion från annat och en förbättrad självkänsla av att 

vara fysisk aktiv.  

Resultatet visade även att motivationen till fysisk aktivitet påverkade om 

deltagarna var fysiskt aktiva eller inte. Att ha någon som var med och 

planerade deras fysiska aktivitet upplevdes underlätta genomförandet av fysisk 

aktivitet. Även ett träningsprogram upplevdes underlätta att genomföra fysisk 

aktivitet. Liknande resultat visade en nyligen publicerad studie av Danielsson, 
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Kihlbom och Rosberg (2016) där deltagarna upplevde att det var ett stöd att 

veta att de hade någon som väntade på dem för fysisk aktivitet. De ansåg även 

att färdiga program förberedde dem att fortsätta vara fysiskt aktiva även 

utanför den organiserade träningen.  

I litteraturstudien framkom att tidigare negativa erfarenheter till fysisk aktivitet 

kunde vara en bidragande orsak till att deltagarna valde att vara fysisk inaktiva. 

Det kan styrkas av Rosqvist et al. (2009) att tidigare negativa erfarenheter kan 

påverka personer till att vara fysiskt inaktiva.  

Resultatet visade att det fanns nutida hinder för fysisk aktivitet. Vad som bland 

annat uppgavs som hinder var att det fanns ont om tid till att vara fysisk aktiv 

men även att det kunde vara tråkigt att vara fysisk aktiv. Även deltagare i 

Danielsson et al. (2016) studie upplevde den fysiska aktiviteten som tråkig.    

I resultatet framkom inte någon genusskillnad på upplevelserna mellan män 

och kvinnor. Samtliga artiklar förutom en inkluderade både män och kvinnor, 

men i de studier där det framkom antalet män och kvinnor som deltog i 

studierna var kvinnor överrepresenterade. Vilket kan förklaras med Chan et al. 

(2011) studie som menar att kvinnor har större risk att drabbas av depression 

än vad män har. Därför det var fler kvinnor än män i studierna. Det framkom 

inte heller någon information om det var skillnad i mängden fysisk aktivitet 

som utfördes mellan män och kvinnor. Yang et al. (2014) studie kom fram till 

att kvinnor behöver mindre fysisk aktivitet än vad män behöver för att minska 

depressionen. Vilket inte någon av studierna i resultatet nämnde något om.  

En sjuksköterska ska arbeta med personcentrerad omvårdnad och därför arbeta 

med att synliggöra patienten och anpassa vården efter patientens behov 

(Socialstyrelsen, 2016). Personcentrerad omvårdnad handlar om att skapa en 

gemensam förståelse för sjukdomen mellan både patient och personal. Vården 

ska anpassas utefter patientens önskemål (Ekman et al., 2011). Genom 

kunskapen som framkommit i resultatet kan en sjuksköterska koppla de 

fördelar som kommer av fysisk aktivitet med att motivera patienten till en mer 

fysiskt aktiv vardag. När en sjuksköterska arbetar med personcentrerad 

omvårdnad respekteras även de etiska koderna. Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) menar i sina etiska koder för sjuksköterskor att sjuksköterskan ska 

främja patienters rättighet, värderingar och trosuppfattningar. Patienten har rätt 

till information om vården för att kunna ge samtycke till att vården genomförs. 

En sjuksköterska ska visa respekt, medkänsla, trovärdighet, integritet och 

kunna lyssna på andra (ibid). Genom att berätta hur andra patienter upplevt 

fysisk aktivitet vid depression och lyssna på vad patienten vill uppnå med 

vården kan både de etiska koderna och den personcentrerade vården komma till 

användning.  

Enligt Sverige psykologförbund (2012) är depression en psykisk sjukdom som 

kan ge långvarig sjukskrivning. Psykisk ohälsa står för ca 30 % av alla 

sjukskrivningar. Den totala kostnaden för en episod med depression för en 

person kan uppgå upp till 51 000 kronor med sjukskrivningar, behandlingar 

samt läkemedel. Mammen och Faulkner (2013) kom fram till att fysisk 

aktivitet kan förebygga att depression återkommer. En reflektion är om det går 

att minska kostnaderna något genom att rekommendera fysisk aktivitet istället 

eller i kombination med läkemedel. Kostnader kan även kanske minskas om ett 
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förbyggande arbete mot depression och om råd till fysisk aktivitet ges till 

patienter som har en risk för depression. 

 

Slutsatser 
Syftet med studien var att få beskriva vuxna patienters upplevelse av fysisk 

aktivitet är vid depression. Resultatet visade att fysisk aktivitet till stor del 

upplevs ha en positiv påverkan på depressionen. Symtom på depression 

minskade, de kunde koncentrera sig mer och deltagarna upplevde sig ha ett 

bättre humör. Att ha någon som fanns tillgänglig att planera deras fysiska 

aktivitet kunde motivera personerna till att vara fysiskt aktiva. Tidigare 

negativa erfarenheter kunde göra så fysisk aktivitet undveks. Brist på tid och 

motivation kunde också påverka personerna till att vara fysiskt inaktiva. 

 

Klinisk nytta/fortsatt forskning  
En sjuksköterska ska arbeta personcentrerat och kan därför använda 

informationen för att motivera patienter till fysisk aktivitet och på så sätt 

eventuellt minska samhällskostnader på läkemedel och långa sjukskrivningar. 

Genom att veta hur andra personer med depression upplevt att vara fysisk 

aktiva kan det användas för att motivera andra patienter. Det behövs dock mer 

forskning kring ämnet för att få en djupare förståelse om vilka aktiviteter som 

kan ge bäst upplevelse. Mer forskning behövs även om vilka skillnader män 

och kvinnor upplever fysisk aktivitet.  
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Bilaga 1 Sökmatris 

Databas  Sökord  Resultat 

av 

sökningen  

Urval 1  Urval 2  Urval 3 Urval 4 

Cinahl+ 

2017-01-23 

Kl: 12:30 

1.  

(MH "Exercise") 

OR (MH 

"Physical 

Activity")  

56,999     

 2. (MH "Motor 

Activity")  

9,479     

 3. S1 OR S2 65,702     

 4.  

(MH 

"Depression") OR 

(MH "Dysthymic 

Disorder")  

73,240     

 5.  

(MH "Depressive 

Disorder, Major") 

8     

 6. S4 OR S5 73,241     

 7. (MH "Patient 

Attitudes") 

29,728     

 8. (MH "Life 

Experiences") 

15,267     

 9.  

Experience*  

244,185     

 10.  

Life experience*  

52,485     

 11.  

patient attitude*  

84,840     

 12. S7 OR S8 OR 

S9 OR S10 OR 

S11 

310,206     

 11. S3 AND S6 

AND S12 

Peer Reviewed; 

English 

Language; 

Published Date: 

20070101-

20171231 

130 130 9 7 6 

 



 
 

Databas  Sökord  Resultat 

av 

sökningen  

Urval 1  Urval 2  Urval 3 Urval 4 

Medline 

2017-01-23 

Kl: 12:30 

1. 

(MH "Motor 

Activity") OR 

(MH "Exercise")  

162,064     

 2.  

(MH 

"Depression")  

89,476     

 3.  

(MH "Depressive 

Disorder, Major") 

OR (MH 

"Dysthymic 

Disorder")  

23,274     

 4. S2 OR S3 111,109     

 5. (MH "Life 

Change Events") 

20,575     

 6. (MH 

"Attitude") 

9,238     

 7.  

Experience*  

837,772     

 8.  

Life experience*  

94,571     

 9.  

patient attitude*  

100,447     

 10. S5 OR S6 OR 

S7 OR S8 OR S9 

939,137     

 11. S1 AND S4 

AND S10 English 

Language; 

Published Date: 

20070101-

20171231 

137 137 8(4) 6 2 

(4) = de var dubbletter och rensades bort  

Databas  Sökord  Resultat av 

sökningen  
Urval 1  Urval 2  Urval 3 Urval 4 

PsycINFO 

2017-01-23 

Kl: 12:30 

1. DE "Physical 

Activity" OR DE 

"Exercise"  

32,563     



 
 

 2.  

DE "Depression 

(Emotion)"  

23,288     

 3.  

DE "Dysthymic 

Disorder"  

1,914     

 4. S2 OR S3 25,153     

 5. DE "Life 

Experiences" 

22,447     

 6.  

Experience*  

552,032     

 7.  

Life experience* 

129,645     

 8.  

patient attitude*  

70,365     

 9. S5 OR S6 OR 

S7 OR S8 

605,162     

 10.  

S1 AND S4 AND 

S9 Peer 

Reviewed; 

English 

Language; 

Published Date: 

20070101-

20171231 

12 12 2 1 0 

 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 1(9)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Azar, D., Ball, K., Salmon, 

J., & Cleland, V. J. (2010). 

Physical activity correlates 

in young women with 

depressive symptoms: a 

qualitative study. 

International Journal of 

Behavioral Nutrition & 

Physical Activity, 7(3), 11-x. 

doi:10.1186/1479-5868-7-3 

Land: Australien    

 

Syftet med 

studien var att 

sammanställa 

djupgående 

information om 

effekten av fysisk 

aktivitet bland 

unga kvinnor, 

både med och 

utan depressiva 

symtom.  

Design: Kvalitativ studie, deskriptiv design 

Inklusionskriterier: Kvinna mellan 18–30 år, och 

inte gravid under tillfället. Hälften av deltagarna 

skulle även har depression.   

Exklusionskriterier: Gravida.  

Urvalsförfarande: Information om studien 

lämnades till flera campus i Australien.     

Urval: snöbollsurval, 40 deltagare totalt 20 med 

depressiva symtom 20 utan depressiva symtom 

(kontrollgrupp). Kvinnor mellan 18 – 30 år.  

Datainsmaling: Semistrukturerade interjuver  

Analysmetod: Tematisk analys 

Styrkor: Studiegrupp 

med en kontrollgrupp.  

Citat från intervjuerna.  

Svagheter:  Få 

inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. 

De som hade depressiva symtom 

upplevde att under sin ungdom fanns 

inte uppmuntran till fysisk aktivitet 

inom familjen. De kunde även ha varit 

med om negativa upplevelser vid fysisk 

aktivitet. När de kvinnorna med 

depressiva symtom var fysiskt aktiva 

upplevde de att stressen minskade och 

de kände sig gladare.  

 

 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 2(9)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Cole, F. (2010). Physical activity for 

its mental health benefits: 

conceptualising participation within 

the Model of Human Occupation. 

British Journal of Occupational 

Therapy, 73(12), 607-615. doi: 

10.4276/030802210X12918167234280 

Land: England  

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilka hinder samt 

vad det fanns för 

stöd som personer 

med depression 

och/eller ångest 

upplever när de 

försöker delta i 

fysiska aktiviteter.  

Design: Kvalitativ, explorativ design 

Inklusionskriterier: Mild eller måttlig depression 

Exklusionskriterier: Komplexa psykiska problem, 

fysiska förhållanden som utesluter deltagande och 

de som var kända för forskaren 

Urvalsförfarande: Patienter inom psykiatrisk vård 

som var intresserade av fysisk aktivitet.  

Urval: 14 personer passade in och tillfrågades 

varav 7 valde att delta.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

interjuver.  

Analysmetod: Innehållsanalys   

 

 

Styrkor: Många citat från 

intervjuerna.  

Svaghet:  Kön och ålder 

framkom inte.  

Att få tiden att räcka till fysisk 

aktivitet upplevdes vara ett 

problem. De upplevde 

tillfredställelse, att de mådde 

bättre under och efter fysisk 

aktivitet samt att det gav 

hälsobringande egenskaper. 

Ibland upplevde de att 

depressionen kunde förhindra 

njutningen och tillfredställelsen 

av fysisk aktivitet.  

 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 3(9)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Knapen, J., Vermeersch, J., 

Van Coppenolle, H., Cuykx, 

V., Pieters, G., & Peuskens, J. 

(2007). The physical self-

concept in patients with 

depressive and anxiety 

disorders. International 

Journal of Therapy & 

Rehabilitation, 14(1), 30-35.  

Land: Belgien 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilka psykologiska 

och fysiska 

variabler som kan 

förklara den låga 

nivån av fysisk 

självuppfattning 

hos personer med 

depression och/eller 

ångeststörningar. 

Design: Kvantitativ, tvärsnittsstudie (icke experimentell 

design) 

Inklusionskriterier: ångeststörningar, såsom 

generaliserad 

ångeststörning, panikstörning, posttraumatiskt 

stressyndrom och/eller depression.  

Exklutionskriterier: Psykos 

Urvalsförfarande: Inlagda på tre olika psykiatriska 

avdelningar. 

Urval: 67 män median 35, 8 år SD 9,5 år, 124 kvinnor 

median 32,4 år SD 10,3 år. 

Datainsamling: Olika självskattningsskalor. 

Analysmetod: Statistisk analys   

  

Styrkor: 

Informerar om 

bortfall.  

Svagheter: Litet 

resultat, resultat 

och diskussion går 

ihop. Designen 

otydlig.  

Självförtroendet sjönk i takt med att 

depressionen ökade. Förlust av 

självförtroende ger en undvikande 

effekt till fysisk aktivitet. Brist på 

motivation, 

självförbättringsstrategier, 

underskott på energi och allmän 

trötthet var hinder som motverkar 

fysisk aktivitet.  

  



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 4(9)  

Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Mata, J., Thompson, R. 

J., Jaeggi, S. M., 

Buschkuehl, M., 

Jonides, J., & Gotlib, I. 

H. (2012). Walk on the 

Bright Side: Physical 

Activity and Affect in 

Major Depressive 

Disorder. Journal of 

Abnormal Psychology, 

121(2), 297-308. doi: 

10.1037/a0023533 

Land: USA 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

självinitierad daglig 

fysisk aktivitet har en 

positiv och negativ 

inverkan på 

deprimerade personer 

i jämförelse med 

friska kontroller. 

Design: Kvantitativ, icke experimentell design  

Inklusionskriterier: Framkom ej. Exklusionskriterier: Mätte 

kriterier för bipolär sjukdom, psykotiska störningar eller 

substansberoende under de senaste 6 månaderna. Kontrollgruppen 

skulle inte ha haft eller ha depression eller någon annan psykisk 

störning och ha BDI poäng på 9 eller lägre. Urvalsförförande: 

Samhällen runt två universitet, annons på nätet och via lokal 

tidning. Urval: 106 deltagare 74 kvinnor och 32 män., varav 53 

(38 kvinnor och 15 män) hade depression sedan en kontrollgrupp 

på 53 (36 kvinnor och 17 män) Ålder framkom ej. Datainsamling: 

Strukturerade kliniska interjuver samt enkäter. Analysmetod: 

Statisk analys 

Styrkor: Redovisar 

hur deltagare valdes 

bort från studien.   

Svagheter: Ålder 

framkom inte. 

Inklusionskriterier 

framkom inte.  

Deltagare med depression 

en ökning av positiva 

erfarenheter för varje 

MET-minut 

(energiförbruknings 

minut). Skillnader mellan 

positiva upplevelser 

mellan aktiva och 

inaktiva dagar var störres 

hos de med depression.   

 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 5(9)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Pibernik-Okanović, M., Hermanns, 

N., Ajduković, D., Kos, J., Prašek, 

M., Šekerija, M., & Lovrenčić, M. 

(2015). Does treatment of 

subsyndromal depression improve 

depression-related and diabetes-

related outcomes? A randomised 

controlled comparison of 

psychoeducation, physical exercise 

and enhanced treatment as usual. 

Trials, 16(1), 1-13. doi: 

10.1186/s13063-015-0833-8 

Land: Kroatien 

 

Syftet med denna studie var 

avgöra effektivt av 

psykologisk utbildning och 

fysisk träning är, i jämförelse 

med den sedvanliga 

behandlingen för depressiva 

symptom, diabetes utmatning 

och självkontroll, och 

livskvalitén samt metabolisk 

kontroll typ 2 diabetes 

patienter med subsyndromal 

depression har.   

Design: Kvantitativ, experimentell design 

Inklusionskriterier: diabetes typ 2 i minst 1 år, mellan 

18–65 år, haft minst 1 medicinsk kontroll under det 

senaste året och screenats positivt för depression. 

Exklusionskriterier: egentlig depression, dystmi, 

avancerade diabeteskomplikationer 

Urvalsförfarande: Klinik i Zagreb för diabetes utdrag 

från deras patientregister Urval: 209 deltagare varav 179 

fullföljde alla bedömningar. 113 av de 209 deltagarna var 

kvinnor.  

Datainsamling: Frågeformulär. 

Analysmetod: Statistisk analys   

Styrkor: En tydlig 

struktur. Tydligt redovisat 

bortfall och när i studien 

bortfall skede.  

Svagheter: Framkom inte 

ålder på deltagarna. 

De upplevde att den 

mentala delen av 

hälsorelaterad 

livskvalitet förbättrades, 

det upplevdes ge en 

minskning av de 

depressiva symtomen. 

Emotionella känslor hos 

de med mildare 

depression förbättrades 

inte av fysisk aktivitet. 

 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 6(9)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Pomp, S., Fleig, L., Schwarzer, R., 

& Lippke, S. (2012). Depressive symptoms 

interfere with post-rehabilitation exercise: 

Outcome expectancies and experience as 

mediators. Psychology, Health & 

Medicine, 17(6), 698-708 doi: 

dx.doi.org/10.1080/13548506.2012.661864 

Land: Tyskland 

 

Syftet med studien var att 

undersöka relationen 

mellan depressiva 

symptom och fysisk 

träning genom att avslöja 

hur förväntningar 

angående träning och 

positiva 

träningserfarenheter 

skulle kunna utgöra en 

bro mellan depressiva 

symptom och träning. 

Design: Kvantitativ, experimentell design 

Inklusionskriterier: patienter på ortopedisk- 

eller hjärtrehabiliteringsklinik som hade 

träningsprogram av sjukgymnast och annan 

konditionsträning. 

Exklutionskriterier: Framkom ej. 

Urvalsförförande: Två avdelningar med 

ortopediska patienter och en med 

hjärtrehabilitering. Urval: 241 deltagare i start. 

Antal deltagare i slutet var 178 ålder 22–76 år på 

en medelålder på 48,18 år.  Könsfördelningen var 

57,3% kvinnor resten män. Datainsamling: 

Enkät på dator och telefonintervjuer. 

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrkor: En tydlig struktur  

Svagheter: Exklusionskrierier 

framkom inte.  

 

Personer med 

depression var 

benägna att träna 

mindre. Brist på 

motivation var en 

orsak till fysisk 

inaktivitet. Tidigare 

negativa erfarenheter 

av fysisk aktivitet 

upplevdes påverka 

deltagarnas nuvarande 

fysiska aktivitet.  

 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 7(9)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Searle, A., Calnan, M., 

Lewis, G., Campbell, J., 

Taylor, A., & Turner, K. 

(2011). Patients’ views of 

physical activity 

as treatment for depression: 

a qualitative study. British 

Journal of General Practice, 

61(585), 149–156. doi: 
10.3399/bjgp11X567054. 

Land: England 

Syftet med 

studien var 

att undersöka 

patienternas 

syn på fysisk 

aktivitet i 

samband 

med 

primärvården 

för 

behandling 

av 

depression. 

Design: Kvalitativ, explorativ design 

Inklusionskriterier: Nyligen börjat med antidepressiva 

eller inte just nu tar antidepressiva men haft kontakt 

angående sin depression och hade kriterier för 

internationell klassificering of Diseases (ICD-10). 

Exklusionskriterier: Psykos, bipolär sjukdom, större 

alkohol eller substansberoende, kontraindikationer för 

fysisk aktivitet, gravida eller ammande. Urvalsförförande: 

Från vårdcentraler. Urval: 45 svarade till studien men 33 

deltog. Mellan 19 och 69 år, 14 män och 19 kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Tydlig struktur.  

Tydliga inkusionskriterier 

och exklusionskriterier.  

Redovisat varför 12 

deltagare inte deltog.  

Citat från intervjuer.  

 

 

 

Låg motivation, brist på förtroende 

och trötthet var hinder för fysisk 

aktivitet. Medicin kan initiera och 

bibehålla fysisk aktivitet. Deltagare 

upplevde eufori, ökat humör, distans 

från negativa tankar, positivt 

tänkande, förbättrad social 

interaktion, reglerad sömncykel och 

ätbeteende, kontroll på vikten. 

Helhetsupplevelse förbättrat 

självförtroende och självkänsla. Det 

gav en känsla av struktur i det dagliga 

livet.  

 

 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 8(9)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  
Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Searle A., Haase A. M., 

Chalder M., Fox, K. R., 

Taylor, A. H., Lewis, G., & 

Turner K. M. (2014). 

Participants’ experiences of 

facilitated physical activity 

for the management of 

depression in primary care. 

Journal Of Health 

Psychology, 19(11), 1430–

1442. doi: 

10.1177/1359105313493648 

Land: England 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

deltagarnas syn på 

fysisk aktivitet som 

behandling mot 

depression samt 

deras erfarenheter 

av att delta i 

studien. 

Design: Kvalitativ metod med explorativ design 

Inklusionskriterier: Framkom ej 

Exklusionskriterier: Framkom ej 

Urvalsförförande: Framkom ej Urval: 19 deltagare 

mellan 19-69år, 8 män och 11 kvinnor. Bortfall till 12 

deltagare vid nästa intervju, tiden var den största 

anledningen hos de som inte deltog.   

Datainsamling: Djup intervju  

Analysmetod: Analysen genomfördes i enlighet med 

Grounded Theory 

 

Styrkor: Många citat 

från intervjuerna.  

Svagheter: Varken 

inklusions eller 

exklusionskriterier 

framkom eller hur 

deltagarna 

rekryterades.  

En handledare som hjälper till att 

planera och sätta mål har en positiv 

påverkan till att utöva fysisk 

aktivitet. Deltagarna upplevde en 

ökad medvetenhet om vad som 

triggar depressionen, fick en känsla 

av kompetens i livet, men även en 

känsla av möjlighet av en framtid. 

Depressionen var inte längre någon 

fiende.  

 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris – Grundnivå       Sid 9(9)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat 

Wynaden, D., Barr, L., Omari, 

O., & Fulton, A. (2012). 

Evaluation of service users' 

experiences of participating in 

an exercise programme at the 

Western Australian State 

Forensic Mental Health 

Services. International Journal 

of Mental Health Nursing, 

21(3), 229-235. doi: 

10.1111/j.1447-

0349.2011.00787.x 

Land: Australien 

Syftet med studien var 

att utvärdera ett 

motionsprogram som 

hade initierats som en 

del av ett hälso 

livsstilsprogram bland 

patienter på en 

rättspsykiatrisk klinik i 

Australien.   

Design: Kvantitativ, icke experimentell 

design 

Inklusionskriterier: De som vårdats på 

State Forensic Mental Health Service. 

Exklusionskriterier: Framkom ej 

Urvalskriterier: Personer som vårdats på 

State Forensic Mental Health Service. 

Urval: 56 deltagare, ålder mellan 19 och 

50, nio kvinnor och 47 män. 

Datainsamling: Enkäter 

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrkor: Tydligt presenterat 

resultatet.  

 Svaghet: Exklusionskriterier 

framkom inte. Otydligt syfte.  

Majoriteten av deltagarna ansåg 

att träningsprogrammet var roligt, 

att det var nyttigt och att de kände 

sig bättre. Några av deltagarna 

upplevde att det var tråkigt och 

ansåg sig må sämre av det. 

Upplevelsen av träningen var att 

det minskade stress, de kände sig 

friskare, de fick njutning, komma 

i rutin och en hjälp mot sina 

psykiska problem. Hantera sin 

ångest och stressnivå de kan 

slappna av.  

 


