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Abstrakt 

Bakgrund: Antalet patienter som drabbas av depression växer både i Sverige och 

globalt. Behandling av depression består i huvudsak av antidepressiva läkemedel, 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och elektrokonvulsiv behandling (ECT). Fysisk 

aktivitet har visat sig kunna lindra depressiva symtom. En del av sjuksköterskans 

ansvarsområde är att handleda och stötta patienter för att främja hälsa och minska 

lidande. Syfte: Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar fysisk 

aktivitet hos personer med depression utifrån patient och omvårdnadsperspektiv.  

Metod: Arbetet är en litteraturöversikt där resultatet baseras på 14 artiklar. 

Resultat: Två kategorier skapades: patienternas upplevda hinder till behandling 

med fysisk aktivitet samt sjuksköterskans roll som mentor och stöd i behandlingen. 

Hinder som påverkade patienternas följsamhet var intensitetsnivån på träningen, 

livsstilsfaktorer samt olika känslomässiga hinder. Flertalet sjuksköterskor beskrev 

att arbete med fysisk aktivitet kunde vara en del av deras uppgift. Dock upplevde 

sjuksköterskor en brist på tid, kunskap och organisatoriskt stöd som ett hinder för 

arbetet med fysisk aktivitet. Slutsats: Det behövs mer utbildning och 

organisatoriskt stöd till sjuksköterskor för att arbeta effektivt med fysisk aktivitet 

och hjälpa patienter att överkomma hinder.  

 

Nyckelord: Depression, Fysisk aktivitet, Omvårdnadsåtgärd  



 

 
 

Abstract 

Background: The number of patients suffering from depression is increasing in 

Sweden and globally. Treatment of depression mainly consists of antidepressant 

drugs, cognitive behavioural therapy (CBT) and electroconvulsive therapy (ECT). 

Physical activity has been shown to decrease depressive symptoms. Part of the 

nurse's responsibility is to manage and support patients to promote health and 

reduce suffering. Aim: The aim of the study is to describe factors that affect 

physical activity for people with depression from a patient and nurse perspective.  

Method: This review study is based on 14 articles. Result: Two categories were 

created: the patients' perceived obstacles to physical activity and the role of the 

nurse as mentor and support in treatment. Obstacles that affected patient 

compliance were the intensity of exercise, lifestyle factors and various emotional 

barriers. Most nurses described that work with physical activity may be part of 

their task. However, nurses experienced a lack of time, knowledge and 

organizational support as an obstacle to the work with physical activity. 

Conclusions: Nurses need more education and organizational support to work 

effectively with physical activity and help patients to overcome their obstacles. 
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1. Introduktion 

Vår allt mer stillasittande livsstil ifrågasätts mer. Fysisk aktivitet och dess positiva 

effekter på folkhälsan har fått mer och mer uppmärksamhet i massmedia. 

Inspiration till detta arbetet har kommit av eget intresse för träning och egna 

upplevelser av positiva effekter i det mentala måendet, såväl kortsiktigt som 

långsiktigt, som kan relateras till utförd fysisk aktivitet. Författarna till detta arbete 

har noggrant följt massmedias rapportering på ämnet och själva fördjupat sig i 

relevant litteratur då detta är något som sjuksköterskeutbildningen inte lagt någon 

större fokus på. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom primär- 

och psykiatrisk vård upplevde vi att behandling med fysisk aktivitet vid depression 

är ett alternativ som ej tillämpas i praktiken. Behov och intresse fanns, dock såg 

författarna att kunskap om behandlingsformen samt patienternas utmaningar 

behövs till sjuksköterskor för att kunna stötta patienter till att vara mer fysiskt 

aktiva. I vår framtida yrkesroll som sjuksköterskor önskar vi att genom en ökad 

kunskap för fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd kunna arbeta mer 

hälsofrämjande och få fler patienter mer fysiskt aktiva. 

  

2. Bakgrund 

2.1 Samhällsproblematik gällande fysisk aktivitet 

Enligt World Health Organization (WHO) var cirka 23% av världens vuxna 

otillräckligt fysiskt aktiva under år 2010. Siffrorna skiljer sig mellan hög- och 

låginkomstländer. Andelen män som är fysiskt inaktiva i höginkomstländer är 26% 

jämfört med låginkomstländer där siffran är 12%, för kvinnor var motsvarande 

siffror 35% respektive 24%. Det finns ett flertal förklaringar till att människor i 

mindre utsträckning är fysiskt aktiva idag, till exempel: stillasittande arbete, fritid 

och ökad användning av passiva transportsätt. Även samhällets utformning med tät 

trafik, brist gång- och cykelbanor och dålig luftkvalitet kan begränsa människor till 

en mindre aktiv livsstil (WHO, 2017a). 

 

2.1.1 Inaktiv livsstil ökar risken för depression 

Att vara fysiskt inaktiv visar i flera studier påverka risken för att drabbas av 

depression. En studie gjord av Chang och Chang (2017) visar att stillasittande 

livsstil och arbete är proportionellt mot förekomsten av depression i samhället. 
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Personer som i högre utsträckning har en aktiv livsstil och inte sitter stilla på 

jobbet drabbas mer sällan av depressioner. Resultatet i studien visar att 21% av 

deltagarna uppvisade depressiva symptom. Av de med depressiva symptom visar 

resultatet att 81% levde en inaktiv livsstil, motsvarande siffra för de som inte var 

deprimerade var 68%. 

  

I en amerikansk studie granskades insamlade data mellan år 1988–2010 från 

121.700 kvinnliga sjuksköterskor där psykisk hälsa och levnadsvanor 

analyserades. Studien visar att psykisk ohälsa ökar risken för att leva en ohälsosam 

livsstil senare i livet. Sambandet kan även kopplas samman med att psykisk ohälsa 

riskerar att på lång sikt öka risken för sjukdomar relaterade till en ohälsosam 

livsstil (Trudel-Fritzgerald, Tworoger, Poole, Williams & Kubzansky, 2016). 

 

2.2 Depression 

Diagnoskriterierna för egentlig depression kännetecknas av sänkt grundstämning 

och/eller oförmåga att känna lust, glädje eller intresse. Utöver nämnda kriterier 

krävs också att minst tre ytterligare symptom finns och att perioden har pågått i 

mer än två veckor. Övriga symtom innefattar minskat intresse och glädje för 

nästan alla aktiviteter, betydande upp- eller nedgång av vikt, sömnstörning, 

psykomotorisk hämning eller agitation som är observerbar av omgivningen, 

svaghetskänsla eller energibrist, känslor av värdelöshet eller obefogade överdrivna 

skuldkänslor och minskad koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet. Även 

återkommande tankar på döden, självmordstankar och planering av eller 

genomfört självmordsförsök är symptom som kan förekomma (Ottosson, 2015). 

Vanligtvis klassificeras depressioner i tre olika nivåer: lätt, medelsvår och svår, 

beroende på hur många och svårighetsgraden av ovan nämnda symptom 

(Socialstyrelsen, 2017). 

  

Förutom ovan nämnda diagnoskriterier kan depressioner även orsaka somatiska 

besvär. Vanliga besvär som kan uppträda i samband med en depression kan vara 

torrhet i mun och svalg, rubbningar i mag- och tarmkanalen, och sexuella 

störningar. Problem från mag- och tarmkanalen kan visa sig genom smärtor i 

magen samt förändringar i avföringen i form av förstoppning och/eller diareer. 
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Sänkt eller total förlust av libido är också en vanlig följd av depression, även 

störningar i menscykeln kan förekomma. I många fall är det på grund av somatiska 

besvär och inte depressiva som patienten söker sig till sjukvård. Det blir då ofta de 

somatiska problemen som prioriteras, vilket kan leda till en fördröjd 

depressionsdiagnos (Ottosson, 2015). 

  

2.3 Depression globalt 

Antalet depressioner ökar i samhället och enligt WHO (2017b) har prevalensen 

ökat med 18% mellan år 2005 och 2015. Enligt WHO (2017c) är depression den 

vanligaste orsaken globalt till funktionsnedsättning. Cirka 300 miljoner människor 

beräknas vara drabbade och kvinnor drabbas i större utsträckning än män. Många 

som drabbas av psykiska sjukdomar får dessutom inte den behandling de behöver. 

I utvecklingsländer saknar mellan 76–85% av alla drabbade kontakt med 

kvalificerad hälso- och sjukvård. Motsvarande siffra i höginkomstländer är 35–

50%. 

  

2.4 Depression i Sverige 

Mer än var femte person i Sverige diagnostiseras någon gång i livet med 

depression. Hos kvinnor är prevalensen nästan dubbelt så hög som hos män 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). I Sverige innefattar den psykiatriska omsorgen och 

vården diverse instanser; primärvård, specialiserad psykiatri samt den kommunala 

omsorgen. Mer än 70 % av de vuxna patienterna i Sverige med depression får 

behandling inom primärvården, cirka 20% av dessa patienter remitteras vidare till 

specialiserad psykiatri. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatrin 

(SFBUP) har tagit fram speciella riktlinjer för behandling av depression hos barn 

och ungdomar, som främst får vård genom elevhälsa, ungdomsmottagning samt 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) (Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen, 

2017). 

 

2.5 Behandling av människor med depression 

Socialstyrelsen (2017) har tagit fram nationella riktlinjer för utformningen av 

vården för patienter med depression och ångestsyndrom. Riktlinjernas 

huvudsakligt syfte är att möjliggöra en ökad implementering av åtgärder som är 
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effektiva och vetenskapligt granskade, samt skall kunna påverka 

resursfördelningen i hälso- och sjukvården. Riktlinjerna innebär ökade kostnader 

till en början, men beräknas på sikt kunna ge effektivare behandling och tidigare 

upptäckt av patienter som är i behov av vård, framför allt hos primärvården. I 

förlängningen kan en sådan vård eventuellt generera i färre inläggningar inom 

slutenvården samt kostnadsbesparingar på samhällsnivå i form av lägre kostnader 

för sjukskrivning (a.a). 

  

Nyckelfaktorer för att kunna bedriva en individuellt anpassad och god vård för 

patienter med depression genom hela vårdkedjan är ett effektivt omhändertagande, 

kontinuitet, hög tillgänglighet och en aktiv uppföljning. Det krävs även att 

patienter är informerade om olika behandlingsalternativ. Om behandling för 

patienter med depression försenas kan det leda till ytterligare försämrad 

funktionsnivå samt en högre risk för både återfall och suicid (Socialstyrelsen, 

2017). 

  

2.6 De vanligaste behandlingsformerna vid depression 

Vilken sorts behandling som behövs för en patient med depression beror på vilken 

nivå depressionen klassificerats som, och skall utformas i samråd med patienten 

och eventuellt närstående. De idag vanligaste behandlingsformerna för depression 

i Sverige består av antidepressiva läkemedel och olika sorters psykoterapi. Vid 

svårare depressioner kan även elektrokonvulsiv behandling (ECT) användas. Vid 

lättare former av depression används oftast antidepressiva tillsammans med 

kognitiv beteendeterapi (KBT).  Inom primärvård kan behandlingen även 

kompletteras med psykopedagogiskt samtal och fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 

2017). 

  

Målet med all behandling av personer med depression är att minska risken för 

återfall samt att möjliggöra tillfrisknande och återfå god funktionsnivå 

(Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen, 2017). 
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2.6.1 Läkemedel vid depression 

Antidepressiva läkemedel delas in i fyra grupper beroende på verkningsmekanism: 

tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), 

serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och andra antidepressiva. 

De främst använda antidepressiva läkemedlet är SSRI-preparat (Spigset, 2014). 

  

Serotonin är en neurotransmittorsubstans verksam i flertalet viktiga nervbanor i 

hjärnan. Exempelvis styrs välbefinnande, oro-ångest, hunger-mättnadskänsla, 

impulskontroll och sinnesstämning (Nationalencyklopedin, u.å.a). SSRI preparat 

verkar i nervcellernas synapser genom att hämma återupptaget av neurotransmittor 

efter att de bundits till receptorn och skickat impulsen vidare, därigenom finns en 

större andel tillgängligt i synapsen. SSRI preparat ökar därigenom mängden 

serotonin till en normal nivå från en otillräcklig nivå (Spigset, 2014). 

  

Illamående och diarré är de främsta biverkningarna av SSRI preparat. Dessa 

biverkningar är dosberoende och uppstår främst under de första dagarna efter 

behandlingsstart. Andra besvärande biverkningar som ofta är kvarstående under 

behandlingstiden är; sömnproblem, huvudvärk, tremor, ökad svettning och sexuell 

dysfunktion (Läkemedelsverket, 2015). Vilket preparat och behandlingsform som 

väljs avgörs av nivån på depressionen samt biverkningsprofil (Socialstyrelsen, 

2017). Biverkningsprofilen mellan de olika preparaten, men även mellan 

tillverkare, skiljer sig åt. Nytta och risker bör vägas emot varandra. Vissa 

biverkningar kan vara önskvärda och kan användas i behandlande syfte. Till 

exempel biverkan ökad aptit kan vara önskvärd hos patienter med nedsatt aptit 

(Läkemedelsverket, 2016). 

  

2.6.2 Kognitiv beteende terapi (KBT) vid depression 

Syftet med KBT är att avvärja och minska symtom från psykologiska problem 

genom att skapa nya och mer funktionella tankar, beteenden och känslor. KBT kan 

användas till både grupper och individer och är inte diagnosbunden. KBT grundas 

på två teorier: att genom samspel med miljö formas människans beteende 

(inlärningsteori) och hur känslor och beteende påverkas av våra tankar (kognitiv 

teori). Ett antagande inom KBT är att genom förändrat beteendemönster kan 
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känslomässiga mönster förändras, och vise versa. Oftast ges terapin en gång per 

vecka under 5–20 veckor av terapeut utbildad inom KBT (Socialstyrelsen, u.å.a). 

Enligt socialstyrelsen (2017) finns det i dag en obalans i Sverige mellan utbud och 

efterfrågan av psykologisk behandling, med en större efterfrågan än utbud.  

  

2.6.3 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) 

Vid djupa depressioner med främst melankoliska eller psykotiska drag kan ECT 

erbjudas som ett behandlingsalternativ. Behandlingsalternativet blir ofta aktuellt 

när annan behandling visat sig vara verkningslös och patientens lidande är stort 

med risk för självskada eller suicid. ECT fungerar genom att med elektrisk 

stimulans av hjärnan utlösa ett grand mal. Den antidepressiva effekten uppnås 

bland annat genom att känsligheten i receptorerna för serotonin och dopamin ökar 

och frisättningen av noradrenalin minskar samtidigt som dess receptorkänslighet 

normaliseras (Ottosson, 2015). 

  

Det finns inga långsiktiga risker för hjärnskador dokumenterade i samband med 

ECT, dock förekommer biverkningar i form av minnesstörningar. Dessa ter sig 

oftast som minnesförlust kring tiden för behandlingen och påverkar inte 

långtidsminnet. En ytterligare biverkan på minnet är att tankeförmågan kan 

upplevas som långsam, detta är däremot övergående inom någon månad efter 

avslutad behandling. Många patienter upplever dock biverkningarna som triviala i 

jämförelse med befrielsen från sin depression (Ottosson, 2015). 

  

2.7 Fysisk aktivitet vid depression 

Enligt Wand och Murray (2008) kan fysisk aktivitet inte förebygga psykisk ohälsa, 

men kan vara ett hjälpmedel för människor som redan drabbats. Fysisk aktivitet 

kan däremot förebygga andra sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes, stroke och cancer; sjukdomar som i sig ger en ökad risk för psykisk 

ohälsa. 

  

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer kan fysisk aktivitet erbjudas till patienter med 

lindrig till medelsvår depression. Det stöds av att fysisk aktivitet ger lindrande 
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effekt av depressionssymtom samt förbättrar somatisk hälsa (Socialstyrelsen, 

2017). 

  

Depressiva symtom kan eventuellt lindras med fysisk aktivitet (Rethorst, Wipfli & 

Landers, 2009; Babyak et al., 2000; Harvey, Hotopf, Øverland, & Mykletun, 

2010). Enligt Babyak et al. (2000) verkar det som att fysisk aktivitet kan vara 

minst lika effektiv behandling som antidepressiva läkemedel vid djup depression. 

Rethorst et al. (2009) beskriver att patienterna har samma följsamhet till sin 

behandling, oavsett om patienterna behandlas med psykoterapi, fysisk aktivitet 

eller antidepressiva läkemedel. 

  

Det framkommer även att fler studier behövs om vilken sorts fysisk aktivitet som 

är mest effektiv (Harvey et al., 2010; Richards & Cai, 2016). Harvey et al. (2010) 

beskriver att en regression av symtom sker oberoende av aktivitet, så länge som 

den fysiska aktiviteten utförs på fritiden. Den sociala kontexten och dess förmåner 

anses kunna vara en bidragande faktor till regression av symtom vid fysisk 

aktivitet på fritiden. Staton och Happell (2013) menar att fysisk aktivitet med 

högre intensitet ger fler fördelar än den med låg intensitet. Babyak et al. (2000) 

beskriver att en aktivitet på minst 30 minuter med över 70% av maxpulsen kan 

vara den mest fördelaktiga intensiteten för lindring av depressiva symtom. Det 

krävs dock att patienten har en positiv inställning till fysisk aktivitet. 

  

Det finns olika teorier kring varför fysisk aktivitet kan vara effektiv vid behandling 

av depression. Några av teorierna är; att självkänslan och självförtroendet stärks av 

att vara fysiskt aktiv samt ger en känsla av att ha åstadkommit något som är bra för 

kroppen. De sociala fördelar med fysisk aktivitet lindrar depressiva symtom samt 

rent fysiologiska reaktioner från träningen som lindrar depressiva symtom (Wand 

& Murray, 2008; Baybak et al., 2000; Harvey et al. 2010). 

  

2.8 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskor är en legitimerad yrkesgrupp med primära ansvaret för 

omvårdnadsarbetet i hälso- och sjukvård (Nationalencyklopedin, u.å.b). Enligt 

International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra grundläggande 
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ansvarsområden; förebygga ohälsa, främja hälsa, minska lidande och återställa 

hälsa. En del i sjuksköterskans ansvarsområde är att genom professionell kunskap 

kunna utföra vård som är evidensbaserad samt att ny forskning inom omvårdnad 

implementeras i verksamheten och efterföljs (ICN, 2012). Sjuksköterskor har som 

uppgift att ansvara för, samt leda omvårdnadsarbetet. Detta arbete görs både i 

partnerskap med patient och eventuella anhöriga, i team med andra yrkesgrupper 

samt självständigt. Att konsultera andra yrkesgrupper vid behov ingår även i 

sjuksköterskans ansvarsområde. I sjuksköterskans kompetens ingår att arbeta med 

personcentrerad vård utefter patientens individuella behov, det kan bland annat 

inkludera aktivitet och rörelse. Sjuksköterskor möter patienter i en komplex 

situation där många aspekter behöver vägas in för att kunna arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv på patienten. Vården skall ges utifrån evidensbaserad kunskap i 

både behandling och utbildning, av såväl patienter, anhöriga och kollegor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

  

Thompson et al. (2011) beskriver hur sjuksköterskeledda motiverande samtal (MI) 

kan användas för att motivera livsstilsförändringar hos patienter med 

kardiovaskulära sjukdomar. Det finns en stark evidens som visar på effekten av att 

genom sjuksköterskeledda MI kan beteenden förändras, exempelvis: rökning, diet, 

substansberoende, träning och behandlingscompliance. 

  

2.9 Teoretisk referensram 

Dorothea Orems omvårdnadsteori “Self Care Deficit Theory” grundar sig i 

människors förmåga till egenvård för att uppnå välbefinnande. Modellen bygger på 

att individen själv har ett stort ansvar för sin egen hälsa och tar ansvar för sin egen 

vård. Individen förväntas även ha insikt eller söka insikt i egna risker för ohälsa för 

att sjukvården effektivt ska förmå att förmedla egenvårdsråd. Att ställa dessa krav 

på en individ är från grunden orimligt. Det är sjuksköterskans uppgift att stötta och 

undervisa patienten till att uppnå en god egenvård. Sjuksköterskans roll bör dock 

vara flexibel och anpassningsbar efter individens situation och behov. Beroende på 

grad av sjukdom kan vissa eller alla vårdmoment behöva ansvaras av 

sjuksköterskan. Målet är att individen på sikt själv ska inneha den kunskap som 

behövs för att överta ansvaret och utförandet av sin egenvård (Orem, 2001). 
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Orems (2001) teorin delas in i tre delteorier: teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. I denna litteraturöversikt 

kommer fokus ligga på delteorin egenvårdbrist. Teorin om egenvårdsbrist 

behandlar personers kapacitet att vårda sig själv och närstående när en obalans i 

egenvårdsförmågan råder. Personers förmåga till egenvård påverkas bland annat 

av: ålder, kön, personliga omständigheter, hälsostatus, mognadsnivå, livsstil, 

familjesituationer och socialt nätverk. När någon av dessa sviktar riskerar en 

egenvårdsbrist att uppstå. När egenvårdsbrist råder behöver patienter hjälp att 

komma tillrätta med grundorsaken till egenvårdsbristen, detta är enligt Orem 

(2001) sjuksköterskans kompetensområde. 

  

I Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2017) finns att läsa ”Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar 

självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att 

förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa […]” (s.4). I likhet med Ormes teori 

menar Svensk sjuksköterskeförening att sjuksköterskan ska ansvara för att erbjuda 

människor stöd i att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Vidare går att läsa 

omvårdnaden ska ske i partnerskap med patienten och att sjuksköterskan har en 

viktig roll som pedagog när det kommer till att undervisa patienten om den 

situation hen befinner sig i (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

  

2.10 Lagar inom hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdslagen styr hur hälsoarbete och sjukvård ska bedrivas i 

Sverige och gäller för samtliga vårdgivare. Enligt lagen ska hälso-och sjukvård 

bedrivas så att god hälsa och vård på lika villkor eftersträvas för hela 

befolkningen. Hälso- och sjukvården skall också arbeta för att förebygga ohälsa 

samt bedrivas så att den enskilda individens värdighet bibehålls (Hälso- och 

sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). 

  

Enligt Patientlagen skall vården utformas i samråd med patienten där hen får 

möjlighet att påverka sin egen vård. Ytterligare skall patienten, om flera 

behandlingsalternativ finns, få möjlighet att själv välja det hen anser passar bäst. 



 

10 
 

Patienten skall också erbjudas möjlighet att delta och utföra vissa delar av 

behandlingen utifrån egna önskemål och individuella förutsättningar (Patientlag, 

SFS 2014:821). 

  

2.11 Problemformulering 

Depression är ett växande och kostsamt problem i samhället som orsakar stort 

lidande för den enskilde. I många delar av världen är andelen vuxna som är fysiskt 

inaktiva hög. Fysisk inaktivitet i sig kan leda till en rad livsförändrande sjukdomar 

som i sin tur kan leda till depression. Forskning visar på fysisk aktivitets lindrande 

effekt på depressiva symtom och dess fördelar för patienten och samhället. Orems 

teori om egenvård stärker att sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja och 

undervisa patienter i att ta hand om sig själva och tidigare forskning belyser 

sjuksköterskans viktiga roll i att motivera patienter till livsstilsförändringar.  Kan 

det finnas hinder som står mellan deprimerade patienter att utföra fysisk aktivitet 

samt vilka faktorer påverkar följsamheten? Sjuksköterskan har i sin yrkesutövning 

ett ansvar att arbeta hälsofrämjande, skulle då ansvaret att arbeta med fysisk 

aktivitet också kunna ingå i sjuksköterskans omvårdnadsansvar? För att kunna 

arbeta med fysisk aktivitet i verksamheterna krävs kunskap om patienternas 

eventuella utmaningar samt precisering av hur sjuksköterskor kan arbeta med 

fysisk aktivitet. 

  

3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar fysisk aktivitet hos 

personer med depression utifrån patient och omvårdnadsperspektiv.  

  

3.1 Frågeställningar 

• Vilka hinder upplever patienter med depression till fysisk aktivitet? 

• Hur kan sjuksköterskan hjälpa patienter med depression att bli mer fysiskt 

aktiva? 
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4. Metod 

4.1 Design 

Designen på detta arbete är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt skall enligt 

Dahlborg Lyckhage (2012) ge studenten mer djupgående och ökade kunskaper 

inom huvudområdet för studierna. En litteraturöversikt är en sammanställning av 

fakta från redan existerande forskning och syftar till att skapa en överblick av 

aktuellt kunskapsläge. 

 

4.2 Datainsamling och urval 

Sökning av artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMED och PsycINFO. Valet 

av databaser gjordes med motiveringen att den riktar in sig på artiklar som 

behandlar områden inom omvårdnad, sjukvård, medicin och psykiatri. Google 

Scholar har även använts som sökmotor till två valda artiklar, se bilaga 1. Exempel 

på sökord som användes var: Depression, Physical activity, exercise, Nurse, Nurse 

intervention och Antidepressant. Samtliga sökord finns återgivna i bilaga 1. Dessa 

sökord kombinerades med de booleska operatorerna AND och OR. Då stor del av 

sökresultatet handlade om cancerrelaterad depression eller demens användes även 

den booleska operatorn NOT för sökorden cancer och dementia. 

Sökordskombinationer som användes finns redovisade i bilaga 1. Sex artiklar har 

även valts ut genom sekundärsökning i referenslistor till artiklar. Sökningarna 

gjordes gemensamt av båda författarna samt med stöd av bibliotekarie från 

Högskolan Dalarna. 

  

Inklusionskriterierna som har använts var att artiklarna skulle vara: daterade 

mellan år 2008–2018, det skulle finnas ett abstrakt, att artiklarna var 

vetenskapliga, de skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt att det var 

peer reviewed. Artikelsökningen har inte begränsats till något kön eller ålder på 

deltagarna i de studier som granskats, detta för att skapa en bredd i 

litteraturöversikten. Exklusionskriterierna var att inga andra somatiska sjukdomar 

såsom cancer, demens eller hjärt- och kärlsjukdomar låg till grund för 

depressionerna. Valda artiklar har sammanfattats och finns presenterade i 

tabellform (bilaga 2). 
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I de artiklar vars titlar i sökresultatet ansågs som relevanta för detta arbete lästes 

abstrakt. Om abstrakt bedömdes som aktuellt för denna studies syfte och 

frågeställning lästes artikeln i sin helhet vart efter beslut om relevans för om 

eventuell inklusion i litteraturöversikten fattades (bilaga 1). En av artiklarna som 

har valts genom sekundärsökning uppfyllde dock inte inklusionskriteriet för årtal 

då den var från år 2002. Detta bedömdes dock som acceptabelt då innehållet väl 

svarade på denna studies syfte.  

  

4.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Till resultatdelen valdes 14 artiklar, fyra stycken kvalitativa och tio kvantitativa. 

Sökning och värdering av artiklarnas kvalitet gjordes gemensamt av bägge 

författarna och endast de artiklar som båda ansåg relevanta för studiens syfte 

valdes ut.  Artiklarna som valdes har granskats med hjälp av granskningsmallar för 

kvalitativ (bilaga 3) och kvantitativ forskning (bilaga 4) för att bedöma dess 

kvalitet och lämplighet att ingå i denna studie. Granskningsmallarna var 

uppbyggda med ja- och nej-frågor. Maxpoängen i granskningsmallarna var 25 och 

29 poäng för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Ett poäng gavs vid ja svar 

och noll poäng vid nej svar på frågorna i mallarna. Granskningsmallarna som 

användes hämtades från Högskolan Dalarnas lärplattform Learn och var 

modifierade varianter utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) samt Forsberg 

& Wengström (2008). 

  

Med stöd från Willman et.al (2006) skapades tre kvalitetsnivåer; låg, medelhög 

och hög kvalitet. Låg kvalitet ansågs vara artiklar som erhöll <70% av 

maxpoängen, medelhög kvalitet ansågs vara artiklar som erhöll 70–79% och hög 

nivå ansågs vara ≥ 80%. Eventuella artiklar som ansågs hålla låg kvalitet i 

granskningarna exkluderades. Ingen av de artiklarna som valts efter genomläsning 

exkluderades dock då samtliga höll hög eller medelhög kvalitet. Samtliga 

genomlästa artiklar bedömdes hålla hög eller medelhög nivå och finns därför 

inkluderade i resultatet. Granskningsresultatet av artiklarna finns redovisade i 

bilaga 2. 
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4.4 Analys och tolkning av data 

Sammanlagt har 14 artiklar valts ut som underlag för resultatet i denna studie. 

Analysen och tolkningen av valda artiklar till litteraturöversikten inspirerades av 

Fribergs (2012) analysmetod i tre steg. I första stegen lästes artiklarna i sin helhet 

och ett stöddokument med sammanfattningar upprättades. Därefter granskades 

artiklarna efter likheter och skillnader. I det tredje och sista steget gjordes en 

sammanställning av artiklarnas likheter och skillnader varefter artiklarna delades 

in i två kategorier som presenteras i resultatdelen.   

 

4.5 Etiska överväganden 

All forskning på människor måste efterfölja vissa etiska riktlinjer. Under 

arbetsfasen har etiska överväganden om bland annat om att ha ett rättvist urval, att 

studierna som valdes var etiskt godkända/hade etiskt tillstånd, att deltagarnas 

konfidalitet har bibehållits och att samtycke till studierna har givits varit aktuellt. 

Fakta som samlats in har även eftersträvats att presenteras sanningsenligt utan 

förvrängningar (Helgesson, 2015). Valet av artiklar har också genomsyrats av att 

de lever upp till de generella forskningsetiska principer som finns i 

Helsingforsdeklarationer. Bland de generella principerna finns bland annat 

beskrivet att den enskilda individens säkerhet och välmående går före 

vetenskapens intresse. Därutöver ska deltagarnas psykiska och fysiska integritet 

samt anonymitet behandlas så att minsta möjliga inverkan i deras liv sker av 

studien (World Medical Association, 2018).  Arbetet med litteraturöversikten har 

genomgående utförts av båda författarna tillsammans där samtlig text har skrivits, 

genomlästs, analyserats och redigerats av bägge författarna. 

 

5. Resultat 

Artikelanalysen resulterade i två huvudkategorier som kan kopplas till studiens 

syfte och frågeställningar. Den första kategorin behandlade faktorer som påverkar 

deprimerade personers följsamhet till behandlingsalternativet fysisk aktivitet. Den 

andra kategorin berörde sjuksköterskans roll som mentor och stöd för följsamhet i 

behandlingar. 
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5.1 Följsamhet och hinder till behandling med fysisk aktivitet  

Många patienter har haft svårt att följa behandlande vårdpersonals råd om fysisk 

aktivitet, då dem inte klarat av att fullfölja de träningsprogram de fick utskrivna 

eller rekommenderade (Helgadóttir, Hallgren, Kullberg & Forsell., 2018; 

Callaghan, Khalil, Morres & Carter., 2011; Bush et.al, 2016; Herman et al., 2002). 

I resultatet lyfts tre kategorier av hinder som påverkar följsamheten till fysisk 

aktivitet.  

  

5.1.1 Betydelse av intensitetsnivå på fysisk aktivitet 

Helgadóttir et al. (2018) studerade vuxna personer som fick möjlighet att deltaga i 

regelbunden fysisk aktivitet som behandling för sin depression. Deltagarna delades 

in i tre grupper där träningen utfördes på antingen lätt, måttlig eller hög intensitet. 

I studien deltog drygt 40% av deltagarna inte i något träningspass under 

tolvveckorsperioden. 27% deltog i 1–11 pass under tolv veckor och 32% deltog i 

mer än 12 pass under perioden. Störst bortfall var det i gruppen med högintensiv 

träning där 40% av patienterna inte deltog i något pass jämfört med de i den 

lågintensiva gruppen där 30% inte deltog i något träningspass. 

  

I Carter, Morres, Repper och Callaghans (2015) studie undersöktes tonåringar 

mellan 14–17 år med pågående depressionsbehandling. Tonåringarna blev 

erbjudna att delta totalt 12 träningspass på en intensitet som de själva föredrog och 

de deltog i genomsnitt i 9–10 av dessa (75–83%). Callaghan, et al. (2011) gjorde 

en liknande studie på följsamhet till ett program med fysisk aktivitet samt effekten 

av den fysiska aktiviteten hos 44 kvinnor med depression. Två olika grupper 

studerades, den ena fick träna i en förskriven intensitet och den andra på den nivå 

individen själv föredrog. Deltagarna i gruppen som fick träna på den intensitet de 

själva föredrog deltog i 66% av träningstillfällena, motsvarande siffra i gruppen 

med förskriven intensitet var 50%. 

  

Tonåringarna beskrev fysisk aktivitet som starten i en positiv spiral som bidrog till 

flera andra positiva förändringar. Exempelvis bidrog förhöjd energinivå även till 

förhöjd motivationsnivå och sinnesstämning. Detta i sin tur gav en känsla av att 

klara en prestation, glädje att utföra aktiviteten samt en känsla att kunna styra 



 

15 
 

aktiviteten efter sitt mående (Carter et al., 2015). Enligt Callaghan et al. (2011) 

upplevde båda grupperna en förbättrad känsla av socialt stöd och allmän hälsa, och 

gruppen som fick träna i den intensitet de själva föredrog upplevde även högre 

självkänsla, mindre depressiva symtom och bättre livskvalitet. 

  

Vidare beskrev Carter et al. (2015) att genom dessa positiva effekter kunde 

tonåringarna fortsätta delta på en hög nivå, trots frivilligt deltagande. Att 

tonåringarna själva fick välja intensitet verkade ligga till grunden för detta. Några 

av deltagarna framförde att om de hade blivit tvingade att träna på en bestämd nivå 

hade det gett en negativ inverkan: “If you told me I had to work at a certain pace, 

or work really really hard, I wouldn´t come, at all” (Carter et al, 2015, s. 40). 

  

I gruppen med deprimerade kvinnor upplevdes ansträngningen av den förskrivna 

intensiteten som högre under slutet av träningstillfällena i jämförelse med den 

andra gruppen. Gruppen som fick träna på den intensitet de föredrog upplevde 

dessutom en större kontroll över intensitetsnivån och tycktes kunna njuta mer av 

träningen (Callaghan et al, 2011). 

  

5.1.2 Livsstilsfaktorer 

Endast en artikel tar upp livsstilsfaktorer som ett hinder för fysisk aktivitet. Bland 

deltagarna med ingen eller låg följsamhet var tobaksanvändning och riskberoende 

av alkohol omvänt proportionellt mot deltagande i behandlingen med fysisk 

aktivitet. Bland de som avstod att deltaga i något träningstillfälle brukade 26 % 

tobak regelbundet och 30% hade ett riskberoende av alkohol. Samma siffror i 

gruppen med hög följsamhet till förskriven fysisk aktivitet var 10% respektive 

14%. Flexibilitet på arbetsplatsen var också en faktor som påverkade 

följsamheten.  De som beskrev att de hade en flexibel arbetssituation deltog också 

i större utsträckning i behandlingen (Helgadóttir et al., 2018). 

  

5.1.3 Patienternas självupplevda hinder 

I en studie undersöktes psykosociala orsaker som kunde ge upphov till bortfall från 

behandling med fysisk aktivitet hos patienter med svår depression. Deltagarna 

delades upp i tre grupper där: en grupp fick enbart fysisk aktivitet, en grupp fick 
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enbart läkemedel (SSRI) och den sista gruppen fick både läkemedel och fysisk 

aktivitet. Av samtliga deltagare som valde att hoppa av återfanns en högre nivå av 

ångest, lägre nivå av livsglädje och samtidigt mindre socialt stöd än hos de 

deltagare som genomförde studien. Just hög ångestnivå och/eller låg känsla av 

livsglädje visade sig kunna förutsäga att deltagare hoppade av och det var 

gemensamt för deltagarna i alla tre grupperna. Deltagarna som slutligen avbröt sin 

medverkan av hade även markant färre deltaganden i träningspassen. I dessa 

grupper kan noggrannare uppföljning behövas för att kunna säkerställa följsamhet 

samt ytterligare uppmärksamhet till ångestsymtom som uppstår för att maximera 

effekten av den fysiska aktiviteten. Hos deltagarna i grupperna som fick SSRI-

preparat framkom fler somatiska symtom än i gruppen med enbart fysisk aktivitet. 

Vid studiens slut uppfyllde inte längre 53% av deltagarna som fullföljt studien 

kriterierna för svår depression, det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika 

grupperna. De deltagare som valde att avbryta sitt deltagande led av samma nivå 

av depression som tidigare (Herman et al. 2002). 

  

Carpineiello, Primavera, Pilu Vaccargiu och Pinna (2013) studerade vilka attityder 

och hinder psykiatripatienter upplevde till behandling med fysisk aktivitet. Den 

största delen av deltagarna i studien bestod av personer med depression. Studiens 

resultat visade att personer som lider av psykisk ohälsa upplevde fler hinder till att 

delta i fysisk aktivitet än de i kontrollgruppen utan psykisk ohälsa. Faktorer som 

trötthet, sjukdomskänsla och låg motivation var vanligare hos personer som led av 

psykisk ohälsa medan tid var det största hindret till deltagande hos 

kontrollgruppen. Personer med psykisk ohälsa var också mindre fysiskt aktiva i sin 

vardag jämfört med kontrollgruppen, majoriteten av de med psykisk ohälsa rörde 

sig mindre än 30 min/dag (36,1%) medan majoriteten i kontrollgruppen rörde sig 

mellan 1–2 h/dag (37,9%). Både undersökningsgruppen och kontrollgruppen 

skattade att de skulle träna mer om de fick stöd av en personlig tränare eller fick 

stöd av sin läkare (a.a). 

  

Enligt Krämera et al. (2014) fanns det två faktorer som påverkade i vilken grad 

patienter med depression var fysiskt aktiva. Andelen av de patienter med 

depression som var fysiskt aktiva var 46%, i jämförelse med kontrollgruppen där 



 

17 
 

78% var fysiskt aktiva. De två faktorer som framkom som hinder var: 

motivationsbrist samt brist på vilja att utföra aktiviteten. Patienterna med 

depression tenderade att ha en reducerad tilltro till sin egen förmåga att utföra 

fysisk aktivitet och en alltmer negativ inställning till fysisk aktivitet. Att göra tanke 

till handling samt att hålla fokus och inte distraheras av hinder framkom som 

svårare för de deprimerade patienterna. Interventioner för fysisk aktivitet hos 

deprimerade patienter kan därigenom fokusera på patienternas negativa inställning 

och att stärka tilltron till sin egen förmåga att utföra fysisk aktivitet (a.a). 

  

Bush et al. (2016) undersökte i en studie preferenser till ett program med fysisk 

aktivitet för personer med svår depression. Samtliga deltagare i studien visade ett 

högt intresse att deltaga i ett program med fysisk aktivitet för personer med 

depression, 61,8% var intresserade och 32,8% var kanske intresserade. Majoriteten 

av de som svarat att de var intresserade att delta var fysiskt aktiva på något sätt 

sedan tidigare. Bland de som ej var intresserade att delta var den största 

anledningen att de hade ett fysiskt hinder som gjorde fysisk aktivitet svårt. De 

hinder som var mest frekventa hos deltagarna var brist på motivation, sänkt 

humörstämning och fatigue. 

  

Searle, Calnan och Lewiset (2011) undersökte synen på fysisk aktivitet som 

behandling för depression hos patienter med depression. Merparten av deltagarna 

tyckte att fysisk aktivitet var en acceptabel behandling av depression. Patienterna 

tyckte att det gav mening samt en möjlighet att distrahera sig. Vilken mekanism 

som deltagarna trodde hade utlöst depressionen påverkade vilken sorts fysisk 

aktivitet patienterna föredrog. Exempelvis ansåg patienterna som trodde att 

depression beror på biokemiska orsaker mer på att träning med hög puls är mest 

fördelaktigt. Många av deltagarna, oberoende av bakgrundsfaktorer, berättade om 

låg motivation, fatigue och brist på självförtroende som hinder för fysisk aktivitet. 

Dessa patienter trodde att ett tillägg med antidepressiva läkemedel kunde hjälpa. 

Bland de patienter som redan stod på antidepressiva var föreställningen att 

medicinen hjälpte dem att fortsätta med fysisk aktivitet. Genom att utgå från 

patientens syn på sin situation och därefter lägga upp en skräddarsydd plan för 

varje patient kan hinder övervinnas. 
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5.2 Fysisk aktivitet ur ett omvårdnadsperspektiv 

5.2.1 Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd 

I en studie av Bohman, Mattsson och Borglin (2015) studerades hur svenska 

sjuksköterskor i primärvården upplevde att arbeta med fysisk aktivitet på recept 

(FaR) inom sitt yrkesutövande. Resultatet av studien kunde visa två kategorier till 

sjuksköterskornas upplevelse av arbetet med fysisk aktivitet. Den första kategorin 

visade att samtliga sjuksköterskor i studien upplevde FaR som en viktig 

omvårdnadsåtgärd och att arbetet med att motivera människor till en mer aktiv 

livsstil ansågs central i den dagliga verksamheten. Dock ansågs processen att 

skriva ut fysisk aktivitet till patienter som komplex. Patientens motivation ansågs 

vara en avgörande faktor till huruvida FaR kunde vara ett bra 

behandlingsalternativ, många sjuksköterskor tyckte det var meningslöst att skriva 

ut FaR om patienten saknade motivation. Andra faktorer som ansågs centrala vid 

förskrivningen av FaR var att vara lyhörd för patientens kunskap om fysisk 

aktivitet, sociala situation och ekonomiska förutsättningar. 

  

Den andra resultatkategorin som påvisades i studien av Bohman et.al (2015) var 

vikten av organisatoriskt stöd för att på bästa möjliga sätt arbeta med fysisk 

aktivitet på recept. Många av sjuksköterskorna i studien upplevde brist på tid i 

mötet med patienterna, brist på tydliga rutiner och brist på individuell kunskap 

som faktorer vilka försvårar arbetet med FaR. Stöd från ledningen i form av 

fortbildning och riktlinjer för förskrivning av FaR saknades ofta vilket deltagarna i 

studien trodde var en anledning till att FaR inte tillämpades i så stor utsträckning. 

De i studien som fått utbildning i FaR var generellt sett mer positivt inställda till 

fysisk aktivitet som behandlingsmetod. 

  

I en studie identifierades interventioner för fysisk aktivitet från sjuksköterskor 

inom primärvården samt sjuksköterskornas syn på att arbeta med promotion av 

fysisk aktivitet. 47% av patienterna fick interventioner som var relaterade till 

fysisk aktivitet. Totalt var 2869 interventioner dokumenterade under tiden som 

studien utfördes. Den sorts interventioner som deltagarna fick var: handledning, 

rådgivning, undervisning och övervakning. Kunskapen hos patienter om fysisk 
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aktivitet och frekvensen av förändringar i beteendemönster relaterat till fysisk 

aktivitet ökade signifikant för de som fick flera interventioner om fysisk aktivitet 

än de som inte fick det. För att sjuksköterskor skulle kunna arbeta med främjandet 

av fysisk aktivitet, tycktes det behövas ett organisatoriskt stöd för att, på ett 

systematiskt sätt utföra interventionerna. Det tycktes även behövas kunskap om att 

kunna möta individernas individuella behov (Olsen, Horning, Thorson & Monsen, 

2018). 

  

Grimstved et al. (2012) undersökte hur sjuksköterskor och läkarassistenter 

arbetade med och uppfattade sin kunskap om rådgivning kring fysisk aktivitet i sin 

yrkesroll. Resultatet av studien visade att cirka 50% av deltagarna hade fått någon 

form av utbildning i att rådge patienter kring fysisk aktivitet. 75% av 

sjuksköterskorna och 64% av läkarassistenterna rapporterade även att de 

regelbundet gett råd om fysisk aktivitet till sina patienter. Majoriteten i studien 

uttryckte även att de önskade mer utbildning och kunskap i ämnen och att 

nätbaserad kompetensutveckling och/eller workshops skulle vara bra metoder. 

  

5.2.2 Vårdpersonals tillämpning av FaR 

En studie av Lamarche och Vallance (2013) undersökte hur sjuksköterskor 

uppfattade sin egen förmåga och inställning till att förskriva fysisk aktivitet. I 

studien konstaterades att sjuksköterskorna skrev ut fysisk aktivitet till ca 59% av 

sina patienter. Hur mycket fysisk aktivitet som skrevs ut visade sig påverkas av 

huruvida sjuksköterskornas själva var fysiskt aktiva och tilltro till fysisk aktivitet 

som omvårdnadsåtgärd. Tilltron visade sig även påverkas av sjuksköterskornas 

egen uppfyllande av nationella hälsorekommendationer av 150 min fysisk aktivitet 

i veckan. De sjuksköterskor som var mer fysiskt aktiva hade större tilltro till fysisk 

aktivitet som omvårdnadsåtgärd, de kände sig även mer bekväma i att diskutera 

fysisk aktivitet med sina patienter. 

  

Bland svårigheterna som sjuksköterskorna kunde se med att förskriva fysisk 

aktivitet tyckte många att brist på tid i patientmötet var det största hindret. Även 

patienters följsamhet och möjlighet till uppföljning uppfattades som hinder vid 

förskrivningen av fysisk aktivitet. Sjuksköterskornas egen kunskap om att anpassa 
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och förskriva fysisk aktivitet kunde också upplevas som en begränsande faktor till 

huruvida de föreskrev eller rekommenderade fysisk aktivitet. 63% av 

sjuksköterskorna i studien visade sig inte fått någon formell utbildning i preventiv 

medicin under sin sjuksköterskeutbildning (Lamarche & Vallance 2013).  

  

Horsley, Belza och Brown (2009) undersökte hur sjuksköterskor tillämpade 

rådgivning av fysisk aktivitet i sin yrkesroll samt deras inställning till fysisk 

aktivitet. Resultatet visade att mer än 50% av deltagarna rådgav sina patienter om 

fysisk aktivitet regelbundet när det bedömdes lämpligt och att 84% av deltagarna 

ansåg att fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd är lika värdefullt som att få 

läkemedel förskrivet. Tre fjärdedelar av deltagarna hade också kunskap om lokala 

träningsaktiviteter och/eller träningsgrupper som de kunde rekommendera. Några 

av de strategier som användes vid rådgivning var: diskussion, broschyr och 

individanpassad skriftlig instruktion. Förslag på aktiviteter som gavs till 

patienterna innehöll bland annat: promenader, vattenträning, yoga och hemträning. 

Bland de faktorer som sjuksköterskorna upplevde som begränsande i arbetet med 

att rekommendera fysisk aktivitet var brist på intresse från patientens sida det 

största hindret vilket rapporterades av 87% av deltagarna i studien. Efter det kom 

tidsbrist som en stor faktor, 68% rapporterad att tiden de hade med patienterna inte 

räckte till att ge rekommendationer. Andra faktorer som sjuksköterskorna behövde 

ta hänsyn till vid rådgivning var bland annat språkbarriärer, ekonomiska faktorer 

för patienten och prioritering av mer akuta hälsorisker (a.a). 

  

Santos et al. (2012) undersökte rådgivningen som gavs kring nutrition och fysisk 

aktivitet från hälso- och sjukvårdspersonal. Det framgick av studien att desto fler 

olika sjukdomstillstånd patienterna hade, desto mer rådgivning gavs. 93,6% av 

rådgivningen gjordes av läkare och handlade huvudsakligen om kost och fysisk 

aktivitet. Råden som gavs var ofta otillräckliga och gavs i större utsträckning 

kurativt än preventivt. I studien lyftes vikten av sjuksköterskans roll i teamet kring 

patienter för att kunna flytta fokus från enbart det medicinska till att se patienterna 

ur bland annat ett ekonomiskt- socialt-, religiöst- och kulturellt perspektiv. Genom 

detta skulle primärvården kunna arbeta även preventivt med hälsofrämjande 

arbete. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar fysisk aktivitet hos 

personer med depression utifrån patient och omvårdnadsperspektiv.  

 

I resultatet framkom att personer som lider av depression upplever fler hinder till 

att vara fysisk aktiva än friska personer (Carpineiello et al., 2013). Faktorer som 

ångest, låg självkänsla och lågt socialt stöd påverkar följsamheten till behandling 

vid depression och hade en negativ utgång på behandlingsresultatet (Herman et al. 

2002). Motivationsbrist och brist på vilja att utföra fysisk aktivitet förekom också 

som hinder för patienterna i behandling med fysisk aktivitet (Krämera et al., 2014). 

Att träna med lågintensiv träning (Helgadóttir et al., 2018), eller träning på egen 

vald intensitetsnivå (Carter et al., 2015; Callaghan et al., 2011) visade sig ha 

positiv inverkan på delaktigheten hos patienter i jämförelse med högre 

förutbestämd intensitetsnivå.  

 

Bland faktorerna som sjuksköterskor upplevde som begränsande i arbetet med 

fysisk aktivitet är brist på kunskap och utbildning tydligt i tre av studierna 

(Bohman et al., 2015; Grimstved et al., 2012; Lamarche & Vallance 2013). Brist 

på tid i mötet med patienterna framkom även som en faktor som många 

sjuksköterskor upplever som ett hinder i arbetet med FaR (Bohman et al., 2015; 

Lamarche & Vallance 2013; Horsley et al., 2009).  

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Betydelse av intensitetsnivå på fysisk aktivitet 

I resultatet av detta arbete framkom att i studierna av Carter et al. (2015), 

Helgadóttir et al. (2018) och Callaghan et al. (2011) konstaterades att 

intensitetsnivån som patienterna föreskrivs påverkade både deltagandet och nivån 

av symtomlindring. Den gemensamma nämnaren i studierna var att låg eller 

egenvald intensitetsnivå verkade ha bäst effekt både som symtomlindring och på 

deltagande. Resultaten är dock något motstridiga till vad Staton och Happell 

(2013) visat, de menar att en högre intensitetsnivå skulle vara mer effektivt ur 

behandlingssynpunkt än en lägre intensitetsnivå. Även Babyak et al. (2000) menar 

att en högre intensitetsnivå är mer fördelaktig där pulsen bör överstiga 70% i minst 
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30 minuter för att symtomlindrande effekt ska uppnås. Harvey et al. (2010) menar 

däremot att symtomlindringen är oberoende av intensitetsnivå utan snarare är 

kopplad till den sociala kontexten som fysisk aktivitet kan innebära.  

 

Carter et al. (2015) visar att ungdomarna var mer positivt inställda till att träna på 

egenvald intensitetsnivå, flera av deltagarna uttrycker att de ej hade deltagit om de 

tvingats till att träna på en högre nivå. Känslan av att åstadkomma något sporrar 

ungdomarna till att fortsätta träna. Detta kan styrkas av Harvey et al. (2010) som 

menar att den sociala aspekten är viktigare än aktivitetsnivån. Även Babyak et al. 

(2000) styrker att patientens vilja att delta är den viktigaste aspekten.  

 

Att egenvald intensitetsnivå är bäst ur patientsynpunkt som Carter et al. (2015) och 

Callaghan et al. (2011) visar är även förenligt med Patientlagen (SFS 2014:821). 

Lagen säger att vården ska utformas i samråd med patienten så att hen får 

möjlighet att påverka sin egen vård (Patientlag, SFS 2014:821).  

 

6.1.2 Patienternas livsstilsfaktorer och upplevda hinder  

År 2010 var cirka 23% av världens vuxna inte fysisk aktiva och genom samhällets 

urbanisering gynnas inte fysisk aktivitet i samma utsträckning som tidigare (WHO, 

2017a). Antalet depressioner har globalt sett ökat med 18% på tio år (WHO, 

2017c). Chang och Chang (2017) beskriver att fysiskt aktiva personer mer sällan 

drabbas av depression och enligt Carpineiello et al. (2013) är personer med 

psykisk ohälsa mindre fysiskt aktiva i sin vardag jämfört med kontrollgruppen till 

studien. Enligt Trudel-Fritzgerald et al. (2016) innebär psykisk ohälsa en ökad risk 

för att leva en ohälsosam livsstil senare i livet. 

  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att de känslomässiga hinder för fysisk 

aktivitet som framkom i studierna är: låg motivation (Carpineiello et al., 2013; 

Krämera et al., 2014; Bush et al., 2016; Searle, Callnan, Lewis et al., 2011), 

trötthet eller fatigue (Carpineiello et al., 2013; Bush et al., 2016; Searle, Callnan, 

Lewis et al., 2011), minskad livslust eller sänkt stämningsläge (Herman et al., 

2002; Bush et al., 2016), lågt självförtroende (Krämera et al., 2014; Searle, 

Callnan, Lewis et al., 2011), ångest (Herman et al., 2002), lågt socialt stöd 
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(Herman et al., 2002) och sjukdomskänsla (Carpineiello et al., 2013). Att dessa 

känslomässiga hinder är ett motstånd för deltagande i fysisk aktivitet stöds av 

Glowacki, Duncan, Gainforth och Faulkner:s (2017) litteraturstudie. Där 

framkommer att det största hindret för personer med depression att delta i fysisk 

aktivitet är olika känslomässiga hinder. Här ingår lågt stämningsläge, brist på 

motivation och energi, känsla av stress samt att det inte är kul att träna.  

 

Det som kännetecknar en depression är sänkt grundstämning och/eller oförmåga 

att känna lust, glädje eller intresse. Utöver dessa är även energibrist, känsla av 

värdelöshet och minskat intresse och glädje för nästan alla aktiviteter vanliga 

symtom. Detta tillsammans med en rad ytterligare symtom som beskrivits i 

bakgrunden är typiska vid depression (Ottosson, 2015). Många av de 

känslomässiga symtom som Ottosson (2015) beskriver att deprimerade patienter 

känner kan också upplevas som hinder för fysisk aktivitet (Glowacki et al., 2017). 

 

Det framkom även omgivningsfaktorer som hinder till fysisk aktivitet. Dessa är 

riskanvändning av alkohol och tobak. Dessutom kan en oflexibel arbetssituation 

påverka möjligheterna att vara fysiskt aktiv (Helgadóttir et al., 2018). 

 

Enligt Searle, Callnan, Lewis et al. (2011) kan hinder för fysisk aktivitet minskas 

genom att göra en individuell plan samt att utgå från patientens syn på sin 

situation. Carpineiello et al., (2013) beskriver att samtliga deltagare i studien 

skulle träna mer om de fick stöd av en personlig tränare eller sin läkare. Detta kan i 

förlängningen jämföras med Glowacki et al. (2017) som lyfter att det behövs också 

ett känslomässigt- och socialt stöd som kan hjälpa till att reducera hinder. Då kan 

arbete med beteendeförändrande tekniker och information om känslors inverkan 

för att kunna se möjligheter ske. 

 

6.1.3 Fysisk aktivitet ur ett omvårdnadsperspektiv 

I denna litteraturöversiktens resultat framkommer att enligt Santos et al. (2012) 

utförs 93,6% av rådgivningen av läkare, men av studien framkommer vikten av att 

sjuksköterskans roll borde lyftas fram mer i arbetet med fysisk aktivitet inom den 

brasilianska primärvården. Detta för att kunna avlasta läkarna. Searle, Callnan och 
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Turner et al. (2011) menar motsatsen och anser att allmänläkare inom 

primärvården i Storbritannien sitter på en perfekt position för att framhålla vikten 

av fysisk aktivitet. Enligt Grimstvedt et al (2012) är det 75% av sjuksköterskorna 

som ger rådgivning för fysisk aktivitet och motsvarande siffror hos 

läkarassistenterna är 64%. Både sjuksköterskor och läkarassistenter anses vara i en 

bra position för att arbeta med fysisk aktivitet. 

  

Utefter ovan nämnda resonemang väcks tankar hos författarna till denna 

litteraturöversikt kring vad det är som gör att det finns meningsskiljaktigheter i 

vem som skall göra vad? Är det strukturella, kanske hierarkiska eller 

organisatoriska faktorer som gör att synen på vem som gör vad skiljer sig åt 

mellan vad en sjuksköterska och en läkare eller läkarassistent gör? 

  

Enligt HSL framkommer att sjukvård skall bedrivas så att god hälsa och vård på 

lika villkor för hela befolkningen eftersträvas (SFS 2017:30). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskans omvårdnadsarbete bör 

ske i team med andra yrkesgrupper samt självständigt och att konsultera andra 

yrkesgrupper vid behov. Enligt Orem (2001) har sjuksköterskan som roll att stödja 

patienten till egenvård och Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver 

sjuksköterskans roll som arbetsledare i omvårdnadsarbetet. Rethorst et al. (2009), 

Babyak et al. (2000) och Harvey et al. (2010) beskriver fysisk aktivitet som en 

omvårdnadsåtgärd som är effektiv till patienter med depression. Med ovanstående 

resonemang borde alltså arbetet med fysisk aktivitet i en svensk kontext kunna 

ligga inom sjuksköterskans ansvarsområde. 

 

Orems teori om egenvårdbrist stärker att sjuksköterskan har en viktig roll i att 

undervisa och stödja patienters förmåga till att utföra egenvård när patienters 

kapacitet till att egenvård är nedsatt. Att ställa kravet att patienterna skall klara 

detta själva är enligt Orem orimligt (Orem, 2001). Thompson et.al (2011) 

beskriver sjuksköterskans viktiga roll i att motivera patienter till 

livsstilsförändringar. Enligt Olsen et al. (2018) har antalet interventioner en 

betydelse. Fler interventioner om fysisk aktivitet kan leda till fler förändringar i 

beteendemönstret kring fysisk aktivitet samt en högre kunskapsnivå hos 

patienterna. 
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 I denna litteraturöversikt framkommer att de hinder som sjuksköterskor upplever 

vid arbete med fysisk aktivitet är: brist på intresse från patientens sida (Horsley et 

al., 2009; Bohman et al., 2015), tidsbrist (Bohman et al., 2015; Lamarche & 

Vallance, 2013; Horsley et al., 2009), brist på organisatoriskt stöd (Bohman et al., 

2015; Olsen et al., 2018) och kunskapsbrist (Bohman et al., 2015; Olsen et al., 

2018; Grimstved et al., 2012; Lamarche & Vallance, 2013). En annan aspekt som 

kan påverka hur mycket fysisk aktivitet som skrivs ut är enligt Lamarche och 

Vallance (2013) huruvida sjuksköterskor själva är fysiskt aktiva och deras egna 

tilltro till fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskor som själva är 

fysiskt aktiva i högre utsträckning tenderar att vara mer bekväma i att arbeta med 

fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd samt har större tilltro till dess effekt. 

Grimstved et al. (2012) beskriver att majoriteten av deltagarna i deras studie 

önskar mer utbildning och kunskap inom ämnet.  

   

Enligt Santos et al. (2012) kan sjuksköterskan i jämförelse med läkare flytta fokus 

från enbart det medicinska till att se patienten ur ett ekonomiskt- socialt-, religiöst- 

och kulturellt perspektiv. Detta stödjs av Bohman, Mattsson & Borglin (2015) som 

beskriver att en central del vid förskrivning av FaR är att vara lyhörd för patientens 

kunskap om fysisk aktivitet, sociala situation och ekonomiska förutsättningar. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att det ingår i sjuksköterskors 

kompetens att kunna väga in olika delar av en patients komplexa livssituation för 

att arbeta holistiskt och personcentrerat. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Designen på arbetet är en litteraturöversikt. Artikelsökning till resultatet gjordes på 

Cinahl, PubMED, PsycINFO och Google Scholar. Sökningarna tillsammans med 

det som framkom genom sekundärsökningar resulterade i 14 artiklar som lästes 

och kvalitetgranskades av båda författarna. Att kvalitetsgranskningen gjorts 

tillsammans av båda författarna innebär ett mer trovärdigt resultat av 

kvalitetsgranskningen. Dock är granskningen författarens subjektiva uppfattning 

av huruvida artiklarna besvarar de frågor som ställs i granskningsformulären och 

garanterar inte att andra läsare skulle få samma resultat.  
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Sex av fjorton artiklar hittades genom sekundärsökning i referenslistor från artiklar 

som valts genom databassökning. Att så stor del av artiklarna kommer från 

sekundärsökning kan ställa frågor kring huruvida databassökningen är väl utförd 

samt val av sökord. En av artiklarna som hittades genom sekundärsökning faller 

utanför inklussionskriteriet gällande att inte vara äldre än från år 2008. Författarna 

av denna litteraturöversikt anser dock att området med fysisk aktivitet som 

omvårdnadsåtgärd vid depression ännu inte är väl beforskat varvid det varit svårt 

att hitta relevant forskning till resultatet genom enbart databassökning, trots att 

många olika sökordskombinationer användes. Artikeln som föll utanför 

inklussionskriteriet gällande ålder besvarar väl studiens syfte och i brist på mer 

uppdaterad forskning valdes även den att inkluderas.  

 

I majoriteten av artiklarna som ligger till grund för resultatet är övervägande delen 

av deltagarna i studierna kvinnor. Detta försvårar att utläsa huruvida det skiljer sig 

något i behandlingen av kvinnor eller män, inte heller om manlig eller kvinnlig 

sjukvårdspersonal har olika tankar och upplevelser av att arbeta med FaR. 

Resultatet bedöms ändå spegla verkligheten då kvinnor i större utsträckning 

drabbas av depression än män (WHO, 2017c), och kvinnor är i majoritet bland 

sjukvårdspersonal (WHO, u.å).   

 

I flera av studierna är deltagarna medvetna om att studiernas syfte är att utvärdera 

effekten och deras upplevelser av fysisk aktivitet som behandling (Carter et al., 

2015; Helgadóttir et al., 2018; Callaghan et al., 2011). Ett resultat av det kan då 

vara att personer som haft större tilltro och mer erfarenhet av fysisk aktivitet 

lockas till att delta i studierna. Detta skulle kunna ha givit studierna ett mer positivt 

resultat till fördel för fysisk aktivitet då personer som inte har lika stor tilltro inte 

valde att delta. 

 

6.3 Etikdiskussion 

Då inspirationen till detta arbetet kom från eget intresse av fysisk aktivitet och en 

målsättning att i framtiden få arbeta med hälsopreventivt arbete, finns risken att 

resultatet kan blivit färgat av författarnas åsikter. För att undvika detta är arbetet 
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regelbundet genomlästs av en disputerad handledare samt andra studenter vilka 

opponerat och kommit med åsikter cirka varannan vecka under en 

tioveckorsperiod. Artiklarna som lästs har eftersträvats att redovisas sanningsenligt 

utan att förvränga fakta i resultatet. Detta har uppnåtts genom att båda författarna 

har läst samtliga artiklar och diskuterat gemensamt kring dess innehåll och 

relevans för denna studie.  

 

I fyra av studierna som ligger till grund för resultatet presenteras inte huruvida de 

fått etisk godkännande. Däremot framgår att deltagarna i de studierna lämnat sitt 

godkännande till deltagande. Dessa studier är Carinniello et al. (2013), Grimstved 

et al. (2012), Herman et al. (2002) och Lamarche et al. (2013). Då deltagandet 

varit frivilligt i dessa studier bedöms de dock vara acceptabla att inkludera i denna 

litteraturöversikt.    

 

7. Kliniska implikationer 

Antalet patienter som drabbas av depression växer både i Sverige och globalt. 

Stora delar av befolkningen i höginkomstländer är stillasittande. Författarna till 

denna översikt anser att om fler människor i större utsträckning ägnar sig åt fysisk 

aktivitet ger det inte bara fördelar för de patienter som drabbats av depression, utan 

kan i längden även förbättra folkhälsan. Genom att erbjuda patienter andra eller 

ytterligare behandlingsmetoder för deras depression än de traditionella kan 

eventuellt både patientens självbestämmande och inflytande över sin behandling 

öka. Sjukvårdens resurser skulle även kunna användas på ett mer fördelaktigt sätt 

då kompetensen som ingår i sjuksköterskeprofessionen kan vara lämpade att arbeta 

med fysisk aktivitet. Vi anser att sjuksköterskor har kunskap om att se patienten ur 

ett helhetsperspektiv, inte enbart medicinskt, och kan då hjälpa patienterna att 

överkomma de hinder de upplever för fysisk aktivitet.  

 

Utefter resultatdiskussionen väcks tankar hos författarna om hur brist på kunskap, 

tid och riktlinjer samt inverkan av sjuksköterskans personliga egenskaper på 

rådgivningen kan påverka möjligheterna för ett evidensbaserat arbete med fysisk 

aktivitet. I Sverige skall hälso-och sjukvård enligt HSL bedrivas så att god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen eftersträvas. Vi anser därför att 
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sjuksköterskor som arbetar med förskrivning av fysisk aktivitet bör erbjudas 

utbildning inom området samt avsatt tid under arbetsdagen för att kunna ges 

möjlighet att utföra ett evidensbaserat, strukturerat och patientsäkert arbete. 

 

8. Vidare forskning 

Det finns flertalet studier som visar på effekten av fysisk aktivitet vid depression. 

Dock finns ett behov av ytterligare studier på fysisk aktivitet som 

omvårdnadsåtgärd vid depression. Det finns inte heller någon tydlighet under 

vilken profession ansvaret för att förskriva samt följa upp fysisk aktivitet ligger. 

Författarna anser därför att mer forskning behövs för att utreda huruvida 

sjuksköterskor kan använda sig av fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd i större 

utsträckning samt hur ansvaret skall fördelas mellan olika professioner inom 

vården.  

 

9. Slutsats 

Syftet med denna studien är att beskriva faktorer som påverkar fysisk aktivitet hos 

personer med depression utifrån patient och omvårdnadsperspektiv. Resultatet 

visar att deprimerade patienter upplever många hinder till att vara fysisk aktiva 

men att sjuksköterskor skulle kunna ha en större roll i arbetet med att hjälpa 

patienter att överkomma dessa. Det som dock saknas är utbildning och 

organisatoriskt stöd till sjuksköterskor. Med mer utbildning och stöd skulle 

sjuksköterskor kunna ha en större roll i arbetet med patienter med depression. 

Nyckeln för framgång är personcentrering.  
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Livsstilsfaktorer såsom 

tobaksbruk och alkohol 

är vanligare bland de 

som har lägre 

följsamhet.   

26/29 = 90% 
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Författare   
År   
Land 

 

Titel Syfte Design   
  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Herman, S., 

Blumenthal, J. A., 

Babyak, M., Khatri, 

P., Craighead, W. 

E., Krishnan, K. R., 

& Doraiswamy, P. 

M. 
 
2002 
 
USA 

Exercise Therapy 

for Depression in 

Middle-Aged and 

Older Adults: 

predictors of Early 

Dropouts 

a) Vad karaktäriserar 

patienter med svår 

depression som i förtid 

hoppar av behandling med 

fysisk aktivitet och b) 

Vilka individuella faktorer 

förutser hurvida en patient 

som genomför en 

behandling med fysisk 

aktivitet kommer få några 

fördelar med behandlingen 

Randomized trial 156 Högre nivå av ångest 

och lägre nivå av 

livsglädje är starka 

prediktorer för att 

hoppa av behandling 

med fysisk aktivitet. 

26/29=90% 

Horsley, T. T., 

Belza, B., & 

Brown, M-A 
 
USA 
 
2009. 

Nurse practitioner 

practice patterns for 

exercise counseling 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor tillämpade 

rådgivning av fysisk 

aktivitet i sin yrkesroll 

samt deras inställning till 

fysisk aktivitet 
 

Tvärsnittsstudie 398 Majoriteten till 

sjuksköterskorna är 

positivt inställda till 

fysisk aktivitet som 

omvårdnadsåtgärd. 

Drygt av rådger 

regelbundet sina 

patienter om fysisk 

aktivitet. Brist på tid 

med patienten och 

patientens intresse är 

försvårande faktorer. 

26/29= 90% 
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Författare   
År   
Land 

 

Titel Syfte Design   
  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Krämera, L. V., 

Helmesa, A. W., 

Seeligc, H., 

Reinhard Fuchsc, 

R., & Bengel, J. 
 
2014 
 
Tyskland 

Correlates of 

reduced exercise 

behaviour in 

depression: The 

role of 
motivational and 

volitional deficits 

The study aimed at 

uncovering the correlates 

of reduced exercise in 
depressive patients. 

Longitudinell 

kvantitativ metod 

112 Deprimerade personer 

lider av 

motivationsbrist; de 

deprimerade 

patienterna visade en 

genomsnittlig lägre 

intention till fysisk 

aktivitet. Det finns även 

en brist på vilja att 

utföra fysisk aktivitet: 

de deprimerade 

patienterna hade 

svårare att gå från tanke 

till handling. 
 

25/29 
=86% 

Lamarche, K., & 

Vallance, J. 
  
2013 
  
Canada 

Prescription for 

physical activity: a 

survey of Canadian 

nurse practitioners. 

Att studera hur 

kanadensiska 

sjuksköterskor uppfattade 

sin egen förmåga och 

inställning till att förskriva 

fysisk aktivitet på recept. 

Kvantitativ 

enkätundersökning 

148  Sjuksköterskors 

inställning till att 

förskriva fysisk 

aktivitet påverkas av 

deras egen förmåga till 

att nå rekommenderad 

aktivitetsnivå. Faktorer 

som 

försvårar  utskrivningen 

av FaR är bland annat 

brist på tid och 

bristande följsamhet 

hos patienterna.  

21/29 
=72% 
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Författare   
År   
Land 

 

Titel Syfte Design   
  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Olsen, J. M., 

Horning, M. L., 

Thorson, D., & 

Monsen, K. A. 
 
2018 
 
USA 

Relationships 

between public 

health nurse-

delivered physical 

activity 

interventions and 

client physical 

activity behavior 

Att studera hur 

sjuksköterskeledda 

interventioner kring fysisk 

aktivitet påverkade 

förändring i fysisk 

aktivitetsnivå hos vuxna 

patienter 

Kvantitativ studie 419 Kunskapen hos 

patienter om fysisk 

aktivitet och frekvensen 

av förändringar i 

beteendemönster 

relaterat till fysisk 

aktivitet ökade 

signifikant för de som 

fick flera interventioner 

om fysisk aktivitet än 

de som inte fick det. 

25/29=86% 

Santos, R. P., 

Horta, P. M., 

Souza, C. S., dos 

Santos, C. A., de 

Oliveira, H. B. S., 

de Almeida, L. M. 

R., & dos Santos, L. 

C. 
  
2012 
  
Brasilien 

Nutrition and 

physical activity 

counseling: practice 

and adherence of 

primary care users. 

Att studera innehållet i 

rådgivning som ges av 

sjukvårdspersonal kring 

nutrition och fysisk 

aktivitet samt faktorer som 

påverkar patienters 

följsamhet 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

499 Rådgivningen handlade 

oftast om kost och 

fysisk aktivitetsnivå. 

Mest rådgivning fick 

dem som var 

multisjuka. Råden som 

gavs var ofta 

otillräckliga. 

Huvudfaktorerna som 

påverkade följsamheten 

till råden var tidsbrist 

och ovilja att förändra 

vanor.  

24/29 = 83% 
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Författare   
År   
Land 

 

Titel Syfte Design   
  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Searle, A., Calnan, 

M., Lewis, G., 

Campbell, J., 

Taylor, A., & 

Turner, K. 
  
2011. 
  
United Kingdom 

Patients’ views of 

physical activity 
as treatment for 

depression: 
a qualitative study 

Undersöka patienters syn 

på fysisk aktivitet som 

behandling av depression 

inom primärvård. 

Randomiserad 

kontrollerad 

intervjustudie 
 

33 Merparten av 

deltagarna tyckte att 

fysisk aktivitet var en 

accepterad behandling 

för depression. 

Mekanismerna som 

deltagarna tror ligger 

till grund till 

depressionen påverkar 

vilken sorts fysisk 

aktivitet som anses 

mest effektiv. Många 

deltagare nämnde brist 

på motivation och 

dåligt självförtroende 

som barriär att utföra 

fysisk aktivitet. 
 

24/25 
=96% 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa studier 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning: Kvalitativa studier 

  

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 4. Granskningsmall för kvantitativa studier 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning: Kvantitativa studier 

  
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
 


