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Abstrakt 

Bakgrund: Depression är ett världsproblem i dagens samhälle och mer än 350 

miljoner människor är drabbade. Negativa tankar, dålig självkänsla, orkeslöshet 

och apati kan vara en del av symtombilden. Fysisk aktivitet har en positiv inverkan 

på den mentala hälsan hos den friska människan och kan även rekommenderas 

som behandling vid depression. Personcentrerad vård innebär att personens egen 

upplevelse av sin unika situation sätts i fokus, på så sätt kan välbefinnandet öka 

och personen får mer inflytande i sin vård samt blir bekräftad och sedd. 

Syfte: Beskriva hur patienter med depression upplever fysisk aktivitet som 

behandling vid depression. 

Metod: En litteraturöversikt grundad på 16 vetenskapliga artiklar insamlade från 

databaserna CINAHL och PsycINFO. Dessa analyserades i fem steg och därefter 

skapades teman.  

Resultat: Patienter med depression upplevde förbättring av tillståndet med hjälp 

av fysisk aktivitet. Ökat psykiskt välbefinnande, distraktion av negativa 

tankemönster, förbättrat självförtroende och förbättrad sömn beskrevs. Hinder för 

utövning av fysisk aktivitet upplevdes vara prestationsångest och brist på 

självförtroende. Individanpassning, motiverande strategier, exempelvis 

strukturerade träningsprogram, samt upplevda positiva resultat upplevdes öka 

motivationen hos patienter med depression.  

Slutsats: Fysisk aktivitet har positiv inverkan på personer med depression och 

förbättrar välbefinnandet. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna se 

bakomliggande orsaker till varför personer med depression ibland utför fysisk 

aktivitet i mindre grad. Genom individanpassade, motiverande och tydliga 

strategier kan optimala förutsättningar ges för att förbättra depressionen för dessa 

personer över tid. Genom att sjuksköterskan arbetar personcentrerat med att 

motivera och stödja till fysisk aktivitet kan personer med depression känna sig 

bekräftade, sedda, respekterade samt uppleva förhöjt psykiskt välbefinnande. 

 

Nyckelord: Depression, Fysisk aktivitet, Litteraturöversikt, Motivation, 

Personcentrerad vård 



 

 

Abstract 

 

Background: Depression is a world-wide problem in today’s society and more 

than 350 million people are affected. The self-esteem can be affected negatively of 

depression and negative thoughts, lethargy and apathy can also be part of the 

symptomatology. Physical activity has a positive influence on mental health in 

healthy people and can be recommended as a treatment for depression. 

Personcentered care means that the persons own experience of their unique 

situation is put in focus, therefore can the wellbeing increase as well as the person 

gets more influence in their own care and also gets confirmed and seen.  

Aim: Describe how patients with depression experiences physical activity as a 

treatment for depression. 

Method: A literature review based on 16 scientific articles collected from 

CINAHL and PsycINFO. These were analysed in five stages and themes were 

created thereafter. 

Result: Patients with depression experienced improvement in their condition 

thanks to physical activity. Increased psychological wellbeing, distraction of 

negative thought patterns, increased self-confidence and sleep was described. 

Barriers for performing physical activity was described to be performance anxiety 

and lack of self-confidence. Individualized and motivating strategies, for example 

structured training programs, and also experiencing positive results increased the 

motivation in patients with depression.  

Conclusion: Physical activity has a positive impact on people with depression and 

increases wellbeing. It is important as a nurse to see underlying reasons why 

people with depression sometimes performs physical activity in a smaller extent.       

Through individualised, motivating and distinct strategies these people can recieve 

optimal conditions to improve depression over time. Through the nurses person 

centered work by motivating and supporting performance of physical activity, 

people with depression can feel confirmed, seen, respected as well as experience 

increased psychological wellbeing.  

Keywords: Depression, Motivation, Literature review, Person-centered care, 

Physical activity 
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1   Inledning 

Depression tillhör i dagens läge en av de stora folksjukdomarna och behandlas i största grad 

med läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Författarna till denna 

litteraturöversikt vilka båda studerar till sjuksköterskor har under den verksamhetsförlagda 

utbildningen mött många personer med depressionsproblematik. Dessa personer upplever att 

de inte får tillräcklig hjälp eller att oönskade bieffekter av läkemedelsbehandlingar sänker 

livskvaliteten på olika sätt. Som blivande sjuksköterskor kan det vara värdefullt att utforska 

om det finns omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan bidra med för att minska symtom 

på depression. Intresset har då väckts att utforska om fysisk aktivitet upplevs fungera som 

behandlingsmetod mot depression. 

 

2   Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs depression ur ett globalt, ekonomiskt och individperspektiv. Även 

diagnostisering och behandlingsmetoder nämns som är vanliga vid depression. Vidare 

beskrivs fysisk aktivitet, dess definition och påverkan på hälsonivå. Likväl benämns 

sjuksköterskans roll och denna litteraturöversikts teoretiska referensram vilket är 

personcentrerad vård.  

 

2.1   Depression 

Depression är ett stort problem i världen idag och mer än 350 miljoner människor är 

insjuknade. Det är en viktig orsak till sjuklighet, ett skäl till funktionshinder och i värsta fall 

dödlighet (Cecchini, Fernández-Río, Méndez-Giménez, Carriedo & Arruza, 2017). 

Depression är en av de största orsakerna till ohälsa, oförmåga till arbete och bortfall i 

produktivitet i hela världen (SBU, 2004). År 1997 publicerade Världsbanken och 

Världshälsoorganisationen (WHO) en internationell kartläggning som visade att det bara var 

diarrésjukdomar, luftvägsinfektioner och spädbarnssjukdomar som orsakade större 

ohälsoeffekter än depression.  

   Depression tillhör en av de stora globala folksjukdomarna och drabbar människor i alla 

åldrar. Risken att insjukna i en depression någon gång i livet är cirka 36 procent för kvinnor 

och 23 procent för män i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Cecchini et al. (2017) menar att 

symtom som kännetecknar depression är apati, eventuell viktnedgång, svårigheter att sova 

eller överdriven sömn, energibrist, koncentrationssvårigheter, en känsla av att vara värdelös, 
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skuldkänslor samt självmordstankar. Många personer med depression upplever även mental, 

psykisk och känslomässig stress samt att de har mycket negativa tankar. Skärsäter (2014) 

klargör att för att kunna ställa diagnosen depression ska en person ha känt sig nedstämd 

och/eller känt minskat intresse för omgivningen under större delen av dagen i minst två 

veckors tid. Utöver de nämnda symtomen finns många andra symtom som kännetecknar 

depression. Det är exempelvis vanligt att känna ångest, hopplöshet och trötthet. Självkänslan 

kan påverkas negativt och en känsla av värdelöshet kan även uppstå. Vardagliga sysslor som 

vanligtvis känns självklara kan bli tunga och likaså sömnen kan bli problematisk. Även 

kognitiva funktioner kan påverkas såsom glömska, obeslutsamhet och svårigheter att 

koncentrera sig. Machaczek et al. (2018) skriver att när diagnosen depression ställs krävs det 

att de symtom som finns inte beror på något annat sjukdomstillstånd. Depressioner kan 

komma och gå i perioder samt vara av de olika svårighetsgraderna lätt, måttlig eller svår. 

Depressionens djup bestäms utifrån antalet symtom som finns. Om en person har fler än fem 

av symtomen räknas depressionen som svår och är det mindre än fem symtom räknas den som 

mild eller måttlig depression. Att planera samt utföra olika aktiviteter kan vara svårt vid en 

depression då det hör till sjukdomsbilden.  

   Depression kan även leda till självmordstankar, i värsta fall självmordsförsök och fullbordat 

självmord (Skärsäter, 2014). Globalt dör nästintill 800 000 människor varje år i självmord, 

vilket innebär en person var 40:e sekund (WHO). I Sverige avled 1182 personer 15 år eller 

äldre i självmord år 2017 (Folkhälsomyndigheten, 2017). Bland personer som behandlats för 

depression har nästan alla återkommande perioder vid årliga uppföljningar (SBU, 2004). 

Risken att bli deprimerad igen är lägre vid lindrigare depressioner och hos patienter som 

behandlas i primärvård. Då varje depressionepisod medför ett lidande för både den drabbade 

individen och hens omgivning kan långtidsbehandling vara aktuellt för att förebygga nya 

depressioner. Ärftlighet för depression, förekomst av psykotiska inslag och en 

bakgrundshistoria av särskilt svår depressionsepisod kan även motivera förebyggande 

behandling redan efter första insjuknandet.  

   Socialstyrelsen (2017) skriver att behandlingsriktlinjer vid depression är psykologisk 

behandling med samtalsterapi och/eller antidepressiva läkemedel. Ett annat alternativ skulle 

kunna vara fysisk aktivitet. Behandling av depression behöver anpassas beroende på hur svår 

depressionen är och ska ske i samråd med patient och närstående. 

 

2.2   Fysisk aktivitet  
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Fysisk aktivitet i denna litteraturöversikt definieras såsom Socialstyrelsen (2013) beskriver; 

all typ av kroppsrörelse och muskelaktivitet som innebär ökad energiförbrukning. 

Nödvändigtvis behöver detta inte betyda målmedveten prestationshöjande träning, utan även 

vardagliga aktiviteter som promenader, friluftsliv, trädgårdsarbete och cykling. 

Interventionsstudier har visat positiva effekter av träning både direkt efter ett enstaka 

träningspass och även mer långvariga effekter av en längre period av träning. Roux et al. 

(2008) belyser att fysisk inaktivitet är associerat med högre risk för stroke och kroniska 

sjukdomstillstånd som typ 2-diabetes, tarmcancer och hjärt- och kärlsjukdom. Med hjälp av 

ökad fysisk aktivitet kan risken för dessa sjukdomar minska.  

 

   Mikkelsen, Stojanovska, Polenakovic, Bosevski och Apostolopoulos (2017) beskriver de 

övergripande resultaten i en litteraturstudie som undersökte de positiva effekterna av fysisk 

aktivitet på den mentala hälsan hos friska personer. Forskningen visar att fysisk aktivitet kan 

ge många psykologiska och fysiologiska förändringar hos majoriteten av personerna som 

deltagit i studierna. Fysisk aktivitet resulterar i förbättring av självkänsla, sinnesstämning, 

minskad stress och ångestnivå. Fördelarna med fysisk aktivitet är också positivt ur 

fysiologiska aspekter som bland annat förhöjda endorfinnivåer och sänkning av personens 

reaktion på stress. Detta stöds av Marques et al. (2016) som beskriver att fysisk aktivitet är 

förknippat med en bättre självskattad mental hälsa hos friska personer. Artikelförfattarna 

belyser även att människors välbefinnande påverkar hur de hanterar det vardagliga livet. Ett 

högre välbefinnande bidrar till en bättre hälsa samt högre produktivitet på arbetet. 

   Rekommendationer finns på att vuxna personer från 18 år och äldre bör utöva minst 150 

minuters fysisk aktivitet av måttlig intensitet eller 75 minuter av hög intensitet varje vecka. 

Alternativt kan måttlig och högintensiv träning kombineras. Utöver detta bör även 

styrketräning för kroppens stora muskelgrupper utövas minst två gånger i veckan för att 

bibehålla en god hälsa (de Oliveira, Oancea, Nucci & Vogeltanz-Holm, 2018). Cole (2010) 

rekommenderar fysisk aktivitet av måttlig nivå för att upprätthålla en god hälsa. Med måttlig 

nivå menas en aktivitet som höjer hjärtfrekvensen till den grad att personen känner sig lite 

andfådd. Förutom strukturerade träningsövningar kan det finnas många andra alternativ till 

fysisk aktivitet på måttlig nivå som exempelvis promenader, dans, aktiva jobb eller 

fritidsaktiviteter. Likväl visar Abdin, Welch, Byron-Daniel och Meyrick (2018) att även då 

fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet är allmänt känt misslyckas den större delen av 



 

4 
 
 

befolkningen att uppnå de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet (Abdin, S, Welch, R. 

K, Byron-Daniel, J, Meyrick, J. 2018).  

   Helgadóttir, Hallgren, Kullberg och Forsell (2018) beskriver att i västvärlden är det vanligt 

att få fysisk aktivitet på recept mot olika somatiska problem då träning har positiva effekter 

för kroppen. Det är viktigt att se över vilka faktorer som kan vara ett hinder för att utöva 

fysisk aktivitet regelbundet så att träningen blir så effektiv som möjligt för varje enskild 

individ. Vidare har det visat sig att övervikt, fetma samt tidsbrist är hindrande faktorer. Enligt 

denna studie blir dock följsamheten av ett träningsprogram sämre då träningen är av 

högintensiv form. Cole (2010) framhåller även att komplexa psykologiska, biologiska, sociala 

och miljömässiga faktorer påverkar deltagandet i fysisk aktivitet vilket kan göra det svårare 

att förstå individuella stödbehov. 

   Fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot depression ger inga biverkningar som däremot 

kan uppkomma av antidepressiva läkemedel som till exempel viktökning, utsättningssymtom, 

muntorrhet eller insomningssvårigheter (Tasci, Baykara, Gurkan Gurok & Atmaca, 2018). 

Fysisk aktivitet kan rekommenderas som förstahandsbehandling för mild till måttlig 

depression och vara ett alternativ till läkemedelsbehandling och samtalsterapi. Nackdelen med 

psykoterapi som behandlingsform mot depression är att det kan vara väldigt kostsamt 

(Helgadóttir, et al. (2018). 

 

2.3   Sjuksköterskans roll 

International Council of Nurses (ICN) är en etisk kod som globalt förenar och vägleder 

sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt som är oberoende av nationella lagar. Ett 

tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter är mycket aktuellt och koden manar även 

till handling. De fyra grundläggande områden som sjuksköterskan har ansvar över är att 

förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa och även lindra lidande hos människor. 

Respekt för mänskliga och kulturella rättigheter ligger i vårdens natur, likaså rätten till liv, 

egna val, värdighet och att bli respektfullt bemött. Sjuksköterskan ger även informationen 

som krävs till personen som söker vård så att hen kan ge informerat samtycke till omvårdnad 

och/eller medicinsk behandling, och även ger information om rätten att välja och/eller avstå 

behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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2.4   Personcentrerad vård 

 Ett personcentrerat förhållningssätt kan vara att ge en person de bästa möjliga 

förutsättningarna utifrån sin egen hälsa att göra evidensbaserade val samt att respektera 

personens egna val. Ses personen utifrån ett patientbegrepp är sjukdomen och dess specifika 

behandling i fokus. Genom att istället fokusera på personen öppnas nya vägar upp och fokus 

kan exempelvis läggas på hens resurser. För att som sjuksköterska arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt bör hen visa vilja och intresse att lyssna på personens egen 

berättelse och upplevelse av sin situation. Med hjälp av personens egen unika livsberättelse 

används denna som grund för att möjliggöra partnerskap tillsammans med sjuksköterskan och 

därmed får personen lika stort inflytande i sin egen vård som sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

   Personcentrering enligt McCance och McCormack (2013) är ett förhållningssätt med 

ömsesidig respekt och förståelse, respekt för individen samt personens rätt till 

självbestämmande som värdegrund. För att uppnå en personcentrerad omvårdnad ansvarar 

sjuksköterskan dels för att få en förståelse över hur patienten värderar sitt liv samt hur 

patienten får en förståelse och kan greppa det som pågår. Sjuksköterskans egna uppfattningar 

och värderingar kan påverka beslutsfattande om behandling och vård vilket innebär att det är 

av stor vikt att sjuksköterskan själv är medveten om dessa. Genom att arbeta utifrån 

personcentrerad omvårdnad känner sig patienten bekräftad, sedd och respekterad samt att det 

psykiska välbefinnandet ökar. Vidare belyses personcentrerade processer som handlar om att 

särskilt fokusera på patienten som person vilket bland annat innebär att vara engagerad, verka 

utifrån patientens uppfattning och värderingar samt arbeta utifrån ett delat beslutsfattande.  

 

2.5   Problemformulering  

Depression är en global folksjukdom och en av de största orsakerna till ohälsa i hela världen. I 

värsta fall kan depression leda till självmordstankar, självmordsförsök och självmord. 

Behandling med antidepressiva läkemedel kan medföra biverkningar vilket riskerar skapa mer 

lidande för individen. Svårigheter att planera och utföra olika typer av vardagliga aktiviteter 

kan vara en del av sjukdomsbilden vid depression. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva 

effekter på den mentala hälsan hos friska individer och kan rekommenderas som behandling 

av depression. Till vår vetskap saknas en sammanställning av evidens för hur personer med 

depression upplever utövning av fysisk aktivitet som behandlingsalternativ vid depression. 
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Det kan därför vara betydelsefullt att beskriva hur personer med depression upplever fysisk 

aktivitet utifrån individens unika perspektiv. Genom att öka förståelsen för dessa personers 

förutsättningar kan sjuksköterskan tänka och handla utifrån deras livsvärld och hjälpa dem på 

ett mer personcentrerat sätt.  

          

2.6   Syfte 

Beskriva hur patienter med depression upplever fysisk aktivitet som behandling vid 

depression.  

 

2.7   Definition av centrala begrepp 

Författarna till denna litteraturöversikt har självständigt formulerat följande definitioner; 

Depression - diagnostiserad depression och upplevda självskattade depressiva symtom såsom 

nedsatt motivation samt självförtroende, negativa tankemönster, sömnsvårigheter, minskad 

energi- och initiativförmåga samt nedstämdhet. Depression i samband med andra medicinska 

sjukdomstillstånd är inte inkluderade i aktuell definition.   

Välbefinnande - ett positivt mentalt tillstånd.  

 

3   Metod 

Metodavsnittet är en beskrivning kring litteraturöversiktens genomförande. Design, urval, 

värdering av artiklarnas kvalitet, tillvägagångssätt, analys och tolkning av data och etiska 

överväganden redovisas nedan.  

 

3.1   Design 

En litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) ska beskriva kunskapsläget inom ett visst 

område relaterat till omvårdnad eller om ett problem inom sjuksköterskans kompetens- eller 

verksamhetsområde. Det innebär att sammanställa redan existerande forskning för att få en 

uppfattning om vad som studerats, vilka metoder eller vilka teoretiska utgångspunkter som 

använts (Friberg, 2012). 

 

3.2   Urval  
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Sökning av artiklar har skett under januari - februari och april 2019. CINAHL och PsycINFO 

är databaserna som har använts vid sökning av vetenskaplig litteratur till denna 

litteraturöversikt. Sökord som användes var adults, benefits, depression, depressive symptoms, 

exercise, motivation, physical activity, treatment, young adults. Den booleska termen som 

användes var ‘’AND’’ (se infogad söktabell). Inklusionskriterierna i denna litteraturöversikt 

var personer 18 år och äldre. Författarna valde artiklar som var peer reviewed, detta innebär 

att vetenskapliga skrifter blir lästa och granskade av experter inom valt ämnesområde innan 

publicering tillåts (Moberg, 2015) samt artiklar skrivna på engelska. Artiklar publicerade 

mellan år 2009 och 2019 har använts. Exklusionskriterier var studier som inkluderat personer 

som befann sig i akut kris på grund av trauma eller kroppslig sjukdom. Studier där patienter 

var inneliggande på sjukhus exkluderades också.  

Tabell 1. Sökmatris 

 

 

3.3   Värdering av artiklarnas kvalitet  

Granskningsmallar framtagna av Högskolan Dalarna utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) och Forsberg och Wengström (2008) har använts för kvalitetsbedömning av kvalitativa 

och kvantitativa artiklar (bilaga 2a och bilaga 2b). Granskningsmallen för kvantitativa studier 

har maxpoäng på 29 och granskningsmallen för kvalitativa studier har maxpoäng 25. Willman 

et al. (2006) beskriver ett poängsystem där svaret ’’ja’’ ger ett poäng. Poängen används för att 

värdera artiklarnas kvalitet, därefter räknas en procentsats ut genom division av poäng som 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa  

titlar 

 

Antal 

lästa 

abstrakt 

 

Antal 

artiklar 

att 

använda 

 

CINAHL  

 

Physical activity AND treatment AND depression AND adults  387 387 15 3 

CINAHL 

 

Motivation AND depression AND physical activity 146 146 10 1 

CINAHL Exercise AND benefits AND young adults AND depression 34 34 7 1 

CINAHL Physical activity AND depressive symptoms AND motivation 13 

 

13 

 

5 

 

3   

  

CINAHL Physical activity AND depression AND motivation 74 74 20 2   

PsycINFO Physical activity AND depression AND motivation 149 

 

149 

 

60 

 

6  
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varje artikel får med den högsta poängen som är möjlig. Låg kvalitet innebär en procentsats 

under 60%, medelkvalitet innebär 60 - 80%, och över 80% är hög kvalitet.  

 

3.4   Tillvägagångssätt 

Artiklarna har sökts dels på varsitt håll och dels gemensamt. De utvalda artiklarna har delats 

upp rättvist samt blivit lästa och granskade enskilt så att båda författarna fick lika stort 

inflytande i arbetet. Vid osäkerhet kring en artikel blev denna läst och granskad av båda för att 

säkerställa kvalitet. Titlar har lästs först, de titlar som verkat relevanta för syftet valdes ut och 

därefter blev abstrakt lästa. De abstrakt som såg ut att kunna besvara studiens syfte valdes ut 

och därefter lästes hela artikeln. Författarna har haft kontinuerlig kontakt via regelbundna 

träffar samt telefonsamtal. Ett gemensamt dokument på Google Drive delades under arbetets 

gång. Artiklarna har granskats i Ulrichsweb (2019) för ökad tillförlitlighet och kvalitet. 

 

3.5   Analys och tolkning av data 

Friberg (2012) belyser vikten av att analysarbetet utförs i fem steg. Analysens första steg 

innebar att de artiklar som var inkluderade blev lästa flera gånger för att få en helhetsbild och 

förstå innehållet i dessa. Andra steget bestod av att urskilja olika teman. Steg tre innebar en 

sammanställning av valda artiklars resultat och detta skapade en enhetlig syn kring relevant 

analys. Likheter och skillnader i resultaten identifierades för att skapa teman i det fjärde 

steget. Avslutningsvis beskrevs de nya temana för ökad tydlighet för läsaren i steg fem. Vid 

sökning av artiklar har abstrakt lästs igenom med kritisk blick. För ökad förståelse och en mer 

tydlig uppfattning kring innehållet har utvalda artiklar sedan lästs igenom upprepade gånger i 

enlighet med Friberg (2012). Sammanställning gjordes efter att likheter och skillnader 

framkommit. Teman skapades efter analys av resultat i artiklarna för att därmed svara på 

litteraturöversiktens syfte. Med hjälp av informationen som var relevant och av intresse 

skapades huvudteman och sammanställdes sedan. Likheter och skillnader från utvalda artiklar 

redovisades i resultatet till denna litteraturöversikt.  

 

3.6   Etiska överväganden 
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Artiklarna som har använts till denna litteraturöversikts resultat har godkänts av en etisk 

kommitté. Författarna har strävat efter att vara objektiva i sökningarna till resultatet. Plagiering 

av något slag har inte förekommit.  

   World Medical Association (WMA) har utvecklat Helsingforsdeklarationen till grund för 

forskningsetiska principer för medicinsk forskning som involverar människor, inkluderande 

identifierbart mänskligt material och personlig data. Det primära syftet med medicinsk 

forskning som involverar människor är att förstå orsaker, utveckling och effekter av sjukdomar 

och att därmed förbättra diagnostik, prevention och terapeutisk behandling. Människorna som 

deltar i studierna ska vara kapabla till att ge sitt fulla samtycke. Varje individ skall vara väl 

informerad om syftet med studien, metoden, potentiella risker och eventuell otrevnad. Vidare 

beskrivs i de etiska principerna att medicinsk forskning som involverar människor är befogad 

om resultatet överväger riskerna och bördan hos personerna som deltar i studien. Personerna 

skall även informeras om deras rätt att vägra delta i studien och att hoppa av studien utan någon 

sorts vedergällning (WMA, 2018). Författarna har varit noggranna med att välja ut artiklar där 

dessa principer följdes och hade dessa principer som en etisk kompass i arbetet med denna 

litteraturöversikt.  

 

4   Resultat  

Det resultat som är presenterat är baserat på analys av totalt 16 studier som var genomförda i 

Australien (n=1), Bosnien (n=1), Danmark (n=1), England (n=4), Estland (n=1), Europa (n=1), 

Kanada (n=2), Spanien (n=1), Sverige (n=1), Tyskland (n=1), USA (n=2). Av dessa artiklar var 

sex av kvalitativ ansats och tio av kvantitativ ansats. Teman som framkom ur resultatet var 

positiva upplevelser av fysisk aktivitet, upplevda hinder vid depression gällande fysisk aktivitet, 

motiverande strategier, vikten av individanpassning och struktur och redovisas som rubriker 

nedan. 

 

4.1   Positiva upplevelser av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet ökar det psykiska välbefinnandet hos personer med depression (Alstrøm et al. 

2017; Busch et al. 2016; Campbell et al. 2011; Hagger et al; 2011; Kalda et al. 2009; Kendrick 

et al. 2017). Distrahering av negativa tankemönster, förbättring av självförtroende och sömn 

kunde även mätas. Likväl uppstod en positiv känsla kring att utföra fysisk aktivitet vid 
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vetskapen att det skulle leda till någonting bra (Campbell et al. 2011; Kendrick et al. 2017). 

Regelbunden fysisk aktivitet minskar depression (Cukafic, Gavric & Markovic, 2012; Dunstan 

et al. 2016; Yen & Zhang, 2015).  

   Personer med depression upplevde att fysisk aktivitet som behandling mot depression var en 

acceptabel behandling (Campbell et al. 2011). Slutsatsen var att studiedeltagarna framhöll att 

fysisk aktivitet ökade välbefinnandet samt att det distraherade negativa tankar. Fler fördelar 

med fysisk aktivitet som behandling av depression upplevdes vara att sömnen och måltiderna 

blev mer regelbundna, vikten blev mer stabil och känslan av ett bättre självförtroende och 

självkänslan förbättrades. Den positiva effekten av fysisk aktivitet kunde uppstå redan innan 

utförandet då personerna upplevde en känsla av att de hade ett syfte att göra någonting som 

skulle leda till något positivt. Även resultatet i studien av Kendrick et al. (2017) visade att de 

flesta studiedeltagarna upplevde att fysisk aktivitet hjälpte dem i sin depression. De upplevde 

även som ovanstående studie att fysisk aktivitet gav ett ökat självförtroende och att sömnen 

förbättrades samt att de kände sig distraherade från negativa tankar. Utöver dessa fördelar 

upplevde deltagarna att de fick mer energi samt att det gav dem mer engagemang i livet både 

fysiskt och mentalt. Det kändes meningsfullt att göra någonting istället för att inte göra 

någonting alls. Det kändes lättare att utföra aktiviteten då de visste att den medförde positiva 

effekter, dock nämnde ett flertal av deltagarna att de inte visste att fysisk aktivitet kunde ha en 

påverkan på humöret.  Personerna kände att de allt mer kom tillbaka till tillståndet de befann 

sig i innan depressionen. De beskrev även att de såg fysisk aktivitet som ett sätt att hantera sin 

sjukdom. Fysisk aktivitet var inte botande i sig men upplevdes mer som en tillfällig lättnad. 

Cukafic, Gavric & Markovic (2012) visade att personer som utför fysisk aktivitet var mindre 

deprimerade än personer som hade en låg nivå av fysisk aktivitet. Som jämförelse framhöll Yen 

& Zhang (2015) att regelbunden träning minskade depression hos både män och kvinnor. Allra 

bäst effekt av regelbunden träning sågs hos kvinnor med mild depression. Även Dunstan et al. 

(2016) påvisade att depressionssymtomen minskade mer hos personer som utförde fysisk 

aktivitet på en hög nivå jämfört med de som utförde fysisk aktivitet på en måttlig eller lätt nivå. 

Ingen skillnad påvisades i reduktion av depressionssymtom hos de som utförde fysisk aktivitet 

på en måttlig eller lätt nivå. 

  Syftet med en studie av Hagger et al. (2011) var att undersöka om det fanns samband mellan 

fysisk aktivitet och depression hos äldre personer i Europa. Resultatet visade att begränsad 

aktivitet kunde bidra till högre risk för framtida depressioner. Högre nivåer av fysisk aktivitet 

var förknippat med lägre nivåer av känslomässigt lidande och detta kunde leda till 
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förbättringar gällande depressionen. Efter två års uppföljning visade studien ett samband 

mellan hög och regelbunden fysisk aktivitet och förbättrad depression. Även Kalda et al. 

(2009) beskrev begränsade positiva effekter av stavgång vid depression. Efter 24 veckor 

visade det sig att 12 deltagare inte var deprimerade medan sju deltagare var det. De patienter 

som var deprimerade i slutet av studien var även det i början av studien. Parallellt med detta 

skrev Alstrøm et al. (2017) att äldre personer som utövade fysisk aktivitet skattade att fysisk 

aktivitet påverkade det psykiska välbefinnandet, den generella livskvaliteten och den 

hälsorelaterade livskvaliteten likväl som minskade nivåer av ångest och depression. Inga 

skillnader mellan lagsport och styrketräning påvisades. Ångest och depression skattades lägre 

hos deltagare som utövade fysisk aktivitet. 

 

4.2   Upplevda hinder vid depression gällande fysisk aktivitet 

Brist på självförtroende var ett hinder för utövning av fysisk aktivitet hos personer med 

depression (Azar, Ball, Cleland, Verity & Salmon 2010; Campbell et al. 2011). Även känslan 

av inre negativ prestationsångest var en barriär för utövning (Brunet et al. 2014) och brist på 

upplevd självförmåga (Bengel, Fuchs, Helmes, Krämer & Seelig, 2014).  

   Azar et al (2010) genomförde en studie med två grupper kvinnor med depression och kvinnor 

utan depression. Båda grupperna beskrev att brist på motivation och tidsbrist hindrade dem från 

att vara så aktiva som de önskade. En viktig underliggande faktor hos gruppen kvinnor med 

depression var att fysisk aktivitet prioriterades lågt vilket bland annat grundades i lågt 

självförtroende i att utföra fysisk aktivitet. Detta bidrog till att de i lägre grad var motiverade 

till att utöva fysisk aktivitet i jobbiga livssituationer eller när de kände sig trötta, sjuka eller 

stressade. Campbell et al. (2011) menade att de flesta deltagarna upplevde att fysisk aktivitet 

som behandling mot depression fungerade bra, det fanns dock några personer som upplevde det 

negativt. De upplevde att det kunde tära på självförtroendet att utföra en aktivitet som de inte 

kände sig bra på eller var motiverade till att göra.  

   Depression var förknippat med en känsla av plikt, motivation till att få en belöning och inte 

aktiviteten i sig samt motivation som kom från en inre, pressande röst där källan till 

motivationen var skuld, skam, eller oro (Brunet et al. 2014). Motivationen från personerna med 

depression kom inte från glädje eller intresse för/i aktiviteten.  Deltagare som hade högre nivåer 

av depressionssymtom var mer benägna att ha en inre press som påverkade dessa personer 
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negativt, och detta innebar att dessa deltagare inte deltog i lika stor utsträckning i mild-till-

måttlig fysisk aktivitet.  

   Olikheter fanns mellan deprimerade och icke-deprimerade personer gällande planering av 

aktivitet, upplevd självförmåga och situationsbetingade hinder som exempelvis dåligt väder, 

bekvämligheten hemma i soffan eller dåligt humör (Bengel et al. 2014). Deprimerade personer 

utformade färre konkreta handlingsplaner, hade mindre upprätthållen upplevd självförmåga och 

var lättare distraherade av situationsbetingade hinder. Utförande av träning var associerat med 

mer detaljerad planering av egna handlingar, högre välbehållen upplevd självförmåga, bättre 

hantering av svårigheter och mindre distraktion vid hinder i olika situationer. Studien visar att 

deprimerade personer lider av motivationsbrist och därmed har dessa mindre avsikt i att träna. 

Det fanns även en viljemässig brist hos personer med depression som innebar att de med hög 

vilja var mindre benägna att omvandla denna befintliga vilja till att utöva fysisk aktivitet. 

Deprimerade personer visade också en signifikant minskad upplevd självförmåga till att kunna 

utföra fysisk aktivitet jämfört med den icke-deprimerade gruppen. Bristande självförtroende 

och låga förväntningar kunde vara orsak till utebliven utförd fysisk aktivitet. 

 

4.3   Motivation ökar den positiva upplevelsen av fysisk aktivitet 

Strategier som visade sig vara främjande för att utöva fysisk aktivitet vid symtom på depression 

var att det skulle finnas en klar strategi (Cecchini, Cecchini-Estrada, Giménez, Moulton & 

Rodriguez, 2015; Chalder et al., 2014; Chum et al. 2017), individanpassat stöd (Chalder et al., 

2014; Chambers et al. 2015; Chum et al. 2017) och att själv kunna se positiva resultat (Azar et 

al. 2010; Cecchini et al. 2015; Chum et al. 2017; Kendrick, Pickett & Yardley, 2017).  

   TARGET var en strategi som användes vid utövande av fysisk aktivitet där varje bokstav 

hade en betydelse (Cecchini et al. 2015). T stod för vilken typ av aktivitet som skulle utföras, 

A stod för att vara med och fatta beslut, R stod för att ge beröm, G stod för urval av grupper, E 

stod för utvärdering och T stod för tid. Interventionen var att fyra grupper skulle utföra fysisk 

aktivitet. En grupp använde sig av TARGET-strategin, en grupp utan TARGET-strategin, en 

grupp som skulle utföra fysisk aktivitet på egen hand samt en kontrollgrupp som utförde 

koordinations- och rörlighetsövningar. Det syntes en förbättring av depressionssymtomen hos 

alla grupper efter 8 veckor. Störst förbättring av symtomen syntes hos gruppen som använde 

sig av TARGET-strategin. Även 6 månader efter studiens slut syntes ännu en förbättring av 
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symtomen hos nyss nämnda grupp, vilket det inte gjordes hos någon av de andra grupperna 

(a.a). 

   En känsla av kompetens, samhörighet, autonomi och självförmåga skapades när en 

handledande person kontinuerligt stöttade personer med depression i att utöva fysisk aktivitet 

(Chalder et al., 2014). Hen använde sig av motiverande samtal och hade ett individperspektiv 

för varje studiedeltagare. Den handledande personens roll var att stödja och sätta sig in i 

studiedeltagarens situation vilket var av stor betydelse för att deltagaren skulle känna sig mer 

engagerad. Många av deltagarna upplevde att deras handledare lyssnade på dem på ett icke-

dömande sätt samt var intresserad av deras försök till att bli mer aktiva. Majoriteten av 

deltagarna uppgav att de hade känt sig bekväma med sin handledare och kontakten med denne. 

Även Azar et al. (2010) visade att en motiverande faktor att utföra fysisk aktivitet hos kvinnor 

med depression var synlig viktnedgång, att få komplimanger angående sin kropp samt att de 

själva kunde se resultat av träningen. Kendrick et al. (2017) beskrev även vikten av att den 

fysiska aktiviteten skulle kännas rolig för att den skulle vara till fördel vid depression. Det skulle 

kännas bra att utföra aktiviteten och det skulle finnas en mening och ett mål med att göra det. 

Det skulle kännas givande och vetskapen om att fysisk aktivitet påverkar måendet positivt 

gjorde det lättare att utföra den. 

   Chum et al. (2017) beskrev i sin studie att personer med depression använde sig av ett redskap 

som kallades Fitbit, ett litet träningshjälpmedel som innehöll stegräknare, trappstegs-räknare 

samt räknade ut den totala sträckan en person hade promenerat. Den gick att bära med sig hela 

tiden och kunde kopplas upp till internet där det även gick att se andras konton. Användning av 

Fitbit hade ökat motivationen till att röra på sig och många av deltagarna upplevde att de fick 

större insikt i hur mycket fysisk aktivitet de faktiskt utförde. Några insåg att de var mer fysiskt 

aktiva än de själva trodde vilket var motiverande i sig. Andra positiva aspekter med Fitbit var 

att det var motiverande att kunna jämföra sina resultat med andra samt att det blev lättare att 

sätta upp mål. De fanns dock ett fåtal deltagare som tyckte att Fitbit var svåranvänd samt att 

den ibland kunde visa fel.  

 

4.4   Vikten av individanpassning och struktur 

Det är önskvärt att fysisk aktivitet individanpassas för personer med depression (Azar et al. 

2010; Busch et al. 2016; Cecchini et al. 2015; Chambers et al. 2015.) Användning av 
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strukturerade träningsprogram visade sig kunna förbättra depression (Hagger, Larsman & 

Lindwall, 2011).   

   Den kvalitativa intervjustudien av Cecchini et al. (2015) visade att de positiva effekterna på 

depression av fysisk aktivitet kunde få en större effekt om fysisk aktivitet utövades i en 

individanpassad och motiverande kontext. Då personer med depression fick bestämma hur ett 

träningsprogram skulle utformas för att de skulle vilja delta önskades kontinuerligt stöd (Busch 

et al. 2016). Optimal tid för ett träningsprogram skulle vara mellan 30 - 60 minuter samt 

individuellt utformat. De flesta deltagarna föreslog träningsformer som promenader, 

styrketräning, yoga och dans. Liknande sågs i studien av Chambers et al. (2015) då personer 

med depression fick välja vilka aktiviteter som de själva kände behagade dem oavsett om det 

var mindre aktiviteter. Det blev lättare att hålla sig sysselsatt och personerna rörde på sig även 

fast de kände sig nedstämda, hade dåligt med energi eller helst av allt ville stanna i sängen. 

Parallellt med detta visade studien av Busch et al. (2016) att promenader var den populäraste 

formen av fysisk aktivitet hos både män och kvinnor med depression. Utöver det föredrog män 

oftare styrketräning och kvinnor föredrog yoga. Det fanns även skillnader i hur män och kvinnor 

ville bli stöttade i sin träning. Männen föredrog att träffas personligen eller via video-länk 

medan de flesta kvinnorna föredrog mejlkontakt. 

   Azar et al. (2010) studerade om det fanns något samband mellan fysisk aktivitet hos unga 

kvinnor och symtom av depression.  Resultatet visade att kvinnor med depression mer frekvent 

beskrev att de hellre utövade fysisk aktivitet på egen hand än tillsammans med andra. De 

nämnde att det både kunde vara positivt och negativt att vara aktiva i grupp. Känslan av att 

bland annat känna press att prestera på andra människors nivå var en av de negativa aspekterna. 

Kvinnor med symtom på depression hade negativa tidigare upplevelser vid fysisk aktivitet. 

Kvinnor utan symtom på depression beskrev att deras humör påverkades negativt om de inte 

utövade fysisk aktivitet. En longitudinell studie gjord av Hagger et al. (2011) visade att 

strukturerade träningsprogram var lika effektiva som traditionella behandlingar (läkemedel 

eller terapi) vid förbättring av symtom hos patienter med depression. Personer 65 år och äldre 

var mer motiverade till att utöva fysisk aktivitet än yngre. De individer som var mindre 

motiverade att utöva fysisk aktivitet då studien startade hade också fler symptom av 

depressionen vid uppföljningen två år senare. 

   Det kunde vara svårt för personer med depressionsepisoder att själva hantera eget val 

angående hur de ville leva sina liv och vilka aktiviteter och tjänster som bäst passade deras 

behov (Chambers et al. 2015). Att ha möjligheter till att göra egna val var mycket centralt 
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framförallt när det gällde stöd vid psykologisk terapi. Deltagarna betonade att alla 

professionella behövde färdigheter i att lyssna, ha respekt och empati och kunna stärka andra 

individer för att skapa tillit och hopp. Organisatoriska brister gällande behovet av att bli 

behandlad som en individ, stereotyp vård, likaså bristfälliga organisatoriska rutiner nämndes. 

Några kände att de inte hade något eget val mellan att få läkemedel och andra tjänster och 

beskrev även att läkemedel skrevs ut för lättvindigt och användes som ett ‘’plåster’’. Några 

nämnde svårigheter i att erhålla den specifika terapi de önskade.  

 

5   Diskussion 

Avsnittet för diskussion innehåller sammanfattning av huvudresultat, resultatdiskussion, 

metoddiskussion samt etikdiskussion.  

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med depression upplever 

fysisk aktivitet som behandling vid depression. Resultatet påvisar att när upplevelsen av 

fysisk aktivitet var positiv ansågs detta förbättra depressionen samt öka välbefinnandet. Att ha 

individuellt stöd och strukturerade träningsprogram samt när individen själv kunde se positiva 

resultat upplevdes vara motiverande. Hinder för att utöva fysisk aktivitet beskrevs vara 

prestationsångest och brist på självförtroende. Regelbunden fysisk aktivitet upplevdes öka det 

psykiska välbefinnandet genom att distrahera negativa tankemönster, förbättrat 

självförtroende och förbättrad sömn.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att när patienter med depression har positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet beskriver de att deras välbefinnande ökar (Alstrøm et al. 2017; 

Busch et al. 2016; Campbell et al. 2011; Hagger et al; 2011; Kalda et al. 2009; Kendrick et al. 

2017). Cecchini et al. (2017) skriver att symtom vid depression bland annat är sömnproblem, 

värdelöshetskänslor samt negativa tankemönster. Samtidigt belyser (Campbell et al. 2011; 

Kendrick et al. 2017) att välbefinnandet ökar på så sätt att självförtroendet och sömnen 

förbättras samt att de negativa tankarna distraheras. Vid vetskapen om att fysisk aktivitet gör 

gott känns det bra att utföra den. SSF (2017) beskriver att en del av sjuksköterskans roll är att 
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ge den information som krävs till patienten för att skapa möjlighet till informerat samtycke till 

omvårdnad (SSF, 2017). Även SSF (2016) belyser att ett personcentrerat förhållningssätt kan 

personen ges bästa möjliga förutsättningar för evidensbaserade val utifrån individens egen hälsa 

och livsberättelse (SSF, 2016). Författarna till denna litteraturöversikt reflekterar kring 

sjuksköterskans unika möjlighet till att informera och diskutera fördelar kring fysisk aktivitet 

vid depression. Sjuksköterskans professions innefattar att lyssna på patientens unika berättelse 

i syfte att belysa hur personens egna resurser kan användas som grund vilket möjliggör ökat 

inflytande. Enligt McCance och McCormack (2013) innebär detta ett förhållningssätt med 

ömsesidig respekt och förståelse, att öka personens medvetenhet och kunskap med rätt till 

självbestämmande och kan vara ett område där betydelsen av personcentrerad omvårdnad 

spelar en central roll (McCance & McCormack (2013). Liknande resultat kunde visas i studien 

av Mikkelsen et al. (2017) där det framgår att fysisk aktivitet har positiva effekter på den 

mentala hälsan hos friska människor och verkar distraherande från känslor uppkomna av 

depressionen. Positiva känslor uppkom även i samband med känsla av kontroll och själv 

förmåga och det visades likväl att träning reducerar stress och ångest samt förbättrar 

självkänslan. SBU (2004) skriver att bland personer som behandlats för depression har nästan 

alla återkommande depressionsepisoder vid årliga uppföljningar. Liknande kunde visas i 

studien av Hagger et al. (2011) då det beskrivs att regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa till 

att förebygga framtida depressioner. Helgadóttir et al. (2018) menar att det är vanligt att få 

fysisk aktivitet som recept mot olika somatiska problem då träning har positiva effekter för 

kroppen. Författarna till denna litteraturöversikt anser att detta talar för vikten av att 

implementera fysisk aktivitet även för psykisk ohälsa då det visar positiva effekter även där. 

Med stöd av McCance och McCormack (2013) belyses vikten av sjuksköterskans 

personcentrerade arbetssätt då personer med depression känner sig bekräftade, sedda och 

respekterade och det psykiska välbefinnandet ökar. Enligt resultatet från föreliggande 

litteraturstudie är utövandet av fysisk aktivitet mycket värdefullt vid depression. Eftersom det 

är vanligt med återkommande depressionsepisoder hos denna grupp patienter (SBU, 2004) kan 

en del av det förebyggande arbetet för sjuksköterskan med fördel vara att motivera och stödja 

till fysisk aktivitet. Författarna till denna litteraturöversikt anser det värdefullt om 

sjuksköterskan innehar kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar den mentala hälsan även hos 

personer med depression. Individanpassning, se till det positiva och belysa fördelarna av fysisk 

aktivitet vid depression skulle kunna leda till ökad motivation och vilja till initiativ och 

utförande av fysisk aktivitet hos personer med depression. SSF (2016) beskriver att 

sjuksköterskan kan arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt genom att lägga fokus på 
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patientens resurser. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär enligt Mccance och 

Mccormack (2013) ömsesidig respekt och förståelse för personens rätt till självbestämmande 

som värdegrund samt via fokus på delat beslutsfattande, patienten som person vilket innebär 

engagemang samt planering utifrån patientens uppfattning och egna värderingar.  

   Helgadóttir et al. (2018) visade att det var av vikt att se över vilka hinder som minskade 

chansen till regelbunden träning. Föreliggande litteraturöversikts resultat visar att brist på 

självförtroende var ett hinder för utövning av fysisk aktivitet hos personer med depression 

(Azar et al. 2010; Campbell et al. 2011). Även känslan av en inre negativ prestationsångest 

(Brunet et al. 2014) och nedsatt upplevd självförmåga var barriärer för utövning (Bengel et al. 

2014). Författarna till denna litteraturöversikt menar att sjuksköterskan tillsammans med 

patienten kan identifiera och planera individuellt stöd utifrån hens unika upplevda situation. 

Liknande kunde visas i studien av Cole (2010) som beskriver att självkritik kan vara en 

anledning till att personer har svårt att påbörja eller upprätthålla en aktivitet. Psykisk 

dysfunktion gällande utövning av fysisk aktivitet innebär att emotionella och kognitiva 

faktorer som rädsla, bristande självförtroende, motivation och beslutsförmåga är hindrande 

faktorer för att utöva fysisk aktivitet. 

   I enlighet med SSF (2016) beskrivs att med hjälp av personcentrerad vård kan sjuksköterskan 

genom patientberättelsen identifiera faktorer som kan vara hinder för utövning av fysisk 

aktivitet. Författarna till denna litteraturöversikt drar slutsatsen att genom att sjuksköterskan 

blir medveten om vilka bakomliggande hinder som finns för att utöva fysisk aktivitet kan hen i 

samråd med personen arbeta för att stärka självförtroendet och även stärka personens 

motivation till utövandet av fysisk aktivitet. 

   Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar att för att främja utövandet av fysisk aktivitet 

vid symtom på depression ska det finnas en klar strategi (Cecchini et al., 2015; Chalder et al., 

2014; Chum et al., 2017). Det är även viktigt att personen själv succesivt kan se positiva resultat 

(Azar et al., 2010; Cecchini et al., 2015; Chum et al., 2017) och att stödet ska vara 

individanpassat (Chalder et al., 2014; Chambers et al., 2015; Chum et al., 2017). Liknande 

kunde visas i en studie av Cole (2010) som belyser att en person som känner sig kompetent och 

effektiv, själv kan söka möjligheter och använda återkoppling för att uppnå sina mål.  Dock kan 

en person med depression känna sig oförmögen att göra detta då hen kan sakna en känsla av 

effektivitet. Tron på den egna förmågan är avgörande då en person sätter upp mål och överväger 

om önskade resultat kan uppnås. För att ändra en stillasittande livsstil är det viktigt att tro att på 

att uppsatta mål är realistiska att uppnå. Socialt stöd är viktigt för utövning av fysisk aktivitet 
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hos personer med bland annat depression (Cole, 2010). Författarna till föreliggande 

litteraturöversikt anser att detta talar för vikten av att personer med depression kan behöva extra 

individuellt stöd gällande utövning av fysisk aktivitet. Tasci et al. (2018) belyser att fysisk 

aktivitet kan vara en bra förstahandsbehandling för mild till måttlig depression. Även 

Socialstyrelsen (2017) skriver att ett alternativ till behandling av depression skulle kunna vara 

fysisk aktivitet samt att behandlingen behöver anpassas beroende på depressionsgrad samt ske 

i samråd med patient och närstående. Detta stödjer det som SSF (2016) skriver, att 

personcentrering innebär att sjuksköterskan fokuserar på personen istället för sjukdomen och 

på så sätt kan nya vägar öppnas upp (SSF, 2016). Utifrån nyss nämnda studier anser författarna 

till denna litteraturöversikt att sjuksköterskan bör, tillsammans med personen, ha en tydlig 

strategi att utgå från för att på bästa sätt kunna hitta motivationen hos personer med depression 

att utöva fysisk aktivitet. Med tydlig strategi menas exempelvis TARGET-strategin som 

innebär aktivitetstyp, eget beslutsfattande, erhållande av beröm, urval av grupp, utvärdering 

och tidsram. Det är viktigt att utgå från den enskilda patienten och framhäva samt stärka det 

positiva, vilket kan öka personens empowerment. Genom att sjuksköterskan arbetar utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt sätts individen i fokus och detta skulle kunna motivera personer 

med depression till att utföra fysisk aktivitet i större grad. Enligt SSF (2017) beskrivs att 

vårdmötet ska karaktäriseras av öppenhet, ömsesidighet samt utformas och dokumenteras i 

partnerskap med patienten utifrån individens egen berättelse. SSF (2019) belyser att en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser är e-hälsa. Att som sjuksköterska ha kunskap inom e-hälsa 

och informatik är av stor vikt för att patienter ska erhålla en god och säker vård. Liknande kunde 

visas i studier (Chum et al. 2017) då olika applikationer skapade möjlighet att lägga upp egen 

strategi för fysisk aktivitet. Personer med depression upplevde att motivationen att röra sig 

ökade tack vare att personerna själva fick sätta upp mål.  

   Resultatet visar att det är önskvärt att fysisk aktivitet individanpassas för personer med 

depression (Azar et al. 2017; Busch et al. 2016; Cecchini et al. 2015; Chambers et al. 2015; 

Kendrick, Pickett & Yardley, 2017). Hagger, Larsman och Lindwall (2011) belyser att 

användning av strukturerade träningsprogram kan förbättra depression. Liknande kunde visas i 

studier av Cukafic, Gavric och Markovic (2012); Dunstan et al. (2016); Yen och Zhang (2015) 

att depressionssymtomen minskar då fysisk aktivitet utförs regelbundet. Trots detta beskriver 

Socialstyrelsen (2013) att positiva effekter av träning kan ses direkt efter ett enda träningspass. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att genom att arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt ger sjuksköterskan personen bästa möjliga förutsättningar att utifrån sin egen 
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hälsa göra evidensbaserade val samt fokusera på individens egna resurser. McCance och 

McCormack (2013) belyser att ett personcentrerat förhållningssätt innebär att fokusera på 

patienten som en person, att vara engagerad och även arbeta utifrån ett delat beslutsfattande. 

Tillämpning av ett personcentrerat förhållningssätt i samtal mellan sjuksköterska och individ 

kan enligt författarna till denna litteraturöversikt vara ett värdefullt verktyg för att den fysiska 

aktiviteten ska få en förbättrad följsamhet och därmed mer effekt på personens psykiska hälsa. 

Då personen själv får vara med och bestämma ökar möjligheterna till att den fysiska aktivitet 

som utförs känns bättre för patienten vilket skulle kunna öka följsamheten till att fortsätta och 

därmed ökar chansen till förbättrat välbefinnande. SSF (2017) skriver att med utgångspunkt 

från personens egna preferenser och behov ska metoder med bästa tillgängliga evidens grundat 

på vetenskap och beprövad erfarenhet användas. Författarna till denna litteraturöversikt belyser 

därmed att sjuksköterskan kan främja patientens deltagande i sin vård med hjälp av att tillämpa 

detta förhållningsätt i det kliniska arbetet. Samverkan i team är ytterligare en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser (SSF 2017), detta innebär även att fullända varje professions egen kompetens 

i teamet. Sjuksköterskans huvudsakliga roll i teamet är bland annat att ansvara för 

omvårdnadskompetensen samt se till patientens behov och resurser, kommunicera respektfullt, 

hänsynsfullt och på ett inkännande sätt. Konsultation, planering och samarbete med andra 

aktörer är också en del av arbetsuppgifterna, detta för att garantera säkerhet och kontinuitet i 

vårdkedjan (SSF, 2017). Författarna till föreliggande litteraturöversikt ser vikten av samarbete 

i team, där patienten är en naturlig delaktig medlem i vårdplaneringen möjliggörs 

förutsättningar för god vård, ökad följsamhet och ett ökat välbefinnande för patienten. 

 

5.3   Metoddiskussion 

Sökning av artiklar till denna litteraturöversikt utfördes i CINAHL som är en databas inriktad 

mot omvårdnadsområdet och PsycInfo som är en databas inriktad mot psykologi med 

inriktning mot bland annat omvårdnad och psykiatri. Friberg (2017) menar att 

litteraturöversiktens tillförlitlighet ökar genom att använda artiklar från flera databaser vilket 

gjorts i denna litteraturöversikt. Flera databaser hade kunnat användas men dessa två 

databaser var mest relevanta för valt område. Valet att exkludera andra databaser kan anses 

som en begränsning. Att vara objektiv vid införande av artiklar och granskning av dessa har 

eftersträvats, dock kan uppsatsförfattarna inte garantera att egen tolkning kan ha påverkat 

urvalet av artiklar. En bibliotekarie på Högskolan Dalarna anlitades för att underlätta och 

förfina sökningar i databaser samt att hitta sökord som överensstämde väl med studiens syfte. 
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Vid sökning av artiklar upptäcktes att andra kroppsliga sjukdomar var inkluderade i vissa 

studier. Då författarna endast ville fokusera på depression utan samtidig kroppslig sjukdom 

exkluderas sådana artiklar. I en av de använda artiklarna anges Europa som land på grund av 

att ett flertal länder i Europa har deltagit i studien. Sökningarna till studiens resultat är 

uppställda i en tabell då Polit och Beck (2012) menar att studiens tillförlitlighet förstärks om 

resultatet kan sökas på nytt. Resultatet kunde blivit ett annat om avgränsningen hade varit i 

olika åldersgrupper.  

   En styrka var att de artiklar som inkluderats inte var äldre än 10 år från året då denna 

litteraturöversikt skrevs, därmed skapades en klar bild av aktuellt kunskapsläge. En styrka är 

också att både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts till resultatet, detta förhöjer 

kvaliteten på insamlad data då både intervjuer och enkäter använts och ger ett mer trovärdigt 

resultat (Friberg, 2012). Analys och säkerställning av kvalitet av inkluderade artiklar har 

genomförts med största noggrannhet, för att erhålla ett resultat som är kompatibelt med 

verkligheten. Endast artiklar med medelhög samt hög kvalitét har inkluderats i denna 

litteraturöversikt vilket kan ses som en styrka. En svaghet i denna litteraturöversikt kan vara 

det inte framgår om deltagarna i utvalda studier blivit tillfrågade om det uppkommit någon 

positiv, stor händelse i deras liv som kan ha påverkat resultatet. En annan svaghet kan vara att 

i de artiklar som valts ut inte specifikt framgått om fokus har varit specifikt att sjuksköterskan 

använt sig av de olika motiverande strategierna. Författarna anser dock att dessa strategier är 

relevanta för sjuksköterskan i sin profession.   

 

5.4   Etikdiskussion 

För att höja pålitligheten i denna litteraturöversikt är använda artiklar etiskt granskade. Tolv 

studier framförde att etisk kommitté godkänt dessa varav fyra av dessa tolv etiskt godkänts av 

universitet. Tre studier var oklara om någon etisk kommitté givit sitt godkännande. Sökning 

har då gjorts via de olika artiklarnas tidskrift där det framkom att det krävdes etiskt 

godkännande för att publicera en artikel där. Personerna som är med i studierna är över 18 år 

och alla hade skrivit på informerat samtycke och är anonyma. Alla artiklar var skrivna på 

engelska. Författarna har med hjälp av svensk-engelskt lexikon och med sin egen engelska 

kunskap översatt efter bästa möjliga förmåga för att få en så korrekt översättning som möjligt 

och för att även undvika förvrängd tolkning av resultatet från varje artikel. Inkluderade 

artiklar är aktuella i tiden vilket gör resultatet applicerbart i nutida samhälle. Då författarna till 

denna litteraturöversikt valt artiklar med kvaliteten medel som lägst, ses förhöjd trovärdighet i 
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resultatet. Urvalet av studiedeltagare i inkluderade studier bestod i majoritet av kvinnor. Detta 

kan påverkat resultatet då det inte är jämställt ur ett genusperspektiv och en gråzon i 

skillnaden mellan könen gällande kontakt med vården då kvinnor kanske söker vård i större 

utsträckning än män vid psykisk ohälsa. Oavsett har både kvinnor och män inkluderats i de 

flesta inkluderade studierna och resultaten är därmed implementerbara på båda könen.  

 

6   Klinisk betydelse för samhället 

Detta arbete lyfter gemensamma faktorer som kan hindra personer med depression att utöva 

fysisk aktivitet i den grad som behövs för att behandlingseffekt ska uppnås. Strategier som 

kan öka chanserna för utövning av fysisk aktivitet lyfts även fram och kan ses som 

användbara verktyg i samtalet och mötet med personer som lider av depression. Det krävs fler 

alternativ till behandlingsformer av depression då det är en världsomfattande sjukdom globalt 

och samhälleligt. Ur ett samhällsperspektiv kan minskat depressionsantal i befolkningen bidra 

till minskade sjukskrivningar och därav ökade chanser till bättre och hållbar arbetskraft. För 

hälso- och sjukvården kan det vara positivt ur kostnadssynpunkt att upptäcka depression i 

tidigt skede för att minimera riskerna för inläggning på sjukhus och minska vårdtyngden för 

personal och organisation. Paralleller kan även dras till den drabbade individen som kan få 

bättre livskvalitet och minskat lidande samt större egenmakt gällande påverkan på sin egen 

livssituation. Det talar för att denna litteraturöversikt har kliniska värden för samhället och 

individen. Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på depression och genom att 

använda sig av bland annat olika motiverande strategier samt ha ett individanpassat 

förhållningssätt kan motivationen att utföra fysisk aktivitet öka. Som kunskapsutveckling kan 

dessa strategier implementeras i omvårdnaden för personer med depression. Sjuksköterskan 

kan komma att möta personer med nyupptäckt eller långvarig depression i sitt kliniska arbete, 

därav är det av värde att kunna tillämpa lämpliga och tillförlitliga verktyg i samtalet och mötet 

med individen. Därmed kan bästa behandlingsresultat uppnås och ett personcentrerat 

arbetssätt blir tillämpat i det kliniska arbetet.  

 

7   Slutsats 

Föreliggande litteraturöversikt visade att fysisk aktivitet har positiv inverkan på personer med 

depression och förbättrar välbefinnandet. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna se 

bakomliggande orsaker till varför personer med depression ibland utför fysisk aktivitet i 
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mindre grad. Genom individanpassade, motiverande och tydliga strategier kan optimala 

förutsättningar ges för att förbättra depressionen för dessa personer över tid. Genom att 

sjuksköterskan arbetar personcentrerat med att motivera och stödja till fysisk aktivitet kan 

personer med depression känna sig bekräftade, sedda, respekterade samt uppleva förhöjt 

psykiskt välbefinnande. 

 

8   Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara inriktat på hur och när sjuksköterskan kan implementera 

motiverande samtal i olika vårdkontexter, och se om det är svårare att använda sig av en 

motiverande samtalsmetodik i vissa vårdkontexter än andra beroende på tillgänglig tid och 

personal. Därav är det av intresse att mer forskning av kvalitativ karaktär och forskning kring 

sjuksköterskans upplevelse kring användning av motiverande strategier och individanpassning 

i det kliniska arbetet framställs för ökad förståelse. Därefter kan chefer och ledning ta till sig 

denna evidens och prioritera vidareutbildning i samtalsmetodik för att på så sätt även förbättra 

arbetseffektivitet och arbetsmiljö och även minska vårdtyngd om denna metod visar sig öka 

behandlingseffekten hos majoriteten av patienterna. 
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Bilaga 1a 
 
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?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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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 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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Författare 
År 
Land 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Design 
Metod 
 

Deltagare 
 
 

Resultat 
 
 

Kvalitetsgrad 
 
 

Alstrøm, J. M., 

Bangsbo, J., Melcher, 

P. S., Nistrup, A., 

Pedersen, M. T., 

Pfister, G. U., Vorup, 

J., & Wikman, J. M.  

2017 

Danmark  

Effect of team sports and 

resistance training on 

physical function, quality 

of life, and motivation in 

older adults 

 

 

The aim of this study was to 

investigate the effect of team 

sports and resistance training 

on physical function, 

psychological health, quality 

of life, and motivation in 

older untrained adults. 

Kvantitativ. Två formulär och en 

skala användes.  

Dansk version av enkät SF-128, 

frågeformulär OPQOL och skala 

HADS.  

 

N= 72 (25 otränade män 

och 47 otränade kvinnor 

mellan åldrarna 67-93). 

Bortfall: 28 deltagare 

Resultatet var att både lagsport och styrketräning 

förbättrade psykiskt välbefinnande, generell 

livskvalitet och minskade även nivåer av ångest 

och depression. 

 

 

90% = hög 

 

 

Azar, D., Ball, K., 

Cleland, J Verity., & 

Salmon, J. 

2010 

Australien 

 

Physical activity 

correlates in young 

women with depressive 

symptoms: a qualitative 

study 

 

 

The aim of this study was to 

gather in-depth information 

about the correlates of 

physical activity among 

young women with and 

without depressive 

symptoms. 

 

Mixed method. Kvalitativ 

intervjustudie och kvantitativ 

enkätstudie. CES-D 10-skala för 

att identifiera hur 

ihållande/konstant eller hur svåra 

symtomen var av depressiv art. 

Semi-strukturerade intervjuer. 

 

N= 40 (unga kvinnor 

mellan 18-30 år, 20 

kvinnor med depressiva 

symtom och 20 utan 

symtom) 

 

 

 

Kvinnor med depressiva symtom hade oftare 

upplevt negativa upplevelser kring fysisk aktivitet 

som barn eller tonåring. Depressiva kvinnors 

mående påverkade utövningen av fysisk aktivitet 

jämfört med kvinnor utan depressiva symtom 

som beskrev att de upplevde att deras humör 

påverkade om de utövat fysisk aktivitet eller inte.  

94% = hög 

 

 

 

 

 

 

Bengel, J., Fuchs, R., 

Helmes, A. W., 

Krämer, L. V., & 

Seelig, H.  

2014 

Tyskland 

Correlates of reduced 

exercise behavior in 

depression: The role of 

motivational and 

volitional deficits 

The study aimed at 

uncovering the correlates of 

reduced exercise in 

depressive patients. On the 

basis of the Health Action 

Process Approach 

(Schwarzer, 2011), we 

hypothesised that reduced 

exercise in depressive 

patients can be explained by 

motivational deficits and 

volitional deficits. 

Kvantitativ. Ett longitudinellt 

urval av kliniskt deprimerade 

patienter i öppenvården och icke-

depressiva patienter. CES-D-

skala, frågeformulär och 

diagnostisk intervju användes. 

N= 112 patienter (56 

var deprimerade, 56 var 

icke-deprimerade) 

Bortfall: 241 patienter 

med depression samt 

252 patienter utan 

depression.  

Deprimerade patienter uppvisade brist i 

motivationen som innefattade bland annat 

signifikanta nedsatta avsikter att träna jämfört 

med icke-deprimerade. De led även av minskad 

upplevd självförmåga och ökade negativa 

förväntningar gällande resultatet. Även brist på 

vilja i form av mindre benägenhet att omvandla 

deras planering till aktivitet sågs jämfört med 

icke-deprimerade patienter.  

95% = hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel 
 

Syfte 
 

Design 
Metod 
 

Deltagare 
 
 

Resultat 
 
 

Kvalitetsgrad 
 
 

Brunet, J., 

Chaiton, M., 

O’Loughlin, E., 

O’Loughlin, J. L., 

Sabiston, C. M., 

Scarapicchia, M-

F. T.  

2014 

Kanada 

Physical activity 

motivation mediates 

the association 

between depression 

symptoms and 

moderate-to-

vigorous physical 

activity 

To test if motivational regulations (i.e., 

amotivation, external, introjected, 

identified, and intrinsic) mediate the 

association between depression 

symptoms and moderate-to-vigorous 

physical activity (MVPA) in young 

adults.  

Kvantitativ, longitudinell studie 

(4 år). Frågeformulär som 

deltagarna själva fyllt i som 

täcker frågor om depressiva 

symtom och upplevd 

motivation. 

 

 

N= 319 (54% kvinnor)  

 

 

 

 

Resultatet var att studiedeltagare som hade fler 

depressionssymtom hade högre nivåer av 

introjektion och därmed mindre engagerade för 

måttlig-till-intensiv fysisk aktivitet. Däremot var 

inte depressiva symtom direkt relaterade till 

måttlig-till-intensiv fysisk aktivitet.  

 

60% = medel 

 

 

Busch, A., 

Ciccolo, J., 

Nosrat, S., 

Puspitasari, A., 

Stults-

Kolehmainen, M., 

& Whitworth, J. 

2016 

US 

 

Preferences for 

exercise as a 

treatment for 

depression 

 

 

The aim of the study is to adress the 

gap by assessing the following among a 

sample of curremtly depressed 

individuals: 1. Rates of willingness to 

participate in an exercise program 

targeting mood 2. Preferences for the 

content and structure of an exercise for 

depression treatment. 3. Perceived 

barriers to increase exercise. 4. Any 

gender differences in the above aims.  

 

Kvantitativ 

 

PHQ-8 (skala för depression) 

via internet.  

 

 

n=102 personer med symtom 

som självskattats som en svår 

depression. 

Bortfall: 18 deltagare 

Majoriteten av gruppen visade sig vilja delta i ett 

träningsprogram för personer med depression. 

De flesta ansåg att den bästa motionsformen 

skulle vara promenader samt att de behövde 

någon som stöttade dem i träningen. Brist på 

motivation, dåligt humör och trötthet var de 

största hindren för att träna. 

 

 

79%=medel 

 

 

Campbell, J., 

Calnan,M., Lewis, 

G.,  Searle, A., 

Taylor, A., & 

Turner, K.  

2011 

England 

 

Patients´views of 

physical activity as 

treatment for 

depression: a 

qualitative study 

 

The aim of the study was to explore 

patients´views of physical activity for 

the treatment of depression in the 

context of primary care.  

 

Kvalitativ 

 

Semi-strukturerade fördjupade 

intervjuer hölls med deltagarna.   

 
 
 
 

 

n=33 personer med 

depression. 

Bortfall: 12 deltagare 

De flesta av de deltagande upplevde att fysisk 

aktivitet var en acceptabel behandling mot 

depression. De ansåg bland annat att det var ett 

sätt att distrahera sina negativa tankar. Några av 

deltagarna upplevde att deras dåliga motivation 

var ett hinder för att utföra fysisk aktivitet och 

föreslog att medicinering skulle öka 

motivationen.  

 

92%=hög 

 

Cecchini, C., 

Cecchini-Estrada, 

J., Giménez, A.,   

Méndez- 

Moulton, M., & 

Rodriguez, C.  

2015 

Spanien  

Exercise and 

Epstein´s TARGET 

for treatment of 

depressive 

symtoms: A 

rendomized study 

 

Aim of this study was to verify whether 

a PA intervention program based on 

Epstein´s TARGET strategies (ET) 

generates a significantly higher 

reduction in depressive symtoms scores 

than a PA intervantion program 

without implenting the TARGET 

strategies.  

 

Kvantitativ 

Deltagarna fick fylla i ett 

formulär för skattning av 

depressiva symtom (SDI-skala) 

före och efter 8 veckors 

träningsprogram. Samt 6 

månader efteråt.  

 

n=106 personer med symtom 

som uppfyller kriterierna för 

depression.  

 

 

Resultatet visade att depressionssymtomen 

minskade allra mest för  den gruppen som 

använt sig av TARGET strategin. Det visade 

även på att symtomen hade fortsatt minska för 

den gruppen efter 6 månader vilket det inte gjort 

för någon av de andra 3 grupperna.  

 

 

90%=hög 
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Författare 
År 
Land 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Design 
Metod 
 

Deltagare 
 
 

Resultat 
 
 

Kvalitetsgrad 
 
 

Chalder, M., Fox, R. K., 

Haase, M. A., Lewis, G., 

Searle, A., Taylor, H. A., & 

Turner, M. K.  

2014 

England 

 

Participants’ 

experiences of 

facilitated physical 

activity for the 

management of 

depression in primary 

care 

 

 

This article aims to explore 

participants’ acceptance of and 

engagement with facilitated PA and 

to explore their views and 

experiences of a facilitated PA 

intervention and, by doing so, to 

assess their reactions to the SDT-

based concepts of relatedness, 

competence and autonomy 

promoted within an autonomy-

supportive environment 

Kvalitativ. 

Fördjupade 

intervjuer och 

telefonkontakt med 

studiedeltagarna 

hölls under en 

period på 6 - 12 

månader.  

 

 

N= 12 (patienter, 8 män och 

11 kvinnor) 

Bortfall: 7 deltagare 

Det visade sig att när studiedeltagarna hade 

kontinuerlig kontakt med en handledare inom 

fysisk aktivitet, fick dom större motivation 

och kände mer kompetens och större 

autonomi i sitt liv gällande fysisk aktivitet. 

Då handledaren använde sig av motiverande 

samtal, kände patienterna sig mer maktfulla i 

sin egen livssituation.  

 

90% = hög 

 

 

Chambers, E., Cook, S., 

Foster, A., Hutten, R., Parry, 

G., Ricketts, T., Shaw, S., & 

Thake, A.  

2015 

England 

 

 

The self-management of 

longer-term depression: 

learning from the 

patient, a qualitative 

study 

 

This study aimed to understand how 

people with longer-term depression 

manage the condition, how services 

can best support self-management 

and whether the principles and 

concepts of the recovery approach 

would be advantageous. 

 

Kvalitativ. 

Fördjupade semi-

strukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

 

N= 21 (15 kvinnor och 6 män 

med dystymi eller depression) 

 

 

Resultatet var att vissa personer inte använde 

sig av självhantering mellan 

depressionsepisoder och att andra använde sig 

av det på en daglig basis. Studiedeltagarna 

betonade att det är av vikt att professionella 

yrkesutövare behöver ha kunskap i att lyssna, 

empatisera, respektera och styrka individen 

för att framkalla hopp och tillit.  

 

95% = hög 

 

 

Chum, J., Chung, D., Garrick, 

L., Goyert, S., Kim, M., 

Litke, K., McCabe, K., Meha, 

B., Merrifield, O´Neill, L., 

Patel, Y., C., Samaan, Z., 

Whattam, J., Yeung, S., & 

Zielinski, L. 

2017 

Kanada 

Acceptability of the 

Fitbit in behavioural 

activation therapy for 

depression: a qualitative 

study 

 

 

Aim of this study was to understand 

patient´s perceived benefit from the 

Fitbit and explore themes assosiated 

with patient experience.  

 

 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

 

n=36 patienter med 

depression. 

  

Majoriteten av patienterna tyckte att Fitbit var 

till fördel vid utförande av fysisk aktivitet. 

Fördelarna med Fitbit var att patienterna 

upplevde en självmedvetenhet, blev mer 

motiverade samt att de fick möjligheter att 

sätta upp mål. 

 

 

84%=hög 
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Författare 
År 
Land 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Design 
Metod 
 

Deltagare 
 
 

Resultat 
 
 

Kvalitetsgrad 
 
 

Cukafic, A., Gavric, Z., & 

Markovic, B.  

2012 

Bosnien  

 

Correlation between 

levels of physical 

activity and the 

occurrence of 

depression among 

patients in family 

medicine clinics 

 

Aim of this study was to establish 

the level of physical activity 

among patients in family 

medicine clinics, to establish the 

existence of symtom depression 

among patients in family 

medicine clinics, and to 

determine correlation between 

level of physical activity and 

PHQ-9 scores including 

depression measure in patients. 

Kvantitativ. 

En pilotstudie där 

deltagarna fick svara på två 

olika formulär. Ett formulär 

för skattning av fysisk 

aktivitet (IPAQ) och ett 

formulär för skattning av 

depressiva symtom (PHQ-

9).  

N= 104 

 

 

Studien visade att personer som utförde fysisk 

aktivitet på en måttlig nivå är mindre 

deprimerade än personer som utför fysisk 

aktivitet på en låg nivå.  

 

 

83% = hög 

 

 

Dunstan, D., Ekblom, Ö., 

Forsell, Y., Hallgren, M., 

Helgadottir, B., Herring, M., 

Nakitanda, O., & 

Owen, N. 

2016 

Sverige 

 

Habitual physical 

activity levels predict 

treatment outcomes in 

depressed adults: A 

prospective cohort study 

 

This study aimed to prospectively 

assess the association between 

self-reported habitual physical 

activity levels and depression 

severity following a 12-week 

intervention.  

 

Kvantitativ. 

Deltagarna fick besvara 

frågeformulär där de själva 

fick skatta sina depressiva 

symtom utifrån MADR-S 

samt skatta sin egen fysiska 

aktivitet.  

 

N= 629 

personer med 

mild till 

måttlig 

depression.  

 

 

Resultatet påvisade att depressionssymtomen 

minskade mer för personer som utövade fysisk 

aktivitet på en hög nivå jämfört med personer 

som var inaktiva eller utövade fysisk aktivitet 

på måttlig nivå. Resultatet påvisade ingen 

märkbar skillnad mellan inaktiva personer som 

utövade fysisk aktivitet på en måttlig nivå.  

 

83 % = hög 

 

Hagger, S. M. Larsman, P., & 

Lindwall, M.   

2011 

Europe 

 

 

 

 

 

The reciprocal 

relationship between 

physical activity and 

depression in older 

europan adults: A 

prospective cross-

lagged panel design 

using SHARE data 

The aim of this prospective study 

was to investigate the reciprocal 

nature of the physical activity-

depressive symptoms relationship 

in 17,593 older adults from 11 

European countries older adults 

across two-year follow-up. Also, 

gender and age were examined as 

potential moderators of this 

relation.   

Kvantitativ. EURO-D-

skalan användes för att mäta 

depressiva symtom i början 

av studien och i 

uppföljningen. 

 

 

N= 17,593 

(både män och 

kvinnor) 

 

 

 

Resultatet var att mindre fysisk aktivitet i 

början av studien var relaterat till mer 

depressiva symtom i uppföljningen, och att 

fysisk aktivitet och depressiva symtom var 

länkade till motivationsfaktorn som var större 

hos äldre jämfört med personer under 65 år. 

Troligen för att mer motivation behövs när man 

är äldre enligt studieförfattarna.  

 

 

87% = hög 
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Författare 
År 
Land 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Design 
Metod 
 

Deltagare 
 
 

Resultat 
 
 

Kvalitetsgrad 
 
 

Kalda, R., Maaroos, H-

I., Maaroos, J., Pechter, 

Ü., Suija, K., Tähepõld, 

H.  

2009 

Estland 

 

Physical activity of 

depressed patients and their 

motivation to exercise: 

Nordic Walking in family 

practice 

The objectives of this study were to 

find out how motivated depressed 

patients are to exercise regularly, to 

measure the physical activity of 

depressed patients and to find out 

how regular Nordic Walking affects 

the mood and physical fitness of 

depressed patients.  

Kvantitativ. CIDI var en 

intervjuform som 

användes för att bedöma 

depression och ett 2km 

gångtest användes även 

för att bedöma 

konditionen.  

N= 21 (2 män och 19 

kvinnor, 16 var 

deprimerade och 5 var 

inte deprimerade)  

Bortfall: 85 deltagare 

Efter 24 veckors stavgång var 7 deltagare 

fortfarande deprimerade och 12 var inte 

deprimerade.  

75% = medel 

 

 

Kendrick, T., Pickett, 

K.,  & Yardley, L. 

2017 

England 

 

”A forward movement into 

life”: A qualitative study of 

how, why and when 

physical activity may 

benefit depression 

The study aimed to elucidate the 

change process by exploring 

physical activity experiences among 

individuals with self-reported and 

diagnosed depression or low mood 

who felt it had or had not helped 

their mood.  

Kvalitativ. 

Semi-strukturerade 

intervjuer hölls enskilt 

med deltagarna.  

 

n=26 personer med 

depressiva symtom, 

depression eller dåligt 

mående.  

 

 

De flesta deltagarna upplevde att fysisk aktivitet 

hade positiva effekter på deras depression. De 

deltagarna med negativa eller blandade 

upplevelser av fysisk aktivitet mot depression 

framhävde att för att den fysiska aktiviteten 

skulle ha positiva effekter skulle den vara rolig 

och kännas bra att utföra.  

80%=hög 

 

 

Yen, S., & Zhang, J. 

2015 

US 

Physical activity, gender 

difference, and depressive 

symtoms 

The aim of this study was to 

investigate the roles of physical 

activity (exercise) and 

sociodemographic factors in 

depressive symtoms among men and 

woman in United States.  

Kvantitativ 

PHQ-8-skalan för att 

mäta depressionsgrad. 

 

n=11560  (4798 män 

och 6762 kvinnor).   

Resultatet pekade på att fysisk aktivitet 

förbättrade depressiva symtom hos personer 

med mild till måttlig depression. Mest 

förbättring av de depressiva symtomen 

noterades hos kvinnor med mild depression.  

79%=medel 


