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Abstrakt 
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem runt om i hela världen. Runt 350 

miljoner människor lider idag av depression och depression ligger på gränsen till att bli 

världens största folksjukdom. Depression är en komplex sjukdom och behandlas med 

beteendeterapi, elbehandling och läkemedel. Fysisk aktivitet rekommenderas som 

kompletterande behandling till depression och har i studier visat sig ha positiva effekter 

på depression och visat minskade depressiva symtom.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som 

behandlingsmetod vid depression.  

 

Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt och baserades på 15 stycken 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna inhämtades från databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO och var publicerade mellan 2010-2019. 

 

Resultat: Patienternas erfarenheter av fysisk aktivitet visade förbättrat psykiskt mående, 

ökat självförtroende/självkänsla och mer energi. Motiverande faktorer till att utföra fysisk 

aktivitet var bland annat stöd från anhöriga och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. 

Barriärer till att utföra fysisk aktivitet var trötthet, motivationsbrist, låg sinnesstämning 

och dåligt självförtroende/självkänsla. 

 

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att erfarenheter av fysisk aktivitet är 

övervägande positiv bland personer med depression, med minskade depressiva symtom, 

ökat välmående och upplevelse av hälsa. Fysisk aktivitet skulle kunna tillämpas som en 

användbar och lämplig omvårdnadsåtgärd och behandlingsmetod inom vården för 

personer med depression, där sjuksköterskan har en viktig roll genom att stötta och 

motivera patienten. 

 

Nyckelord: Depression, erfarenheter, fysisk aktivitet, litteraturöversikt,  

 
 
 



 

 

Abstract 
Background: Mental illness is a fast-growing health issue all over the world. Around 

350 million people suffers from depression and depression is on the boarder of becoming 

one of the biggest health care issues in the world. Depression is a complex disease and is 

treated with behavioral therapy, electroconvulsive therapy and anti-depressive 

medications. Physical activity is also recommended as an additional treatment for 

depression and has in studies shown to have positive effects on depression and the 

reducing of depressive symptoms.  

 

Aim: The aim of the study is to describe patients experiences of physical activity as a 

treatment for depression.  

 

Method: The thesis was conducted as a literature review based on 15 scientific articles. 

The articles were collected from databases Cinahl, PubMed and PsycINFO and were 

publicized between 2010-2019. 

 

Result: The patients experiences of physical activity showed improved mental health, 

increased self-confidence and self-esteem and a feeling of more energy. Motivating 

factors to perform physical activity were, among other things, support from relatives and 

occupational groups in the health care sector. Barriers to perform physical activity were 

fatigue, lack of motivation, low mood and poor self confidence and self-esteem.  

 

Conclusion: The results of the literature study showed that experiences of physical 

activity were predominantly positive among people with depression, with reduced 

depressive symptoms, increased well-being and health. Physical activity could be applied 

as a useful and appropriate nursing intervention and treatment method in the care of 

people with depression where the nurse has an important role in supporting and 

motivating the patient. 

 

Keywords: Depression, experiences, physical activity, literature review 
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1. Inledning 
Psykisk ohälsa är något som sjuksköterskor möter dagligen inom hälso- och sjukvård. 

Ute på den verksamhetsförlagda utbildningen fick vi snabbt erfara hur vanligt det är med 

psykisk ohälsa bland patienterna. Här väcktes ett intresse för patientens erfarenheter av 

psykisk ohälsa, och att sjuksköterskan skulle kunna använda den kunskapen för att ge en 

bättre omvårdnad till dessa patienter. Fysisk aktivitet är något som vi båda är intresserade 

av och har egna erfarenheter av hur det kan påverka ens hälsa och välmående positivt. 

Därför ville vi undersöka hur fysisk aktivitet kan hjälpa vid psykisk ohälsa. Psykisk 

ohälsa är ett brett område och vi har valt att fokusera på depression. Depression är en av 

de vanligaste psykiatriska diagnoserna och en patientgrupp som ständigt växer i antal, 

och som kräver mer och mer resurser av samhället. 

2. Bakgrund 
I bakgrunden tas det upp relevant fakta och information om ämnet som kommer 

avhandlas i studien. Initialt beskrivs kort om psykisk ohälsa övergripande, därpå följer en 

djupare beskrivning av depression, fysisk aktivitet, sjuksköterskans roll samt den valda 

teoretiska referensramen. 

 
2.1. Omfattning  
Idag lever nästan en miljard människor i världen med psykisk ohälsa (Ritchie & Roser, 

2018). Psykisk ohälsa beräknas år 2030 kosta det globala samhället runt 55 biljarder 

svenska kronor årligen (Trautmann, Rehm, & Wittchen, 2016). Depression är den 

vanligaste psykiatriska sjukdomen som nästan 350 miljoner människor i världen lever 

med idag. Det är en sjukdom som ligger på gränsen till att bli världens största folksjukdom 

(World Health Organization (WHO), 2018a; WHO, 2015). Trots förbättrade riktlinjer och 

prioriteringar kring psykisk ohälsa tar över 700 000 personer sitt liv årligen på grund av 

ångest och depression (WHO, 2015). I Sverige lever enligt Sjöström (2019) nästan var 

femte person med depression eller ångestrelaterade symtom. Cirka 1500 personer tar 

varje år sitt liv och 90 % av dem lider av psykisk ohälsa (Sjöström, 2019; 

Folkhälsomyndigheten, 2017a).  Capron, Lamis och Schmidt (2014) beskrev hur 

depression och självmordstankar visade sig ha en stark koppling till varandra. Särskilt 
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stor risk för självmordstankar menade de förekom vid depression med 

funktionsnedsättande kognitiva symtom i kombination med ångest.  

 

2.2. Depression 
Depression är ett komplext tillstånd som enligt Skärsäter (2019) inverkar på en persons 

funderingar, handlingssätt, känsloliv och den vardagliga psykiska hälsan. Det är ett 

medicinskt tillstånd som karakteriseras av två huvudbegrepp: nedstämdhet och minskat 

emotionellt engagemang. Vanligen får personer ångestsymtom, sömnsvårigheter, en 

känsla av utmattning, minskad sexualdrift, försämrad aptit och kognitiv påverkan i form 

av minnesluckor och koncentrationssvårigheter. Trivedi (2004) beskrev också i sin studie 

att mer fysiska symtom som huvudvärk, ryggvärk, ledvärk, magproblematik och trötthet 

förekom hos personer med depression. 	
	
Varaktigheten och frekvensen av dessa symtom menar Skärsäter (2019) varierar beroende 

på vilken grad av depression personen befinner sig i. Depression kan delas in i lindrig, 

måttlig eller svår grad. Den lindriga graden depression kan vara kortvarig och behöver 

inte alla gånger ha en negativ inverkan på individen. Dock kan den vid långvarig 

depressivitet vara ett steg ner i en måttlig eller svårare grad av depression där symtomen 

blir betydligt mer omfattande och förekommande. Personer med en svår grad av 

depression har svårt att anpassa sig till vardagen och samhället i stort och de känner sig 

konstant värdelösa.  De har ofta en känsla av skuld inombords och en livströtthet som gör 

att livskvalitén blir försämrad och suicidala tankar är vanligt förekommande bland dessa 

personer (Skärsäter, 2019). 	
 

Depression som nämns ovan är det vanligaste tillståndet inom kategorin 

förstämningssyndrom. För att få diagnosen depression krävs det enligt Asp (2019) att 

personen uppfyller vissa kriterier beskrivna i Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders version 5 (DSM-V), som enligt Folkhälsomyndigheten(2017b) är det mest 

genomtänkta och utbredda kategorisystemet för att diagnostisera psykiatriska tillstånd 

och sjukdomar. Fortsättningsvis beskriver Asp (2019) att nedstämdhet och påtagligt 

minskat intresse/minskad glädje är två grundläggande kriterier för att diagnostiseras med 

depression.. Utöver dessa två är kriterierna: Betydande viktnedgång, sömnstörningar, 
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psykomotorisk agitation, svaghetskänsla/brist på energi, en känsla av att vara värdelös 

eller obefogade skuldkänslor, minskad tanke- och koncentrationsförmåga samt 

återkommande tankar om döden och självmord. Uppfyller personen fem av dessa nio 

kriterier under en sammanhängande tvåveckorsperiod och minst ett grundläggande 

kriterium finns med diagnostiseras en person med depression.  

 

2.2.1.Etiologi och riskfaktorer 
Depression kan drabba personer i alla åldrar och kan bero på helt olika bakomliggande 

faktorer (Allgulander, 2014). Riskfaktorer för depression är bland annat en ansträngd 

livssituation, problematik i familj och äktenskap, livsstilsförändringar, påfrestande 

arbetsbelastning och sjukdom (Skärsäter, 2019). Andra riskfaktorer för depression är 

könstillhörighet då depression förekommer nästan dubbelt så ofta hos kvinnor som hos 

män (Kendler, Gatz, Garnder, & Pedersen, 2006; Van de Velde, Bracke, & Levecque, 

2010). Ytterligare en riskfaktor är genetik enligt Caspi et al. (2003) som fann att vissa 

personer hade tendens att lättare drabbas av depression under påfrestande och stressande 

förhållanden. Ärftlighet beskrevs även av Weissman et al. (2015) som en riskfaktor då 

personer som växt upp i hushåll med depressiv sjuklighet hade en tendens att lättare 

utveckla depression tidigt i livet.  

 

2.3.Behandlingsalternativ  
Det finns nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2017) med rekommenderade åtgärder för 

hur människor som lever med depression och ångest ska behandlas beroende på 

svårighetsgrad. Psykologiska behandlingar i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), 

interpersonell terapi (IPT) och korttids-psykodynamisk terapi (PDT) rekommenderas i 

första hand till lindrig eller måttlig depression. Farmakologisk behandling i form av 

antidepressiva läkemedel kan enligt Socialstyrelsen användas som ett komplement. Vid 

medelsvår eller svår depression är personerna oftast så pass funktionshindrade, har en låg 

livskvalité och risken för psykotiska symtom är så stor att den primära 

behandlingsåtgärden är farmakologisk. Elbehandling (ECT) rekommenderas parallellt 

med den farmakologiska behandlingen då det visat sig ha god effekt på depressiva och 

psykotiska symtom. Fysisk aktivitet förespråkas också som behandlingsalternativ för 
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personer med depressivitet och rekommenderas framförallt parallellt med antidepressiva 

läkemedel eller beteendeterapi (Socialstyrelsen, 2017).  

 

2.4. Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet beskrivs som någonting som planeras, har en struktur och ett mål att 

förbättra kroppens fysik (WHO, 2018b). Fysisk aktivitet är all form av kroppsrörelse som 

innebär att musklerna kontraheras och att kroppen förbrukar mer energi än i vila (Shepard, 

2003; WHO, 2018b). Fysisk aktivitet har en hälsofrämjande effekt och 

rekommendationen är att vuxna personer ska vara måttligt fysiskt aktiva minst 150 

minuter per vecka. Vid högre intensitet rekommenderas 75 minuter fysisk aktivitet per 

vecka (WHO, 2018b). Fysisk aktivitet har enligt Henriksson och Sundberg (2016) en 

hälsofrämjande effekt på bland annat hjärt- och kärlsystemet. Det bidrar till att sänka höga 

blodfetter, sänker högt blodtryck och förbättrar immunförsvarets funktion. Fysisk 

aktivitet anses också ha en positiv påverkan på nervsystemet genom att förbättra kognitiva 

funktioner, förbättra koordination, reaktionsförmåga och balanssinne (Henriksson & 

Sundberg, 2016).  

  

Fysisk aktivitet rekommenderas som behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa, bland 

annat vid depression (Socialstyrelsen, 2017). Den form av fysisk aktivitet som 

förespråkas för personer med depression är löpning och styrketräning och bör genomföras 

tre-fem gånger per vecka under måttlig ansträngning enligt Martinsen (2008). 

Sjuksköterskan och annan legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har sedan 

2001 haft behörighet enligt Folkhälsomyndigheten (2011) att ordinera fysisk aktivitet på 

recept (FaR). FaR har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för personer med bland 

annat psykisk ohälsa och depression. Motivation från sjuksköterskan till att utföra FaR 

har fungerat som ett komplement till parallell farmakologisk behandling 

(Folkhälsomyndigheten, 2011).   

  

Studier visar även att fysisk aktivitet har positiva effekter på personer med depression 

(Knapen, Vancampfort, Morien, & Marchal, 2015; Schuch et al., 2016). Schuch et al. 

(2016) beskrev i sin studie att depressiva symtom minskar kraftigt vid fysisk aktivitet i 

jämförelse med icke fysiskt aktiva grupper. Knapen et al. (2015) fann tillika att 
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kontinuerlig fysisk aktivitet har jämförbart samma goda effekt på depressiva symtom som 

antidepressiva läkemedel. Dock att det i många fall krävs en motiverande strategi från 

hälso- och sjukvården för att göra patienterna delaktiga. Busch et al. (2016) fann i sin 

studie att fysisk aktivitet ansågs av deprimerade deltagare som en accepterad, intressant 

och möjlig behandlingsmetod.  

 

2.5. Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en betydande roll inom hälso- och sjukvården och behöver enligt 

Willman (2013) jobba evidensbaserat och besitta en bred kunskap i sin profession. 

Sjuksköterskans förmåga att motivera till egenvård och stödja patienterna i att fatta egna 

beslut om sin livsstil menar Tingström (2014) är viktiga hörnstenar för patienternas 

välbefinnande. Janlöv, Johansson och Clausson (2018) fann i sin studie att sjuksköterskan 

ofta känner sig otillräcklig och att det finns en brist på kunskap när det kommer till att 

hantera och bemöta patienter med psykisk ohälsa. 	
	
Sjuksköterskans specifika kompetensområde är enligt Svensk Sjuksköterskeförening 

(SSF, 2017a) omvårdnad och omfattar både vetenskapligt och kliniskt arbete. I 

professionen ska en förståelse för socioekonomi, kultur, ålder och andra faktorer finnas 

för att kunna erbjuda en likvärdig omvårdnad till varje patient. Att värna om patientens 

integritet, värdighet, självbestämmande och att ha respekt för mänskliga rättigheter är 

andra viktiga faktorer. Sjuksköterskan ska sträva efter att uppnå välmående och 

livskvalité för patienten (SSF, 2017a). Happel, Scott, Platania-Phung och Nankivell 

(2012) beskrev det ideala sjukvårdssystemet som holistiskt av naturen. Sjuksköterskan 

ska arbeta utifrån en holistisk synvinkel, vilket innebär att se hela personen, både det 

fysiska, det mentala och det känslomässiga. Fysisk aktivitet beskrevs som en viktig faktor 

för att förbättra såväl den fysiska som den psykiska hälsan hos personen (Happel et al., 

2012). Fysisk aktivitet främjar hälsa och förebygger ohälsa samt leder till att patienten får 

en bättre livskvalitet. Denna kunskap ska användas för att motivera patienter till att vara 

mer fysiskt aktiva (SSF, 2017 b). 	
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2.6. Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt.  
Som teoretisk utgångspunkt har Dorothea Orems egenvårdsteori valts. Fysisk aktivitet 

är en form av egenvård som rekommenderas vid många tillstånd av ohälsa (Wennberg 

et al., 2016; Socialstyrelsen, 2017). Dorothea Orem påbörjade sitt arbete med att forma 

sin omvårdnadsmodell i mitten av 50-talet. Hennes omvårdnadsmodell har genom åren 

reviderats, utvecklats och kompletterats och Orem (2001) beskriver den som en generell 

teori bestående av tre delar: teorin om egenvårdsbrist, teorin om egenvård och teorin om 

omvårdnadssystemet.  

 

2.6.2. Teorin om egenvård 
Teorin om egenvård består enligt Orem (2001) av tre centrala begrepp: Egenvård, 

egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvård menar Orem är något som varje person 

medvetet måste lära sig kontinuerligt under sin livstid och innebär att personen tar egna 

initiativ för att tillgodose sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande. Orem menar således 

att egenvård och hälsa är beroende av varandra. Egenvårdsbehov är ett begrepp som 

kortfattat står för de grundläggande handlingarna en person behöver genomföra för att 

utvecklas och fungera som människa, exempelvis äta och dricka, hålla en balans i livet 

både fysisk och psykiskt och tillfredsställa de behov som krävs vid sjukdom och ohälsa. 

Egenvårdskrav är enligt Orem alla de åtgärder som behövs genomföras av människan för 

att bibehålla personens grundläggande egenvårdsbehov. Orems egenvårdsteori utgår i sin 

helhet från människans egen förmåga och motivation till att utföra handlingar som främjar 

hälsa och välbefinnande samt förebygger sjukdom.  

 

2.6.3. Teorin om egenvårdsbrist 
Teorin om egenvårdsbrist handlar enligt Orem (2001) om personens oförmåga att utföra 

egenvård. Teorin omfattar två huvudsakliga begrepp: Egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet innebär hur pass god förmåga en person har 

att utföra egenvård och påverkas av flertalet faktorer såsom ålder, erfarenhet, kunskap, 

mentala tillstånd och hälsostatus med mera. Vid otillräcklig egenvårdskapacitet kan den 

enligt Orem förbättras över tiden och utvecklas med hjälp av praktisk utbildning och 

information om hur egenvård genomförs. Egenvårdskapacitet kopplas ihop med 

begreppet egenvårdsbegränsning som innebär begränsningar hos personen som påverkar 
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egenvårdskapaciteten negativt. Det kan vara kunskapsbrist, oförmåga att fatta egna beslut 

eller genomföra viktiga bedömningar. Egenvårdsbrist uppstår enligt Orem när 

egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskravet, vilket betyder att när en person inte 

längre klarar av att utföra egenvård uppstår en brist och omvårdnad från omgivningen 

behövs. Här menar Orem initialt att anhöriga bör stötta personen till egenvård och när 

detta inte längre är möjligt ska sjuksköterskan ta över omvårdnaden så att en balans i 

personens egenvård uppnås och personens egenvårdskapacitet främjas.  

 

Grando (2005) belyste i sin studie vikten av Orems omvårdnadsmodell vid behandling av 

patienter med psykisk ohälsa, då den lägger fokus på bland annat patientens egen förmåga 

att hantera sin problematik. Den egna förmågan att hantera sin ohälsa togs även upp i 

studien som en långvarig utmaning för sjuksköterskan.  

 

2.7. Problemformulering 
Ungefär var sjunde människa lider av psykisk ohälsa i världen och inom en snar framtid 

kan psykisk ohälsa vara den största sjukdomsbördan globalt där depression är den 

vanligaste psykiatriska diagnosen. Mer än 700 000 människor tar sitt liv årligen kopplat 

till depressiva symtom. Farmakologiska, terapi-relaterade behandlingar och fysisk 

aktivitet erbjuds idag som behandlingsalternativ mot depression. Sjuksköterskan träffar 

deprimerade människor inom ett flertal verksamheter och behöver kompetens för att 

utifrån sin profession kunna motivera och bidra till egenvård. Fysisk aktivitet är en form 

av egenvård som kan påverka patientgruppens välbefinnande utifrån patientens egna 

förutsättningar. Vi vill därför i denna litteraturöversikt ta reda på vilka erfarenheter av 

fysisk aktivitet som personer med depression beskriver och fokusera på fysisk aktivitet 

som behandlingsmetod.   

 

2.8. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som 

behandling vid depression.  

 

2.9. Frågeställningar 
• Vilka erfarenheter beskrev patienterna? 
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• Vilka motiverande faktorer beskrevs? 

• Vilka barriärer beskrevs?  

3. Metod 
Metoddelen är en beskrivning av hur litteraturöversikten genomförs. Design, urval, 

värdering av kvalitet på utvalda artiklar, tillvägagångssättet, analys och tolkning av data 

samt etiska överväganden beskrivs nedan.  

 
3.1. Design 
Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är en 

sammanställning av den forskning som finns inom ett visst ämne eller problemområde 

inom sjuksköterskans arbetsområde. Syftet med att skriva en litteraturöversikt kan vara 

att skapa en grund för evidensbaserad vård eller belysa om ny forskning behövs inom 

ämnet (Friberg, 2017; Rosén, 2012). 
 

3.2. Urval 
I arbetet med att söka och hitta artiklar till litteraturöversikten användes databaserna 

PubMed, CINAHL och PsychINFO. Sökningarna gjordes via Högskolan Dalarnas 

bibliotek i oktober månad 2019. Vid sökningarna användes följande sökord: Attitudes,  

depression, depressive disorder, depressive symptoms, exercise, experience, major 

depression, major depressive disorder, patient, perception, physical activity, physical 

exercise och treatment i olika kombinationer. Sökorden söktes delvis fram med hjälp av 

Meshtermer, Headings och Thesaurus för att kunna hitta passande synonymer till 

sökorden. Enligt Östlundh (2017) är en thesaurus en ämnesordlista som utgör grunden 

för alla databaser. Thesaurus kan ha olika namn i olika databaser, exempelvis Mesh i 

PubMed. Thesaurus är till för att den som söker ska kunna hitta de sökord som fungerar 

i just den databas som används för sökarbetet (Östlundh, 2017) Sökorden användes 

tillsammans med booleska termerna AND och OR. Östlundh (2017) menade genom att 

lägga till AND mellan sökorden i databasen söker databasen efter artiklar som handlar 

om båda sökorden. OR används mellan två olika sökord för att hitta träffar som innehåller 

antingen det ena sökordet eller det andra sökordet, vilka ofta är synonymer till varandra 

(Östlundh, 2017). Sökningarna finns beskrivna i bilaga 1.  
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Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle belysa patienters erfarenheter av fysisk 

aktivitet och att de skulle beröra patienter med depression i olika svårighetsgrad. Artiklar 

som beskrev depression i samband med andra sjukdomstillstånd inkluderades. Samtliga 

artiklar skulle vara skrivna på engelska. Avgränsningar gjordes till vuxna personer över 

18 år. Samtliga artiklar skulle ha ett godkännande från en etisk kommitté eller visa på att 

etiskt övervägande gjorts i samband med studien. Artiklarna skulle vara peer reviewed 

samt publicerade mellan 2010-01-01 och 2019-10-31 för att den senaste forskningen 

skulle inkluderas. Peer reviewed är artiklar som enligt Polit och Beck (2017) blivit 

faktagranskade av experter inom det specifika ämnesområdet innan de publicerats. 
  
I Cinahl och PsycINFO genomfördes sökningarna med avgränsningarna 2010-01-01 – 

2019-10-31, ”adults 18+” och ”peer reviewed” då det i dessa två databaser finns 

funktioner för avgränsningar som passar de kriterierna som tidigare nämnts. I PubMed 

sökning 1 och 2 användes samma tidsavgränsning igen men ingen åldersbegränsning då 

det i databasen inte finns någon ”18+” avgränsning. Vid granskningen sållades således 

de artiklar som hittats i PubMed med deltagare under 18 år bort i enlighet med 

inklusionskriterierna. I PubMed sökning 1 användes avgränsning ”human” för att få ner 

sökresultatet då databasen innehåller artiklar om djur. I PubMed sökning 2 användes inte 

avgränsningen ”human” då artiklar som tänkt användas till resultat försvann när 

avgränsningen ”human” användes av oklar anledning. Artiklarna som återfanns i PubMed 

söktes också via Ulrichsweb för att säkerställa att tidskriften i fråga var peer reviewed, då 

denna avgränsning inte gick att bocka i vid sökningar i PubMed 
  
Under arbetet har 39 artiklar lästs i sin helhet. Av dessa valdes 23 bort på grund av att de 

inte kunde svara tillräckligt bra mot syftet.  En artikel valdes bort på grund av att den inte 

redovisade etiskt godkännande eller kunde visa på att etiska överväganden gjorts. Således 

återstod 15 artiklar till resultatet då dessa kunde svara mot syftet och 

inkluderingskriterierna i litteraturöversikten.  
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3.3. Värdering av artiklarnas kvalité 
Högskolan Dalarnas mallar för granskning av kvantitativa och kvalitativa artiklar 

användes vid granskningen av artiklarnas kvalitet. Deras mall är en modifierad version 

vilken utgår från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008) (bilaga 3, 4). Mallen för kvantitativa studier hade som mest 29 poäng och mallen 

för kvalitativa studier hade som mest 25 poäng. Frågorna i mallarna besvarades med ja 

eller nej, där varje fråga som stämde överens med artikeln gav ett poäng. Utifrån antalet 

poäng kunde sedan artikelns kvalitet beräknas. Låg kvalitet innebar mindre än 60 procent, 

medelkvalitet innebar 61-79 procent och hög kvalitet innebar över 80 procent. Procenten 

räknades ut genom att artikelns poäng divideras med det högsta möjliga antalet poäng 

(Willman, Stoltz, & Bahtservani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008).  Artiklar med 

medel- till hög kvalitet användes till denna litteraturöversikt.  

 

3.4. Tillvägagångsätt 
Artiklarna har sökts av var och en av författarna på grund av geografiskt avstånd. De titlar 

som verkade relevanta för syftet valdes ut och därefter lästes abstracten. Om abstracten 

verkade kunna svara på syftet lästes hela artikeln. Författarna har på grund av det 

geografiska avståndet inte arbetat genom fysiska träffar, utan har istället haft kontinuerlig 

kontakt under arbetet med litteraturöversikten genom chattkonversation och 

telefonsamtal. Under arbetets gång har ett dokument på Google drive delats för att 

underlätta samarbetet med skrivandet. Artiklarna som valdes ut delades upp mellan 

parterna och lästes individuellt, därefter byttes artiklar så att motparten läste den andras 

artiklar, detta för att båda skulle få lika stort inflytande i arbetet och insikt i hela 

materialet. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes av den person som inledningsvis 

läste respektive artikel, medan analys samt sammanställning av resultatet har gjorts 

gemensamt efter att båda parter analyserat samtliga artiklar. Viktiga delar markerades och 

därefter diskuterades det gemensamt vad var och en kommit fram till. Detta för att kunna 

säkerställa det slutliga resultatet och identifiera de kategorier och underkategorier som 

resultatet skulle delas in under.  
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3.5. Analys och tolkning av data 
Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten finns beskrivna i bilaga 2, artikelmatris. 

Analys av artiklarna har gjorts enligt Friberg (2017) trestegsanalys. Samtliga artiklar har 

som beskrivits ovan analyserats av båda författarna De utvalda artiklarna lästes igenom 

ett flertal gånger för att skapa en förståelse för innehållet och helheten i artiklarna. En 

kort sammanfattning av varje artikel skrevs för att underlätta arbetet med att analysera 

texten. Under analysens gång skapades en artikelmatris (bilaga 2), där information om 

artiklarna såsom författare, ursprungsland, titel, syfte, metod, deltagare, huvudresultat 

och kvalitétsgrad fördes in. Vid analys och jämförelse mellan de olika artiklarna 

identifierades de likheter och skillnader som fanns i artiklarna. Där har huvudsakligen 

resultaten jämförts, även andra aspekter som genus har jämförts. Utifrån likheter och 

skillnader som hittats i artiklarna sammanställdes sedan ett nytt resultat. Under analysen 

av artiklarna identifierades ett antal kategorier som kunde användas för att presentera 

resultatet. Utifrån dessa kunde ytterligare ett antal underkategorier formuleras för att 

kunna precisera och strukturera resultatet. Under analysen har det noterats vilka länder 

studierna var gjorda i samt undersökningsgrupper och bakgrundsvariabler, vilket finns 

beskrivet i artikelmatris (bilaga 2). 

 

3.6. Etiskt övervägande 
De etiska överväganden som gjordes i urvalet och värderingen av artiklarnas kvalitet var 

att samtliga skulle ha ett godkännande från en etisk kommitté eller att de skulle kunna 

visa på att etiska överväganden gjorts. Etiska överväganden innebär enlig Polit och Beck 

(2017) att de personer som deltagit i studierna ska ha fått muntlig eller skriftlig 

information om samtycke, hur deltagandet ska gå till, hur resultaten kommer att behandlas 

samt information om att de har rätt att avbryta deltagandet när de själva vill. Det ska också 

framgå att personuppgifter skyddas (Polit & Beck, 2017). Referenserna i 

litteraturöversikten har skrivits enligt Karolinska institutets Referensguide för APA 

https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/. I sammanställningen av resultatet 

eftersträvades att fakta skulle presenteras på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Översättningen från engelska till svenska utfördes mycket noggrant för att inte artiklarnas 

innehåll skulle misstolkas, detta med hjälp av Svensk-engelskt lexikon fritt tillgängligt på 

nätet samt Google translate vid osäkerhet om enstaka ord. Författarna har strävat efter att 
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ha ett objektivt förhållningssätt i arbetet med litteraturöversikten för att inte påverka 

resultatet. Likaså resultat som inte överensstämmer med personliga åsikter redovisas. 

4. Resultat 
Till resultatet valdes 15 artiklar ut från tre olika databaser där sju länder blev 

representerade, Australien (n=3), England (n=6), Iran (n=1), Kanada (n=1), Sverige 

(n=1), USA (n=2), och Österrike (n=1).  

 

Utifrån analysen identifierades och utformades tre övergripande kategorier och sju 

underkategorier vilka ligger till grund för resultatet. Den första kategorin är erfarenheter 

med underkategorierna, ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande och negativa 

erfarenheter. Därefter följer andra kategorin motivationsfaktorer med underkategorierna 

stöd och support och psykologiska faktorer och strategier. Slutligen den tredje kategorin 

barriärer med underkategorierna depressiva symtom, yttre faktorer och brist på stöd. En 

översikt av identifierade kategorier finns beskrivna i tabell 3.  

 
Tabell 3 - Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
4.1. Erfarenheter 
4.1.1 Ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande 
I majoriteten av studierna rapporterades positiva erfarenheter av fysisk aktivitet kopplat 

till förbättrad depression, minskade depressiva symtom och ökat välmående (Azar et al., 

2010; Busch et al., 2013; Danielsson et al., 2016; Frühauf et al., 2016; Khalil et al., 2012; 

Mata et al., 2012; Pickett et al., 2012; Pickett et al., 2017; Pritchett et al., 2017; Rogerson 

Kategorier Underkategorier 

Erfarenheter Ökat fysisk och psykiskt välbefinnande 

Negativa erfarenheter 

Motiverande faktorer Stöd och support 

Psykologiska faktorer och strategier 

Barriärer Depressiva symtom 

Yttre faktorer 

Brist på stöd 
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et al., 2012; Searle et al., 2011; Teychenne et al., 2018). I resultatet framkom även att i 

studierna belyser de erfarenheter som till majoriteten baseras på det kvinnliga könet (Azar 

et al., 2010; Busch et al., 2013; Danielsson et al., 2016; Frühauf et al., 2016; Khalil et al., 

2012; Mata et ak., 2012; Pickett et al., 2017; Pickett et al., 2012; Pritchett et al., 2017; 

Reazie et al., 2017; Searle et al., 2011; Searle et al., 2014; Teychenne et al., 2018). En 

deltagare i Pickett et al. (2017) studie beskrev att efter hon börjat cykla och gå till jobbet 

upplevde hon klar förbättring i sin sinnesstämning. 

 

I really have found that it’s improved my mood, and that is when I started 

cycling that I cut down on my medication [...] I feel, I really do genuinely 

feel better, for the exercise, but it's a kind of natural exercise rather than 

being forced into a gym (Pickett et al., 2017, s. 105).  

 

I Azar et al. (2010), Rogerson et al. (2012), och Teychenne et al. (2018) studie upplevde 

deltagarna minskad stress efter genomförd fysisk aktivitet. Ökat självförtroende och ökad 

självkänsla efter fysisk aktivitet rapporterades också i flertalet studier (Danilesson et al., 

2016; Khail et al., 2012; Pickett et al., 2017; Pritchett et al., 2017; Rogerson et al., 2012; 

Searle et al., 2011). I Pickett et al. (2017) studie redovisar deltagarna att de fick en känsla 

av att ha åstadkommit någonting. Den fysiska aktiviteten gav dem en positiv känsla av 

att engagera sig i sitt liv, vilket fick dem att känna sig bättre i sig själva och gjorde dem 

lyckligare och mer nöjda med sina liv. Pritchett et al. (2017) fann att fysisk aktivitet gav 

en känsla av frihet hos deltagarna och både en bättre själv- och kroppsuppfattning 

upplevdes. Deltagarna i studien fick ett bättre självförtroende genom att nå sina uppsatta 

mål med den fysiska aktiviteten.  

 

Ökat socialt umgänge var en annan erfarenhet som ofta rapporterades (Danielsson et al., 

2016; Pritchett et al., 2017; Rogerson et al., 2012; Searle et al., 2011). I Rogerson et al 

(2012) studie uppgav personerna att den fysiska aktiviteten gav dem möjlighet till att 

träffa andra människor vilket ledde till mindre ensamhet (Rogerson et al., 2012). Fysisk 

aktivitet hade som effekt att det gav personerna en ökad förmåga till att kunna utföra mer 

saker, vilket till exempel kunde vara att ta initiativ till sociala kontakter eller att utföra 

sysslor i hemmet (Danielsson et al., 2016; Pickett et al., 2017; Pritchett et al., 2017).  
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Flera studier har också visat att fysisk aktivitet medfört en upplevd ökad energinivå hos 

deltagarna (Danielsson et al., 2016; Frühauf et al., 2016; Pickett et al., 2017; Pritchett et 

al., 2017; Searle et al., 2011; Teychenne et al., 2018). En deltagare i Danielsson et al. 

(2016) studie beskrev sin ökade känsla av energi enligt följande:  

 

I notice that my body softens and that I feel more alive in my body, more in 

contact with my body. If I’m just sitting like this, 1 don’t really feel my 

body in the same way; it’s more uncomfortable. But when I start to move, I 

kind of turn more alert, happy, and strong in a way (Danielsson et al, 2016, 

s. 1247).  

 

I Frühauf et al. (2016) studie visades att fysisk aktivitet både inomhus och utomhus 

resulterade i ökad känsla av energi. Deltagare i Pickett et al. (2017) studie menade att den 

energi de fick av den fysiska aktiviteten bidrog till att de kunde genomföra andra 

aktiviteter i form av trädgårdsarbete och hälsa på vänner med mera.  

 

Vidare rapporterades erfarenheter av en förbättrad vardag och ökad livskvalité som 

resultat av fysisk aktivitet (Danielsson et al., 2016; Khalil et at., 2012; Pickett et al., 2017; 

Pritchett et al., 2017; Searle et al., 2011; Teychenne et al., 2018). I Danielsson et al. (2016) 

studie uppgav deltagarna att de kände en stolthet när de kunde berätta för människor i sin 

omgivning att de hade varit fysiskt aktiva. De fick en känsla av att fullfölja någonting och 

de uppgav att de lärde känna sin kropp på ett annat sätt. Danielsson et al. (2016) visade 

även att personerna fick en känsla av att vara kapabla och en ökad koncentrationsförmåga. 

I Khalil et al. (2012) studie visade de att det var viktigt för patienterna att få välja intensitet 

på den fysiska aktiviteten utifrån sin egen förmåga, vilket ledde till förbättrat mående i 

form av minskade depressiva symtom och till en upplevd bättre livskvalitet (Khalil et al., 

2012). Många såg på fysisk aktivitet som ett sätt att ta kontroll över sitt liv och sin 

sjukdom och uppgav att det fick dem att må bättre. Searle et al. (2011) och Pickett et al. 

(2017) visade även att fysisk aktivitet gav många en förbättrad sömnkvalitet samt 

förbättrade kostvanor. 
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Searle et al. (2011) rapporterade positiva erfarenheter om att fysisk aktivitet ansågs som 

en acceptabel behandlingsmetod mot depression. Detta i jämförelse med andra 

behandlingar som exempelvis antidepressiva läkemedel. Många av deltagarna i Searle et 

al. (2011) studie menade att aerob fysisk aktivitet var den typ av aktivitet som upplevdes 

mest effektiv vid depression. Aerob fysisk aktivitet innebär träning som ökar kroppens 

uthållighet och där kroppens behov av energi täcks genom processer som använder syre 

(Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016). I ett flertal andra studier framkom dock att 

mindre aerob fysisk aktivitet som exempelvis promenader gav ett mentalt lugn och en 

avslappnande effekt upplevdes, vilket kunde hjälpa till att distrahera negativa tankar 

(Pritchett et al., 2017; Rogerson et al., 2012; Searle et al., 2011). Promenader gav en 

förbättrad psykologisk motståndskraft och en bättre återhämtningsförmåga enligt 

Pritchett et al. (2017). Pickett et al. (2017) uppgav att flera av personerna som deltog i 

studien menade att fysisk aktivitet gjorde det enklare för dem att hantera symtomen på 

sin depression. Searle et al. (2014) pekade också på detta då de visade i sin studie att 

fysisk aktivitet gav patienterna en större medvetenhet om sin sjukdom och därigenom en 

större kunskap om vad som triggade olika depressiva symtomen.  
 

4.1.2. Negativa erfarenheter 
I ett fåtal studier uppdagades negativa erfarenheter av fysisk aktivitet (Busch et al. 2013; 

Danielsson et al., 2016; Pickett et al., 2017; Searle et al., 2011). I Busch et al. (2013) 

studie från USA där forskarna undersökte hur ett träningsprogram för viktnedgång skulle 

påverka på depressiva symptom visade resultatet att ungefär två deltagare av 148 visade 

en försämring i depressiva symptom. I Danielsson et al. (2016) studie framkom det att 

fysisk aktivitet var något som de inte hade kunnat fortsätta med att utföra själva efter 

avslutad studie. En del av deltagarna menade att det inte var tillräcklig anledning att vara 

fysiskt aktiva bara för sin egen skull. Vissa deltagare enligt Danielsson et al. (2016) tyckte 

inte heller att fysisk aktivitet var någonting för dem, medan några deltagare beskrev att 

de blivit besvikna av fysisk aktivet som behandlingsmetod då de inte fick uppleva de 

euforiska känslor som förväntades. I Pickett et al. (2017) studie framkom det att en 

deltagare tyckte att den fysiska aktivitet som personen deltog i var tråkig. Personen 

uppgav trots det att det gav en känsla av engagemang i sitt liv att delta i aktiviteten. 

Slutligen framkom i Searle et al. (2011) studie att deltagare som försökte delta i fysisk 
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aktivitet som för dem inte var motiverande påverkade dem negativt. Huvudsakligen var 

detta orsakat av lågt självförtroende och en känsla av okunskap och rapporterades 

framförallt av kvinnliga deltagare (Searle et al., 2011).  

 

4.2. Motiverande faktorer 
4.2.1. Stöd och support 
I flertalet studier återfanns att stöd från närstående, anhöriga och hälso- och sjukvården 

var avgörande motiverande faktorer för att genomföra och fortsätta utföra fysisk aktivitet 

(Azar et al., 2010; Danielsson et al., 2016; Khalil et al., 2012; Rogerson et al., 2012; 

Searle et al., 2014). En deltagare i Rogerson et al. (2012) studie sa: 

 

Without my wife’s support to exercise, there is no way I would’ve got to 

the level I am now (Rogerson et al., 2012, s.5).   

 

Rogerson et al. (2012) nämnde vidare att en av de största motiverande faktorerna till att 

träna för deltagarna i studien var att de ville leva med en god hälsa för sina anhörigas 

skull. Många menade att de tränade för någon annans skull än deras egen. De pratade om 

att ha någon värd att kämpa för som den största drivkraften bakom att delta i träning. 

Danielsson et al. (2016) fann i sin studie att deltagarna kände att ett stöd från sjukvården 

i form av fysioterapeut var en viktig motiverande faktor till att fortsätta sin behandling, 

samt att deltagarna fann ett mentalt stöd i att veta om att det fanns en bokad tid hos en 

person som fanns där och väntade på dem. Deltagarna i Danielsson et al (2016) studie 

menade även att stödet från sjukvården fick dem att komma bort ifrån sitt depressiva 

“tunnelseende” och kunde med hjälp av fysioterapeuten istället se möjligheterna med 

träningen. Rogerson et al (2012) fann likaså att stöd från sjukvården i form av rehab-

personal var viktig för att fortsätta sin behandling.  

 

Träning i grupp ansågs i en del studier som positiva och motiverande (Danielsson et al., 

2016; Khalil et al., 2012; Rogerson et al., 2012). Några deltagare i Rogerson et al. (2012) 

studie menade att träna i grupp gav dem en känsla av att kunna interagera socialt. 

Vetskapen om att de inte behövde träna själv gav dem tillräckligt med motivation för att 

gå och träna varje vecka. I Danielsson et al. (2016) studie menade de flesta deltagarna att 
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träna i grupp med likasinnade var motiverande. Det ansågs uppskattat då det gav dem en 

förståelse för att alla i gruppen hade samma erfarenheter av depression. Det fanns ett fåtal 

deltagare i Danielson et al. (2016) studie som inte tyckte det var motiverande att träna i 

grupp men kände likväl att de behövde ett stöd som motivation.  

 

4.2.2. Psykologiska faktorer och strategier 
Azar et al. (2010) menade att se resultat av sin träning i form av viktnedgång eller upplevd 

förbättrande effekt i sin mentala hälsa var motiverande faktorer som bidrog till att 

deltagare fortsatte med sin fysiska aktivitet. En annan psykologisk faktor enligt Pickett et 

al. (2017) var att den fysiska aktiviteten skulle vara rolig, engagerande och trevlig för att 

bli motiverade och att positiv effekt skulle uppnås av den fysiska aktiviteten. För att detta 

skulle uppnås behövde det finnas ett mål och en mening med den fysiska aktiviteten samt 

att det skulle kännas bra fysiskt (Pickett et al., 2017).  

 

I några studier nämns att någon form av psykologisk faktor eller strategi för att planera 

och genomföra fysisk aktivitet fungerade som en motiverande faktor (Chum et al., 2017; 

Pritchett et al., 2017; Rogerson et al., Searle et al., 2014; Teychenne et al., 2018).  

Chum et al. (2017) fann en motiverade strategi till att utföra fysisk aktivitet i form av att 

använda hjälpande utrustning. I denna studie användes en smartklocka som gav 

deltagarna notiser om de varit fysiskt aktiva eller inte. Resultatet i Chum et al (2017) 

studie var att deltagarna blev motiverade till att vara mer aktiva. De skapade en egen 

självkännedom om sina träningsrutiner och de fann denna sortens intervention som en 

acceptabel behandlingsmetod mot depression. Deltagare i Pritchett et al. (2017) studie 

menade att när deltagare nådde sina träningsmål fick de mer självförtroende och blev 

motiverade att fortsätta träna. Deltagare i Rogerson et al. (2012) studie beskriver att sätta 

upp mål för sin träning var väldigt viktigt för att bibehålla motivation. Rogerson et al. 

(2012) och Searle et al. (2014) tar båda upp i sina studier att det var motiverande för 

deltagarna att fortsätta när de insåg de positiva psykologiska fördelarna med den fysiska 

aktiviteten. Teychenne et al. (2018) fann slutligen i sin studie att få ett träningsprogram 

eller något att följa var motiverande för att sätta igång. Träningsprogrammet fungerade 

även som en barriär-brytare för de tankar som motverkade planerna att genomföra den 

fysiska aktiviteten.  
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Searle et al. (2011) fann i sin studie att deltagare upplevde motivationsbrist och lågt 

självförtroende som en barriär för att utföra fysisk aktivitet. Antidepressiva läkemedel 

fungerade då som en hjälpande hand för att initiera och underhålla den fysiska aktiviteten. 

Pritchett et al. (2017) beskriver motsatsen i sin studie att deltagarna upplevde 

antidepressiva läkemedel som något som gjorde situationen värre med förstärkta 

depressiva symtom som extrem trötthet.  

  

4.3. Barriärer 
4.3.1. Depressiva symtom  
I flertalet studier beskrevs erfarenheter av barriärer till att vara fysiskt aktiv vid 

depression. Depressiva symtom som hinder till fysisk aktivitet var en vanligt 

förekommande barriär som fick deltagarna i många studier att inte genomföra eller delta 

i fysisk aktivitet (Azar et al., 2010; Danielsson et al., 2016; Mata et al., 2012; Pritchett et 

al. 2017; Rezaie, Shafaroodi, & Philips, 2017; Rogerson et al. 2012; Searle et al., 2011; 

Teychenne et al., 2018). I fem studier visade det sig att trötthet var en vanlig barriär (Azar 

et al. 2010; Danielsson et al. 2016; Mata et al. 2012; Pritchett et al. 2017; Searle et al. 

2011). I Azar et al. (2010) studie fann de även att när deltagarna var trötta under den 

fysiska aktiviteten blev de mindre självsäkra. Mata et al. (2012) visade i sin studie att de 

deltagare som upplevde depressiva symtom som trötthet deltagit mindre i planerad fysisk 

aktivitet än de som inte upplevde det. En manlig deltagare i Searle et al. (2011) studie 

beskrev sin syn på trötthet som en barriär enligt följande: 

 

You feel as though you are walking through a bog in the fog, like you’re 

dragging your limbs around — you need to get out of that stage in order to 

start doing something (Searle et al, 2011, s. 153).  

 

I sex studier rapporterades motivationsbrist som en barriär (Azar et al. 2010; Danielsson 

et al., 2016; Pritchett et al., 2017; Rogerson et al., 2012; Searle et al., 2011; Teychenne et 

al., 2018). Danielsson et al. (2016) visade att många hade svårigheter med att kunna 

komma på idéer eller att se några möjligheter med den fysiska aktiviteten.  Rogerson et 

al. (2012) beskrev att låg motivation är en konsekvens av depression som påverkar 
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patientens förmåga att vara fysiskt aktiv vilket i deras studie ledde till ett ointresse och en 

ovilja att delta i fysisk aktivitet. Deltagare i Pritchett et al. (2017) studie rapporterade att 

en kombination av motivationsbrist och en överväldigande känsla av slöhet fick 

deltagarna att komma på ursäkter till att inte genomföra fysisk aktivitet.  

 

You just make excuses, like I said, it’s too cold ... not feeling quite well, 

he’s not feeling quite well ... It’s always an excuse for lack of motivation  

(Pritchett et al, 2017, s. 4).  

 

I två studier rapporterades avtrubbning (Danielsson et al., 2016; Rogerson et al., 2012). 

Avtrubbning kunde innebära att patienterna inte såg någon anledning att vara fysiskt 

aktiva trots att de hade kunskap om fördelarna med att vara fysiskt aktiv (Rogerson et al., 

2012). Låg sinnesstämning rapporterades i flera studier som en upplevd barriär (Azar et 

al., 2010; Danielsson et al., 2016; Rogerson et al., 2012) och en deltagare i Rogerson et 

al. (2012) studie beskrev upplevelsen av sin låga sinnesstämning:  

  

It’s not the physical side that stopped me from getting up and walking 

around the block, it’s more the mental side of things (Rogerson et al, 2012, 

s. 4).  

 

Brist på energi var också en barriär till fysisk aktivitet (Mata et al., 2012; Rezaie et al., 

2017). I Rezaie et al. (2017) studie rapporterades även apati och en allmän känsla av 

hopplöshet som en barriär. Azar et al. (2010) och Teychenne (2018) visade båda på att 

stress upplevdes som en barriär till att utföra fysisk aktivitet.  

 

4.3.2. Yttre faktorer 
En yttre faktor som beskrevs som en barriär till att vara fysiskt aktiv var den ekonomiska 

aspekten (Khalil et al., 2012; Pritchett et al., 2017; Rezaie et al., 2017; Rogerson et al., 

2012. Deltagare i Rogerson et al. (2012) studie beskrev det finansiella som ”Det största 

hindret” (Rogerson et al, 2012, s. 5). I en iransk studie av Rezaie et al. (2017) där fysisk 

aktivitet bland kvinnor med psykisk ohälsa undersöktes, redovisades att kvinnorna ofta 

var beroende av sina män för att få tillgång till pengar. Träning bland kvinnor i Iran var 
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enligt Rezaie et al. (2017) inte kulturellt accepterat, särskilt inte på offentlig plats. Bristen 

på acceptans från samhället gjorde att kvinnorna i studien kände sig obekväma med att 

delta i fysisk aktivitet (Rezaie et al., 2017).  

 

En annan yttre faktor var bristande tillgång till träningsanläggningar (Rezaie et al., 2017). 

Dåligt väder var en yttre barriär som rapporterats i flera studier (Pritchett et al., 2017; 

Rogerson et al., 2012; Teychenne et al., 2018). Tidsbrist angavs ofta som en anledning 

till att inte vara fysiskt aktiv (Azar et al., 2010; Khalil et al., 2012; Pritchett et al., 2017; 

Rezaie et al., 2017; Teychenne et al., 2018). Azar et al. (2010) redovisade att patienterna 

uppgav att de upplevde en känsla av skam om de prioriterade fysisk aktivitet före andra 

saker som ansågs viktigare. Även Pritchett et al. (2017) pratar om skam och skuldkänslor 

men kopplat till en rädsla för att misslyckas. Dessa personer hade ofta enligt Pritchett et 

al. (2017) en mycket självkritisk inställning och detta hindrade dem från att delta i fysisk 

aktivitet på allmän plats. 

 

4.3.3. Brist på stöd 
Khalil et al. (2012) redovisade att många tyckte det var svårt att utföra fysisk aktivitet 

ensam. De visade också på att andras attityder och åsikter kunde utgöra en barriär till att 

utföra fysisk aktivitet. I Danielsson et al. (2016) studie där deltagarna fick hjälp med den 

fysiska aktiviteten nämnde flera av deltagarna att de skulle sluta vara fysiskt aktiva om 

de inte längre hade det stöd och den hjälp de fått från fysioterapeuten (Danielsson et al. 

2016). Brist på stöttning och uppmuntran av familj och vänner nämndes som en upplevd 

barriär till fysisk aktivitet (Azar et al., 2010; Rezaie et al., 2017). Denna brist på socialt 

stöd ledde till att kvinnorna som deltog i Rezaie et al. (2017) studie fick en ovilja till att 

vara fysiskt aktiva och gav dem en känsla av att vara värdelösa. Omgivningen ansåg att 

kvinnorna hade skyldigheter mot familjen som gick före deras egna behov (Rezaie et al., 

2017). Azar et al. (2010) redovisade slutligen att vissa deltagare tyckte att det var negativt 

att träna tillsammans med andra. De kände en press att inte kunna hänga med i andras 

tempo eller prestera på andras nivå, vilket ledde till en motvilja att vara fysiskt aktiv i 

grupp (Azar et al. 2010).  



 

   21 

5. Diskussion 
Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av huvudresultaten, därpå följer 

resultatdiskussion, metoddiskussion och etisk diskussion. 

 
5.1. Sammanfattning av huvudresultat 
Huvudresultat som identifierades var att fysisk aktivitet resulterade i förbättrat psykiskt 

mående, ökat självförtroende/självkänsla och mer energi hos personer med depression. 

Ytterligare ett huvudresultat som framkom var vikten av motiverande faktorer för att 

personen skulle utföra och fortsätta delta i fysisk aktivitet. Stöd från anhöriga och 

yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården var den motiverande faktorn som nämndes 

mest. Ett sista huvudfynd som identifierades var barriärer till att utföra fysisk aktivitet där 

trötthet, motivationsbrist, låg sinnesstämning och dåligt självförtroende/självkänsla var 

de mest betydande barriärerna.  

 

5.2. Resultatdiskussion 
5.2.1. Erfarenheter 
I de flesta av artiklarna i resultatet, exempelvis Azar et al. (2010), Busch et al. (2013), 

och Danielsson et al. (2016) redovisas att fysisk aktivitet resulterade i positiva 

erfarenheter hos majoriteten av deltagarna. Den fysiska aktiviteten ledde till mindre 

upplevd depression, minskade depressiva symtom och ökat psykiskt välmående. 

Skärsäter (2019) beskriver också att fysisk aktivitet kan påverka patienter med depression 

positivt och menar att det minskar depressiva symtom och motverkar ångest. Josefsson, 

Lindwall och Archer (2014) och Schuch et al. (2016) styrker detta resultat då de i sina 

metaanalyser fann att fysisk aktivitet minskade depressiva symtom hos personer med 

depression. De positiva effekterna på depression som upplevdes av deltagarna i resultatet 

går likaså i linje med WHO (2018b) och Folkhälsomyndigheten (2019b), vilka menar att 

fysisk aktivitet har en hälsofrämjande effekt på psykisk ohälsa, bland annat depression 

(WHO, 2018b; Folkhälsomyngiheten, 2019b). För att främja sin hälsa eller psykiska 

ohälsa krävs det att individen enligt Orem (2001) besitter en egenvårdskapacitet som 

möjliggör att den kan utföra egenvård (Orem, 2001).  Finns det således en kapacitet att 

främja sin psykiska ohälsa leder det ofta till att personerna enligt Folkhälsomyndigheten 

(2019c) upplever en bättre och hälsosammare tillvaro, får en minskad risk för tidigare 
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död och en lägre risk för somatiska besvär såsom värk och funktionsnedsättning, vilket 

styrks av litteraturöversiktens resultat.  Utifrån detta har riktlinjer och rekommendationer 

utformats av Socialstyrelsen vilka författarna anser skulle kunna fungera som ett stöd för 

sjuksköterskan som träffar denna patientgrupp. Sjuksköterskans uppgift är bland annat 

enligt svensk sjuksköterskeförening (2008) att se hela individen, inte bara fokusera på 

sjukdomen och vilka riktlinjer eller rekommendationer som ska efterföljas (SSF, 2008). 

Det är som sjuksköterska viktigt att skapa sig en förståelse för patientens perspektiv och 

identifiera dennes förutsättningar och motivera till egenvård.  

 

De negativa erfarenheterna av fysisk aktivitet som framkom i resultatet är få och tillhör 

inte ett av litteraturöversiktens huvudresultat. Detta är dock ett viktigt perspektiv att lyfta 

fram för att sjuksköterskan ska kunna skapa sig en förståelse för både de negativa och 

positiva erfarenheterna av fysisk aktivitet för personer med depression. Enligt Willman 

(2013) är det viktigt att sjuksköterskan har en bred och uppdaterad kunskap i sitt arbete. 

I resultatet redovisades negativa erfarenheter av fysisk aktivitet i fyra studier (Busch et 

al., 2013; Danielsson et al., 2016; Pickett et al., 2017; Searle et al., 2011). Busch et al. 

(2013) fann att två deltagare av 148 upplevde en försämring i sin depression och sina 

depressiva symtom. Danielsson, Papoulias, Peterson, Carlsson och Waern (2014) styrker 

även detta i sin studie där de fann att deltagare upplevde en ökad stress, oro, ledvärk och 

muskelvärk till följd av fysisk aktivitet (Danielsson et al. 2014). Att uppleva negativa 

erfarenheter av sin behandling från hälso- och sjukvården anser författarna skulle kunna 

försvåra patienters fortsatta behandling och återhämtning från sin sjukdom. Det kan 

skapas ett misstroende från vårdtagarna och det blir svårare att upprätta en god 

vårdrelation mellan patienten och sjuksköterskan. Genom att belysa det negativa 

perspektivet anser vi att det skapar förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna erhålla 

en bredare kunskap om hur fysisk aktivitet upplevs av patienter med depression, för att 

därefter kunna identifiera, motivera och stötta till egenvård. Tingström (2014) skriver att 

sjuksköterskans förmåga att motivera till egenvård och stödja patienterna till att fatta egna 

beslut om sitt liv är viktiga hörnstenar för patienternas välbefinnande. Orem (2001) menar 

att en persons kapacitet till att utföra egenvård är vital för att uppnå hälsa och 

välbefinnande. Visserligen motiverades deltagarna av vårdpersonal, anhöriga och sina 

respektive i flera studier (Azar et al., 2010; Danielsson et al., 2016; Khalil et al., 2012; 
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Rogerson et al., 2012; Searle et al., 2014), men det var fortsatt de själva som genomförde 

den ansträngning som krävdes för att uppnå ett förbättrad välmående. För att undvika 

negativa upplevelser behöver sjuksköterskan jobba i enlighet med patientlagen (SFS 

2014:821) som menar att sjuksköterskan ska upplysa patienterna om eventuella problem 

och biverkningar som kan uppstå vid olika behandlingar (Patientlagen, SFS 2014:821). I 

dessa fall bör sjuksköterskan upplysa patienterna om att positiva effekter av fysisk 

aktivitet inte alltid uppnås och att depressiva symtom kan förvärras, vilket nämns ovan 

av Danielsson et al (2014).  

 

5.2.2. Motiverande faktorer 
Personerna som deltog i studierna i litteraturöversikten hade alla varierande grad av 

depression. I tre av de 15 studierna led patienterna av djup depression (Busch et al., 2013; 

Danielsson et al., 2016; Mata et al., 2012). I Busch et al. (2013) och Danielsson et al. 

(2016) fanns stöd i form av fysioterapeut eller annan stöttande personal som hjälp för att 

delta i den fysiska aktiviteten. I Mata et al. (2012) studie där det inte fanns någon form 

av fysisk personal som stöttade deltagarna blev deltagarna istället kontaktade flertalet 

gånger varje dag via ett frågeformulär i en applikation där de blev utfrågade om sin 

fysiska aktivitet (Mata et al. 2012).  Dessa olika typer av stöd, fysisk som icke fysisk, 

skulle kunna ha haft en påverkan på patienternas förmåga att utföra fysisk aktivitet. 

Samtidigt visas det i flertalet artiklar i litteraturstudien hur viktigt det var med stöd för att 

motiveras till att utföra fysisk aktivitet (Azar et al., 2010; Danielsson et al., 2016; Khalil 

et al., 2012; Rogerson et al., 2012; Searle et al., 2014). Detta stöd har förmodligen haft 

en extra stor betydelse för patienterna med djup depression och det är ytterst tveksamt om 

de hade kunnat utföra fysisk aktivitet utan det stödet. Här anser vi att sjuksköterskan kan 

spela en avgörande roll när det kommer till att stötta och motivera patienten att utföra 

fysisk aktivitet. Sjuksköterskan har idag också möjligheten enligt Folkhälsomyndigheten 

(2011) att förskriva fysiska aktivitet på recept, en form av egenvård som visat sig vara en 

framgångsfaktor i hälsofrämjande arbete bland annat inom psykisk ohälsa och depression. 

Det är som tidigare nämnts viktigt att som sjuksköterska kunna motivera och beakta 

personens egna förutsättningar till att utföra fysisk aktivitet för att främja egenvård. Orem 

(2001) beskriver att egenvård är människans egen förmåga och motivation till att främja 

hälsa och välbefinnande samt förebygga sjukdom. Hennes beskrivning är i linje med att 
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en sjuksköterska är närvarande, visar förståelse för varje enskild individs situation, har 

ett helhetsperspektiv och får patienten delaktig i sin egen vård, vilket skapar goda 

förutsättningar för att lyckas motivera till egenvård. I majoriteten av de studier som 

inkluderats i litteraturöversikten har fokus legat på egenvård. Där resultaten baseras på 

deltagarnas egen kapacitet och förmåga att genomföra fysisk aktivitet. Grando (2005) 

belyser likaså i sin studie vikten av att använda egenvård inom psykiatrin. Hon menar att 

det är en framgångsrik metod som hjälper patienterna att fokusera på sin egen problematik 

och hantera den efter bästa förmåga.  

 

Ett fynd i studiens resultat var att antidepressiva läkemedel i en studie visade sig vara en 

motiverande faktor till att delta och genomföra fysisk aktivitet (Searle et al., 2011). Detta 

är något som korrelerar med Socialstyrelsens (2017) rekommendationer om att 

kombinera fysisk aktivitet och antidepressiva läkemedel för en förväntad bättre 

behandling. Pickett et al. (2017) fann emellertid motsatsen i sin studie där antidepressiva 

läkemedel för några deltagare fungerade som en barriär till att utföra fysisk aktivitet och 

deltagarna uppgav kraftiga biverkningar i form av extrem trötthet. Detta är ett resultat 

som inte är i samklang med Socialstyrelsens rekommendationer, vilket således innebär 

att sjuksköterskan har ett stort ansvar att se varje enskild människa och anpassa vården 

utefter vad som anses lämpligt för just den personen och inte enbart följa de 

rekommendationer som finns rekommenderade. Detta stämmer överens med Happel et 

al. (2012) beskrivning av att sjuksköterskan ska arbeta holistiskt och kunna se hela 

personen. 

 

5.2.3. Barriärer 
De flesta av artiklarna i resultatet tar upp barriärer till fysisk aktivitet vilket innebär att 

det utgör ett av huvudfynden i resultatet. Flera studier rapporterar att trötthet var en vanlig 

barriär till att utföra fysisk aktivitet (Azar et al., 2010; Danielsson et al., 2016; Mata et 

al., 2012; Rezaie et al., 2017; Searle et al., 2011; Teychenne et al., 2018). Detta är i linje 

med en artikel från bakgrunden av Busch et al. (2016) som tar upp trötthet som en av de 

vanligaste rapporterade barriärerna till att inte vara fysiskt aktiv. Legrand et al. (2018) 

menar även i sin studie att trötthetskänslan inte förbättras av fysisk aktivitet (Legrand et 

al., 2018), vilket är något som motsäger ett huvudresultat i litteraturstudien. Enligt 
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författarna till litteraturöversikten skulle detta kunna innebära en svårighet för både 

patienten när det kommer till patientens förmåga att fortsätta utföra fysisk aktivitet som 

egenvård och sjuksköterskans förmåga att motivera till egenvård. Detta belyser även 

Grando (2005) som menar att patientens oförmåga att hantera sin ohälsa innebär en stor 

utmaning för sjuksköterskan.   

 

Brist på motivation och låg sinnesstämning var två andra barriärer till att utföra fysisk 

aktivitet som rapporterades i Busch et al. (2016) av personer med depression. I 

litteraturöversikten återfinns även dessa som några av de vanligaste barriärerna (Azar et 

al., 2010; Danielsson et al., 2016; Rogerson et al., 2012). Ytterligare en av de barriärer 

som rapporterades ofta var brist på stöd från anhöriga och närstående (Azar et al., 2010; 

Danielsson et al., 2016; Khalil et al., 2012; Rezaie et al., 2017). Detta framkommer 

återigen i Busch et al. (2016) studie där en stor del av personerna som medverkade angav 

brist på stöd från anhöriga som en avgörande faktor till att kunna vara fysiskt aktiva vid 

depression. Cirka en femtedel (n=12) av männen och en tiondel (n=5) av kvinnorna i 

Busch et al. (2016) studie menade att brist på stöd från närstående var en avgörande 

barriär till att vara fysiskt aktiv. Enligt författarnas tolkning belyser litteraturöversiktens 

resultat återigen betydelsen av att erhålla stöd och motivation från närstående och hälso- 

och sjukvården för att kunna ta sig förbi denna vanligt förekommande barriär till att utföra 

fysisk aktivitet. Några av de ovanstående barriärerna till att vara fysiskt aktiv såsom låg 

sinnesstämning, brist på motivation och trötthet kan enligt Skärsäter (2019) förklaras som 

naturliga reaktioner vid depression. Skärsäter (2019) menar att depression har en negativ 

påverkar på det mesta i en persons liv, allt från tanke och handling till viktiga faktorer 

som sömn, aptit och kognitiva faktorer.  

 

Ett fynd i litteraturöversikten som identifierades vid analysen var att studierna 

sammanlagt hade ett deltagande som till majoriteten bestod av kvinnor. Detta påverkades 

av att sex artiklar endast bestod av kvinnliga deltagare (Azar et al., 2012; Busch et al., 

2013; Khalil et al., 2012; Pritchett et al., 2017; Rezaie et al., 2017; Teychenne et al., 

2018). Övriga artiklar hade inget krav på genus, trots detta var det i sju av de resterande 

nio studierna en högre andel kvinnor som deltog (Danielsson et al., 2016; Frühauf et al., 

2016; Mata et al., 2012; Pickett et al., 2017; Pickett et al., 2012; Searle et al., 2011; Searle 
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et al., 2014). Endast en artikel hade en högre andel män som deltog (Rogerson et al., 

2012), vilket skulle kunna förklaras med att deltagarna i studien hade en underliggande 

hjärtsjukdom som enligt Touminen (2019) drabbar fler män än kvinnor. Endast en artikel 

hade en jämn fördelning av kvinnor och män (Chum et al., 2017). Detta fynd är något 

som står i samband med Kendler et al. (2006) och Van de Velde et al. (2010) som menar 

att depression hos kvinnor förekommer dubbelt så ofta som hos män (Kendler et al. 2006; 

Van de Velde et al. 2010). Folkhälsomyndigheten (2019a) skriver även att fler kvinnor 

än män uppger att de mår psykiskt sämre och att förekomsten av oro och ångest är mer 

vanligt hos kvinnor. Tankar väcktes hos författarna till litteraturöversikten om varför 

kvinnor drabbas lättare av depression och enligt Albert (2015) menar han att den förhöjda 

förekomsten av depression hos kvinnor kan ha en biologisk förklaring där det i studier 

framkommit att kvinnans hormoner kan spela en roll till varför kvinnor lättare drabbas av 

depression. Det beskrivs hur det finns ett samband mellan depression, kvinnans pubertet, 

graviditet, menstruation och klimakterieutveckling där det i dessa stadier visat sig finnas 

en ökad risk för depression eller depressiva symtom hos kvinnan. Detta förklaras enligt 

Albert (2015) genom att det kvinnliga könshormonet östrogen visar sig ha en skyddande 

effekt mot depression, och att vid förändringar i hormonnivåerna ökar risken för att 

insjukna i depression. Att män då har en lägre risk att drabbas av depression förklaras 

genom att processer i hjärnan kan omvandla testosteron till östrogen (Albert, 2015). Trots 

det högre antalet kvinnor som enligt studier lider av depression belyser Socialstyrelsen 

(2019) att män i större utsträckning tar sitt liv relaterat till depression och psykisk ohälsa, 

vilket enligt författarna skulle kunna tyda på ett mörkertal eller en mer tabubelagd 

inställning hos män mot psykisk ohälsa.  

 

5.3. Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Då ingen av författarna hade gjort en 

litteraturöversikt innan, kan det innebära att sättet som sökningar, kvalitetsgranskning och 

analys av litteraturen utförts på har haft en påverkan på resultatets trovärdighet.  

 

5.3.1. Urval 
Databaserna som användes i sökningarna var Cinahl, PsycINFO och PubMed vilka alla 

var relevanta för sökningar av litteratur då de fokuserar inom områdena hälsa/ohälsa och 
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sjukvård. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes till resultatet i 

litteraturöversikten. En fördel med varierande design på artiklarna var att öka möjligheten 

att kunna hitta tillräckligt många artiklar som kunde svara på syftet i litteraturöversikten. 

Att använda kvalitativa och kvantitativa artiklar innebär att både bredd och djup inom 

kunskapsområdet representeras. I början fanns tankar på att enbart söka efter kvalitativa 

artiklar då patienternas erfarenheter eftersöktes. Efter flertalet provsökningar med fokus 

på kvalitativa artiklar togs ett beslut om att innefatta alla former av artiklar. Detta då vi 

inte fann tillräckligt många kvalitativa artiklar som svarade mot syftet för att kunna få ett 

realistiskt resultat. I början genomfördes sökningar efter litteratur genom fritext-

sökningar. Senare användes Meshtermer, Cinahl headings och Thesaurus för att hitta 

passande synonymer till sökorden. Enligt Östlundh (2017) är en thesaurus en 

ämnesordlista som utgör grunden för alla databaser. Thesaurus kan ha olika namn i olika 

databaser, exempelvis mesh i PubMed. Thesaurus är till för att den som söker ska kunna 

hitta de sökord som fungerar i just den databas som används för sökarbetet (Östlundh, 

2017). Detta sätt att söka synonymer till sökord ger ett säkrare sökresultat, då det verkar 

kunna skilja sig mellan olika databaser vilka sökord som fungerar att använda. Därför har 

detta använts under arbetet med litteraturöversikten och det kan innebära en styrka till 

resultatet.  

 

Sökningarna begränsades till mellan 2010-2019. Här valdes först att göra sökningar 

mellan åren 2014-2019 för att begränsa antalet träffar. Då det inte återfanns tillräckligt 

antal artiklar som svarade mot syftet i litteraturöversikten utökades det i omgångar från 

2014-2019 till 2012-2019 och slutligen till 2010-2019. Det är möjligt att resultatet hade 

sett något annorlunda ut eller att fler kategorier hade identifierats till resultatet om vi valt 

att utöka tidsavgränsning längre bak i tiden. Dock strävade vi efter att ha med den senaste 

forskningen i ämnet vilket försvarar avgränsningen. 	
 	
Att artiklar skulle vara skrivna på engelska användes i början som en avgränsning för att 

ytterligare få ner sökresultaten. Denna avgränsning togs senare bort då handledare vid ett 

reflektionsseminarium uppmärksammade att det kunde finnas artiklar som kunde svara 

mot syftet som var skrivna på engelska men hade en utländsk titel. Med den insikten togs 

således avgränsningen “engelska” bort vilket resulterade i att sökresultaten ökade 
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minimalt. En artikel med utländsk titel som var skriven på engelska lästes, men sållades 

bort på grund av att det var fel psykiatrisk diagnos som var fokus i studien. 	
  

I litteraturöversikten eftersöktes patienters erfarenheter vilket resulterade i att de flesta av 

artiklarna som kunde svara mot syftet var av kvalitativ design och intervjumetod. Många 

av dessa artiklar hade få deltagare vilket gör att en stor del av resultatet i 

litteraturöversikten baseras på några få personers erfarenheter. Detta anses utgöra en 

svaghet i litteraturöversikten, då alla människor är olika och upplever olika erfarenheter. 

På grund av det relativt låga antalet deltagare har diskussion förts om att resultatet inte 

kan generaliseras på en hel population. Resultatet visar däremot på att patienternas 

erfarenheter var övervägande positiva, och de flesta studierna i litteraturöversikten visar 

dessutom på att de flesta patienterna som deltog i studierna hade liknande erfarenheter. 

Detta utgör en giltighet och en överförbarhet av resultatet, då sannolikheten att ytterligare 

artiklar till resultatet hade tillfört ny information anses liten. I sökningarna av artiklar 

valdes att inkludera studier med patienter som hade samsjuklighet. Inledningsvis var 

tanken att dessa skulle sållas bort, detta resulterade dock i ett för lågt antal artiklar som 

kunde svara mot syftet. De flesta av deltagarna i artiklarna var kvinnor vilket skulle kunna 

ses som att resultatet skulle rikta sig mer till kvinnor än män. Deltagarnas ålder sträcker 

sig från 18 till 75 år vilket visar på att depression är ett utbrett problem som kan drabba 

människor under hela livstiden.  

 	
Ett globalt perspektiv eftersträvades i litteraturöversikten och artiklar från hela världen 

inkluderades. De flesta av artiklarna kan appliceras till svenska förhållanden. Ett 

undantag är en artikel från Iran som speglar en annorlunda syn på kvinnor vilket såklart 

påverkat resultatet i artikeln. Vi har trots detta valt att använda oss av artikeln då delar i 

resultatet kunde svara mot syftet i litteraturöversikten och den kunde då ge ytterligare ett 

perspektiv. Två artikelpar (Pickett et al., 2012; Pickett et al., 2017; Searle et al., 2011; 

Searle et al., 2014) som valdes ut till resultatet hade samma författare, vilket kan ses både 

positivt och negativt. Den negativa aspekten kan vara att det skulle kunna begränsa 

resultatet om författarna i artiklarna exempelvis refererar till sina egna källor, medan den 

positiva aspekten kan vara att författarna besitter en mycket god kunskap inom ämnet. 
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5.3.2. Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet under skapandet av denna litteraturöversikt har utförts efter bästa 

förmåga enligt Friberg (2017) beskrivning av att göra en litteraturöversikt. Det har varit 

ett bra stöd i arbetet med det slutliga materialet till resultatet, och det kan utgöra en styrka 

i litteraturöversiktens kvalitet.  

 

5.3.3. Analys   
Analysen som har utförts enligt Friberg (2017) har gett en bra förståelse för innehållet i 

materialet och en bra grund till att sammanställa resultatet. Sökningar, 

kvalitetsgranskning och analys har som tidigare nämnts gjorts var för sig då fysiska träffar 

inte varit möjliga. Alla artiklar har analyserats av båda parter och en diskussion har förts 

om vilka resultat som funnits, detta har upplevts positivt då jämförelse av fynden har 

stämt bra överens vilket anses öka resultatets trovärdighet och tillförlitlighet. Att en andra 

analys genomförts utgör en styrka i litteraturöversikten då det i sin tur ytterligare ökar 

trovärdigheten. Arbetet med att skapa en litteraturöversikt har gett oss en bra insikt i 

forskningsprocessen och dess olika delar som kan vara av nytta i eventuella framtida 

studier. 

 
5.4. Etikdiskussion 
Artiklarna i litteraturöversikten var antingen godkända av en etisk kommitté eller kunde 

visa att etiska överväganden gjorts. Samtliga av deltagarna i studierna har lämnat 

samtycke innan påbörjad studie. Under sökningen av litteratur har artiklar som 

innefattade barn och ungdomar exkluderats bland annat av etiska skäl relaterat till 

samtycke, men även av personliga skäl då barn med depression upplevs som ett väldigt 

känsligt ämne. Artiklarna som återfinns i resultatet är samtliga skrivna på engelska. Ingen 

av författarna till litteraturöversikten hade engelska som modersmål vilket kan ha 

påverkat hur resultatet har förståtts och återgetts, därför har svensk-engelskt lexikon fritt 

tillgängligt på nätet använts vid behov för att få en så korrekt översättning som möjligt 

och för att kunna förstå hela innehållet i artiklarna. 	
 	
I en av artiklarna i resultatet framkommer en för oss omoralisk syn på kvinnor. Detta 

skulle kunna göra det opassande och oetiskt att använda den artikeln. Dock ansågs det 
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viktigt att kunna visa det perspektivet då människor lever under sådana förhållanden. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2018) lever det i Sverige nästan två miljoner migranter 

med olika kulturella bakgrunder och den iranska artikeln skulle kunna utgöra ett exempel 

på vad dessa kulturella olikheter kan innebära. I en annan artikel i resultatet användes en 

smart-klocka av ett specifikt varumärke. Tankar väcktes på om det skulle kunna ha 

förekommit jäv i studien och Chum et al. (2017) tar heller ingen ställning om detta i 

studien, vilket skulle kunna ses som en svaghet utifrån det etiska perspektivet.	
 

6. Kliniska implikationer 
Depression och fysisk inaktivitet är två stora folkhälsoproblem, såväl nationellt som 

internationellt. Resultatet visar vilka erfarenheter, motiverande faktorer och barriärer 

kring fysisk aktivitet som personer med depression erfarit.  För många ledde fysisk 

aktivitet till bättre mående och mer energi, dock fanns det barriärer att överbrygga. För 

att patienter med depression ska få bra och evidensbaserad samt säker vård är det viktigt 

att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har adekvat kunskap om rekommenderade 

behandlingsmetoder till exempel fysisk aktivitet. Att ha kunskap om patienters 

erfarenheter av fysisk aktivitet vid depression ger sjuksköterskan bättre möjlighet att 

stötta patienten i sin egenvård. Sjuksköterskan behöver också ha förmåga och 

förutsättningar att kunna förmedla detta samt ge stöd och uppmuntran. Detta är i enlighet 

med Orems omvårdnadsteori som beskriver att sjuksköterskan ska främja patienters 

egenvårdskapacitet, utifrån dennes förutsättningar.  

7. Slutsats  
Litteraturstudiens resultat visar att erfarenheter av fysisk aktivitet är övervägande positiv 

bland personer med depression, med minskade depressiva symtom, ökat välmående och 

upplevelse av hälsa. Det som rapporterades mest var en ökad energi, mindre trötthet, 

förbättrat självförtroende/självkänsla och ökat socialt umgänge. I resultatet framkommer 

även att stöd från omgivningen är den motiverande faktorn som personerna upplever som 

den viktigaste faktor till kontinuitet i att utföra fysisk aktivitet, här kan sjuksköterskan 

spela en viktig roll. Slutligen redovisades motivationsbrist, låg sinnesstämning och 

trötthet som de huvudsakliga barriärerna till att utföra fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 



 

   31 

skulle kunna tillämpas som en användbar och lämplig omvårdnadsåtgärd och 

behandlingsmetod inom vården för personer med depression. 

 

8. Vidare forskning 
Relaterat till det relativt låga antalet deltagare i litteraturöversiktens studier bör nya 

studier inkludera ett större antal deltagare. Detta för att få ett mer generaliserat och 

trovärdigt resultat, som skulle kunna implementeras på en större population. Vidare 

forskning med en jämnare fördelning i könstillhörighet bör eftersträvas, för att kunna 

identifiera om det finns några skillnader eller likheter i erfarenheter kring fysisk aktivitet 

relaterat till könstillhörighet. Att fokusera vidare forskning på det manliga könet anser 

författarna till litteraturstudien vara av vikt. Socialstyrelsen (2019) menar att cirka 70 

procent av de som tar sitt liv relaterat till psykisk ohälsa i Sverige är män. Forskning om 

psykisk ohälsa är generellt ett viktigt ämne att fortsätta studera för att bredda kunskapen 

för alla professioner inom hälso- och sjukvården. 
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abstract 
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Major depression AND 
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Experience AND 
Physical exercise AND 
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Cinahl 
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Bilaga 2: Tabell 2 - Artikeltabell 
Författare 

År 
Land 

 
Titel 

 
Syfte  

Design 
 

Metod 

 
Deltagare 

 
Resultat 

 
Kvalitétsgrad 

Azar, D., Ball, 
K., Salmon, J., & 
Cleland, V-J. 
 
2010 
 
Australien  

Physical activity 
correlates in young 
women with 
depressive 
symptoms: A 
qualitative study  

this qualitative study aims to gather 
in-depth information to provide 
insights into the individual, social 
and physical environ- mental 
correlates of physical activity 
among a sample of young women 
with and without depressive 
symptoms. This study also aimed 
to explore the possible direction of 
the relationship between physical 
activity and mood/ depression 
among these women.  

Kvalitativ 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

n=40  
kvinnor, 20 med 
depression och 20 
utan.  
18-30år.    

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: Välmående, Avstressande.  
 

Motiverande faktorer: Se resultat, hålla vikt/gå 
ner, socialt stöd, upplevd effekt gav motivation, 
omgivning (tillgång till aktivitet) 
 
Barriärer:  låg motivation, låg självkänsla, 
bortprioritering, undanflykter, uppväxt, trötthet  

84% 

Busch, A-M., 
Whited, M-C., 
Applehans, B-M., 
Schneider, K-L., 
Waring M-E., 
DeBiasse, M-A., 
… Pagoto, S-L 
 
2013 
 
USA 

Reliable Change in 
Depression during 
Behavioral Weight 
Loss Treatment 
among Women 
with Major 
Depression 
 

To examine the rates of statistically 
reliable improvement and 
worsening of depression symptoms 
among obese women with major 
depressive disorder (MDD) during 
either a behavioral weight loss 
intervention alone or one integrated 
with depression treatment 

Kvantitativ 
 
Kvinnor deltog i en 12 
månaders beteende terapi 
behandling med 
aktivering där data 
samlades in vid start av 
behandling, vid 6 
månader och vid 12 
månader. 
 

n=148  
kvinnor med övervikt 
och depression.  
21-65år 
 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: Majoriteten av deltagarna (n=95) 
upplevde förbättrat mående i sin depression och 
endast n=2 upplevde försämrad depression efter 
avslutad studie som pågick under ett år med fokus 
på fysisk aktivitet för att gå ner i vikt kombinerat 
med beteendeterapi 

75% 

Chum, J., Suk 
Kim, M., Zielinski, 
L., Bhatt, M., 
Chung, D., 
Yeung., … 
Samaan, Z.  
 
2017 
  

Kanada 

Acceptability of the 
Fitbit in 
behavioural 
activation therapy 
for depression: a 
qualitative study  
 

We examined (1) the proportion of 
participants who perceived benefit 
from the Fitbit and (2) themes that 
led to positive and negative experi- 
ences with Fitbits 

Kvalitativ och 
Kvantitativ 
 

Semi-strukturerade 
Intervjuer 
 

n=36  
18 kvinnor och 18 
män. 
Ålder: okänd 

Fysisk aktivitet med hjälpande utrustning.  
 
Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: Motiverande att vara mer aktiv, 
skapade självkännedom om sin träning. Acceptabel 
form av träningsmetod för behandling av 
depression. 
 

88% 



 

   

 

Författare 
År 

Land 

 
Titel 

 
Syfte  

Design 
 

Metod 

 
Deltagare 

 
Resultat 

 
Kvalitétsgrad 

Danielsson, L., 
Kihlbom, B., & 
Rosberg, S. 
  

2016 
  

Sverige 

"Crawling Out of 
the Cocoon": 
Patients' 
Experiences of a 
Physical Therapy 
Exercise 
Intervention in the 
Treatment of Major 
Depression 

The purpose of this study was to 
explore a physical therapy exercise 
intervention, as experienced by 
people with major depression 
 

Kvalitativ 
 
Intervju 

n=13. 
11 kvinnor och 2 män 
24-62år. 
. 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression:  
Känsla av kapacitet. Känsla av stolthet. Ökat 
självförtroende. Ökad energi och medvetenhet.  
 
Motiverande faktorer: Stöd från omgivning. Träna 
i grupp. Träning i grupper med likasinnade. 
 
Barriärer: Låg sinnesstämning. Svårigheter med att 
komma på idéer och se möjligheterna 

100% 

Frühauf, A., 
Niedermeier, M., 
Elliot, R-L, 
Ledochowski, L., 
Marksteiner, J., & 
Kopp, M.  
 
2016 
 

Österrike 

Acute effects of 
outdoor physical 
activity on affect 
and psychological 
well-being in 
depressed patients e 
A preliminary 
study 
 

It would be valuable to know if (1) 
PA can immediately improve affect 
and/or help an individual to feel 
more energetic and if (2) PA in an 
outdoor environment elicits greater 
affective benefits than PA in an 
indoor environment. 

Kvantitativ 
 

Det genomfördes 3 
stycken olika  60 
minuters träningspass. 
Där personernas känslor 
och humör mättes med 
olika 
bedömningsinstrument 
före och efter genomförd 
träning 

n=14 
6 män och 8 kvinnor. 
Medelålder på 32,7år.  
 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: 
Mer energi, mindre depressivitet och mindre trötthet 
 

79% 

Khalil, E., 
Callaghan, P., 
Cater, T., & 
Morres, I. 
  

2012 
  

England 

Pragmatic 
Randomised 
Controlled Trial of 
an Exercise 
Programme to 
Improve Wellbeing 
Outcomes in 
Women with 
Depression: 
Findings from the 
Qualitative 
Component 

To compare the effect of exercise 
of preferred intensity with exercise 
of prescribed intensity in women 
living with depression. 
 

Kvalitativ n=38  
Kvinnor.  
45-65år. 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: 
Lägre depressivitet. Högre självförtroende. Bättre 
psykiskt mående. Bättre livskvalité.  
 
Motiverande faktorer: 
Stöd från omgivningen. 
 
Barriärer: Ekonomi 

84% 



 

   

 
 

Författare 
År 

Land 

 
Titel 

 
Syfte  

Design 
 

Metod 

 
Deltagare 

 
Resultat 

 
Kvalitétsgrad 

Mata, J., Thompson, 
R.J., Jaeggi, S-m., 
Buschkuehl, M., 
Jonides, J., & 
Gotlib, I-H. 
 
2012 
 
USA 

Walk on the Bright 
Side: Physical 
Activity and Affect 
in Major 
Depressive 
Disorder 
 

to examine the relation between 
self-initiated physical activity on 
positive affect and negative affect 
in individuals diagnosed with 
major depressive disorder and 
healthy controls.  
 

Kvalitativ n=106.  
38 kvinnor med 
depression och 15 män 
med depression 
50% hade diagnosen 
allvarlig depressiv 
störning och 50% hade 
ingen depression i 
kontrollgrupp.  
Medelålder mellan 
24,2 och 29.7. 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression:  
Positiv påverkan på depression.  Upplevde bättre 
psykiskt mående de dagar de var fysiskt aktiva 
gentemot de dagar de inte var fysisk aktiva.  
 
Barriärer: Trötthet, brist på energi. 

79% 

Pickett, K., 
Kendrick, T., & 
Yardley, L.  
  

2017 
  

England 

“A forward 
movement into 
life”: A qualitative 
study of how, why 
and when physical 
activity may benefit 
depression 
 

The study aims were: a) to explore 
experiences of physical activity 
and the change process among a va 
riety of individuals who had used it 
to manage their depression or 
mood, and b) to elucidate the 
process of change by focusing on 
both individuals who have and 
have not found physical activity 
beneficial for their depression or 
mood. 

Kvalitativ 
 
Intervju 

n=26  
6 män och 20 kvinnor.  
20 personer med 
erfarenhet av 
depression och låg 
sinnesstämning. 6 
peroners utan 
erfarenhet av 
depression eller låg 
sinnesstämning.  
18-65 år.  
 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: 
Känsla av engagemang. Ökad energi. Bättre sömn.  
 
Motiverande faktorer: För att framkalla positiva 
effekter skulle den fysiska aktivitet va rolig 
 

80% 

Pickett, K., 
Yardley, L., & 
Kendrick, T. 
 
2012 
 

England 

Physical activity 
and depression: A 
multiple mediation 
analysis 
 

We designed this study to examine 
whether PA, NA, coping and 
physical self-efficacy, and 
exercise-induced feelings mediated 
the physical activity and depression 
association in a cross-sectional, 
multiple mediation analysis in a 
sample of individuals experiencing 
depression or low mood. 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär 

N=164  
59 män och. 105 
kvinnor. 19-63 år 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: 
Positiva effekter, bra känslotillstånd, mindre olustig 
känsla mot fysisk aktivitet.  
 

86% 



 

   

 
 

Författare 
År 

Land 

 
Titel 

 
Syfte  

Design 
 

Metod 

 
Deltagare 

 
Resultat 

 
Kvalitétsgrad 

Pritchett, R., Jolly, 
K., Daley, A-J., 
Turner, K., & 
Bradbury-Jones, 
C.  
  

2017 
  

England 
 

Women’s 
experiences of 
exercise 
as a treatment for 
their postnatal 
depression: A 
nested qualitative 
study 
 

The aim of this study was to 
explore the views of women after 
participating in a trial to test the 
effectiveness of exercise as a 
treatment for their PND. 
 

Kvalitativ.  
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 

n=21kvinnor.   
6 st. 18-29 år. 13 st. 
30-39 år. 2 st. 40+ år.  
 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: accepterat, självförtroende av 
resultat, mer energi och daglig motivation, 
minskad isolerings känsla, bättre sinnesstämning, 
förhindrade försämring av depressiva symtom, 
effektiv behandling  
 
Motiverande faktorer: Sätta upp mål med träning 
gav självförtroende som va motiverande att 
fortsätta 
 
Barriärer: Trötthet, motivationsbrist, dåligt 
självförtroende, självkritiska, socialt dömande, 
dyrt.   

80% 

Rezaie, L., & 
Shafaroodi, N., & 
Philips, D.  
  

2017 
 
Iran 

The barriers to 
participation in 
leisure time 
physical activities 
among Iranian 
women with severe 
mental illness: A 
qualitative study 

The present study was conducted 
using a qualitative approach to 
elucidate the barriers to 
participation in LTPA among 
females with SMI being treated in 
Iran 
 

Kvalitativ 
 
Intervju 

n=32  
kvinnor.  
Medelålder 42år 

Barriärer: Erfarenhet av sjukdom (symtom). 
Bristande stöd från omgivningen. Kulturella och 
miljömässiga hinder. 

84% 

Rogerson, M.C., 
Murphy, B.M., 
Bird, S., & Morris, 
T.  
  

2012 
  

Australien 

”I don´t have the 
heart”: a qualitative 
study of barriers to 
and facilitators of 
physical actvity for 
people with 
coronary heart 
disease and 
depressive 
symptoms. 
 

The aim of this study was to 
explore the barriers to and 
facilitators of physical activity for 
cardiac patients with depressive 
symptoms. 
 

Kvalitativ 
 
Intervju 

n=15 
12 män och 3 kvinnor. 
47-75år. 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: 
Bättre psykiskt mående. Mindre stress. Ökad 
självkänsla. Ökat socialt umgänge.  
 
Motiverande faktorer: Socialt stöd från 
omgivningen. Träningspartner. Inse de psykologiska 
fördelarna med träningen. Socialt umgänge. 
Psykologiska strategier som målsättning med sin 
träning. 
 
Barriärer: Låg sinnesstämning. Negativ 
inställning mot hälsa och livsstilsförändring. 
Känsla av fysisk begränsning. Dålig kunskap. Dyrt.  

88% 
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År 

Land 

 
Titel 

 
Syfte  

Design 
 

Metod 

 
Deltagare 

 
Resultat 

 
Kvalitétsgrad 

Searle, A., Calnan, 
M., Lewis, G., 
Campbell, J., 
Taylor, A., & 
Turner, K. 
  

2011 
  

England 
 

Patients´views of 
physical activity as 
a treatment for 
depression: a 
qualitative study 
 

To explore patients´views of 
physical activity for the treatment 
of depression in the context of 
primary care. 
 

Kvalitativ 
 
Intervju 

n=33 
19 kvinnor och 14 
män. 
18-69 år 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: Accepterad behandlingsmetod. 
Distraktion från sin depression. Mer energi. Ökad 
sinnesstämning. Ökat självförtroende. Ökat socialt 
umgänge. Bättre sömn och ätvanor. Känsla av 
mening.  
 
Motiverande faktorer: Antidepressiva (läkemedel) 
kunde ses som en hjälpande hand att utföra fysisk 
aktivitet. 
 
Barriärer: Låg motivation. Lågt självförtroende. 
Trötthet. Känsla av svaghet (fysiskt).  

96% 

Searle, A., Haase, 
A-M., Chalder, 
M. Fox, K-R., 
Taylor, A-H., 
Lewis, G., & 
Turner, K-M. 
 
2014 
 
England 

Participants' 
experiences of 
facilitated physical 
activity for the 
management of 
depression in 
primary care 
 

This article aims (1) to explore 
participants’ acceptance of and 
engagement with facilitated PA 
and (2) to explore their views and 
experiences of a facilitated PA 
inter- vention 
 

Kvalitativ. 
  

Intervjuer som varade 
mellan 30-120 
minuter.  Det 
genomfördes två 
intervjuer, en vid 4 
månader och en vid 12 
månader.  
 

n=19  
8 män och 11 kvinnor. 
19-69år. 
 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression:  
Kände sig sedda.  
Motivation från en ”kontaktperson” inom 
primärvården fick deltagarna att vilja genomföra 
mera fysiska aktiviteter. Träning med andra. 
Förståelse för betydelse av träning gentemot 
depression.  
 

76% 

Teychenne, M., 
van der Pligt, P., 
Abbott, G., 
Brennan, L., & 
Olander, E-K. 
 
2018 
 
Australien 

Feasibility and 
acceptability of a 
home-based 
physical activity 
program for 
postnatal women 
with depressive 
symptoms: A pilot 
study 

This study tested the feasibility and 
acceptability of a home based 
treadmill intervention among 
postpartum women with 
heightened depressive symptoms. 
 

Kvalitativ och kvantitativ 
 
Följde ett 12 veckors 
träningsprogram. Semi-
strukturerade intervjuer 

=11  
nyförlösta kvinnor 
med depressiva 
symptom.  
26-37 år.  
Alla levde i en relation 

Erfarenheter av fysisk aktivitet hos personer 
med depression: Förbättrad psykiskt mående, 
ökad energi, minskad stress  
 
Motiverande faktorer: Träningsprogrammet gav 
dem motivation och fick dem komma över 
barriärerna.  
 
Barriärer: motivationsbrist, stress, huvudvärk, 
trötthet 

84% 



 

   

Bilaga 3 - GRANSKNINGSMALL KVALITATIVA 
 
 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 4 - GRANSKNINGSMALL KVANTITATIVA 
 
 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). 


