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Sammanfattning 
Bakgrund: Depression ökar och beräknas globalt år 2020 vara den sjukdom som flest 
individer lider av. Idag behandlas depression främst med farmakologisk behandling 
såsom antidepressiva läkemedel, vilket ger en ökad risk för biverkningar. Fysisk 
aktivitet är både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande vid depression och en 
icke farmakologisk behandling utan biverkningar. Trots att fysisk aktivitet är en 
vetenskapligt bevisad metod som resulterar i hälsofördelar är det idag inte en 
vedertagen omvårdnadsåtgärd vid depression.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet hos vuxna med depression 
och depressiva symptom. 
 
Metod: En litteraturöversikt med tio kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades 
utifrån Fribergs femstegsmodell. En induktiv ansats valdes.  

Resultat: Analysen genererade två teman och sju subteman. Temana är Psykologiska 
förändringar och Yttre faktorers betydelse. I resultatet framkommer positiva och 
negativa psykologiska upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med depression och 
depressiva symptom. Stöd utifrån kan öka den positiva upplevelsen av fysisk aktivitet, 
däremot tenderar yttre press att förvärra depressiva symptom och göra upplevelsen 
negativ.  

Slutsats: Resultatet visade att fysisk aktivitet upplevdes olika hos olika individer med 
depression och depressiva symptom. Det genererade i positiva upplevelser genom 
bland annat stärkt motivation och känsla av kontroll, samt även negativa i form av 
försvagat självförtroende. Det behövs en ökad kunskap, medvetenhet och förståelse i 
hälso- och sjukvården, där sjuksköterskan har en central roll, för att kunna tillämpa 
fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd anpassad efter individens behov och 
livssituation.  

Nyckelord: depression, fysisk aktivitet, upplevelse, sjuksköterska. 

  



 
 

Summary 
Title: The experience of physical activity in depression and depressive symptoms. 
Background: The prevalence of depression is rising and it is expected to be the most 
common disease by 2020. The most common treatment for depression today is 
pharmacological through antidepressants, which increases the risk of side effects. One 
type of non-pharmacologically treatment for depression is physical activity, which 
both promotes health and prevents the upcoming of diseases without any side-effects. 
Despite the fact that physical activity is scientifically proven as a treatment that leads 
to health benefits, it has not yet grown into an accepted treatment for depression.  
 
Aim: The purpose of this study was to describe the experience of physical activity 
among adults with depression or depressive symptoms.  
 
Method: A literature review based on ten qualitive articles. The articles were analyzed 
based on Friberg’s five-step model. An inductive approach was used.  
 
Result: The analysis generated two main themes and seven subthemes. The main 
themes are Psychological changes and The importance of external factors among 
adults with depression and depressive symptom. The result presents the positive and 
negative experiences of physical activity among adults with depression and depressive 
symptoms. Support can increase the positive experience of physical activity, while 
external pressure tends to exacerbate the depressive symptoms and make the 
experience negative. 
 
Conclusion: The result showed that the experience of physical activity was different in 
different people with depression and depressive symptoms. It generated in positive 
experiences through, among other things, strengthened motivation and sense of 
control, but also negative in terms of weakened self-esteem. The health care needs 
more knowledge and understanding within the subject, in which the nurse has a 
central role, to apply physical activity as a nursing measure adapted to the individual’s 
needs and life situation.  
 
Keywords: depression, physical activity, experience, nurse. 
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Inledning 
Över 300 miljoner människor uppskattas idag vara drabbade av depression. 
Depression är idag globalt den snabbast växande sjukdomen. Trots denna statistik och 
kunskap om effektiv behandling uppskattas cirka hälften av de drabbade inte erhålla 
behandling. Av de individer som får behandling är de dominerande 
behandlingsmetoder för depression bland annat psykoterapi och farmakologisk 
behandling i form av antidepressiva (World Health Organization, 2018a; 
Socialstyrelsen, 2017). Farmakologisk behandling kan även medföra biverkningar och 
har en individuell påverkan. Läkemedelsinteraktioner och felbehandlingar är 
återkommande komplikationer. Där fysisk aktivitet är en möjlig behandling innebär 
det en hälsosammare och säkrare metod (Mendes, 2015). Idag är det uppmärksammat 
med fördelarna av fysisk aktivitet vid ett sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 
arbete. Med de positiva effekterna av fysisk aktivitet kan flertalet sjukdomar 
förebyggas och lindras, däribland depression. Trots vetenskapligt bevis av den positiva 
hälsoeffekten fysisk aktivitet bidrar med (Pedersen & Saltin, 2015) är det ännu inte en 
vedertagen omvårdnadsåtgärd som behandlingsmetod vid depression. Denna 
litteraturöversikt kommer att undersöka upplevelsen av fysisk aktivitet hos de 
individer som är diagnostiserade med depression eller upplever depressiva symptom.   

 

Bakgrund 
Depression  
WHO (2017) beskriver depression som ett tillstånd med långvarig nedstämdhet samt 
minskat intresse i aktiviteter personen i fråga vanligtvis uppskattar. Depression 
påverkar även personens förmåga att utföra och engagera sig i dagliga aktiviteter 
såsom skola, arbete och i hemmet. Allvarlighetsgraden av depression delas vanligtvis 
upp i tre stadier; mild, måttlig eller svår. De är baserade på antal uppfyllda 
symptomkriterier, svårighetsgrad av symptom samt grad av funktionshinder (Lux, 
Aggen & Kendler, 2010). Depression kan vara långvarigt eller återkommande och 
tillståndet ska ha förekommit under minst två veckor (WHO, 2018a). Personer som 
drabbas av depression i tidig ålder löper större risk för återkommande 
depressionsepisoder (Socialstyrelsen, 2017). Karaktäristiska drag en person med 
depression uppvisar innefattar bland annat nedstämdhet, trötthet, minskad aptit, 
ångest, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, nedstämdhet, nervositet och 
ångest (WHO, 2018b; Ahlström, Skärsäter & Danielsson, 2010). Att leva med 
depression kan även innebära isolering från familj, vänner, aktiviteter och sociala 
situationer. Det kan innebära känslor som skuld och skam. Känslor som nedstämdhet 
och hopplöshet blir mer dominanta kontra känslor som glädje och lust (Mendes, 
2015).  
 
Enligt WHO (2017) kan depression år 2020 vara den ledande sjukdomen i världen. I 
Sverige har en femtedel av befolkningen fått diagnosen depression minst en gång i 
livet. Av den femtedelen har ca 30% fått diagnosen fler än en gång. Det finns en 
procentuell skillnad mellan könen där statistik påvisar att dubbelt så många kvinnor 
som män i Sverige diagnostiseras med depression (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det 
finns flera olika riskfaktorer för att utveckla depression och dessa varierar från individ 
till individ. Det kan innefatta både sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Olika 
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livshändelser eller motgångar kan vara orsak till en depression (Whiteman, Ruggiano 
& Thomlison, 2016; WHO, 2018a).  
 
Fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet är ett välbeforskat område och definieras som all rörelse som innebär 
någon slags muskelkontraktion och ger en ökad kroppslig energiförbrukning utöver 
viloförbrukningen (Thivel, et al., 2018; WHO, 2019). Typ av aktivitet spelar mindre 
roll och kan med fördel anpassas efter individens egna intressen för att skapa 
motivation, exempelvis genom promenader, lek, friluftsliv eller träning. Gällande 
fysisk aktivitet för vuxna mellan 18-64 år är den globala rekommendationen att vara 
aktiv minst 150 min i veckan på en måttligt intensiv aktivitetsnivå. Den fysiska 
aktiviteten bör vara utspridd över minst fem av veckans dagar. Är träningen 
högintensiv så rekommenderas minst 75 min i veckan, även då utspridd över flera 
dagar. En kombination av måttligt intensiv och högt intensiv aktivitetsnivå fungerar 
för att uppnå den rekommenderade aktivitetsmängden (WHO, 2011).  
 
Vid fysisk aktivitet förbättras blodcirkulationen och möjliggör en ökad 
syreupptagningsförmåga i kroppens celler. Det stimulerar även ”Brain-Derived neuro 
tropic factor”, en faktor i hjärnan som ökar bildningen av nya hjärnceller samt skyddar 
de hjärnceller som redan finns. Detta främjar den kognitiva förmågan och ökar 
koncentrations- samt problemlösningsförmågan (Springen, 2004). Vidare ökar fysisk 
aktivitet frisättningen av endorfiner i kroppen vilket bidrar till känslor som eufori och 
avkoppling. Depressiva symptom tenderar att skapa en obalans i kroppen av 
substanserna noradrenalin, dopamin och seratonin, vilka är viktiga för att uppleva 
känsla av välbefinnande. Fysisk aktivitet ökar förmågan att reglera och kontrollera 
balansen mellan dessa (Krucoff, 2003).  
 
Fysisk aktivitet har en bevisad positiv inverkan på individen ur ett hälsoperspektiv 
samt har en skyddande effekt mot flertalet sjukdomstillstånd, bl.a. hjärt- och 
kärlsjukdomar, övervikt, psykiska sjukdomar, diabetes, flera cancerformer, metabola 
sjukdomar och lungsjukdomar (Pedersen & Saltin, 2015). Genom att följa WHO’s 
(2011) nuvarande rekommendation och upprätthålla en rimlig nivå av regelbunden 
fysisk aktivitet kan detta fungera som en behandlingsmetod för vuxna. Det kan främja 
och bibehålla hälsan samt minska risken för kronisk sjukdom och för tidig dödlighet 
(Haskell et al., 2007). 
 
Behandlingsmetoder vid depression  
Farmakologisk behandling av depression 
Behandling av depression är främst farmakologisk med antidepressiva läkemedel 
samt ibland tillsammans med psykoterapiformer som kognitiv beteendeterapi, vilket 
har visats ge en högre effekt än behandling enbart med psykofarmaka (Cuijpers, van 
Straten, Warmerdam,  & Andersson, 2008). Den akuta antidepressiva 
läkemedelsbehandlingen har dokumenterad effekt och tycks vara som mest effektfull 
mot den svårare graden av depression (Mendes, 2015). Hos patienter med mild och 
måttlig depression ger placebo lika stor effekt som den aktiva medicineringen 
(Kirsch et al., 2008).  
 
För att förhindra ett depressivt återfall efter första tillfrisknandet så krävs en långvarig 
behandling med antidepressiva läkemedel. De flesta återfall av den svåraste 
depressionsgraden sker inom fyra månader efter tillfriskningsdebut och 
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efterbehandlingen bör därför vara lika lång (Wijkstra et al., 2010). För en korrekt 
farmakoterapeutisk behandling krävs lämplig dosering och en tydligt definierad 
behandlingstid, vilket är ett komplicerat och invecklat område då respons samt effekt 
är individuellt (Aikens et al., 2008; Weihs, & Wert, 2011). Det finns alltid en risk för 
felbehandling, överdosering eller biverkningar, som i sin tur ofta behandlas med nya 
läkemedel. Till följd av antidepressiva läkemedel är bland annat migrän en vanligt 
förekommande biverkning som behandlas med ytterligare läkemedel (Oedegaard et 
al., 2010).  Behandling av depression med icke farmakologisk medicinering är ett 
alternativ som har upptäckts kan ge flera fördelar. Vid svår depression krävs dock 
oftast även farmakologisk behandling. I kombination med psykoterapeutiska 
behandlingar kan ett mer positivt utfall uppnås (Mendes, 2015). Fördelarna med icke 
farmakologisk behandling är många, inte minst uteslutning av biverkningar.   
 

Icke farmakologisk behandling  
Hos personer med mild till måttlig depression kan icke farmakologiska behandlingar 
ge avsevärd effekt, exempelvis genom kognitiv beteendeterapi (KBT), fysisk aktivitet 
eller sociala interventioner (Mendes, 2015). Avslappningsövningar är ytterligare en 
metod som kan hjälpa att lindra symptom vid mild depression. Avslappning är en 
enkel och billig metod som inte kräver professionell hjälp. Genom rutinmässiga 
avslappningsövningar ökar personen sin självmedvetenhet och självkontroll samt 
tillåts att bygga upp sin mentala fokusering och hantering av tankar och känslor (Fung 
& White, 2012). 
 
Fysisk aktivitet kan användas som en icke-farmakologisk behandlingsmetod med 
syftet att förbättra den psykiska hälsan hos personer med depression. Fysisk aktivitet 
på recept (FaR), är ett hälsofrämjande program som kan bidra till en mer aktiv livsstil 
hos personer i vissa grupper till exempel med psykisk ohälsa (Kallings, Leijon, 
Hennénius & Ståhle, 2008). Det kan användas som en komplettering hos individer 
med redan farmakologiskt behandlade sjukdomar, eller som ett hjälpmedel för 
inaktiva människor vilka hamnar under WHO’s globala rekommendation för fysisk 
aktivitet (2011). Det är flera variabler som spelar in och som måste tas hänsyn till vid 
utskrift av FaR, bland annat aktivitetstyp, varaktighet och frekvens, antal minuter per 
dag samt total aktivitetstid per vecka (Cowan, 2016; Granata, Jamnick & Bishop, 
2018).  FaR kan skrivas ut av samtliga legitimerade professioner inom hälso- och 
sjukvården, däribland sjuksköterskan som har ett ansvar att tillgodose patientens 
grundläggande behov. 
 
 
Sjuksköterskans roll i den personcentrerade vården 
Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är 
sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden enligt International Council of 
Nurses (2012). Att lyssna till patientens livsberättelse är första steget i den 
personcentrerade omvårdnaden och ger en förståelse för hur ohälsa och eventuell 
smärta upplevs i det vardagliga livet (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Det är 
grundläggande för sjuksköterskan att se patientens egna psykiska och sociala aspekter 
för att få en helhetsförståelse (Johnson, Gunn & Kokanovic, 2009). För att 
upprätthålla en personcentrerad vård krävs ett holistiskt förhållningssätt där fokus är 
individens helhet och inte enbart sjukdom (Haydon, Brownie & Van Der Riet, 2018). 
Ett av sjuksköterskans ansvarområden är förmågan att visa lyhördhet, medkänsla och 
respektfullhet inför individen (ICN, 2012). Genom att som sjuksköterska vara lyhörd 
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kan det skapas en medvetenhet om individens vilja, resurser och motiv (Ekman, 
Norberg & Swedberg, 2014). Visar en sjuksköterska empati samt tillämpar ett 
personcentrerat förhållningssätt i vårdmötet med en depressiv person ger det en ökad 
chans att personen upplever trygghet (Mendes, 2015). Om en individ diagnostiserad 
med depression känner hopp och kontroll över sin situation så kan det ha positiv 
påverkan på sjukdomsförloppet (Johnson et al., 2009). 
 
Att upprätthålla en personcentrerad vård innebär som sjuksköterska mer än att vara 
lyhörd. I en vårdrelation där personcentrerad vård tillämpas läggs fokus på att göra 
individen delaktig i sin vård och behandling. Genom delaktighet kan exempelvis 
behandlingsmetod anpassas till personens livsstil, tankar, integritet och värderingar 
(Ekman et al., 2011). Vid val av omvårdnadsåtgärd tas det hänsyn till grad av 
depression, och individen och eventuellt närstående är delaktiga i beslutet (Morgan & 
Yoder, 2012). Enligt kap. 6 i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vård och 
behandling i högsta möjliga mån involvera samt ske i samråd med patienten. Individer 
med diagnosen depression kan ha ett behov av stöd för att återfå kontroll över sin 
situation samt hantera uppkomst av negativa tankar. Därför bör sjuksköterskan utgå 
från ett salutogent förhållningssätt där individens känsla av sammanhang är i fokus 
för att uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Känsla av sammanhang  
KASAM, känsla av sammanhang, är en teori grundad av Aaron Antonovsky och brukar 
identifieras som förmågan att kunna hantera svårigheter och stress (Antonovsky, 
2005). Hög grad av KASAM innebär att en individ har tillräckligt med resurser för att 
hantera situationer som kan uppstå vid depression eller depressiva symptom, vilket 
medför en större chans att uppnå en god psykisk hälsa. KASAM präglas av ett 
salutogent förhållningssätt, vilket utgår ifrån varje människas hälsa och välmående 
samt fokuserar på de faktorer som främjar hälsan. Teorin är uppbyggd av de tre olika 
delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka samspelar för att skapa 
KASAM. Den förstnämnda delen, begriplighet, innebär förståelse och förmåga att 
bedöma olika händelser. Hanterbarhet innefattar att kunna hantera de olika 
händelserna med sina resurser. Den sista delen, meningsfullhet, i Antonovskys teori 
innebär att se en mening i händelserna (Antonovsky, 2005). 
 
Antonovsky (2005) menar att människan utsätts för olika situationer och förändringar 
i livet som kan komma att utvecklas till stressorer, vilka varje individ hanterar på olika 
sätt. Intensitetsgrad samt mängd av stressorer avgör delvis hur personen påverkas av 
dem. Stressorer urskiljs i de vardagliga samt de större och mer omfattande. De 
vardagliga upplevs i de flesta fall hanterbara utan att skapa en ohälsosam stress. Större 
stressorer förekommer inte lika ofta men har en större och mer omfattande negativ 
effekt på personen (Antonovsky, 2005).  
 
Depression och de symptom som diagnosen medför är stressorer som tvingar 
individen att finna känsla av sammanhang för att hantera situationen. Detta gör att 
sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden vid möte av dessa individer för att ge 
stöd och främja hälsan hos individen. Genom att hjälpa individen att uppnå de tre 
grundpelarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ökar möjligheten att 
kunna hantera och ta kontroll över sin sjukdom. Hög KASAM ger i sin tur ökad 
motivation och styrka för individen att exempelvis tillämpa fysisk aktivitet i sin 
vardagliga hantering av depressionen.  
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Syfte 
Syftet var att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet hos vuxna med depression och 
depressiva symptom.  

Material och metod 
Design   
Med hjälp av en litteraturöversikt utifrån kvalitativa artiklar har kunskap samlats in. 
Primärkällor eftersträvades i största möjliga mån, då sekundärkällor enbart är en 
beskrivning av någon annans forskning (Polit & Beck, 2017). Artiklarna analyserades 
för att skapa en förståelse av fenomenet och individen (Kjellström, 2017). 
Litteraturöversikten genomfördes med en induktiv ansats vilket betyder att materialet 
granskades förutsättningslöst utan att präglas av en teori (Henricson & Billhult, 2017).  
 
Urval och datainsamling 
10 artiklar har inkluderats för kvalitetsgranskning. Inklusionskriterier var artiklar som 
berörde män och kvinnor som är diagnostiserade med depression oavsett om den är 
mild, måttlig eller svår. Även artiklar om personer med enbart depressiva symptom 
inkluderades. Begränsningar var artiklar skrivna på engelska eller svenska, samt 
publicerade från och med år 2010. Två av de inkluderade artiklarna innehåller både 
kvalitativ och kvantitativ metod och i dessa har den kvalitativa resultatdelen använts 
och analyserats. Studier som inriktar sig på barn och ungdomar upp till 18 år är 
exkluderade.  
 
Databaser som använts för sökning efter vetenskapliga artiklar är PsycINFO , CINAHL 
och PubMed. Den förstnämnda inriktar sig mot psykologi medan CINAHL och 
Pubmed består av medicin- och omvårdnadsforskning. I CINAHL markerades 
sökfältet ”peer reviewed”. Genom att även komplettera med sekundärsökningar tas 
ytterligare intressant och relevant information tillvara på (Östlundh, 2012). Sökord 
som använts är: depression, ”physical activity” or ”physical therapy” or “exercise”, 
experience och adult*.  Mellan sökorden används de booleska termerna AND och OR. 
Stjärnan efter sökorden är trunkering, vilket ger en bredare sökning. Totalt lästes 784 
titlar och 44 abstracts som sedan granskades utifrån litteraturöversiktens syfte, se 
bilaga 1. De relevanta artiklarna lästes därefter i fulltext och kvalitetsgranskades. 
Hälsohögskolans avdelning för omvårdnad i Jönköping har tagit fram ett 
granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar som använts i kvalitetsgranskningen, se 
bilaga 2. Artiklarna betygsattes utifrån protokollet och sammanställdes i 
artikelmatrisen för att undersöka kvaliteten, se bilaga 3. Protokollet är uppdelat i två 
delar där del ett består av fyra punkter. Uppfylldes inte dessa exkluderades artikeln. I 
del två krävdes det att etiskt godkännande skulle vara uppfyllt, i övrigt var 9-12 poäng 
hög kvalitet, 6-8 poäng medel och under 6 poäng ej godkänt. 10 artiklar uppnådde hög 
kvalitet och inkluderades i litteraturöversikten.  
 
Dataanalys 
I dataanalysen användes Fribergs femstegsmodell. Första steget i analysen innebar att 
de inkluderade studierna lästes igenom av båda författarna vid flertalet tillfällen. 
Fokus låg på resultatdelen för att skapa en förståelse av studiernas innebörd. Nästa 
steg innebar identifiering av nyckelfynd i varje studies resultat. Eftersom studiernas 
diskussionsdel kan komma att präglas av författarens egna tolkningar har denna del 
uteslutits. En studie lästes i taget för att finna de relevanta delarna till det aktuella 



6 
 

syftet, vilket skapade meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 
markerades med överstrykningspenna och skrevs därefter över på post it-lappar för 
att plockas ut och skapa en strukturerad överblick. Dessa sammanställdes sedan i steg 
tre för att skapa en tydlig överblick av varje artikels resultat. Steg fyra innebar att 
jämföra resultaten för att identifiera likheter och skillnader. Detta gjordes genom att 
post it-lapparnas innehåll jämfördes för att kunna skapa subteman och teman. I det 
sista steget i Fribergs analysmodell formulerades en beskrivning utifrån de nya teman 
som framkommit under analysens gång. Vid tillfällen där olika åsikter och 
uppfattningar fanns diskuterades dessa fram till en gemensam lösning.  Analysen 
lästes igenom och korrigerades (Friberg, 2017).  
 
Etiska överväganden  
För att skydda och tillgodose deltagarnas rättigheter, säkerhet och välbefinnande bör 
litteraturöversikten utgå ifrån de tre grundläggande etiska principerna; respekt för 
personen, göra gott-principen och rättviseprincipen. Trots att en litteraturöversikt inte 
kräver etiskt godkännande så skall hänsyn tas till den etiska frågan och forskaren 
måste vara medveten om att även denna metod väcker etiska frågor. Feltolkningar av 
artiklars innehåll kan uppkomma och bör undvikas i högsta möjliga mån (Kjellström, 
2017). För att få en korrekt helhetsbild användes artiklar som stärkte flera sidor av 
fenomenet, både negativa och positiva. Detta krävde att författarna var opartiska för 
att minimera att analysen påverkades av eventuell förförståelse vilket kan skapa en 
felaktig tolkning av materialet.  
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Resultat 

Resultatet presenteras i två teman och sju subteman (Fig, 1). Det första temat är 
psykologiska förändringar med subteman; förändrat självförtroende, känsla av 
kontroll, strävan efter välmående och betydelsen av motivation. Det andra temat är 
yttre faktorers betydelse med tillhörande subteman; stöd utifrån, tillhörighet och 
ensamhet samt att jämföra sig med andra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översikt av teman och subteman som presenteras i resultatet. 
 
Psykologiska förändringar 
I detta tema framkommer fyra subteman som presenterar hur fysisk aktivitet har en 
psykologisk påverkan. Det beskriver upplevelsen av ett förändrat självförtroende, 
känsla av kontroll, strävan efter välmående samt betydelsen av motivation. 
 
Förändrat självförtroende   
Att tillämpa fysisk aktivitet vid depression upplevdes stärkande för individers 
självförtroende samt gav en högre medvetenhet om den fysiska kroppen 
(Pickett, Kendrick, & Yardley, 2017). Genom fysisk aktivitet främjades individernas 
välmående och en positiv känsla av att ha lyckats uppnå någonting under dagen infann 
sig (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; Pickett, et al., 2017; Rogerson, Murphy, Bird, 
& Morris, 2012; Teychenne, et al., 2018). Medvetenhet om hur fysisk aktivitet 
påverkar den psykiska och fysiska hälsan upplevdes förbättra både humör och 
självförtroende (Danielsson, Kihlbom, & Rosberg, 2016). Yoga vid depression 
upplevdes ge ökad känsla av att känna sig tillfreds med sig själv. Att utöva yoga 
skapade självförtroende att våga tro och fokusera på det som var positivt istället för 
brister, misstag och sådant som individen själv inte kunde förändra 
(Kinser, Bourguignon, Taylor, & Steeves, 2013). Hos individer med depression 
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Strävan efter välmående  
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beskrevs upplevelsen av fysisk aktivitet genom yoga ge en ökad förståelse och styrka i 
att fokusera på kroppens mentala och fysiska delar likt en helhet (Uebelacker, et al., 
2017). Vidare fungerade det som en slags terapi för den fysiska och psykiska 
hälsan samt gav ökat självförtroende och välbefinnande (Rogerson, et al., 
2012; Searle, et al., 2011; Sinnott, Quigley, & Morris, 2014; Teychenne, van der Pligt, 
Abbott, Brennan, & Ollander, 2018).   
 
I fysiska aktiviteter där deltagare inte uppskattade sin medverkan försämrades deras 
självförtroende (Pickett, et al., 2017). Brist på självförtroende hos individer med 
depression eller depressiva symptom upplevdes vara en barriär för att vidta fysisk 
aktivitet (Azar, et al., 2010; Searle, et al., 2011). Fysisk aktivitet beskrevs som en 
utmaning för individer med depression då fysiska och mentala hinder försvårade 
uppgiften. Efter genomförd aktivitet uppstod stärkande känslor av att ha lyckats 
åstadkommit något samt en nöjdhet över sig själv och sina framsteg (Danielsson, et 
al., 2016; Azar, et al., 2010). Yoga skapade känslor av duglighet och tillräcklighet, både 
under utförandet av yogan samt i vardagliga situationer (Kinser, et al., 2013).  Andra 
fysiska aktiviteter skapade även känslor som stolthet över sig själv och en ökad 
självkänsla (Searle, et al., 2011). Tidigare existerade känslor av att alltid misslyckas i 
det vardagliga livet, men att genomföra den fysiska aktiviteten upplevdes som ett 
lyckande och gav en förbättrad självkänsla (Danielsson, et al., 2016).   
 
Känsla av kontroll  
 
Vid depression upplevdes yoga vara en hjälpande faktor till att skapa strategier för 
stressiga situationer eller vid negativa tankemönster (Kinser, et al., 2013). I stressiga 
situationer upplevdes en förbättring av förmågan att fokusera, slappna av och vara 
närvarande i nuet. Situationer vilket tidigare varit fyllda med nervositet och ångest 
beskrevs istället som hanterbara med hjälp av förmågan att fokusera, lugna ner sig och 
känna sig mindre överväldigad (Kinser, et al., 2013; Uebelacker, et al., 2017). Efter 
yoga upplevdes negativa tankemönster mer under kontroll, dock med en kvarstående 
känsla av att det fortfarande var en utmaning med möjlighet att utvecklas (Uebelacker, 
et al., 2017).  Individer med depression eller depressiva symptom som hade positiva 
erfarenheter av fysisk aktivitet ansåg det som en självhanteringsmetod mot deras 
depressiva symptom. De upplevde en känsla av ökad kontroll och hanteringsförmåga 
i sin situation och sina symptom (Pickett, et al., 2017). Upplevelsen av att fysisk 
aktivitet förbättrade individernas copingstrategier i såväl stressiga som vardagliga 
situationer gav en ökad känsla av kontroll (Uebelacker, et al., 2017).   
 
Med hjälp av fysisk aktivitet upplevdes förmågan att hantera humör och negativa 
tankar förbättras, då det fungerar som en distraktion från dessa (Kinser, et al., 
2013; Rogerson, et al., 2012; Searle, et al., 2011; Uebelacker, et al., 2017). Fokuset 
upplevdes tidigare ligga på omvärlden, men av fysisk aktivitet förändrades detta och 
riktades istället på individen själv (Kinser, et al., 2013). Vid distraktion från de 
negativa tankarna kunde genomförande av uppgifter underlättas, positiva tankar vara 
en central roll samt en känsla av mening skapas (Searle, et al., 2011). Stress och värk 
minskades då fysisk aktivitet upplevts fungera som distraktion (Rogerson, et al., 2012; 
Teychenne, et al., 2018). Individer upplevde förbättrad sömn (Kinser, et al., 2013; 
Pickett, et al., 2017; Searle, et al., 2011) och att vakna upp optimistisk som positiva 
fördelar (Searle, et al., 2011). Förmågan att hantera tankar till det positiva 
underlättade sömnen efter fysisk aktivitet och upplevdes fungera som ersättare till 
sömntabletter som tidigare orsakat biverkningar (Kinser, et al., 2013). Både det fysiska 
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och mentala välmåendet upplevdes förbättrat (Pickett, et al., 2017) och en känsla av 
lugn infann sig efteråt (Kinser, ,et al., 2013; Pickett, et al., 2017; Uebelacker, et al., 
2017).  
  
Strävan efter välmående 
En ökad energinivå är en återkommande upplevelse av fysisk aktivitet (Danielsson, et 
al., 2016; Kinser, et al., 2013; Pickett, et al., 2017; Searle, et al., 2011; Teychenne, et al., 
2018). Det fanns även gemensamt i upplevelsen hur träning gav livskraft, 
uppmuntran (Danielsson, et al., 2016), ökat engagemang och motivation till livet 
(Pickett, et al., 2017). Den energifyllda känslan upplevdes hålla i sig flera dagar efteråt 
vilket även genererade ett ökad välmående och gladare humör (Teychenne, et al., 
2018). Pulshöjande aktiviteter skapade lyckorus till följd av upplevelsen att 
åstadkomma någonting. Individer beskrev hur strävan efter välmående och frigörelse 
av endorfiner var en hjälpande faktor för att ta utföra träningen (Searle, et al., 2011).  
 
Individer med depression och depressiva symptom uppgav att deras förväntningar av 
att fysisk aktivitet skulle skapa ett ökat välmående och eufori påverkade upplevelsen. 
När fysisk aktivitet inte uppfyllde förväntningarna påverkades sinnesstämningen 
negativt (Danielsson, et al., 2016). Fysisk aktivitet upplevdes skapa besatthet på grund 
av förhoppning om att det automatiskt skulle generera ett ökat välmående (Searle, et 
al., 2011). Individer beskriver att fysisk aktivitet inte upplevts haft någon positiv 
påverkan i deras depression eller på deras mentala hälsa. Ett exempel på en 
aktivitetsform som inte tycktes ge någon positiv upplevelse på depression, utan 
snarare förvärrade de negativa tankarna var promenader (Pickett, et al., 2017). Även 
yoga kunde ha en negativ påverkan då det framkallade känslor av besvikelse och 
oförmögenhet att klara av olika övningar (Kinser, et al., 2013; Uebelacker, et al., 
2017). Fysiska begränsningar genererade upplevelser som besvikelse på grund av 
utebliven individuell anpassning till den fysiska aktiviteten (Uebelacker, et al., 2017).  
 
Betydelsen av motivation  
Motivation ansågs vara en av de mest betydande faktorerna för att utföra och bibehålla 
en kontinuerlig fysisk aktivitet. Upplevd glädje och nöje av den fysiska aktiviteten var 
viktigt för att deltagarna skulle känna motivation (Pickett, et al., 2017; Sinnott, et al., 
2014). Upplevelsen av att inte känna nöje av den fysiska aktiviteten sänkte 
motivationen (Rogerson, et al., 2012; Teychenne, et al., 2018). Då depression och 
depressiva symptom i vissa fall upplevdes extremt överväldigande och som en daglig 
kamp så försvann engagemanget och motivationen för allt runt omkring, där ibland 
fysisk aktivitet (Azar, et al., 2010). Ointresse för egen hälsa, låg energi och likgiltighet 
var depressiva symptom som sänkte motivationen och viljan att uppta någon slags 
fysisk aktivitet (Azar, et al., 2010; Sinnott, et al., 2014). Vidare gav träningen inget nöje 
och därav ingen positiv upplevelse eller motivation (Pickett, et al., 2017; Sinnott, et al., 
2014). Fysisk aktivitet ansågs utföras i syfte att bli starkare eller uthålligare, inte för 
att det är kul (Danielsson, et al., 2016). Genom att känna sig bekväm med 
aktivitetstypen och miljön runtomkring så främjades personens positiva upplevelse 
och därav motivation (Pickett, et al., 2017). Dessutom var kunskapen om den fysiska 
aktivitetens fördelar en motivationshöjare då det gav förväntningar av vad aktiviteten 
skulle komma att ge för positiva upplevelser (Azar, et al., 2010; Pickett, et al., 2017). 
 
Tidigare erfarenheter av positiva känslor och upplevelser i direkt anslutning till 
träningen skapade högre motivation att utföra den (Pickett, et al., 2017). En ytterligare 
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motivationshöjare var att sätta upp en plan och mål med träningen (Pickett, et al., 
2017; Rogerson, et al., 2012), vilket fördelaktigt kunde gå hand i hand med skrivande 
av träningsdagbok (Rogerson, et al., 2012). Att ha en förebild inom samma träningstyp 
och nivå gav en extra motivationskick (Rogerson, et al., 2012). Känslan av att under 
lång tid försökt komma igång med fysisk aktivitet utan att lyckats gjorde att 
motivationen försvann ju längre tiden gick. När personer i omgivningen försökte driva 
på av välmening upplevdes det snarare som negativt vilket sänkte motivationen 
ytterligare (Danielsson, et al., 2016). Att bibehålla motivation och kontinuitet i 
träningen kunde upplevas som en svårighet (Azar, et al., 2010), speciellt att enbart 
träna för sin egen skull (Danielsson, et al., 2016). Att dessutom inse hur mycket tid och 
engagemang som krävdes för att ge ett långsiktigt skydd mot sjukdomen reducerade 
motivationen och depressiva tankar tog över (Uebelacker, et al., 2017). 
   
Yttre faktorers betydelse 
I detta tema framkommer tre subteman som beskriver upplevelsen av yttre faktorers 
betydelse vid fysisk aktivitet. Subteman belyser upplevelsen av stöd utifrån, känslor av 
tillhörighet och ensamhet, samt att jämföra sig med andra.  
 
Stöd utifrån  
Yttre stöd ökade den positiva upplevelsen av fysisk aktivitet och kunde utgöras av 
tillexempel en anhörig eller utomstående (Rogerson, et al., 2012; Searle, et al., 2014; 
Sinnott, et al., 2014; Uebelacker, et al., 2017). Att ha professionellt stöd av hälso- och 
sjukvårdspersonal eller instruktör gav motivation och ökad förståelse för sambandet 
mellan fysisk aktivitet och depression (Rogerson, et al., 2012; Searle, et al., 2014). 
Dessutom skapades mer tid för reflektion över känslor och mående (Searle, et al., 
2014; Uebelacker, et al., 2017). Det fanns dock fall där professionellt stöd inte 
upplevdes ge tillräckligt för att kännas som en hjälpande faktor (Searle, et al., 2014). 
Vid gruppträning kunde instruktörerna vara av stor betydelse då de genom 
uppmuntran (Uebelacker, et al., 2017), acceptans och ett icke dömande bemötande 
fick deltagarna att känna sig trygga och våga testa nya utmaningar (Kinser, et al., 2013; 
Danielsson, et al., 2016; Uebelacker, et al., 2017). Dock existerade även upplevelsen av 
att instruktören var oförstående över deltagarnas upplevelse och påverkan av 
sjukdomen, vilket skapade känslor av otrygghet hos deltagarna (Pickett, et al., 2017).  
 
Tillhörighet och ensamhet 
Fysisk aktivitet gav chans att undvika ensamhet och istället interagera socialt med 
andra människor, vilket gav en känsla av tillhörighet och inkludering (Kinser, et al., 
2013; Rogerson, et al., 2012; Sinnott, et al., 2014). Träning beskrevs som en styrka att 
ta sig ur bubblan, att kliva ut och medverka i samhörigheten på gymmet, samt att vara 
precis som de andra. Det upplevdes som en styrka att försöka hitta sig själv, att ta 
revansch (Danielsson, et al., 2016) och komma tillbaka till den man var innan 
depressionen (Pickett, et al., 2017). Att delta i en träningsgrupp utvecklades till en 
positiv social upplevelse för något som i normala fall hade framkallat ångestkänslor 
(Kinser, et al., 2013). 
 
Att jämföra sig med andra 
Att utföra fysisk aktivitet tillsammans med flera andra människor kunde skapa en 
yttre press och känslor av obekvämhet, nervositet, avskräckning och att känna sig 
generad (Pickett, et al., 2017). Den yttre pressen framkallades av prestationsångest att 
behöva prestera på andra personers nivå (Azar, et al., 2010), vilket vidare framkallade 
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känslor av otillräcklighet (Searle, et al., 2011). Det kunde leda till en dålig självkänsla 
trots att instruktörerna försökte agera uppmuntrande (Kinser, et al., 2013). En 
anledning till varför träning i grupp kunde upplevas negativt var att den sociala 
interaktionen kändes forcerad och slumpmässigt ihopsatt (Danielsson, et al., 2016). 
Situationen upplevdes fånig och orsakade känslor av att inte passa in i gruppen 
(Pickett, et al., 2017). Därför kunde ensamträning upplevas orsaka mindre press 
och ge tid för att rensa tankarna (Azar, et al., 2010).  
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Diskussion 
Diskussionsdelen är uppdelad i underrubrikerna metoddiskussion och 
resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer styrkor och svagheter att lyftas fram 
angående den använda metoden. I resultatdiskussionen diskuteras huvudfynden i 
resultatdelen och kopplas till den valda teorin KASAM. 
 
Metoddiskussion 
För att svara på syftet hur fysisk aktivitet upplevs vid depression och depressiva 
symptom så har en litteraturöversikt genomförts. Den genomförda översikten hade ett 
specificerat och väl avgränsat syfte som visade tydligt vad som ville undersökas. Då 
syftet var att undersöka upplevelser hos individer med depression och depressiva 
symptom valdes att i litteraturöversikten granska artiklar med kvalitativ metod. Vid 
användning av kvalitativ metod ligger fokus på att studera personers upplevelser och 
erfarenheter av ett visst fenomen, vilket innebär att det inte finns en absolut sanning 
och heller inget fel (Henricson & Bilhult, 2017). Den aktuella litteraturöversikten 
utgick från empirin genom en induktiv ansats. Detta betyder att forskaren observerar 
och studerar det avgränsade fenomenet förutsättningslöst för att sedan beskriva och 
dra slutsatser från det framkomna resultatet. Svårigheten med att utgå från empirin 
är att det i princip är omöjligt, då författaren i samtliga fall har någon slags 
förförståelse vilket ofta också förklarar varför just det avgränsade området är det som 
valts att studera (Priebe & Landström, 2017). I den aktuella litteraturöversikten har en 
viss förförståelse och intresse för ämnet existerat från början. För att undvika att 
materialet förvrids eller påverkas av förförståelse och förväntningar har detta 
noggrant diskuterats innan översikten påbörjades. Dock fanns en föraning om hur 
resultatet skulle formas och därmed en risk för att det skulle vinklas eller snedvridas. 
En medvetenhet om hur förförståelse kan påverka tolkningar av resultatet är viktigt 
för att kunna minska risken att det uppstår, vilket i sin tur ökar studiens kvalité och 
pålitlighet (Henricson, 2017).  
 
Vid sökning av artiklar användes sökorden depression, ”physical activity” or ”physical 
therapy” or exercise, experience och adult. Genom att ta hjälp av databasernas 
ämnesord gavs möjlighet att hitta de sökord som var relevanta i just den valda 
databasen. Detta ökar chansen att skapa en träffstark sökning. Under pågående 
sökning upptäcktes att mängden forskning inte var tillräcklig vilket gjorde att området 
fick breddas och därmed inte enbart inkludera personer med diagnosen depression, 
utan även de med depressiva symptom. Detta möjliggjorde ett resultat med bredare 
variation av upplevelser. Begränsningar i sökningarna var bland annat att studierna 
skulle vara publicerade från och med 2010 för att få en så aktuell forskning som möjligt 
och därmed öka relevansen för de förväntade kliniska implikationerna. Ytterligare en 
begränsning var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Genom att enbart 
inkludera artiklar på engelska kan värdefulla artiklar skrivna på andra språk gås miste 
om. Databaserna PsycINFO, CINAHL och PubMed användes i sökprocessen. 
Användning av flera databaser stärker resultatets sensitivitet och därmed trovärdighet 
(Henricsson, 2017). Två av de utvalda artiklarna framkom i fler än en databas, vilket 
stärker sensitiviteten ytterligare. Då antalet artiklar inte ansågs vara tillräckligt för att 
uppfylla den mängd och kvalité som eftersträvades så utfördes sekundärsökningar 
med syfte att hitta bredare och ytterligare relevant information. Att komplettera med 
sekundärsökningar ger chansen att ta tillvara på intressant och relevant information 
som annars kan gås miste om (Östlundh, 2012). Totalt framkom tre nya artiklar genom 
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sekundärsökningar. Genom en noggrann beskrivning av urvalsprocessen stärks 
litteraturöversiktens överförbarhet (Henricsson, 2017).  
 
Totalt kvalitetsgranskades 10 artiklar. Artiklarna delades upp mellan författarna och 
djuplästes samt kvalitetsgranskades, för att sedan bytas, läsas och kvalitetsgranskas 
igen. Därefter jämfördes och diskuterades resultaten som framkommit. Att dela upp 
artiklarna försvagar resultatets trovärdighet, däremot genom att diskutera artiklarna 
tillsammans stärks trovärdigheten (Henricsson, 2017). Samtliga artiklar som 
kvalitetsgranskades uppnådde tillräckligt hög kvalité utifrån protokollet. Nio artiklar 
uppnådde 12/12 poäng och en artikel uppnådde 11/12 poäng. Av de 10 artiklarna var 
åtta av kvalitativ metod och två av mixad metod. De två artiklarna som var av mixad 
metod inkluderades då de ansågs bidra med användbart material som var aktuellt till 
syftet. I artiklarna med mixad metod var den kvantitativa delen och den kvalitativa 
delen av resultatet tydligt avgränsade, vilket gjorde det enklare att urskilja den 
kvalitativa delen som var relevant. Nio av de utvalda artiklarna samlade in data genom 
intervjuer vilket är en lämplig metod för ett kvalitativt syfte då fokus riktas mot 
deltagarnas upplevelser av fenomenet (Kjellström, 2017). Den tionde artikeln använde 
frågeformulär som datainsamlingsmetod vilket kan riskera att gå miste om 
deltagarnas upplevelse i helhet om frågorna har en begränsande effekt. Artikeln 
inkluderades då frågorna var öppna och genererade i ett resultat som beskrev 
deltagarnas upplevelse av fenomenet och ansågs relevant för det aktuella syftet. De 
valda artiklarna bestod av olika designer vilket kan påverka litteraturöversiktens 
trovärdighet. Däremot var detta inget som hade en central roll i urvalet. De 
inkluderade artiklarna är utspridda över tre världsdelar vilket kan öka 
generaliserbarheten för de förväntade kliniska implikationerna utifrån 
litteraturöversiktens resultat (Henricsson, 2017). 
 
I bakgrunden nämns att inget etiskt godkännande krävs vid en litteraturöversikt men 
att författarna bör vara medvetna om de etiska frågorna. I kvalitetsgranskningen var 
därför ett krav att samtliga artiklar skulle vara etiskt godkända. Artiklarnas resultat 
inkluderades oavsett om det var positivt eller negativt riktat för att skapa en 
helhetsbild av fenomenet och inte exkludera material som inte stödjer förförståelsen. 
Det hindrade litteraturöversiktens resultat från att bli snedvridet och stärker 
litteraturöversiktens pålitlighet (Henricsson, 2017).  
 
Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen presenteras två huvudfynd som diskuteras med KASAM, 
sjuksköterskans roll samt tidigare forskning. Det första huvudfyndet lyfter den 
psykologiska förändringen där diskussion förs kring en känsla av hanterbarhet och 
motivation. Det andra huvudfyndet som presenteras belyser upplevelsen av yttre stöd.  
 
Det första huvudfyndet visade att fysisk aktivitet genererade positiva upplevelser på 
flera olika sätt. Vid depression eller depressiva symptom tenderar förmågan att 
hantera vardagliga situationer att brista.  Antonovsky (2005) beskriver innebörden 
hos individen att finna resurser för att hantera svårigheter som uppstår. Förmågan att 
kunna kontrollera situationer ökar möjligheten att uppnå KASAM. I resultatet 
framkom att fysisk aktivitet möjliggjorde skapande av copingstrategier för personer 
med depression och depressiva symptom. Detta stärkte förmågan att kunna hantera 
vardagliga samt stressiga situationer. Tidigare upplevda svårigheter att bryta negativa 
tankemönster förändrades till motsatsen. Utövandet av fysisk aktivitet upplevdes 
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reducera stress och nervositet samt öka förmågan att fokusera och vara närvarande i 
nuet relaterat till individens copingstrategier. Litteraturöversiktens resultat visade att 
fysisk aktivitet skapade hanterbarhet i vardagliga och utsatta situationer. Därav 
främjar fysisk aktivitet att uppnå grundpelaren hanterbarhet i teorin KASAM 
(Antonovsky, 2005). Detta bekräftas av Nimrod, Kleiber och Berdychevsky (2012) som 
beskriver hur yoga ger möjlighet till stärkta copingstrategier för att kunna distrahera 
negativa tankar och reducera stress. Det väcker vidare känslor att vilja utvecklas och 
sätta nya mål då känslan av meningsfullhet stiger i samband med utförandet av 
aktiviteten (Nimrod, Kleiber & Berdychevsky, 2012).  
 
Antonovsky (2005) beskriver att motivation är en faktor för att känna meningsfullhet 
i situationer som upplevs som stressorer, i detta fall individens depression och 
depressiva symptom. Kan en individ se mening i sin situation möjliggörs även det även 
att uppnå en högre grad av KASAM. Resultatet visade blandade upplevelser av 
motivationens betydelse. När glädje i den fysiska aktiviteten fanns, trygghet i miljön 
den utfördes i samt förväntningar om positiva resultat fanns bidrog det till motivation 
hos individen. Om däremot depressiva tankar hade en central roll i relation till den 
fysiska aktiviteten försvagades motivationen. Det upplevdes också bristande 
motivation då saknad av intresse för förbättring av sin egen hälsa infann sig. Hos 
individer där saknad av mening fanns i fysisk aktivitet kan det försvåra möjligheten 
att uppnå KASAM.  
 
Likt resultatet som framkommer i den aktuella litteraturöversikten skriver Knapen, 
Vancampfort, Moriën och Marchal (2015) i sin studie att brist på självförtroende, 
energi och motivation är barriärer som påverkar upplevelsen av fysisk aktivitet. De 
beskriver innebörden av en dialog med individen för att förstå helhetsbilden samt att 
tillämpa en individanpassad fysisk aktivitet. Det för att kunna stötta individen att 
förändra negativa tankar relaterat till individens barriärer. Litteraturöversikten tyder 
på att behovet av att tillämpa en personcentrerad vård som sjuksköterska är av värde 
för att främja hälsan. Fysisk aktivitet främjade individers mentala hälsa på flertalet 
olika plan. Hos de individer som upplevde att motivation saknades och vardagen 
styrdes av depressiva tankar är behovet av lyhördhet och empati från vården ännu mer 
relevant (Ekman, 2014; Mendes, 2015). I den typen av vårdmöte är det viktigt för 
sjuksköterskan att prioritera individers upplevelse för att kunna stärka dess resurser, 
motivation och empowerment i sin situation (Johnson, 2009). 
 
Resultatets andra huvudfynd var att yttre stöd upplevdes olika av olika individer. Det 
kunde framkalla positiva känslor som motivation och trygghet, samt negativa känslor 
i form av prestationsångest. Vem stödet utfördes av påverkade delvis individens 
upplevelse. Exempelvis kunde professionellt stöd genom en instruktör eller hälso- och 
sjukvårdspersonal skapa känslor av motivation och trygghet. I de fallen visade sig det 
yttre stödet fungera som en hjälpande hand. Det kunde hos andra ge motsatt effekt 
och istället framkalla prestationsångest och känslor av att inte passa in. Känslan av att 
den utomstående parten inte förstod allvaret i sjukdomen eller personens livssituation 
skapade en otrygg känsla hos de med depression. Smith, Hill och Kokanovic (2015) 
bekräftar betydelsen av att personer med depression och depressiva symptom 
upplever förståelse från ett yttre stöd, oavsett om stödet utfördes av en familjemedlem 
eller instruktör. Att känna stöttning från familj eller vänner genom kärlek och empati, 
förståelse, acceptans och ett icke-dömande bemötande värderades högt då det gav en 
positiv upplevelse genom att framkalla ökade känslor av trygghet och förståelse 
(Smith, Hill, & Kokanovic, 2015). Vidare skriver McInnis, McQuaid, Matheson och 
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Anisman (2017) om hur närvaro av socialt stöd genom till exempel en vän stärker 
personens problemfokuserade hanteringsstrategier vilket ger personen bättre 
förutsättningar att hantera sjukdomen. I den aktuella översiktens resultat framkom 
att känslan av att inte vara ensam bidrog till en ökad kraft att ta sig tillbaka till den 
man var innan depressionen, vilket överensstämmer med McInnis, et al. (2017).  
 
I resultatet framkommer att olika personer upplever yttre stöd på olika sätt. Detta 
stärker hur viktig sjuksköterskans roll är i vårdmötet för att uppnå en god vård där 
personen känner trygghet. Därför är det av stor betydelse att sjuksköterskan i sin 
profession har en förmåga att läsa av individens behov av närhet, information, empati 
och autonomi i sin vård. I den aktuella litteraturöversiktens resultat framkom 
upplevelsen av att utomstående inte förstod allvaret i sjukdomsbilden, vilket 
framkallade en otrygg känsla hos individen. För att undvika detta krävs att 
sjuksköterskan är lyhörd, tar hänsyn till personens depressiva upplevelser och 
individuella resurser samt visar förståelse för situation och känslor (Ekman, Norberg, 
& Swedberg, 2014). Samtliga vårdsökande personer ska, oavsett behov och önskemål, 
få bästa möjliga förutsättningar att uppnå hög KASAM och därmed kunna hantera sin 
sjukdom. Samtliga tre grundpelare begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 
sammanvävda och därmed aktuella i ett personcentrerat vårdmötet.  
 
Det var inte enbart den fysiska aktiviteten i sig som visade sig påverka den totala 
upplevelsen, utan även hur den utfördes. En aktivitetstyp som i grunden ansågs vara 
ointressant kunde ändå visa sig ge positiva känslor och ökad motivation genom att 
bidra med social integration med andra människor. Dessutom tycktes en professionell 
instruktör ge en ökad förståelse av sambandet mellan fysisk aktivitet och depression, 
vilket ökade begripligheten. Känslan av begriplighet är en av de tre grundpelarna i 
KASAM (Antonovsky, 2005). Att förstå hur och varför fysisk aktivitet påverkar 
depression ger både ökad motivation att fortsätta utföra den och känsla av kontroll 
över sin situation.  
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Slutsats  
Resultatet som framkom i litteraturöversikten visar att upplevelsen av fysisk aktivitet 
vid depression eller depressiva symptom är individuell. Det gav positiva upplevelser i 
form av stärkt självförtroende, känsla av kontroll, välmående, motivation samt känsla 
av tillhörighet. De negativa upplevelserna gav känslor som försämrat självförtroende, 
ouppfyllda förväntningar samt press utifrån. Då hälso- och sjukvården har som ansvar 
att främja hälsa för alla individer ligger det till grund att förstå att fysisk aktivitet kan 
upplevas olika beroende på individens livssituation, känslor och resurser. Genom 
individanpassning och stöd kan fysisk aktivitet tillämpas som en omvårdnadsåtgärd 
för att främja den enskilda individens hälsa på bästa möjliga sätt.  
 

Kliniska implikationer 
Resultatet förväntas ge ökad kunskap för sjuksköterskan om individens upplevelse av 
fysisk aktivitet vid depression samt depressiva symptom. De varierande upplevelserna 
belyser vikten av anpassning av omvårdnadsåtgärder utifrån den enskilde individens 
behov och resurser.  Genom denna kunskap och medvetenhet kan sjuksköterskan 
implementera fysisk aktivitet som en vedertagen omvårdnadsåtgärd för de individer 
fysisk aktivitet lämpar sig för. Då depression och depressiva symptom fortsätter öka 
globalt är behovet av framtida forskning och ytterligare kunskap inom detta område 
betydelsefullt för att uppnå en individanpassad omvårdnad. 
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Beskrivs dataanalysen?   Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?   Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
    Ja  Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?   Ja  Nej 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ……………………………………………….  
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Bilaga 3: Matris över inkluderade artiklar 
 

Nr Artikel Syfte Metod och urval Resultat Vetenskaplig 
kvalité 

1 Titel: 
Physical 
activity 
correlates in 
young 
women with 
depressive 
symptoms: a 
qualitative 
study 
Författare: 
Azar, D., 
Ball, K., 
Salmon, J., & 
Cleland, V. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Behavioral 
Nutrition and 
Physical 
Activity 
Årtal: 2010 
Land: 
Australien 

Att samla in 
kunskap och 
förståelse om 
samband 
mellan fysisk 
aktivitet och 
depression 
hos unga 
kvinnor med 
och utan 
depressiva 
symptom. 

Kvalitativ metod. 
Djupintervju. 
Semistrukturerad 
intervju. 
 
40 deltagare. Ålder 
18–30. Kvinnor. 20 
med depressiva 
symptom och 20 
utan depressiva 
symptom. 
   
Inklusionskriterier: 
Kvinna. Ålder 18–
30. 
 

Kvinnor med 
depression ansågs 
uppleva låg 
motivation, 
självkänsla och 
ursäkter till fysisk 
aktivitet vid 
depression 
gentemot kvinnor 
utan depressiva 
symptom. 
Gemensamt för 
båda parterna är 
upplevelsen av att 
känna stöd och 
uppmuntran hade 
positiv inverkan till 
fysisk aktivitet. Vid 
stressiga 
situationer ansågs 
fysisk aktivitet 
upplevas positivt 
då känslan efteråt 
blev minskad 
stress och ökat 
välmående. 

12/12 
Styrkor: 
Mängden av 
olika 
individuella, 
sociala och den 
fysiska 
omgivningens 
påverkan 
gällande den 
socioekologiska 
modellen. Finns 
tidigare inga 
studier gällande 
detta.  
Svagheter: Val 
av urval kan 
påverkat 
studien. Dels 
användes 
snöbollsmetode
n samt att 
deltagarna själv 
fick ansöka om 
att medverka i 
studien. 
Deltagarna kan 
därför haft 
intresse och 
förkunskap kring 
ämnet som kan 
påverkat utfallet. 
Deltagarna var 
universitetsstude
nter och högre 
utbildade anses 
präglas av andra 
karaktäristiska 
drag kontra 
allmänheten. 

2 Titel: 
”Crawling out 
of the 
Cocoon”: 
Patients’ 
Experiences 
of a Physical 
Therapy 
Exercise 
Intervention 
in the 
Treatment of 

Att 
undersöka 
hur en 
intervention 
av fysisk 
aktivitet 
upplevs av 
individer 
diagnostisera
de med 
depression. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Fenomenologi. 
 
13 deltagare i ålder 
24–62. 11 kvinnor 
och 2 män.  
 

I resultatet 
framkommer fyra 
kategorier: 1) kamp 
om ett hälsosamt 
liv, 2) utmana 
hinder och 
barriärer, 3) 
upplevelsen av att 
känna sig levande 
men inte euforisk, 
och 4) behovet av 
stöd. Deltagarna 

12/12 
Styrkor: Två 
forskare kodade 
datan som 
framkom för att 
skapa rättvisa 
och ärliga 
meningsenheter. 
En detaljerad 
tabell finns 
bifogad för att 
visa 
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Major 
Depression 
Författare: 
Danielsson, 
L., Kihlbom, 
B., & 
Rosberg, S. 
Tidskrift: 
Physical 
Therapy 
 
Årtal: 2016 
Land: 
Sverige 

Inklusionskriterier: 
Diagnosticerad med 
depression enligt 
DSM-IV & 
deltagande i 
interventionen av 
fysisk aktivitet.  
 

upplevde att trots 
den fysiska 
aktiviteten krävde 
hårt arbete så 
höjdes känslan av 
att känna sig 
levande. De kände 
även att det de 
gjorde var en god 
investering för dem 
själva.  

tillvägagångsätt. 
Individer med 
olika grad av 
depression, kön 
och ålder 
inkluderades.  
Svagheter: 
Saknad av 
mångfald hos 
deltagarna. 
Studien 
anpassad för 
svensk sjukvård 
och inte 
internationell. 
Individer som 
frivilligt anmält 
sig till studien 
kan påverkat 
utfallet. Saknad 
av olika 
professioner. 

3 Titel: “A 
Feeling of 
Connectedne
ss”: 
Perspectives 
on a Gentle 
Yoga 
Intervention 
for Women 
with Major 
Depression. 
Författare: 
Kinser, P., 
Bourguignon, 
C., Taylor, 
A., & 
Steeves, R. 
Tidskrift: 
Issues in 
Mental 
Health 
Nursing 
 
Årtal: 2013 
Land: USA 

Att förstå hur 
kvinnor med 
depression 
upplever en 
yogaintervent
ion.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Insamling 
av deltagares 
dagliga dagbok 
användes också i 
datainsamling. 
Fenomenologi. 
 
12 deltagare. 
Kvinnor över 18 år. 
 
Inklusionskriterier:  
Diagnostiserade 
med depression. 
Mild till svår.  
 

Deltagarna belyser 
sina specifika 
upplevelser av 
yoga i kombination 
med depression. 
Två teman 
framkom där första 
temat handlar om 
hur stress, 
negativa tankar 
och isolering 
påverkar 
upplevelsen av 
depression. Andra 
temat belyser 
upplevelser av 
yoga vid 
depression så som 
förbättrade 
copingstrategier, 
självacceptans, 
och empowerment. 
Även hur yoga gett 
positiv påverkan på 
tidigare isolering.   

12/12 
Svagheter: 
Saknas 
uppföljning och 
studien 
genomfördes 
under en kort 
begränsad 
period. 
 

4 Titel: ”A 
forward 
movement 
into life”: A 
qualitative 
study of how, 
why and 
when 
physical 
activity may 

Att utforska 
personers 
erfarenhet av 
hur fysisk 
aktivitet 
påverkar 
personer 
med 
självrapporte
rad eller 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Grounded Theory. 
 
26 deltagare, både 
kvinnor och män i 
åldrarna 18–65 år. 
  

23 deltagare 
upplevde att fysisk 
aktivitet har haft 
positiv effekt på 
deras psykiska 
hälsa, detta 
inkluderar några 
med blandade 
upplevelser. 

12/12 
Styrkor: blandat 
urval gällande 
erfarenhet av 
både depression 
och fysisk 
aktivitet. Brett 
åldersspann.  
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benefit 
depression 
Författare: 
Pickett, K., 
Kendrick, T. 
& Yardley, L. 
Tidskrift: 
Mental 
Health and 
Physical 
Activity. 
 
Årtal: 2017 
Land: 
Storbritannie
n 

diagnostisera
d depression, 
samt att 
förklara 
processen 
genom att 
fokusera på 
både 
negativa och 
positiva 
upplevelser. 

Inklusionskriterier: 
Personer med 
självrapporterad 
eller diagnostiserad 
depression samt 
med erfarenhet av 
fysisk aktivitet. 
Personer i åldrarna 
18-65 år som hade 
rådfrågat med sin 
läkare de senaste 
två åren om 
depression. 
 

3 deltagare 
upplevde inte att 
fysisk aktivitet 
hjälpt. 
Deltagarna med 
positiva 
upplevelser 
rapporterade att 
det kände sig 
piggare och mer 
motiverade, bättre 
sömn, mer skärpta, 
lugnare och mer 
energifyllda.   

5. Titel: “I don’t 
have the 
heart”: a 
qualitative 
study of 
barriers to 
and 
facilitators of 
physical 
activity for 
people with 
coronary 
heart 
disease and 
depressive 
symptoms 
Författare: 
Rogerson, 
M.C., 
Murphy, 
B.M., Bird, 
S., & Morris, 
T. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Behavioral 
Nutrition and 
Physical 
Activity 
  
Årtal: 2012 
Land: 
Australien 
 

Att utforska 
patienters 
upplevelser 
av fysisk 
aktivitet hos 
hjärtsjuka 
personer 
med 
depression. 

Kvalitativ metod. 
Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
 
15 deltagare: 12 
kvinnor och 3 män i 
åldrarna 47–75 år. 
Samtliga deltagare 
hade under de 
senaste 12 
månaderna vårdats 
på sjukhus p.g.a. 
hjärtattack och hade 
en australiensk eller 
europeisk bakgrund. 
Fördelningen av 
fysiskt aktiva och 
inaktiva deltagare 
var blandad. Fokus 
på patienter med 
depressiva 
symptom orsakat av 
kranskärlsjukdom. 
 
Inklusionskriterier: 
Deltagarna ska 
prata flytande 
engelska och ska 
ha fått 100–125 
poäng på CDS 
(Cardiac Depressive 
Scale). 

1) barriärer, och 2) 
hjälpande faktorer 
för fysisk aktivitet.   
Att känna skillnad i 
sitt psykologiska 
välbefinnande var 
en viktig faktor för 
att deltagarna 
skulle fortsätta 
utföra fysisk 
aktivitet. Uteblivna 
positiva känslor av 
fysisk aktivitet fick 
deltagarna att 
uppleva bl.a. 
sämre humör, lägre 
motivation samt 
oro och rädsla över 
att träningen skulle 
skada deras 
kroppar, främst 
hjärtat.  Inaktiva 
deltagare 
rapporterade fler 
barriärer och 
negativa 
upplevelser än de 
som var aktiva.  
   
 

12/12 
Styrkor: fokus på 
deltagarnas 
upplevelser, 
både negativa 
och positiva. 
 
Svagheter: 
enbart patienter 
med 
hjärtsjukdom. 

6 Titel: 
Patients’ 
views of 
physical 
activity as 
treatment for 

Att 
undersöka 
patienters 
upplevelse 
och tankar 
om fysisk 

Kvalitativ metod. 
Djupintervju. 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
  

Deltagarna i 
studien upplevde 
fysisk aktivitet som 
en accepterande 
behandling mot 
depression. 

12/12 
Styrkor: 
intervjuer hölls 
till större del i 
deltagarnas hem 
vilket kan leda 
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depression: 
a qualtitative 
study 
Författare: 
Searle, A., 
Calnan, M., 
Lewis, G., 
Campbell, J., 
Taylor, A., & 
Turner, K. 
Tidskrift: 
British 
Journal of 
General 
Practice 
 
Årtal: 2011 
Land: 
England 

aktivitet som 
behandling 
för 
depression. 

33 deltagare. 18-69 
år. 
 
Inklusionskriterier: 
Patienter som 
nyligen påbörjat 
medicinering av 
antidepressiva och 
haft uppehåll en 
månad. Patienter 
som nyligen 
remitterats till läkare 
för depression.  
 

Deltagare som 
innan studien 
klassificerats som 
medel eller mycket 
aktiva ansåg fysisk 
aktivitet med puls 
som mest 
främjande vid 
depression där de 
ansåg biokemisk 
obalans var 
orsaken till 
depression. Andra 
deltagare upplevde 
att låg fysisk 
aktivitet kunde 
distrahera 
depressionen. Det 
framhävs i 
resultatet en 
ökning av 
självförtroende 
samt självkänsla. 
Större andelen av 
deltagare föredrog 
fysisk aktivitet som 
behandling vid 
depression kontra 
antidepressiva. 
Andra positiva 
aspekter var en 
ökad social kontakt 
samt regelbundna 
sömn- och 
kostvanor.  

till mer öppenhet 
och 
frispråkighet.  
 
Svagheter: 
Urvalet var 
större delen vita 
brittiska, och 
generaliserbarhe
ten kan därför 
vara osäker då 
olika etniska 
bakgrunder har 
olika 
uppfattningar. 
Insamling av 
deltagarna från 
en fysisk 
aktivitet 
undersökning 
kan påverka 
med att deras 
syn av fysisk 
aktivitet har en 
positiv påverkan. 
Intervjuerna 
genomfördes 
fyra månader in 
på 
undersökningen 
vilket kan gett 
deltagarna en 
annan syn på 
fysisk aktivitet. 

7 Titel: 
Participants' 
experiences 
of facilitated 
physical 
activity for 
the 
management 
of 
depression in 
primary care 
Författare: 
Searle, A., 
Haase, A.M., 
Chalder, M., 
Fox, K.R., 
Taylor, A.H., 
Lewis, G, & 
Turner, K.M. 
Tidskrift: 
Journal of 
Health 

Att 
undersöka 
patienters 
erfarenhet av 
fysisk 
aktivitet för 
att hantera 
depression. 

Kvalitativ metod. 
Grounded Theory.  
Samtliga deltagare 
intervjuades efter 
fyra månader, 
sedan 12 av dem 
igen efter åtta 
månader.  En 
kombination av 
verkliga möten och 
telefonsamtal. 
 
19 deltagare, 11 
kvinnor och 8 män. 
Ålder 19–69 år. 
 
Inklusionskriterier: 
personer som blivit 
rekryterade till 
TREAD (en 
randomiserad 
kontrollerad studie 

Resultatet består 
av fyra delar: 1) 
relation med 
psykolog/ 
träningsmentor,  
2) påverkan på 
patientens aktivitet 
sedan kontakt med 
psykolog/ 
träningsmentor,  
3) tillgänglighet och 
effekt av kontakt 
med psykolog/ 
träningsmentor 
(P/T), och  
4) att främja ett 
autonomistödjande 
miljö.  
Deltagarna uppgav 
att de kände sig 
trygga i mötet med 
P/T. Deltagarna 

12/12 
Styrkor: fokus på 
patienternas 
upplevelser. 
Olika grader av 
depression. 
Brett 
åldersspann. 
 
Svagheter: En 
del fokus på det 
egentliga mötet 
mellan 
psykologer och 
patienter. 
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Psychology 
 
Årtal: 2014 
Land: 
Storbritannie
n 

som är utformad för 
att bedöma effekten 
av träning för att 
öka 
serotoninbehandling
). Högsta möjliga 
variation gällande 
bl.a. ålder, kön, 
utbildningsgrad, 
vardaglig 
aktivitetsgrad. 

fick en ökad 
förståelse för 
sambandet mellan 
fysisk aktivitet och 
depression.  

8 Titel: 
Promoting 
exercise in 
patients with 
depression: 
lessons 
learned from 
a brief 
educational 
intervention 
Författare: 
Sinnott, C., 
Quigley, F. & 
Morris, M. 
Tidskrift: 
The 
European 
Journal of 
General 
Practice 
 
Årtal: 2014 
Land: Irland 

Att främja 
fysisk 
aktivitet och 
utvärdera 
förändring i 
välbefinnand
e hos 
personer 
med 
depression. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Kvalitativ: intervjuer 
med öppna frågor. 
Kvalitativ: 
utvärdering av 
förändring i aktivitet 
och välbefinnande. 
 
35 personer deltog i 
studien. Medelålder 
43 år. 
 
Inklusionskriterier: a
ktuellt 
diagnostiserad med 
depression och 
medicineras med 
antidepressiva 
läkemedel.  

Resultatet har tre 
huvudrubriker: 1) 
fördelar med 
motion, 2) hinder 
för motion, och 3) 
förslag för att 
hjälpa patienter att 
bli mer aktiva.  

Nästan alla 
deltagarna var 
medvetna om de 
fysiska, psykiska 
och sociala 
fördelarna med 
fysisk aktivitet. 
Upplevda barriärer 
var bl.a. rädsla att 
skada sig samt 
brist på 
tillgänglighet och 
pengar. 
Deltagarnas förslag 
på hur man kan 
främja fysisk 
aktivitet var bl.a. 
gruppaktiviteter 
och individuellt 
anpassad träning.   

11/12  
Svagheter: 
bekvämlighetsur
val som kan 
göra att värdefull 
information 
uteblir. Alla 
deltagarna 
slutförde inte 
undersökningen 
 

9 Titel: 
Feasibility 
and 
acceptability 
of a home-
based 
physical 
activity 
program for 
postnatal 
women with 
depressive 
symptoms: A 
polit study 
Författare: 
Teychenne, 
M., van der 

Att 
undersöka 
genomförbar
het och 
upplevelse 
av ett 
hembaserat 
träningsprogr
am för 
postnatala 
kvinnor med 
depressiva 
symptom. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Pilotstudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
11 kvinnliga 
deltagare. Ålder 26–
37. 
 
Inklusionskriterier: 
Nybliven mamma 
sedan 3–9 månader 
tillbaka som bor i 
Melbourne, 
Australien. 
Upplevelse av 

Den kvalitativa 
delen av resultatet 
inkluderar tre 
huvudteman, 
inklusive sju 
subteman. 
Huvudteman: 1) 
hinder för att 
engagera sig i 
fysisk aktivitet, 2) 
fördelar, och 3) 
genomförbarhet 
och framtida 
utveckling. De 
flesta deltagarna 
upplevde att 
aktivitetsprogramm

12/12 
Styrkor: studien 
belyser 
patienternas 
upplevelser och 
inkluderar både 
hjälpande och 
försvårande 
faktorer för att 
utföra 
aktivitetsprogra
mmet.  
 
Svagheter: 
studien 
innehåller både 
kvantitativa och 
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Pligt, P., 
Abbott, G., 
Brennan, L., 
& Ollander, 
E.K.  
Tidskrift: 
Mental 
Health and 
Physical 
Activity 
 
Årtal: 2018 
Land: 
Holland 

postnatala 
depressiva 
symptom.  
 

et hade en positiv 
inverkan på deras 
mentala hälsa, bl.a. 
genom förbättrat 
humör, minskad 
stress, ökad energi 
och motivation. 

kvalitativa data. 
Smalt 
åldersspann och 
enbart kvinnor. 

1
0 

Titel: 
Perceptions 
of hatha 
yoga 
amongst 
persistensly 
depressed 
individuals 
enrolled in a 
trial of yoga 
for 
depression 
Författare: 
Uebelacker, 
L., Kraiens, 
M., 
Broughton, 
M., Tremont, 
G., Gilette, 
T., Epstein-
Lubow, G., 
Abrantes, A., 
Battle, C., & 
Miller, I. 
Tidskrift: 
Complement
ary 
Therapies in 
Medicine 
 
Årtal: 2017 
Land: USA 

Att förstå 
individer med 
depression 
kring deras 
upplevelse 
av ett 10-
veckors 
hatha 
yogaprogram
. 

Kvalitativ metod. 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Deltagare tilldelades 
att medverka i hatha 
yoga klasser eller 
en hälsoutbildning 
kontrollgrupp. Data 
är samlat från 
deltagarna som 
deltog i hatha 
yogan. Insamling av 
kvalitativa data 
genom ett formulär 
med öppna frågor. 
 
50 deltagare.  44 
kvinnor, 6 män. 
18+. Deltagarna 
hade i början av 
studien en måttlig 
grad av 
depressionssympto
m.  
 
Inklusionskriterier: 
Kriterier för 
depression under 
senaste två åren. 
>8 (mild 
depression) och 
<17 (allvarlig 
depression). 
Medicinskt godkänd 
för måttlig fysisk 
aktivitet. Flytande 
engelska. 

Yogaklasser kan 
förbättra 
acceptansen hos 
individer med 
depression genom 
instruktörer som 
uppmuntrar en 
atmosfär utan att 
vara dömande och 
utan ett 
tävlingsinriktat 
klimat. Deltagare 
upplevde 
att mindfulness av 
yoga gav en ökad 
förmåga att 
närvara i stunden 
och förbättrad 
självacceptans. 
Förmåga att 
finna copingstrategi
er för att hantera 
negativa tankar 
framkom som 
positivt resultat 
efter 
yogautövandet hos 
samtliga deltagare, 
samt den mentala 
hälsan och 
självkänsla ansågs 
förbättrad.    
 

12/12 
Svagheter: 
Enbart personer 
med Latino- eller 
icke vit 
bakgrund. 
Ojämn 
fördelning av 
kön. Kvalitativ 
dataanalys 
tenderar att 
generera en 
teori snarare än 
bekräftande. En 
skriven intervju 
kontra intervju 
personligen då 
saknad av 
uppföljningsfråg
or och djupare 
förståelse. 
  
 

 
 
 
 
 


