
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bemästra 
fysisk aktivitet 
vid depression 
 

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad 
FÖRFATTARE: Charlotte Grenabo 
HANDLEDARE: Margareta Ankarberg/ Janina Liabäck 
JÖNKÖPING 05/2019 

Ur ett omvårdnadsperspektiv 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 

Bakgrund: Depression är en allt vanligare sjukdom som drabbar upp till 20% av 
befolkningen. Olika grader av depression förekommer och lätt till medelsvår 
depression kan behandlas med fysisk aktivitet. Som sjuksköterska kan fysisk aktivitet 
ordineras och följsamheten ser olika ut.  
Syftet med denna studie var att beskriva vad deprimerade personer upplevde som 
hindrande och främjande till fysisk aktivitet.  
Metoden var en litteraturöversikt med analys av tio kvalitativa artiklar. Resultatet 
har analyserats utifrån Fribergs fem stegs analys.  
Resultat som framkom var hur viktigt det var att få behålla autonomi och uppleva 
stöd samt upplevelsen av psykiska och fysiska framsteg men även olika hinder för 
fysik aktivitet.   
Slutsats: Personer med depression behöver en individuellt anpassad ordination av 
fysisk aktivitet för att kunna fullfölja och det kan sjuksköterskan erbjuda genom att 
förhålla sig till personen utifrån personcentrerat förhållningssätt. 
 
 
 
Nyckelord: autonomi, hinder, litteraturöversikt, personcentrerad vård, stöd 
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Summary 
 

Title: Mastering the physical activity for depression 
 
Background: Depression is a common illness that affects up to 20% of the 
population. Various degrees of depression is present and easy to moderate depression 
can be treated with physical activity. As a nurse, physical activity is prescribed and 
adherence are different.  
The purpose of the with this study was to describe what depressed people 
experienced as prevention and the promotion of physical activity. 
Method was a literature review with analysis of ten qualitative articles. The results 
have been analyzed on the basis of Friberg's five-step analysis.  
Results that emerged was how important it was to maintain autonomy and 
experience the support and experience of mental and physical progress but also 
various obstacles for physics activity. 
Conclusion: People with depression need a personalized prescription of physical 
activity in order to pursue and the nurse can offer through to relate to the person 
based on the person-centred approach. 
  
  
  
Keywords: autonomy, obstacles, literature review, person-centered care, support 
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Inledning 

Depression drabbar idag 15 - 20% av befolkningen minst en gång i livet (Percival, 
Donovan, Kessler & Turner 2015).  År 2020 beräknas depression vara det näst 
vanligaste tillståndet bland befolkningen som orsakar nedsatt funktionsförmåga 
(Percival et. al., 2015). Samhällskostnaden för personer med depression skulle kunna 
minskas om sjukdomstiden kunde förkortas eller skoven förhindras. Depressionens 
kärnsymtom består i sänkt grundstämning, apati och anhedoni, det vill säga minskat 
intresse och motivation för sådant som personen vanligen finner nöje i (Rahm, 2018).  
Behandlingar som förbättrar funktionsnivå och arbetsförmåga kan få stora positiva 
samhällsekonomiska effekter (Ekman, Granström, Omerov, Jacob & Landén 2013). 
Utöver traditionell behandling såsom läkemedel och psykoterapi kan också fysisk 
aktivitet vid lätt till måttlig depression rekommenderas (Carek, Laibstain & Carek 
2011). Detta kan ordineras av all legitimerad sjukvårdspersonal och benämns som 
FaR, Fysisk aktivitet på Recept (FYSS, 2017; Persson, Brorsson, Ekvall Hansson, 
Troein & Strandberg 2013). 
Som sjuksköterska i psykiatrin ordineras återkommande fysisk aktivitet till personer 
med depression. Personerna har olika förmåga att följa denna ordination. För att 
bättre förstå fenomenet valdes att göra en litteraturöversikt. Detta för att få en klarare 
bild över upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression, vilka hinder finns och vad 
främjar fysisk aktivitet? 
 

Bakgrund 

Depression 

År 2018 var det 17% av befolkningen 16–84 år som uppgav nedsatt psykiskt 
välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2019). Andelen var högst bland kvinnor, unga 
samt bland personer födda utanför Europa. Andelen som uppgav nedsatt psykiskt 
välbefinnande har ökat sedan 2006, både bland kvinnor och män, i de flesta 
åldersgrupper och i samtliga utbildningsgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
Förekomsten av depression har ökat under de tre senaste decennierna och en orsak 
kan vara en förändrad livsstil (Sarris, O´Neil, Coulson, Scweitzer & Berk, 2014). 
Förändrad livsstil kan bestå i försämrad kost, minskad sömn och avkoppling, ökat 
substansmissbruk, hög psykosocialstress vid ökad konkurrens inom 
arbetsmarknaden samt tidsbrist. Social isolering och minskat umgänge med sin 
kärnfamilj rapporteras också som livsstilsförändringar (Sarris et. al., 2014).  Andra 
riskfaktorer för depression är ung ålder, tidigare depressioner, ångesttillstånd och 
somatiska diagnoser, motgångar under uppväxten liksom lågt förtroende för 
relationer (Markkula et al., 2017). Dagsljus och årstid har återkommande diskuterats 
som riskfaktorer men det finns det i dagsläget lite evidens för (LoBello & Mehta 
2019).  
 
Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa världen över (Mårtensson & 
Åsberg, 2016). För personen medför det lidande och arbetsoförmåga samt en 
belastning för de anhöriga (Mårtensson et al., 2016). Kostnaden för Sverige är 35 
miljarder kronor per år, 88% kommer från indirekta kostnader såsom sjukfrånvaro 
och minskad arbetsförmåga. Direkta kostnader, 12%, består i kostnader för 
slutenvård, läkarbesök och läkemedelsbehandling (Ekman et. al., 2013). Depression 
medför en ökad risk för flera olika kroppsliga sjukdomar och försämrar prognosen 
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vid dessa sjukdomar, till exempel hjärtsjukdomar, stroke, rematoid artrit och andra 
kroniska smärttillstånd, diabetes- både typ 1 och typ 2 samt olika former av cancer. 
Att ha drabbats av depression ökar risken för förtidig död (Mårtensson et al., 2016). 
Personer som debuterar med depression efter en hjärtinfarkt löper högre risk att dö i 
förtid jämfört mer personer som varit deprimerade före hjärtinfarkten, de svarar inte 
heller på traditionell behandling i samma utsträckning som tidigare deprimerade 
personer (Carney et al., 2009). 
 
Diagnostiken vid depression har gått från att handla om observerbara 
sjukdomstecken till att fokusera på det självupplevda, på symtomen (Rahm, 2018). 
Diagnoskriterierna för egentlig depression är ett ihållande mönster av sänkt 
grundstämning, apati och anhedoni, det vill säga minskat intresse och motivation för 
sådant som personen vanligen finner nöje i. Utöver det krävs ytterligare symtom för 
att fastställa diagnos. Antal ytterligare symtom som tillkommer är det som avgör hur   
depressionen kommer att benämnas; låg, medel eller svår depression. 
Behandlingsalternativ ges utifrån svårighetsgrad.  
Ytterligare symtom är ångest, lågt självvärde, överdrivna skuldkänslor, ältande 
tankar, minskad koncentrationsförmåga, störd aptit eller sömn, psykomotorisk 
hämning eller agitation som är observerbar för omgivningen, svaghetskänsla eller 
energibrist och minskad koncentrationsförmåga.  
Symtom som kännetecknar svår depression är total hopplöshet, självmordstankar, 
svåra minnesproblem, psykos, förlångsammat rörelsemönster, tyngdkänsla i armar 
och ben, förstoppning, sängliggande, inåtvändhet och brister i kommunikation- talar 
inte (Rahm, 2018). Inte sällan blir dessa problem kroniska och leder till 
funktionsnedsättning och i värsta fall suicidförsök (Dinas, Koutedakis & Flouris 
2010). Ökad brist på känslomässigimpulskontroll är ytterligare en svårighet att 
hantera för den deprimerade personen. Det kan in sin tur leda till ökade aggressioner 
och utspel, självmordsförsök, alkohol och narkotikamissbruk (Dekker & Johansson 
2018). 
 

Behandling 

Antidepressiva behandlingar kan delas in i två grupper: somatiska; farmaka, ECT, 
vakenterapi, ljus och psykosociala; psykoterapi, sociala åtgärder (Ottosson, 2015). 
Läkemedelsbehandling behandling ges i första hand med SSRI, andra hand SNRI, 
tredje hand tricyklika. Om effekt inte uppnås kan då tilläggsbehandling med 
stämningsstabiliserande vara ett fjärde hands val. Utöver detta finns ytterligare 
preparatgrupper som kan bli aktuella som tilläggsbehandling eller ensamma. Alla 
läkemedelsgrupper har sina för och nackdelar. Förstahandspreparatet, SSRI, är det 
mesta använda. Vanliga biverkningar är illamående och diarré, dessa biverkningar är 
dosberoende och uppträder främst i början av behandlingen. Andra vanliga 
biverkningar är sömnproblem, huvudvärk, svettningar och sexuell dysfunktion.  
ECT, elektrokonvulsiv behandling, är en effektiv och skonsambehandling som ger 
snabb effekt och lite biverkningar. De biverkningar som kan uppstå är påverkan på 
minnesfunktionen som i de flesta fall är mild och övergående (Rahm, 2018). 
Vakenterapi innefattar att hålla sig vaken i dygn, oftast vartannat dygn och under 
vaken tid ägna sig åt fysik aktivitet och ljusbehandling. Ljusbehandling innebär att 
exponeras för en exakt typ av ljus och ljusstyrka under en exakt tid på morgonen 
(Martiny et al., 2015). Valet av behandling bestäms av depressionens svårighetsgrad, 
kliniska bild, orsaker och förlopp. Somatisk behandling är indicerad när depression 
har melankoliska drag eller när det finns hållpunkter för endogenes. Psykoterapi och 
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sociala åtgärder är indicerade när depressionen uppstått ur en interaktion mellan 
livshändelser och personlighetsfaktorer. Svårare depressioner kräver i regel somatisk 
behandling oberoende av etiologi (Ottosson, 2015). Lätt till medelsvår depression 
behandlas vanligen inom primärvård. Behandlingsresultat med psykoterapi och 
läkemedel har en behandlingseffekt på 60 - 80%, endast 10 - 25% kommer under 
behandling. Orsaken till detta kan vara social stigmatisering utifrån diagnos, brist på 
intresse hos behandlare eller brist på behandlare (Dianas et al. 2010). 
Läkemedelsbehandling vid depression kan medföra biverkningar som kan vara svåra 
att acceptera. I den äldre populationen kan en optimal medicinering framstå som en 
utmaning. Vid lättare depression verkar läkemedel, psykoterapi och fysisk aktivitet ge 
lika god effekt (Rahm, 2018). 

Fysisk aktivitet som behandling vid depression 

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen 
utöver den energi vi förbrukar vid vila (FYSS, 2017). Fysisk aktivitet kan bidra till att 
öka dels kondition, dels styrka. Oftast innebär all rörelseträning en kombination av 
båda. Nyare studier om vilken biologisk effekt fysisk aktivitet kan ha vid depression 
visar på fördelar med att kombinera konditions- och muskelstärkande träning. Även 
psykologiska förklaringsmekanismer i form av beteendeaktivering, social gemenskap 
och förbättrad tilltro till egen förmåga kan förklara den fysiska aktivitetens 
antidepressiva behandling (FYSS, 2017). 
Redan fysiskt aktiva personer löper lägre risk att utveckla depression medan 
otillräcklig fysisk aktivitet är en riskfaktor för att utveckla depression (Sarris et al., 
2014). Samtidigt framkommer det att personer som redan är fysiskt aktiva har lättare 
för att ta till sig råd och ordinationen av fysisk aktivitet jämfört med personer som  är 
fysiskt inaktiva. Denna skillnad sågs redan från låg fysisk aktivitet jämfört men 
nästan ingen fysisk aktivitet alls (Leijon et al., 2010). Vid förskrivning av fysisk 
aktivitet på recept, FaR, ses motivationsarbete, uppföljning och individuellt 
utformade aktiviteter som högst angeläget för så hög följsamhet som möjligt (Persson 
et al., 2013). Vid lättare depression verkar läkemedel, psykoterapi och fysisk aktivitet 
ge lika god effekt (Rahm, 2018). Vid svårare depression verkade en kombination av 
medicinering och utövande av fysisk aktivitet ge en förbättring av personens 
depressionssymtom. Både stretchövningar och aerobträning visade sig ha effekt. 
Aerob träning gav 47,6% förbättring på depressionssymtom jämfört med 
stretchövningar som gav en förbättring på 24,8%. Aerob träning tycktes också ha 
något bättre effekt och över längre tid (Legrand & Neff, 2016). Äldre personer, >60 
år, med depression och låg komorbiditet har en hög signifikant effekt på 
depressionssymtom vid måttligt intensiv träning. Träningen består i kombinationen 
aerobträning och styrketräning. Fysisk aktivitet kan därför vara ett komplement eller 
alternativ till medicinering (Schuch et al., 2016). Störd sömn är både ett symtom vid 
depression och en riskfaktor för återinsjuknande. Fysisk aktivitet har liten eller ingen 
effekt på lång sikt avseende sömn och kvarstående sömnbesvär. Fortsatt behandling 
av kvarstående sömnproblem vid depression i remission krävs för att minska risken 
för återinsjuknande (Combs et al., 2014). Fördelarna med fysisk aktivitet jämfört med 
traditionell läkemedelsbehandling är de effekter som tillkommer utöver minskade 
depressionssymtom. Förbättringar består i minskad stress, lägre blodtryck, 
reducerade risker för kranskärlssjukdomar, viktminskning och ökad syreupptagning. 
Djurstudier visar också förbättringar i kognitiv funktion såsom lärande, minne och 
inga negativa biverkningar har rapporterats (Josefsson, Lindwall & Archer 2014). 
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Personcentrerad vård 

Som sjuksköterska kan personcentrerad vård vara ett förhållningssätt i patientarbetet 
(Wolf & Carlström, 2015). Att ha ett personcentrerat förhållningssätt fullt ut kräver 
organisatoriska beslut, utbildning och förändringar i arbetsstrukturer (Wolf et.al., 
2015). Personcentrerad vård är en process som bevakar personens möjligheter och 
livskraft även om hen är svårt sjuk. Centrala begrepp är patientberättelsen, 
partnerskap, och dokumentation. Patientberättelsen är där personen berättar hur 
hen känner i relation till sin sjukdom och ohälsa, inte sällan sker berättelsen 
tillsammans med närstående. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att lyssna 
på personens berättelse, att bli medveten om varje persons vilja, motiv och resurser. 
Samtalet växer fram genom sjuksköterskans öppna frågor. I samtalet är det viktigt att 
vara lyhörd för personens livskraft och livsmening. Personens berättelse speglar hens 
identitet och vad som väljs att berättas i situationen är inte en faktamässigt sann 
berättelse utan en tolkning av vad personen anser vara relevant i situationen. Via 
patientberättelsen framkommer symtom som hjälper sjuksköterskan att förstå hur 
sjukdomen påverkar det dagliga livet. Partnerskap innebär att dela information. 
Personen berättar om sina erfarenheter och upplevelser och sjuksköterskan delar 
med sig av sin professionella kunskap om tillståndet. Partnerskap handlar om att 
uppvisa en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Personen har rätt att få sin 
autonomi respekterad. Även om personen hamnar i en beroendesituation utifrån 
vårdbehov kan hen ändå fatta egna beslut och på så viss behålla sin autonomi. 
Sjuksköterskan kan hjälpa personen att känna tillit och skapa en relation. 
Relationsskapandet sker både i icke verbal kommunikation och verbal 
kommunikation. Sjuksköterskan kan möta personen på ett vis som känns riktigt 
utifrån det sjuksköterskan känner till om personen och utifrån tidigare erfarenheter, 
beprövad erfarenhet. Personlig hälsoplan upprättas tillsammans mellan 
sjuksköterskan och personen, personens resurser och behov har identifierats utifrån 
patientberättelsen. Planen upprättas gemensamt och målet är att komma fram till en 
samsyn om vad tillståndet innebär i termer av behandling, rehabilitering eller vård. 
Dokumentationen av hälsoplanen sker så att båda parter kan följa den. Hälsoplanen 
kan ses som ett kontrakt som upprättats mellan vårdgivaren och personen där man 
gemensamt och med respekt för varandra har funnit mål att sträve emot (Ekman, 
Norberg & Swedberg 2015). Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som 
strävar efter att synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, 
existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov 
(SSF 2016).  
 

Omvårdnad vid depression 

Sjuksköterskans fokus är att stödja personen med depression, att göra förändringar 
som bidrar till hälsa, stödja personens återgång till en god funktion så att denne kan 
återgå till arbete eller utbildning igen samt medverka till att förbättra personens 
livskvalitet och minimera återinsjuknanden (Skärsäter, 2010). Att tidigt identifiera 
depression bidrar till att personen inte riskerar att sänka sin funktion för djupt och 
personen kan därigenom undgå mycket lidande. Det kan vara svårt för den 
deprimerade personen att formulera behov, ta till sig information och fatta beslut. 
Sjuksköterskan kan genom ett personcentrerat förhållningssätt som tar utgångspunkt 
från personens perspektiv stödja denne och medverka till att lämpliga åtgärder blir 
tillgängliga för personen. Sjuksköterskan möter personen utifrån dennes villkor och 
främjar för en terapeutisk allians. Att skapa en terapeutisk allians innebär att det 
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finns förtroende och tillit mellan personen och sjuksköterskan som uppstår bland 
annat genom samtal. Vid samtal med deprimerade personer möter sjuksköterskan 
personens psykiska smärta istället för att prata bort den. Att möta personen med 
förståelse sker bland annat genom att inte bagatellisera patientens oro, argumentera 
emot eller försöka att släta över det personen förmedlar. Genom detta förtroende och 
den information som framkommer kan sjuksköterska sedan föreslå 
omvårdnadsåtgärder som främjar hälsa (Skärsäter, 2010). 
Att ordinera fysisk aktivitet har kommit att bli en mer återkommande 
omvårdnadsåtgärd sedan fysisk aktivitet på recept tillkommit (Bohman, Mattsson & 
Borglin 2015). Sjuksköterskan bör se detta som ett viktigt verktyg för att stödja 
personens hälsa och välbefinnande. Att motivera personer med depression till fysisk 
aktivitet ses som en viktig del i klinisk praxis.  Det är personens egen motivation som 
i sin tur är avgörande för om sjuksköterskan ordinerar fysisk aktivitet eller inte. 
Sjuksköterskorna anser fysisk aktivitet som ett av sina ansvarsområden då de är den 
yrkesgrupp som vanligtvis träffar personerna mer frekvent och har fördelen av att 
upptäcka och nå de personer som kan dra nytta av regelbunden fysisk aktivitet 
(Bohman et. al., 2015). Det som påverkar om personen ordineras fysisk aktivitet 
utöver motivation är sjuksköterskan kunskap om att möta personens individuella 
behov (Olsen, Horning, Thorson & Monsen, 2018), om det finns tid samt 
sjuksköterskans egen inställning till fysisk aktivitet (Lamarche & Vallance 2013).  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vad som hindrade och främjade till fysisk aktivitet hos vuxna 
med depression. 

 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt med analys av kvalitativa artiklar valdes. Ansatsen var induktiv. 
En litteraturöversikt är en sammanställning av fakta från redan existerande forskning 
och syftar till att skapa en överblick av aktuellt kunskapsläge (Friberg, 2017a). Vid en 
induktiv ansats samlas fakta in från problemområdet förutsättningslöst, det finns 
alltså ingen klar hypotes att arbeta mot. Kvalitativa artiklar har samlats in då de har 
metoder att beskriva eller tolka fenomen, erfarenheter eller upplevelser. Detta 
kommer att svara an på syftet (Forsberg & Wengström, 2016a).  
 

Urval och datainsamling 

Arbetet påbörjades genom en inledande informationssökning där grunden skapades 
för sökarbetet (Östlundh, 2017). Sökningen var bred och inkluderade källor såsom 
ordböcker, översiktsverk, webben samt nyhetsartiklar etcetera. Översiktsläsning av 
dessa källor gav en grund för det fortsatta sökarbetet. Det gav en översikt av 
forskningsområdet och bedömningen gjordes att det fanns tillräckligt med 
bakgrundsinformation för att gå vidare. Innan den egentliga informationssökningen  
skedde prövades olika sökord liksom olika databaser. Litteratur av Östlundh (2017) 
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lästes igenom ett flertal gånger för att skapa förståelse och överblick över hur en 
litteratursökning genomförs och dokumenteras. I litteraturen återfanns även 
övningsexempel som genomfördes och gav en tydlig bild över hur olika sökningar och 
sökord gav olika resultat i syfte att hitta relevanta söktekniker (Östlundh 2017).  
 
Den egentliga informationssökningen av artiklar gjordes i databaserna Cinahl, 
Medline och PsycINFO. Dessa databaser valdes då de riktar in sig på omvårdnad, 
sjukvård, medicin och psykiatri.  Avgränsningarna utfördes i sökprocessen med hjälp 
av databasen. Artiklarna som söktes var publicerade från 2009-03-01 till och med 
2019-03-31, skrivna på engelska, innehöll vuxna deltagare och var peer reviewed. 
Sökningarna skedde 2019-03-07.  
 
Exakt lika sökningar avseende sökord, urval och begränsningar skedde i de tre 
databaserna. Detta efter att upprepade sökningar genomförts och sparats i databasen 
EBESCOhost vid ett flertal olika tillfällen. Beslut om sökord och söktekniker togs och 
resulterade i en sökning som genomfördes med sökorden; depression, physical 
activity, experience. (Bilaga 1) Sökorden som användes var relevanta till syftet. 
Sökningen skedde utan trunkering på orden och med boolesk sökteknik i form av 
AND mellan sökorden. Depression markerades med SU som återfinns i 
ämnesordlistan och med hjälp av denna omfattade sökningen synonymer med 
sökordet i depression. Sökningen i Cinahl gav 136 träffar där alla titlar lästes samt 47 
abstrakts. Åtta artiklar sparades för kvalitetsgranskning. Sökningen i Medline gav 
180 träffar där alla titlar lästes samt 38 abstrakts. Fem artiklar sparades för 
kvalitetsgranskning. Sökningen i PsykINFO gav 243 träffar där alla titlar lästes samt 
18 abstrakts. Åtta artiklar sparades för kvalitetsgranskning. Fyra sekundärsökningar 
skedde genom referenslistor vid andra artiklar och dessa togs med till 
kvalitetsgranskning. Totalt lästes 25 artiklar igenom och ytterligare 11 artiklar togs 
bort.  Fyra av dessa var dubbletter och sju svarade inte an på syftet. Kvantitativa 
studier, studier med personer under 18 år och studier med annan psykisk ohälsa utan 
depression exkluderades. Kvar blev 14 artiklar som kvalitetsgranskades.  
 
Kvalitetsgranskning ger en noggrann information om en mängd aspekter som är 
viktiga att hålla uppsikt över när kvaliteten på artiklarna granskas (Friberg, 2017c). 
Kvalitetsgranskningen skedde med hjälp av protokoll för basala kvalitetskriterier 
framtagit av Hälsohögskolan Jönköping. (Bilaga 2) Denna består av två delar där 
första delen består av fyra frågor som beskriver studien och samtliga fyra frågor 
måste besvaras med ja för att artikeln ska kunna granskas vidare vilket skedde med 
hjälp av frågorna i del två. Del två granskar kvaliteten på artiklarna och höga antal 
bekräftande svar ger en högre kvalitet, åtta frågor med svar redovisas.  Ytterligare 
fyra artiklar togs bort varav en dubblett, en annan för att huvudproblematiken 
egentligen var tyngre psykiatrisk problematik och två för att resultaten inte stämde 
överens med syftet. Tio artiklar återstod och återfinns i resultatet.  
 

Dataanalys 

Analysen av materialet skedde i fem steg enligt modell av Friberg (2017a). 
Analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helheten till delarna och därifrån till 
en ny helhet. De granskade artiklarna är helheten, delarna uppstår när resultaten 
sönderdelas och bärande aspekter utifrån syftet sammanställs och presenteras som 
resultat, det vill säga en ny helhet (Friberg, 2017b).                                                                                                                                           
1. De valda artiklarna har lästs igenom ett flertal gånger för att få en känsla och 
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förståelse för innehållet och sammanhanget. Samma artikel lästes om och om igen 
innan nästa artikel tog vid. Vissa delar av artiklarna översattes till svenska initialt för 
att utöka förståelsen och minska feltolkningar (Friberg, 2017a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Artiklarna sammanställdes sedan i en översiktstabell. (Bilaga 3). Områden som 
togs med var författare, år, land, titel, syfte, metod, resultat samt poäng från 
kvalitetsgranskningen. Tabellen skapade en god överskådlig grund för den fortsatta 
analysen (Friberg, 2017a).      
 3. Vid genomläsningarna framkom olika teman, kategorier eller liknande i 
resultatdelen, så kallade nyckelfynd. De nyckelfynd som svarade an på syftet i denna 
litteraturöversikt markerades med överstrykningspenna. Denna information fördes 
sedan ner på ett separat ark kopplat till respektive artikel, som en sammanfattning. 
Detta kan ses som en slags reduktion av data (Friberg, 2017a).                                                                     
4. Likheter och skillnader från artiklarnas olika resultat var nu sönderdelade och 
bärande aspekter identifierade och sammanfördes till en ny helhet. Helheten svarade 
an på syftet (Friberg 2017a).                                                                                                                                               
5. Alla nyckelfynd blev till fyra teman; Att vara nedstämd, brista i motivation och 
uppleva hinder, Att uppleva psykiska och fysiska framsteg, Att få uppleva autonomi, 
Att erhålla stöd vid fysisk aktivitet. Dessa teman presenteras under resultat (Friberg 
2017a). 
 

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan 
forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt kan en god 
avvägning ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet 
innefattar fyra allmänna huvudkrav som kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). 
Etiken inom forskning hör också samman med trovärdighet. Det är viktigt att 
referenser anges korrekt och att plagiat inte förekommer (Olsson & Sörensen 2011) 
Vid en litteraturöversikt är det viktigt att forskningsetiska övervägande relevanta till 
studien görs (Forsberg et al., 2016b).  
Artiklarna som valdes till denna litteraturöversikt behövde beskriva sitt 
forskningsetiska underlag. Genom kvalitetsgranskningen (Bilaga 2) bekräftas att 
artiklarna fått godkännande av etisk kommitté i sitt hemland.  
Förförståelsen har uppmärksammats och återkommande reflekterats över 
(Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Resultat 

Resultatet grundar sig på 10 kvalitativa artiklar med 211 deltagare. 162 av dessa var 
kvinnor och 49 var män. Deltagarna var från Europa, USA och Australien. Åldern 
varierade mellan 18-70 år. Grad av depression var varierande från låg till 
svårdepression.  I en av artiklarna var deltagarna samtidigt hjärtsjuka. 
De teman som framkom var: Att uppleva psykiska och fysiska framsteg, Att få respekt 
för sin autonomi, Att erhålla stöd vid fysisk aktivitet, Att vara nedstämd och brista i 
motivation. 
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Att uppleva psykiska och fysiska framsteg                                                                           

Personer med tidigare positiv erfarenhet av fysisk aktivitet som behandling vid 
depression använde fysisk aktivitet som en strategi vid återinsjuknande (Azar et al., 
2010; Searle et al., 2014). Upplevelsen av självkontroll och högre självkänsla under 
eller efter fysisk aktivitet rapporterades återkommande (Danielsson et al., 2016; 
Kinser et al., 2013; Searle et al., 2011). Att känna sig delaktig och engagerad i något 
för sin egen del bidrog till att viljan fortsätta med sin aktivitet (Pickett et al., 2017). 
Att vara fysisk aktiv sågs som sunt och normalt vilket gjorde att personen kände sig 
inkluderad trots att hen inte kände igen sig själv (Danielsson et al., 2016). Vid fysisk 
aktivitet flyttades tankarna från grubblande och ältande till något annat (Rogerson et 
al., 2012; Searle et al., 2011). Möjligheten gavs att kunna fokusera på något positivt 
och ansågs som humörstabiliserande (Danielsson et al., 2016). Samtidigt som fysisk 
aktivitet rapporterades som en källa till distraktion framkom också upplevelsen av 
ökat fokus och en deltagare uttryckte att han kunde känna effekten rent fysiskt hur 
den kemiska obalansen förbättrades.  Andra fysiska faktorer som sågs som 
gynnsamma var ökad medvetenhet om sin kropp (Khalil et al., 2012; Pickett et al., 
2017), viktminskning samt förbättrad sömn (Danielsson et al., 2016; Searle et al., 
2017). Att våga utmana sig själv med en ny fysisk aktivitet kunde ge positiva 
erfarenheter (Kinsler et al., 2013). 
 

Att få respekt för sin autonomi 

Att själv få bestämma om eller hur den fysiska aktiviteten skulle utföras var 
avgörande för om det blev utfört eller ej (Pickett et al., 2017; Searle et al., 2014). När 
mål skulle upprättas var det önskvärt att dessa skedde utifrån personens egna 
önskemål och inte enligt någon vedertagen rutin (Pickett et al., 2017; Searle et al., 
2014). När en person bytte från en förskriven aktivitet som inte var självvald till en 
aktivitet som individen själv valt och trivts med sedan tidigare så ökade mängden 
fysisk aktivitet (Pickett et al., 2017). Personer som kunde reglera sitt humör genom 
fysisk aktivitet kunde använda det som en strategi att bromsa symtom på tidiga 
tecken vid återinsjuknande. Utifrån tidigare erfarenheter kunde personen tvinga sig 
till fysisk aktivitet trots hinder, eftersom tidigare erfarenheter var positiva (Pickett et 
al., 2017). Att välja fysisk aktivitet framför läkemedelsbehandling kan ske utifrån en 
önskan om självständighet och kontroll (Danielsson et al., 2016).  Att välja 
medicinering initialt, tills dess att fysisk aktivitet kunde återupptas var ett annat 
alternativ. Att själv få göra avgöra detta val ansågs som viktigt (Searles et al., 2011). 
Upplevelsen av att vara stolt över sig själv och känslan av att känna igen sig själv när 
beslutet om att vara fysisk aktiv togs av personen själv, stärktes känslan av 
självkontroll (Danielsson et al., 2016). En del personer ville utföra sin träning i egen 
takt och ensamma. Dessa hindrades också av att andra personer utförde fysisk 
aktivitet (Azar et al., 2010).  
 

Att erhålla stöd vid fysisk aktivitet 

Behovet av stöd innan, under och efter fysisk aktivitet ansågs som mycket 
betydelsefullt (Danielsson et al., 2016; Khalil et al., 2012; Searle et al., 2014). Vid 
bristande motivation var det hjälpsamt med stöd för ökad fysisk aktivitet (Danielsson 
et al., 2016; Khalil et al., 2012; Perales et al., 2018; Searle et al., 2014). Att stödet var 
individuellt och anpassat blev avgörande för följsamheten (Khalil et al., 2012; Searle 
et al., 2014) Stödet kunde ges av nära anhörig, vänner, sjukvårdspersonal eller annan 



12 
 

engagerad individ eller grupp. Det var känslan av att någon annan var engagerad och 
att den individen ingav förtroende som var av värde (Perales et al., 2018) När 
stödpersonen hade ett icke dömande förhållningssätt var chansen större att personen 
klarade att genomföra sin planering (Khalil et al., 2012; Pickett et al., 2017; Searle et 
al., 2014,) Stödjande individer som återkopplade, följde upp, uppmuntrade och hade 
relevant kunskap upplevdes positivt (Cole 2010; Perales et al., 2018; Rogerson et al., 
2012; Searle et al., 2014). Flera personer upplevde att det var lättare att vara social i 
samband med fysiska gruppaktiviteter. Det blev ett deltagande som inte krävde så 
mycket psykisk energi (Pickett et al., 2017; Rogerson et al., 2012) samtidigt som 
personerna upplevde att de orkade bibehålla sociala kontakter (Searle et al., 2014) Att 
deltaga i gruppbehandlingar gav en god känsla av stöd men också upplevelsen av att 
personen delade situationen med andra som hade liknande problem (Khalil et al., 
2012; Danielsson et al., 2016). Det gav en känsla av samhörighet (Kinser et al., 2013).  
 

Att vara nedstämd och brista i motivation.                

Personer med depression upplevde hinder för att utöva fysisk aktivitet och en vanlig 
orsak var bristande motivation (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; Rogerson, 
Murphy, Bird & Morris, 2012; Searle et al., 2011). Att känna sig nedstämd, värdelös 
(Pickett, Kendrick & Yardley 2017; Rogerson et al. 2012) och utmattad (Searle et al., 
2011) bidrog till att fysisk aktivitet uteblev. Det fysiska motståndet vid depression kan 
upplevas som förlamande och all aktivitet vid ett sådant tillstånd framstod som 
omöjligt att utföra (Danielsson, Kihlbom & Rosberg 2016). Kvinnor med depressiva 
symtom hade undvikit fysisk aktivitet redan som barn eller ungdom. Detta då de inte 
uppmuntrats eller haft självförtroende till att deltaga. I vuxen ålder angavs samma 
skäl till bristande motivation som i sin tur blev till ett hinder (Azar et al., 2010). Trots 
information om fördelar av fysisk aktivitet framkommer det att vissa personer har 
svårt att se någon uppenbar anledning eller nödvändighet att vara fysisk aktiv. Vissa 
upplevde att det blev svårare med tiden att motivera sig (Rogerson et al., 2012). Att 
planera in fysisk aktivitet och sedan inte genomföra den var relativt vanligt. Som 
hinder att inte fullfölja angavs ofta tidsbrist, trots att god planering funnits. Detta 
ledde till negativa tankar om sig själv och upplevelsen av misslyckande (Azar et al., 
2010; Kinser, Bourguignon, Tayler & Steeves, 2013). Fysiska hinder så som tidigare 
skador, åldrad kropp (Rogersson, 2012) och missnöje över sitt utseende (Perales, 
Reininger, Lee & Linder 2018) angavs också som skäl till undvikande. Obehag över 
att vistas i träningslokal, att inte känna sig bekväm i situationen samtidigt som 
personen inte kände igen sig som, sig själv resulterade i undanglidande (Azar et al., 
2010). Personer som tidigare varit fysiska aktiva hade förlorat tron på sig själva och 
var tveksamma till återupptagande av fysisk aktivitet (Searle et al., 2014). Vissa unga  
kvinnor med depression ansåg inte att den fysiska miljön påverkade deras motivation 
till fysisk aktivitet eller inte, till exempel tillgång till träningslokal, det fanns inget i 
den miljön som kunde åtgärdas och på så sätt bidra till ökad motivation (Azar et al., 
2010). Kvinnor som deltog i Yoga behandling ansåg att lokalen var en del av själva 
aktiviteten och kunde inte bytas ut (Kinser et al., 2013). Personer med depression 
som återupptagit fysisk aktivitet och upplevde detta som mekaniskt, obehagligt och 
kände inte igen effekten ( Pickett et al. 2017).  Att inte upplevt förväntad effekt blev 
till en besvikelse.  En del personer hade svårigheter att vara aktiva ute i samhället 
medan andra personer föredrog att vara ute och njuta av miljön (Cole, 2010). 
Ytterligare hinder som framkom var ekonomin (Khalil, Callaghan, Carter & Morres, 
2012; Rogerson et al., 2012), vädret, rädslan för sin fysiska hälsa (Rogerson et al., 
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2012), tiden (Khalil et al., 2012), familjen och hushållsarbetet (Cole, 2010) samt 
språksvårigheter (Perales et al., 2018).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt gjordes för första gången. Kvalitativa artiklar har analyserats då 
detta svarar an på syftet.  En kvalitativ metod undersöker personen upplevelse 
(Forsberg, 2016a) och detta kan ge en förståelse för vad personen har för upplevelser 
relaterat till fysisk aktivitet och hur dessa upplevelser hindrar eller främjar fysisk 
aktivitet. En kvantitativ metod hade inte svarat på personens upplevelser (Forsberg 
2016a). Då det inte fanns en färdig hypotes att jobba emot valdes en induktiv design. 
En hypotes är ett antagande om förhållanden mellan två eller flera variabler. En 
induktiv ansats  syftar till att kartlägga upplevelsen av fenomenet genom att 
förutsättningslöst samla in fakta från problemområdet och därefter försöka utveckla 
nya begrepp eller teorier (Forsberg, 2016a).  
 
Valen av sökord genomfördes med hjälp av sjukhusbibliotekarien på SkaS Skövde 
vilket stärker pålitligheten då bibliotekarien har erfarenhet av liknande arbete sedan 
tidigare (Mårtensson et al., 2017). I denna sökning anses relevanta sökord och 
ämnesord använts men sökningen hade kunnat bli bredare med trunkering på 
physical activity och experience (Östlundh, 2017).  
 
Databaserna valdes utifrån deras innehåll samt att kurslitteratur benämner dessa 
(Forsberg, 2016b; Östlundh, 2017). Cinahl täcker omvårdnad, sjukgymnastik och 
arbetsterapi. Medline är en bred databas som täcker medicin, omvårdnad och 
ondontologi. Även PsykINFO är en bred databas som täcker psykologisk forskning 
inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden (Forsberg, 2016a). Att få 
med databaser som täcker över omvårdnad, psykologi, medicin och sjukgymnastik 
stämmer väl överens med syftet. Fler antal databaser ansågs inte av vikt då antal 
sökträffar var tillräckligt. Begränsningarna i databaserna syftade till att säkerställa att 
artiklarna var vetenskapligt granskade, peer reviewed, vilket stärker resultatets 
trovärdighet (Östlundh, 2017) samt att forskningsresultatet bedömdes aktuellt, det 
vill säga inte äldre än tio år. Risken med att begränsa tiden är att tidigare forskning 
exkluderas men då det fanns tillräckligt resultat under denna period ansågs det inte 
relevant att ta med äldre forskningsresultat. En begränsning av tiden säkerställer 
också arbetets trovärdighet då resultatet bedöms äga giltighet i tid (Mårtensson et al., 
2017).  
  
Kvalitetsgranskningsprotokollet (Bilaga 2) hämtades på Jönköpingshälsohögskolas 
hemsida. Med hjälp av en noggrann granskning ges en mängd aspekter som är viktiga 
att hålla uppsikt över. Det är inte enbart artikelns resultat som är av intresse utan 
även hur resultatet har kommit till, teoretiska utgångspunkter etcetera. Detta stärker 
arbetets trovärdighet (Mårtensson et al., 2017) I samband med genomläsningen av 
artiklarna och granskningen skapades ett fokus och en struktur som hade varit svår 
att hålla utan protokollet. Detta låg sedan som stöd för att sammanfatta och 
överblicka artiklarna. Samtliga artiklar bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet 
vilket ger arbetet en ökad trovärdighet. (Mårtensson et al., 2017) Det är endast en 
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person som granskade artiklarna vilket kan ses som en svaghet i granskningen 
(Friberg, 2017b). 
 
Artiklarna har lästs av en person men det fortlöpande arbetet har följts av studenter i 
handledningsgrupp och av handledare. Nyckelfynd som blivit till teman har 
diskuterats med sjuksköterska som nyligen tog sin magisterexamen i omvårdnad. 
Detta har gjort arbetet tydligare och stärker arbetets trovärdighet. (Mårtensson et al., 
2017). Förförståelsen under arbetets gång har återkommande reflekterats över och i 
möjligaste mån hanterats men det går inte att bortse från att arbetslivserfarenhet 
från denna typ av problematik kan ha färgat resultatet. Att vara medveten om denna 
risk och fortlöpande reflektera över förförståelsen stärker arbetets pålitlighet 
(Mårtensson et al., 2017).  
Artiklarnas resultat grundar sig på studier gjorda i England där fem artiklar kommer 
ifrån, USA och Australien har två artiklar vardera, 
 samt en artikel från Sverige. Överförbarheten till svensk hälso och sjukvård bedöms 
som god då resultatet sällan hade med samhällets struktur att göra utan personernas 
egna upplevelser att den fysiska aktiviteten (Mårtensson et al., 2017). 
Med hjälp av kvalitetsgranskningsprotokollet säkerställdes också att samtliga artiklar 
hade etiskt godkännande från etisk kommitté (Mårtensson et al., 2017). 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vad som hindrar och främjar till fysisk 
aktivitet vid depression. De teman som framkom var; Att uppleva psykiska och 
fysiska framsteg, Att få respekt för sin autonomi, Att erhålla stöd vid fysisk aktivitet, 
Att vara nedstämd och brista i motivation. 
Tre teman har valts att diskuteras; Att vara nedstämd och brista i motivation, att få 
uppleva  autonomi och att erhålla stöd. 
Resultatet visar att bristande motivation är ett återkommande hinder för fysisk 
aktivitet. Vissa av de skäl som framkommer i resultatet som hinder är en del av 
symtombilden vid depression såsom minskat intresse, minskad energi och bristande 
motivation (Rahm, 2018). Därtill kommer också en kraftig fysisk trötthet som kan 
upplevas som förlamande. Den dränerade energin kan bidra till att personen har 
svårt att företa sig någon fysisk aktivitet. Att genom allmän rådgivning vid ett sådant 
tillfälle föreslå att personen ska aktivera sig för att uppleva minskade symtom faller 
sällan väl ut (Danielsson & Rosberg, 2014). I vissa fall kan läkemedelsbehandling mot 
depressionen vara nödvändigt för att personen ska återfå initiativförmåga och där 
med öka möjligheterna för att fullfölja de föreslagna omvårdnadsåtgärderna 
(Legrand et. al., 2016). Resultatet visar att kvinnor med depression hade redan som 
barn eller unga undvikit fysisk aktivitet utifrån låg motivation som i sin tur var 
relaterat till lågt självförtroende.  Att vara ung kvinna är en av flera riskfaktorer för 
depression (Markkula et. al., 2017) liksom fysisk inaktivitet (Sarris et. al., 2014). Att 
tidigt kunna identifiera unga kvinnliga deprimerade personers motivation till fysik 
aktivitet torde vara mycket intressant ur flera aspekter såsom patient, anhörig och 
samhällsperspektivet. Att förstå personens situation och att arbeta med motivationen 
på ett strukturerat sätt genom motiverande samtal har bevisad effekt på personens 
motivation (Persson et. al., 2013). Att förstå personens upplevda hinder kan ske 
genom att lyssna på dennes patientberättelse och på så vis förstå hens livskraft och 
livsmening och därmed även möjlighet att arbeta med motivationen (Ekman et. al., 
2015). Att möta personen där hen befinner sig och föreslå anpassade 
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omvårdnadsåtgärder som främjar hälsa ligger inom sjuksköterskans profession 
(Skärsäter, 2010).  
Resultatet visar på vikten av att personen själv får vara med och bestämma över sin 
fysiska aktivitet. Det är individuellt vilken typ av aktivitet och intensitet som 
personen föredrar och om hen gör det ensam eller i grupp. Om personen trivs med 
aktiviteten är chansen stor för att den fysiska aktiviteten blir av. Upplevelsen av att 
själv kunna styra över sitt mående genom fysisk aktivitet ger en ökad känsla av 
självkontroll. Detta benämns som självhanteringsstrategier och visar på att varje 
person är unik och önskar en personlig mix av strategier, utvecklade för att anpassa 
deras specifika behov, intressen och resurser (Chambers et. al., 2015). Genom ett 
personcentrerat förhållningssätt respekteras personens autonomi och 
omvårdnadsåtgärderna sker i samförstånd. Dokumentationen, som är ett centralt 
begrepp inom personcentrerad vård (Ekman, 2015), kan med fördel ske genom ett 
recept på fysik aktivitet, FaR. Detta då FaR är ett vedertaget begrepp och har en tydlig 
struktur redan utarbetad (Persson, 2013). Sjuksköterskan ser detta som ett viktigt 
verktyg att stödja hälsa och välbefinnande (Bohman et. al., 2015). Utmaningen ligger 
i att hitta rätt nivå och inte lägga orimliga krav på personen.  
Att uppleva stöd innan, under och efter fysisk aktivitet kan vara avgörande för om 
aktiviteten sker. Speciellt när personen brister i motivationen. Att stödet är anpassat 
efter individen är viktigt, olika typer av stöd kan behövas och de kan se ut på olika 
sätt. Vem som ger stödet tycks inte lika viktigt som hur själva stödet upplevs. Den 
stöttande individen bör vara engagerad och inge förtroende, att ha ett icke dömande 
förhållningssätt. Det är viktigt att den stöttande individen återkopplar, uppmuntrar 
och har relevant kunskap. På samma vis beskriver Percival et. al. (2017) personers 
egenskaper som tillför ett värde i relationen till den deprimerade personen. Att som 
sjuksköterska ha en terapeutisk allians med personen ökar möjligheten till att nivån 
och intensiteten på stödet hamnar rätt. Det behöver inte vara sjuksköterskan som 
utför själva stödet fysiskt på plats. Med hjälp av patientberättelsen kan de 
tillsammans hitta lösningar som är hjälpsamma för personen. Det kan röra sig om 
olika typer av strategier för uppföljning och återkoppling till exempel dagbok eller att 
fysiskt närvara när patienten ska komma igång med sin aktivitet (Knapen, 
Vancampfort, Moriën & Marchal, 2015). Att som sjuksköterska motivera och stödja 
patienten till fysisk aktivitet innebär att hjälpa personen att hitta rätt aktivitet och 
rimliga mål. Risken att patienten önskar och sätter mål för högt kan leda till 
besvikelse och försämrad självbild (Danielsson et. al., 2014). Vid ett återkopplande 
samtal kan detta diskuteras och nya mål formuleras.  
Resultatet visar att personer upplevde stort stöd i att delta i grupp medan andra 
personer upplevde det som svårt. Återigen framkommer det hur individuellt behovet 
av stöd är. 
 
 

Slutsatser 

Det finns ett patientvärde i att klara av att utföra fysisk aktivitet, både psykiskt och 
fysiskt. Det finns också en ekonomisk samhällsvinst om sjuksköterskan och personen 
lyckas hitta rätt nivå på fysisk aktivitet då det har bevisad god effekt på depression. 
Resultatet kan vara av intresse för kollegor för en ökad förståelse av hur personer 
med depression upplever hinder och främjande faktorer vid fysiks aktivitet. Det kan 
också finnas ett intresse för anhöriga då de kan spela en stor roll för den deprimerade 
personen vad det gäller stöd innan, under eller efter fysiks aktivitet.  
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Det finns flera gemensamma faktorer som hindrar och främjar personer med 
depression att utöva fysisk aktivitet såsom bristande motivation och behov av stöd 
samt individuellt anpassad aktivitet. Att möta personen där den befinner sig 
framförallt avseende motivation och behov av stöd är av största vikt för att ordinera 
rätt nivå och intensitet på den fysiska aktiviteten. Vem som utför stödet är inte lika 
viktigt som hur stödet ges. Att personen själv får vara med och bestämma ska vara en 
självklarhet. 
Kliniska implikationer: 
Att genomföra förändringar till en personcentrerad vård kräver stora förändringar i 
verksamheten på olika nivåer. Att ändå försöka använda sig av patientberättelsen, 
tänka att relationskapande kan ses som partnerskap och använd de instrument för 
dokumentation vi har i dag och dela med oss av dem till personen är en bit på väg 
mot en mer personcentrerad vård.  
Genom patientberättelsen kan sjuksköterskan ordinera fysisk aktivitet som en 
omvårdnadsåtgärd individuellt anpassad till personen. Även om personen torde ha 
nytta av generell information om hur fysisk aktivitet kan påverka depressionen är det 
viktigt att personens omvårdnadsåtgärder inte kommer från allmänna råd utan är 
anpassade till personen och att dessa skett i samråd. Vid samma tillfälle kan också 
behovet av eventuellt stöd inventeras och diskuteras . Ordination av fysiskaktivitet 
behöver följas upp och eventuellt justeras utifrån personens förmåga till följsamhet. 
 
 

 



17 
 

Referenser 

 

* Artiklar som varit med vid litteraturöversikten 
 
* Azar, D., Ball, K., Salmon, J., & Cleland, VJ. (2010). Physical activity correlates in 
young women with depressive symptoms: a qualitative study. International Journal 
of Behavioral Nutrition & Physical Activity, 7, 11p. doi.org/10.1186/1479-5868-7-3 
 
Bohman, D., Mattsson, L., & Borglin, G. (2015). Primary healthcare nurses’ 
experiences of physical activity referrals: An interview study. Primary Health Care 
Research & Development, 16(3), 270-280. doi:10.1017/S1463423614000267 
 

Carek, P.J., Laibstain, S.E. & Carek, S.M. (2011). Exercise for the treatment of 
depression and anxiety The International Journal of Psychiatry in Medicine. 41(1), 
15-28. doi:10.2190/PM.41.1.c 

Carney, R. M., Freedland, K. E., Steinmeyer, B., Blumenthal, J. A., de Jonge, P., 
Davidson, K. W. & Jaffe, A. S. (2009). History of depression and survival after acute 
myocardial infarction. Psychosomatic Medicine, 71(3), 253–259. doi: 
10.1097/PSY.0b013e31819b69e3 

Chambers, E., Cook, S., Thake, A., Foster, A., Shaw, S., Hutten, R. & Ricketts, T. 
(2015). The self-management of longer-term depression: learning from the patient, a 
qualitative study. BMC Psychiatry, 15, 172. doi.org/10.1186/s12888-015-0550-6 

* Cole F. (2010). Physical activity for its mental health benefits: conceptualising 
participation within the Model of Human Occupation. British Journal of 
Occupational Therapy, 73(12), 607–615. 
doi.org/10.4276/030802210X12918167234280 

Combs, K., Smith, P. J., Sherwood, A., Hoffman, B., Carney, R. M., Freedland, K. & 
Blumenthal, J. A. (2014). Impact of sleep complaints and depression outcomes 
among participants in the standard medical intervention and long-term exercise 
study of exercise and pharmacotherapy for depression. Journal of Nervous and 
Mental Disease, 202(2), 167–171. doi: 10.1097/NMD.000000000000000 

* Danielsson, L., Kihlbom, B., & Rosberg, S. (2016). “Crawling Out of the Cocoon”: 
Patients’ Experiences of a Physical Therapy Exercise Intervention in the Treatment of 
Major Depression. Physical Therapy, 96(8), 1241–1250. 
doi.org/10.2522/ptj.20150076 

Danielsson, L. & Rosberg, S. (2015). Depression embodied: an ambiguous striving 
against fading. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 29(3), 501–509. 
doi.org/10.1111/scs.12182 

Dinas, P.C., Koutedakis, Y. & Flouris, A.D. (2010) Effects of exercise and physical 
activity on depression. Irish journal of Medical Science. 18 (2), 319-325 doi: 
10.1007/s11845-010- 0633-9 
 

https://doi:%2010.1097/PSY.0b013e31819b69e3
https://doi:%2010.1097/PSY.0b013e31819b69e3
https://doi.org/10.1186/s12888-015-0550-6
https://doi.org/10.2522/ptj.20150076


18 
 

Dekker, M. R., & Johnson, S. L. (2018). Major depressive disorder and emotion-
related impulsivity: Are both related to cognitive inhibition? Cognitive Therapy and 
Research, 42(4), 398–407. doi: 10.1007/s10608-017-9885-2  
 

Ekman, I., Norberg, A. & Swedberg (2015). Tillämpning av personcentrering inom 
hälso- och sjukvård. Ekman I. (Red.)  Personcentrering inom hälso- och sjukvård 
(s.69-96). Stockholm, Sverige: Liber AB 
 
Ekman, M., Granström, O., Omérov, S., Jacob, J. & Landén, M. (2013). The societal 
cost of depression: Evidence from 10,000 Swedish patients in psychiatric care. 
Journal of Affective Disorders. 150 (3) 790-797  doi.org/10.1016/j.jad.2013.03.003 
 

Folkhälsomyndigheten 2019, Hämtad 190418 från: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-
utveckling/halsa/psykisk-ohalsa/nedsatt-psykiskt-valbefinnande/ 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016a). Att göra systematiska litteraturstudier. (s. 
35-57). Stockholm, Sverige: Natur och kultur samt författaren. 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016b). Att göra systematiska litteraturstudier. (s. 
59-74). Stockholm, Sverige: Natur och kultur samt författaren. 
 

Friberg, F. (2017a). Att göra en litteraturöversikt. Friberg, F. (Red.), Dags för 
uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 141-152). Lund, 
Sverige: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2017b). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning. Friberg, F. (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. (s. 129-140). Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2017c). Tankeprocessen under examensarbetet. Friberg, F. (Red.), Dags 
för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 37-48). Lund, 
Sverige: Studentlitteratur. 

FYSS Hämtad 190414 från http://www.fyss.se/wp-
content/uploads/2017/09/FA_Begrepp-och-definitioner_FINAL_2016-12.pdf 

FYSS  Hämtad 190223 från http://www.fyss.se/far/om-fysisk-aktivitet-pa-recept-far/ 

Josefsson, T., Lindwall, M. & Archer, T. (2014), Exercise intervention in depressive 
disorders. Scand J Med Sci Sports, 24: 259-272. doi:10.1111/sms.12050 

* Khalil, E., Callaghan, P., Carter, T., & Morres, I. (2012). Pragmatic randomised 
controlled trial of an exercise programme to improve wellbeing outcomes in women 
with depression: Findings from the qualitative component. Psychology, 3(11), 979–
986. doi.org/10.4236/psych.2012.311147 

* Kinser, P. A., Bourguignon, C., Taylor, A. G., & Steeves, R. (2013). “A feeling of 
connectedness”: Perspectives on a gentle yoga intervention for women with major 
depression. Issues in Mental Health Nursing, 34(6), 402–411. 
doi.org/10.3109/01612840.2012.762959 

https://doi:%2010.1007/s10608-017-9885-2
https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.03.003
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FA_Begrepp-och-definitioner_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FA_Begrepp-och-definitioner_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/far/om-fysisk-aktivitet-pa-recept-far/
https://doi.org/10.3109/01612840.2012.762959


19 
 

Knapen, J., Vancampfort, D., Moriën, Y., & Marchal, Y. (2015). Exercise therapy 

improves both mental and physical health in patients with major depression. 

Disability & Rehabilitation, 37(16), 1490–1495. 

doi.org/10.3109/09638288.2014.972579 

Lamarche, K. & Vallance, J. (2013). Prescription for Physical Activity. Canadian 
Nurse, 109(8), 22–26. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/login.aspx?direct=true&AuthType=c
ookie,ip,uid&db=c8h&AN=104142577&site=ehost-live 

Legrand, F. D. & Neff, E. M. (2015). Efficacy of exercise as an adjunct treatment for 
clinically depressed inpatients during the initial stages of antidepressant 
pharmacotherapy: An open randomized controlled trial. Journal of Affective 
Disorders. 191, 139-144. doi.org/10.1016/j.jad.2015.11.047 
 
Leijon, ME., Bendtsen, P., Ståhle, A., Ekberg, K., Festin, K. & Nilsen, P. (2010). 
Factors associated with patients self-reported adherence to prescribed physical 
activity in routine primary health care. BMC Family Practice, 19;11:38. doi: 
10.1186/1471-2296-11-38. 
 
LoBello, S. G. & Mehta, S. (2019). No evidence of seasonal variation in mild forms of 
depression. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 62, 72–79. 
doi: 10.1016/j.jbtep.2018.09.003 

 
Markkula, N., Marola, N., Nieminen, T., Koskinen, S., Saarni, I.S., Härkänen, T. & 
Suvisaari, J. (2017) Predictors of new- onset depressive disorders- Results from the 
longitudinal Finnish Health 2011 Study. Journal of Affective Disorders, 15(208), 255-
264 doi: 10.1016/j.jad.2016.08.051 
 
Martiny, K., Refsgaard, E., Lund, V., Lunde, M., Thougaard, B., Lindberg, L., & Bech, 
P. (2015). Maintained superiority of chronotherapeutics vs Exercise in a 20‐week 
randomized follow‐up trial in major depression. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 131(6), 446–457. doi:/10.1111/acps.12402 
 
Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017) Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. 
Henricson, M. (Red.), Vetenskaplig teori och metod- från idé till examination inom 
omvårdnad (s. 421-438). Lund, Sverige: Studentlitteratur. 
 
Mårtensson, B. Åsberg, M. (2016). Förstämningssyndrom. Herlofson, J. Ekselius, L. 
Lundin, A. Mårtensson, B. Åsberg, M (Red.), Psykiatri (s. 299-339) Lund, Sverige: 
Studentlitteratur. 
 
Olsen, J. M., Horning, M. L., Thorson, D. & Monsen, K. A. (2018). Relationships 
between public health nurse-delivered physical activity interventions and client 
physical activity behavior. Applied Nursing Research: ANR, 40, 13–19. doi-
org.proxybibl.vgregion.se/10.1016/j.apnr.2017.12.005 
 
Olsson, H & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm, Sverige: Liber.  
 

https://doi/


20 
 

Ottosson, J-O. (2015). Psykiatri. Stockholm, Sverige: Liber. 

* Pickett, K., Kendrick, T. & Yardley, L. (2017). “A forward movement into life”: A 
qualitative study of how, why and when physical activity may benefit 
depression. Mental Health and Physical Activity, 12, 100–109. 
doi.org/10.1016/j.mhpa.2017.03.004 

* Perales, J., Reininger, B. M., Lee, M. & Linder, S. H. (2018). Participants’ 
perceptions of interactions with community health workers who promote behavior 
change: a qualitative characterization from participants with normal, depressive and 
anxious mood states. International Journal for Equity in Health, 17, 1. 
doi.org/10.1186/s12939-018-0729-9 

Percival, J., Donovan, J., Kessler, D. & Turner, K. (2017). ’She believed in me’ What 
patients with depression value in their relationship with practitioners. A secondary 
analysis of multiple qualitative data sets. Health Expectations, 20 (1), 85-97. 
doi:10.1111/hex.12436 
 
Persson, G., Brorsson, A., Ekvall Hansson, E., Troein, M. & Strandberg, L. (2013). 
Physical activity on prescription (PAP) from the general practitioner’s perspective – a 
qualitative study. BMC Family Practice 2013, 14:128. doi: 10.1186/1471-2296-14-128  
 
Rahm, C. (2018) Neurovetenskaplig psykiatri. Stockholm, Sverige: Natur & kultur. 
 
* Rogerson, M. C., Murphy, B. M., Bird, S., & Morris, T. (2012). “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. The International Journal Of 
Behavioral Nutrition And Physical Activity, 9, 140. doi.org/10.1186/1479-5868-9-
140 
 
SSF: Svensksjuksköterskeförening (2016). Personcentreradvård. Hämtad 190303. 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-
publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2
016.pdf  
 
Sarris, J., O´Neil, A., Coulson, C., Schweitzer, I. & Berk, M (2014). Lifestyle medicine 
for depression. BMC Psychiatry, 14, (107). doi:10.1186/1471-244X-14-107 
 
Schuch, F. B., Vancampfort, D., Rosenbaum, S., Richards, J., Ward, P.B., Veronese, 
N., Stubbs, B. (2016). Exercise for depression in older adults: a meta-analysis of 
randomized controlled trials adjusting for publication bias. Brazilian Journal of 
Psychiatry. 38(3), 247- 254. doi:10.1590/1516-4446-2016-1915 
 
* Searle, A., Calnan, M., Lewis, G., Campbell, J., Taylor, A. & Turner, K. (2011). 
Patients’ views of physical activity as treatment for depression: a qualitative 
study. The British Journal Of General Practice: The Journal Of The Royal College Of 
General Practitioners, 61(585), 149–156. doi.org/10.3399/bjgp11X567054 
 
* Searle, A., Haase, A. M., Chalder, M., Fox, K. R., Taylor, A. H., Lewis, G. & Turner, 
K. M. (2014). Participants’ experiences of facilitated physical activity for the 



21 
 

management of depression in primary care. Journal of Health Psychology, 19(11), 
1430–1442. doi.org/10.1177/1359105313493648 
 
Skärsäter, I. (2010).  Förstämningssyndrom. Skärsäter, I (Red.), Omvårdnad vid 
psykiskohälsa- på grundläggande nivå (s. 67-89). Studentlitteratur AB. 
 

Vetenskapsrådet. (2017). God Forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från 
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

Wolf, A. & Carlström, E. (2015). Förutsättningar för omställning till personcentrerad 
vård- ledarskap, medarbetarskap och organisation. Ekman I. (Red.)  
Personcentrering inom hälso- och sjukvård (s.113-128). Stockholm, Sverige: Liber 
AB.  

Östlundh, L. (2017) Informationssökning. Friberg, F. (Red.), Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 59-82). Lund, Sverige: 
Studentlitteratur. 

 

 

https://doi.org/10.1177/1359105313493648
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1: 

 
 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Kvalitets- 
Granskade 
 artiklar 

Resultat- 
artiklar 

CINAHL Depression 
(SU) 
AND 
physical 
activity 
AND 
experience 

136 136 47 8 4 

Medline Depression 
(SU) 
AND 
physical 
activity 
AND 
experience 

180 180 38 5 1 

PsycINFO Depression 
(SU) 
AND 
physical 
activity 
AND 
experience 

243 243 18 8 3 

Sekundär- 
sökning 

    4 2 

Dubbletter     4  

Avgränsningar: peer rewiewed, engelska, vuxna deltagare, 2009-03-01 till och med 
2019-03-31. Sökningarna skedde 2019-03-07 



 

 
 

Bilaga 2: 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 
 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja  
 Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  

 Nej 

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: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3: 

Författ
are 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvali
tetsg
rans
knin
g 
Del
1  
Del 
2  

Azar D., 
Ball K., 
Salmon 
J., 
Cleland 
V. 
 
2010 
 
Australie
n 
 
 

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

Undersöka 
unga kvinnors 
erfarenheter 
och 
upplevelser 
individuellt, 
psykologiskt 
och socialt 
utifrån 
depressivt 
tillstånd och 
icke depressiv 
r/t fysisk 
aktivitet 

Kvalitativ. 
Semistrukturerad
e intervjuer. 
40 kvinnor i 
åldern 18-30 år.  
Endast 20 av 
kvinnorna hade 
depression och 
svårighetsgran 
anges inte. 
Endast resultat 
från deprimerade 
kvinnor har tagits 
med i detta 
resultat 
Empirisk studie  

Vikten av tidigare 
upplevelser, svårigheter 
att ta sig  FA pga depr 
symtom, vad som 
förstärker motivationen 
samt hinder för FA, 
betydelsen av socialt stöd 
samt lokaler  

 
4/4  
7/8   

 Cole F. 
 2010 
England 

Physical activity 
for its mental 
health benefits: 
conceptualising 
participation 
within the 
Model of 
Human 
Occupation.  

Undersöka 
vilka hinder 
och 
hjälpfaktorer 
som påverkar 
personer med 
depression och 
/ eller ångest 
som försöker 
delta i fysisk 
aktivitet. 

Kvalitativ 
Semistrukturerad
e intervjuer 
7 deltagare varav 
5 kvinnor 
Lätt till 
medelsvår 
depression 
 

Negativa uppfattningar 
om sin egna förmåga. 
Fysisk aktivitet användes 
som en 
tilläggsbehandling 
initialt men vid 
förbättring upplevdes ett 
värde i FA. Viktigt att 
förstå hela människan 
och dess livsvärld samt 
livsstil, aktivering och 
miljöfaktorer för att 
kunna rekommendera 
FA som följs och ger 
effekt. Då kan hinder 
förstås och rätt stöd ges.  

 

4/4  
8/8  

Danielss
on, 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. 

Utforska 
erfarenheten 
av fysisk 
aktivitet som 
en behandlings 
metod hos 
personer med 
depression. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerad 
Fenomenologisk 
13 deltagare,  
varav 11 kvinnor 
24-62 år 
Medel till 
svårdepression 

Motståndet vid 
depression kan vara 
förlamande men att driva 
sig själv kan vara 
givande. Återställande av 
självbilden, känsla av 
sammanhang och 
deltagande. Känner sig 
mer levande. Behov av 
rätt stöd, att träna för 
eller med någon annan, 
att berätta att man 

 
4/4   
8/8   



 

 
 

tränat, återkoppla och 
uppmuntras. Delade 
meningar om att träna i 
grupp. 

Khalil, 
E., 
Callagha
n, P., 
Carter, 
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. . 

Undersöka om 
välbefinnandet 
fysiskt, 
psykiskt och 
socialt 
påverkas av 
individuellt 
stöd vid fysisk 
aktivitet. 

Kvalitativ (och 
kvantitativ). 
Empirisk 
Focusgruper och 
fältnoteringar. 
Fenomenologisk 
38 kvinnor 
45-65 år 
Oklar 
svårighetsgrad av 
depression men 
deltagarna skulle 
vara under 
behandling för 
depression.  

Positiva reaktioner av 
experimentella gruppen 
som fått extra stöd och 
information. Kände sig 
säkra, stöttade, 
motiverade och 
uppmuntrade. Hade 
inget negativt att 
rapportera jfm den andra 
gruppen som inte 
upplevde något av ovan. 
Båda grupperna 
upplevde effekt på 
humöret. 
Experimentgruppen var 
motiverade att fortsätta 
träna vilket den andra 
gruppen inte var. 
Fördelar med stöd och 
grupp. Hinder angavs 
ensamhet, kostnad, tid 
och andras attityder. 
Resultat från 
experimentgruppen har 
inte tagits med som 
resultat i denna 
litteraturöversikt. 
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Kinser, 
P. A., 
Bourguig
non, C., 
Taylor, 
A. G., & 
Steeves, 
R.  
2013 
USA 
 

 “A feeling of 
connectedness”: 
Perspectives on 
a gentle yoga 
intervention for 
women with 
major 
depression. 

Utvärdera 
acceptansen 
och effekten av 
Yoga på 
deprimerade 
kvinnor. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerad
. 
Fenomenologisk 
12 deltagare, 
samtliga kvinnor 
Medel till 
svårdepression 

Effekt på negativa tankar 
och hantera stress. Ökad 
självkontroll och 
självkänsla. Reglera 
humör, acceptans för 
fysiska begränsningar. 
Trots ny miljö och 
aktivitet upplevs trygghet 
utifrån gruppen, lokalen 
och gemenskap. Ok med 
misstag. Några få 
upplevde det som 
misslyckande, kunde inte 
koppla av /deltaga-
högpresterande. 
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Perales 
J., 
Reinger 
B., Lee 
M., 
Hinder 
S. 
 
2018 

Participants’ 
perceptions of 
interactions 
with community 
health workers 
who promote 
behavior 
change: a 
qualitative 

Undersöka om 
hälsoarbetares 
medverkan 
underlättar för 
personer med 
ångest och 
depression att 
ändra sitt 
beteende  

Kvalitativ design.  
Semistrukturerad
e intervjuer. 
Grounded theory. 
 
28 deltagare, 
varav 23 kvinnor. 
Latinamerikaner 
Ålder 29-70 

Effekten av stöd för att 
genomföra 
livsstilsförändringar 
såsom ökad fysisk 
aktivitet. 
Framkommer behov av 
stöd, information, 
förtroende, kunskap. 
Hinder så som språk, 
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Texas 

characterization 
from 
participants 
with normal, 
depressive and 
anxious mood 
states.  

Lätt till 
medelsvår 
depression 

fysiska begränsningar. 
Djupare deprimerad 
hade svårare att ta till sig 
förändringar och 
upplevde mindre ångset 
lindring 

Picett 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. 

Utforska 
erfarenheter 
av fysisk 
aktivitet och 
förändringspro
cesser bland 
olika individer 
som använt 
det för att 
hantera 
depression 
eller humör 
samt klargöra 
resultatet för 
både dem 
som- har effekt 
och de som 
inte upplevt 
effekt. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerad
. 
Grounded theory. 
26 deltagare, 
varav 20 kvinnor 
21-65 år 
Ej specificerat 
djup av 
depression, två 
hade 
bipolärdiagnos 
och en saknade 
depressions 
diagnos men hade 
upplevt lågt 
humör och togs 
med i Picetts 
studie.  

 
FA är en strategi för att 
stabilisera humör även 
om det bara är tillfälligt. 
Fa måsta vara trevligt 
och engagerande- ge 
njutning för att vara 
fördelaktigt. Fa som 
självreglering kan 
påverka depression 
symtom på långsikt. 
Motivationen är viktig 
för 
förändringsprocessen. 
Individuellt anpassad, 
viktigt med syfte och 
mål. Obehag, besvär, 
skrämmande vid ny eller 
återupptag av FA i ny 
eller okänd miljö. 
Upplever inte kroppen 
som ett problem utan 
mentalt. Kan uppleva 
hinder att deltaga i 
samma aktiviteter som 
tidigare-obehag. 
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Rogerso
n, M. C., 
Murphy, 
B. M., 
Bird, S., 
& 
Morris, 
T.  
2012 
Australie
n 

“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.  

Undersöka 
upplevelsen av 
fysisk aktivitet 
vid koronar 
hjärtsjukdom 
(kärlkramp 
och 
hjärtinfarkt) 
och depression 

 Kvalitativ 
Semistrukturerad 
15 deltagare varav 
12 män 
Medelsvår 
depression samt 
koronarhjärtsjuk
dom 
 

Vikten av rätt kunskap, 
rädsla för fysisk aktivitet, 
åldrad kropp, 
förstärkning av att göra 
något för någon annan, 
stöd av andra, gillar 
grupp, avledande tankar. 
Inaktiva deltagare 
rapporterade mer 
hinder, negativa tankar 
om hälso och sjukvård 
samt hade bristande 
kunskap om motion och 
svårt om vad det gäller 
aktiva deltagare 
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Searle, 
A., 
Calnan, 
M., 
Lewis, 
G., 
Campbel

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

Utforska 
patienternas 
syn på FA vid 
behandling av 
depression i 
samband med 
primärvård. 

Kvalitativ 
Djupintervjuer 
Randomiserad 
33 deltagare 
varav 19 kvinnor 
19-65år 
Lätt till svår 

Accepterade FA som beh 
mot depression, 
distraktion från negativa 
tankar. Hinder framkom 
bla låg motivation, 
trötthet, låg självkänsla, 
lätt att hitta ursäkter för 
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l, J., 
Taylor, 
A., & 
Turner, 
K.  
2011 
England 
 

 depression 
 
 

att undvika. Tron att 
depr berodde på obalans 
uppfattade aerob träning 
som behandling medans 
om orsaken var 
livshändelse torde 
behandlingen vara lägre 
aerob träning, såsom 
promenader. Positiva 
följdeffekter av FA 
rapporteras. Två 
personer angav risk för 
beroende av FA. 

Searle 
A., 
Haase 
A., 
Chalder 
M., Fox 
K., 
Tayler 
A., Lewis 
G., 
Turner 
K. 
2014 
England 
 

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

Undersöka 
patienternas 
acceptans för 
fysisk aktivitet 
vid depression, 
behandling i 
primärvården 

Kvalitativ. 
Randomiserad 
studie. 
Grounded theory 
19 deltagare, 
varav 11 kvinnor. 
Ålder 19-69 
Definierar inte 
svårighetsgrad av 
depression 

Behov av stöd men 
önskar själv bestämma, 
MI: motiverande samtal , 
autonomin, talar emot 
FaR till viss del om det 
utfärdas på rutin. 
Tidigare erfarenhet av 
depr och FA motiverar 
till återupptag  
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