
 

 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Högskolan Kristianstad 
291 88 Kristianstad 
044-250 30 00 
www.hkr.se 

 

 
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  
Kandidatexamen i omvårdnad 
VT 2022 
Fakulteten för hälsovetenskap 

Medelålders och äldre 
patienters upplevelser av 
fysisk aktivitet vid 
depression 
En litteraturstudie 
Arber Abdullahu & Fatma Faraj  
 
  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Författare  

Arber Abdullahu & Fatma Faraj 

Titel 

Medelålders och äldre patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression – 
En litteraturstudie.  

Engelsk titel 

Middle-aged and elderly patients’ experiences of physical activity when suffering 
from depression – A litterature study.  

Handledare 

Gunilla Andrén Sandberg 

Examinator 

Elisabet Rothenberg 

Sammanfattning 

Bakgrund: Depression bland medelålders vuxna och äldre är ett vanligt 
förekommande fenomen som idag klassas som ett folkhälsoproblem. Symtom på 
depression kan vara svåra att uppmärksamma. Då sjuksköterskan oftast utgör den 
första kontakten med patienter är det viktigt att kunna upptäcka depression bland 
medelålders vuxna och äldre, därför krävs det att sjuksköterskor besitter kunskap 
för att kunna särskilja depressiva symtom från biologiskt åldrande. I 
diagnossystemet ICD-10 samt DSM-5 förekommer speciella kriterier som hälso- 
och sjukvård använder sig utav för systematisk klassificering av. Då fysisk aktivitet 
lindrar depressiva besvär kan det ses som en behandlingsform där sjuksköterskan 
föreskriver fysisk aktivitet på recept (FaR). Syfte: Syftet var att belysa medelålders 
och äldre patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression. Metod: En 
allmän litteraturstudie som baserades på kvalitativa vetenskapliga artiklar 
genomfördes. Sökningen gjordes i två databaser och HKR:s granskningsmall 
användes för artikelgranskning. Analysprocessen utfördes med hjälp av Fribergs 
(2017) femstegs analysmodell. Resultat: Positiva psykologiska förbättringar 
noterades hos patienter vid utövandet av fysisk aktivitet vilket lindrade de 
depressiva besvären och minskade oro. Tre huvudkategorier tillämpas i studien 
Upplevelser av att hantera depression, Upplevelser av hinder för och under fysisk 
aktivitet samt Upplevelser av positiva effekter av fysisk aktivitet.. Diskussion: 
Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Tre fynd från 
resultatet diskuteras bl.a. utifrån McCormack och McCances (2010) 
personcentrerade omvårdnadsteori, sjuksköterskans roll och de globala målen. 
Slutsats: Slutsatsen är att fysisk aktivitet kan bidra till goda upplevelser och ett 
mentalt välmående vid depression hos medelålder och äldre patienter.   
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Abstract 

Background: Depression among middle-aged adults and elderly is a common 
phenomenon that today is classified as a public health problem. Symptoms of 
depression can be difficult to notice. As the nurse usually constitutes the first 
contact with patients, it is important to detect depression. Therefore it is necessary 
for nurses to possess knowledge in order to be able to distinguish depressive 
symptoms from biological aging. In the diagnostic system ICD-10 and DSM-5, 
there are special criteria that healthcare staff uses for systematic classification of 
depression and other diseases. As physical acitivty relieves depressive disorders, it 
can be seen as a form of treatment. Aim: The aim of the study was to illuminate 
middle-aged and elderly patients’ experiences of physical activity when suffering 
from depression. Method: A general literature study based on qualitative scientific 
articles was conducted. The search was implemented in two databases and HKR’s 
review template was used for article review. The analysis process was progressed 
using Friberg’s (2017) five-step analysis model. Results: Psychological 
improvements emerged in patients when exercising, which alleviated depressive 
symptoms and anxiety. Three main categories are applied: Experiences of dealing 
with depression, Experiences of obstacles in physical activity and Experiences of 
positive effects of physical activity.. Discussion: The method is discussed based on 
Shenton’s (2004) concept of credibility. Three findings from the results are 
discussed based on McCormack and McCances’ (2010) person-centered nursing 
theory, the role of the nurse and global goals. Conclusion: Physical activity 
provides positive experiences and a mental well-being when middle-aged and 
elderly patients’ suffer from depression. 
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Inledning 
Depression bland medelålders vuxna och äldre är ett vanligt förekommande 

fenomen som idag klassas som ett folkhälsoproblem (Folkhälsomyndigheten, 

2019). Symtom på depression kan vara svåra att uppmärksamma och betraktas i 

många fall som en del av det naturliga åldrandet. Då sjuksköterskan oftast utgör den 

första kontakten med patienter är det viktigt att kunna upptäcka depression bland 

medelålders vuxna och äldre, därför krävs det att sjuksköterskor besitter kunskap 

för att kunna särskilja depressiva symtom från biologiskt åldrande. Därmed är det 

av vikt att sjuksköterskor arbetar hälsofrämjande för att förebygga samt lindra 

depression och bidra till människans välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Då fysisk aktivitet idag är en välkänd hälsofrämjande strategi vid förebyggandet 

och lindrandet av depression betraktas detta som ett viktigt forskningsämne att föra 

vidare och undersöka, med avseende på en fördjupad förståelse för den fysiska 

aktivitetens påverkan vid depressiva besvär (Mammen & Faulkner, 2013). 

 

Bakgrund 

Medelålder och äldre 

Medelåldern är en åldersgrupp som innefattar personer som varken anses vara unga 

eller gamla vilket råder mellan åldern 45 - 60 år (Oxfordlearnersdictionaries, u.å). 

Det finns olika åldersspann när åldersgruppen äldre diskuteras bland de olika 

hälsomyndigheterna. World Health Organization (2001) delar in de äldre i äldre 

(ålder mellan 65–79 år) och äldre äldre (ålder högre än 80 år). Socialstyrelsens 

(2021) definition av äldre avser en person som är 65 år eller äldre. Även 

Folkhälsomyndigheten (2021) definierar äldre som en person som är minst 65 år 

fyllda. Denna studie omfattar personer från 45 års åldern och uppåt.  
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Depression 

Psykisk hälsa definieras enligt WHO som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande 

vilket innebär att varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, hantera 

påfrestningar samt att kunna bidra till samhället (World Health Organization, 

2018). Psykisk ohälsa däremot används som ett samlingsbegrepp vid mindre 

allvarliga psykiska besvär som oro men även vid allvarliga tillstånd som depression 

eller vid en psykiatrisk diagnos (Folkhälsomyndigheten, 2019). Enligt den 

nationella folkhälsoenkäten är det fyra procent av den svenska befolkningen i 

åldrarna 16–84 som fått diagnosen depression under det senaste året. Statistiken 

visar på att diagnosen är vanligast bland unga kvinnor samt att ungefär var femte 

svensk någon gång fått diagnosen, därav är majoriteten kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2020).  Det är ett allvarligt tillstånd som försämrar 

livskvaliteten och ökar risken för att dö i förtid (Socialstyrelsen, 2018). Depression 

är den vanligaste orsaken till självmordsförsök och fullbordade självmord hos 

personer över 65 år. (Socialstyrelsen, u.å). Symtom vid depression bland personer 

kan vara svåra att upptäcka då de är mer diffusa och bedöms som en del av det 

naturliga åldrandet, därmed går ofta äldre obehandlade jämfört med yngre personer. 

Det är vanligt förekommande att vuxna och äldre söker vård för somatiska besvär 

och i samband med det upptäcks depression. (Socialstyrelsen, 2018). För att ställa 

diagnosen depression föreligger det bestämda kriterier. I diagnossystemet ICD-10 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 

samt DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) förekommer 

speciella kriterier som svensk hälso- och sjukvård använder sig utav för systematisk 

klassificering av olika sjukdomstillstånd. Depression definieras enligt ICD-10 som 

ett tillstånd som varat i mer än två veckor där relevanta symtom som nedstämdhet, 

nedsatt energi, aptitlöshet, sömnsvårigheter, känslor av skuld och skam, 

suicidtankar samt förlust av intresse och nöje av tidigare tillfredsställande 

aktiviteter förekommer (Socialstyrelsen, 2021). Faktorer som ökar förekomsten av 

depression är bl.a. arv och miljö samt det psykosociala, vilket innebär individens 

relation till det sociala sammanhanget. Men även bristfällig kost och påfrestningar 

som stress och sorg vilket kan förekomma i det dagliga livet (Socialstyrelsen, 

2018). Beroende på depressionsgrad finns det olika behandlingsmetoder. De 
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behandlingsmetoder som blir aktuella vid en depression är råd samt stöd för att 

skapa bättre levnadsvanor såsom exempelvis bättre sömnvanor, kost, motion samt 

undvikandet av alkohol och droger. Antidepressiva läkemedel är även aktuellt 

beroende på depressionens svårighetsgrad (Socialstyrelselsen, 2021). Statistik visar 

att cirka 1 miljon svenskar hämtade ut antidepressiva läkemedel minst en gång 

under året 2020. Bland dessa siffror var användningen som störst hos personer som 

var 65 år och äldre (Socialstyrelsen, 2021). Med antidepressiva läkemedel 

tillkommer en rad olika biverkningar så som illamående, oro, sömnproblem, tremor, 

svettning och självmordstankar (Spigset, 2014). En annan behandlingsform vid 

depression är psykoterapi där den vanligaste formen är KBT (kognitiv 

beteendeterapi), som innebär att minska sina psykologiska problem genom nya 

beteenden och nya tankemönster. När behandlingen i form av ändrade levnadsvanor 

och psykoterapi inte räcker går man över till antidepressiva läkemedel som alltså 

blir aktuellt vid en svårare depression (Socialstyrelsen, 2021).  

 

Fysisk aktivitet 

Studier visar på att fysisk aktivitet är effektivt vid depression eftersom det minskar 

de depressiva symtomen (Cooney et al., 2013). Innebörden av fysisk aktivitet 

omfattar all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen över den 

energiförbrukning som en individ har i vila. Fysisk aktivitet omfattar alla aktiviteter 

som utförs i det dagliga livet och anses ha en stor och omfattande roll för individens 

hälsa (YFA, 2021). Utförandet av fysisk aktivitet kan i princip ske i alla miljöer 

d.v.s. i hemmet, på arbetet eller på fritiden. Den kan även ske i form av fysisk 

träning som innebär en planerad och strukturerad aktivitet som utförs i syfte om att 

bibehålla men även förbättra individens kondition samt styrka. Vid minimal fysisk 

aktivitet är energiförbrukningen låg och definieras som inaktivitet vilket omfattar 

vaken tid med antingen avsaknad eller väldigt lågt bidrag av kroppsrörelser 

(Jansson et al., 2015; YFA, 2021). För medelålders och äldre personer över 65 år 

rekommenderas regelbunden fysisk aktivitet under veckan, såväl vardagar som 

helger (Folkhälsomyndigheten, 2022). Det är rekommenderat att äldre personer 

även utför balansträning minst tre dagar i veckan som komplement till den 
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vardagliga fysiska aktiviteten i syfte om att bevara den fysiska funktionen och 

förebygga fall. Minskat stillasittande kan förebyggas genom pulshöjande fysisk 

aktivitet på måttlig intensitet som rekommenderas att utföras i minst 150-300 

minuter i veckan. Däremot vid fysisk aktivitet med hög intensitet rekommenderas 

äldre vuxna att utföra aktiviteten i minst 75-150 minuter per vecka. Att kombinera 

måttlig samt högintensiv fysisk aktivitet ger goda effekter. Det förekommer 

rekommendationer gällande muskelstärkande fysisk aktivitet minst två dagar per 

vecka där kroppens större muskelgrupper involveras, detta för att bibehålla och 

förstärka den muskulära styrkan och muskelmassan (Folkhälsomyndigheten, 2022). 

Fysisk aktivitet har visat sig ge somatiska effekter i form av lägre halt av 

stresshormoner i blodet (Treasure & Newbery, 1998). Det har även visat sig ge 

psykologiska effekter där känslan av både oro och ängslan förminskas. 

Långtidseffekterna av fysisk aktivitet som uppmärksammas är bl.a. förbättrat 

humör, välbefinnande och emotionell stabilitet (Treasure & Newbery, 1998). 

Fysisk aktivitet på recept förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal och är en 

evidensbaserad metod för att stödja patienter till att öka sin energiförbrukning samt 

förebygga och behandla sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2012). Då fysisk 

aktivitet lindrar depressiva besvär kan det vara en betydande behandlingsform vid 

depression (Socialstyrelsen, 2021).  

 

Omvårdnadsmodell 

Omvårdnadsmodellen Person-centred Practice, som är framtagen av McCormack 

och McCance, är beprövad och utvecklad huvudsakligen vid vård av äldre 

(McCormack & McCance, 2010 refererad i Blomqvist, 2017). 

Omvårdnadsmodellen står för personcentrerad omvårdnad. För att uppnå en 

personcentrerad vård behöver fem huvudkomponenter uppfyllas; 

samhällsperspektiv, förutsättningar för personcentrerad vård, vårdandets 

sammanhang, personcentrerade processer och personcentrerade resultat. 

Samhällsperspektivet handlar om vad som krävs från samhället för att kunna 

upprätthålla en personcentrerad vård. Om inte förutsättningar finns i samhället, 

bland annat tillgång till anpassade miljöer för fysisk aktivitet, som t.ex. gym och 
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parker, kan inte ett personcentrerat arbetssätt uppfyllas (Blomqvist, 2017). Om inte 

anpassade miljöer finns tillgängligt att utöva fysisk aktivitet i blir det svårare för 

sjuksköterskan att till exempel föreskriva FaR till patienter. Detta då patienten kan 

begränsas i att utöva fysisk aktivitet om inte en anpassad park eller ett lokalt gym 

ligger i närheten. Vidare handlar förutsättningar för personcentrerad vård om 

sjuksköterskans egenskaper, att vara klar över sina egna värderingar och inneha 

professionell samt social kompetens. Det kan handla om att som sjuksköterska 

kunna redogöra för och överväga en lämplig och individanpassad omvårdnad. 

Vårdandets sammanhang omfattar organisationens inverkan på patienten där de 

olika yrkesgruppernas kompetens tas tillvara och skapar ett gott teamarbete. Att 

som läkare och sjuksköterska skapa ett gott samarbete för att utgå ifrån patientens 

bästa och kunna tillämpa relevanta behandlingar. Personcentrerade processer 

handlar om att skapa ett samarbete med patienten där det ges utrymme för hens 

värderingar. Det handlar även om delat beslutsfattande, genuint engagemang och 

medveten närvaro. Därmed är det av vikt att sjuksköterskan stöttar och lyssnar på 

patientens livsberättelse för att kunna individanpassa vårdandet. Slutligen nämns 

personcentrerade resultat. Här menar McCormack och McCance på att vården ska 

vara inkluderande och främja välbefinnande. Genom att tillämpa personcentrerad 

omvårdnad bidrar det till att patienten sätts i centrum (Blomqvist, 2017). 

  
Figur 1. McCormack & McCances personcentrerade omvårdnadsteori, Person-

centred Practice Framework.  
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Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Som sjuksköterska är det av vikt att arbeta utifrån personcentrerad vård som innebär 

att synliggöra hela individen, tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska 

behov såväl som patientens fysiska behov (Blomqvist, 2017; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Vid personcentrerad vård bekräftas patientens 

tolkning och upplevelse av ohälsa samtidigt som det arbetas främjande utifrån vad 

just hälsa innebär för den unika personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I 

sjuksköterskans etiska kod, International Council of Nurses (ICN), ingår det att 

arbeta med att informera och förmedla korrekt kunskap och information till 

patienterna. Vidare är det av vikt att informationen anpassas till patienternas 

förståelsenivå, detta för att relevant information är betydelsefull vid vård och 

behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I sjuksköterskans 

arbetsuppgifter ingår det också att identifiera patientens olika besvär. Vid 

depression lägger omvårdnaden vikt på hur patienter upplever hälsa och 

livskvalitet, det gör att sjuksköterskan får en viktig roll i att upptäcka depressiva 

besvär men också att anpassa omvårdnaden till den enskilde patienten (Skärsäter, 

2014).   

 

Problematisering 

Då depression är ett folkhälsoproblem visar det på hur vanligt förekommande 

tillståndet är. Antidepressiva läkemedel skrivs ut alltmer då depression bland 

befolkningen ökar. Med antidepressiva läkemedel tillkommer en rad olika 

biverkningar (Spigset, 2014). Däremot medför fysisk aktivitet inga biverkningar för 

individen och är lättillgänglig (Andersson et. Al., 2015). Då fysisk aktivitet har visat 

sig ha goda effekter vid depression ville vi undersöka patienternas upplevelse av 

fysisk aktivitet vid depressiva besvär. 

Syfte 
Syftet var att belysa medelålders och äldre patienters upplevelser av fysisk aktivitet 

vid depression.   
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Metod 

Design 

Metoden är baserad på en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar utifrån en 

kvalitativ design. En litteraturstudie är en systematisk genomgång av tidigare 

forskning inom ett valt område (Polit & Beck, 2020). Kvalitativ design används för 

att komma nära individen samt fånga individernas handlingar, intryck, åsikter och 

synpunkter, men framför allt upplevelser. För att sedan tolka dess innebörd för att 

få en fördjupad förståelse (Kjellström, 2017).  

 

Sökvägar och urval 

Utifrån syftet identifierades nyckelbegrepp som användes för datainsamlingen för 

litteraturstudien. Äldre, upplevelse, fysisk aktivitet samt depression är de nyckelord 

som översattes till engelska och med hjälp av Svensk MeSH identifierades 

synonymer till respektive begrepp (Karolinska institutet, 2021). Pilotsökningen 

gjordes via databasen CINAHL Complete som är en databas med artiklar relaterade 

till omvårdnad. Sökningen utformades av fritextsökning genom att enkelt skriva ett 

ord i sökrutan och sedan klicka på sök (Karlsson, 2017). Sökningarna redovisas i 

ett sökschema (se bilaga 1). Begreppen ’’middle-aged’’, ’’aged’’, ’’qualitative 

stud*’’, ’’physical activity’’, och ’’depression ’’ söktes individuellt som ämnesord 

i kombination med synonymer till dessa i varje block med funktionen ’’OR’’ mellan 

de olika begreppen. Att söka med booleska operatorer som termen OR ökar 

sensitiviteten och expanderar sökningen. De ovannämnda begreppen användes 

även som ämnesord vilket beskriver innehållet i artikeln, dessutom fångar de in 

många fritextord och ger fler relevanta träffar (Karlsson, 2017). Ämnesorden 

hämtades från ämnesordlistan Cinahl Headings som är ett system för ämnesord i 

den valda databasen (Karlsson, 2017). Olika söktekniker användes för att utveckla 

sökningen därav trunkering som används som ett verktyg för att vidga sökningen 

genom att söka på ordstammen och inkludera alla olika rotformer (Polit & Beck, 

2020). En annan sökteknik var användningen av frassökning som utnyttjas vid 
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sökningen av ord som behöver vara nära varandra med hjälp av citationstecken 

(Karlsson, 2017). En kombination av både trunkering och frassökning var även en 

sökteknik som tillämpandes vid sökningen av ’’qualitative stud*’’. Mot slutet 

sammanställdes sökningar i block och ytterligare en sökning med samtliga begrepp 

tillämpades, denna gång med booleska operatorn AND mellan sökblocken som 

utnyttjas för att avgränsa och göra sökningen mer specifik (Karlsson, 2017). 

Avslutningsvis utformades en avgränsning som används för att begränsa sökningen 

och kan därmed handla om språk, ålder och publikationstyp (Karlsson, 2017).  

Avgränsningen omfattade att artiklarna skulle vara peer-reviewed, engelskspråkiga, 

forskningsartiklar samt publicerade mellan åren 2011–2021. Antalet sökträffar efter 

avgränsning var 274. Därefter lästes titlarna samt abstrakten och 7 artiklar valdes 

ut som bedömdes relevanta och besvarade på syftet (Bilaga 1). Urvalet för 

litteraturstudien var 6 artiklar. En annan sökning utfördes via PubMed, som är en 

databas med material från hela det biomedicinska området så som medicin och 

omvårdnad (Karlsson, 2017). Ämnesord utformades via Medical Subject Headings 

(MeSH) där bl.a. begreppet ’’depression’’ söktes på. Samtliga begrepp. physical 

activity, aged, depression och perception söktes på med ämnesord och relevanta 

synonymer. Till en del begrepp tillämpades frassökning, som exempelvis ’’physical 

activity’’, dock användes inga trunkeringar i denna databassökning. Därefter 

gjordes en specialiserad sökning där de olika begreppen sattes i en s.k. ’’query box’’ 

och OR sattes mellan varje ord (se bilaga 2). Därefter sammanställdes alla olika 

ämnesord och begrepp och söktes med den booleska operatorn AND för att få fram 

ett resultat. Sökningen resulterade i 461 artiklar vilket minskade till 330 efter 

avgränsning till årtalen 2011-2021 och engelskspråkig. I PubMed gjordes ingen 

avgränsning till peer-reviewed då samtliga artiklar redan är det. Slutligen valdes 3 

artiklar ut. Inklusionskriterierna för de utvalda artiklarna var personer över 45 år, 

led av depression samt utövade någon form av fysisk aktivitet. 

Exklusionskriterierna omfattar personer yngre än 45 år samt ingen upplevd 

depression. En artikel presenterar resultat från vuxna som är 18 år och över. Här 

valdes det noggrant ut resultat från det åldersspannet som denna litteraturstudie 

inkluderar. En annan artikel som hade mixad metod, både kvantitativt och 

kvalitativt innehåll, var vi noga med att enbart välja ut det kvalitativa i artikeln.  
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Granskning och analys 

En granskningsmall underlättar granskningsprocessen (Willman & Stoltz, 2017). 

Artikelgranskningarna utfördes utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa 

studier. Mallen omfattar bl.a. syfte, metod, resultat, diskussion och kvalitet 

(Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). Abstrakten på samtliga 392 artiklar från 

databasen Cinahl och 330 artiklar från PubMed lästes. Därefter sorterades artiklar 

som inte svarade på syftet bort. Totalt 10 artiklar valdes ut och användes i 

litteraturstudien. Artiklarna skrevs ut och lästes igenom ett flertal gånger av båda 

författarna. Därefter diskuterades artiklarnas kvalitet gemensamt utifrån 

granskningsmallen. Artiklarna analyserades till en början individuellt och sedan 

gemensamt med en diskussion. Artiklarna lästes en och en i sin helhet upprepade 

gånger för att sedan kunna selektera meningar och relevant information i koppling 

till syftet. Meningar ströks under och kategoriserades i högar utifrån 

nyckelbegreppen. De olika fynden sattes ihop och skapade subkategorier för att 

därefter summera fynden ytterligare i huvudkategorier. Analysens olika steg består 

av att till en början se helheten sedan därefter handplocka meningsenheter som 

svarar på det givna syftet genom att identifiera likheter och skillnader (Henricson 

& Billhult, 2017). Som hjälpmedel tillämpades Fribergs femstegs analysmodell 

som analyserar och utgör helheten av de valda artiklarna (Friberg, 2017) (Figur 2). 

Artiklarna lästes ett flertal gånger för att få en känsla för vad de handlar om för att 

sedan kunna identifiera nyckelfynd i de olika studiernas resultatdel. För att kunna 

få en överblick över det som analyseras behöver man som författare sammanställa 

och diskutera varje artikels resultat. Detta gjordes i artikelöversikterna som gav en 

tydlig överblick över respektive artikel. Därefter identifierades likheter och 

skillnader mellan de olika studierna. Slutligen formulerades kategorier för att 

presentera resultatet på ett tydligt och läsbart sätt (Friberg, 2017). Då artiklarna var 

engelskspråkiga översattes de till svenska med försiktighet. Både författarna hade 

goda kunskaper i engelska och svenska vilket underlättade översättningen och 

kunde tillsammans analysera och revidera översättningen.  
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Figur 2. Inspirerat utav Fribergs analysmodell.  

 

Etiska överväganden 
I forskningsstudier tillämpas etikprövningslagen som syftar till att skydda 

forskningsdeltagarna från skada och bevara respekten för människovärdet 

(Petersson, 2017). Forskningsetik handlar om att kunna reflektera över 

forskningsprojektet. Grunder inom forskningsetik är bl.a. att respektera deltagare, 

följa göra-gott-principen genom att inte skada deltagare samt att följa 

rättviseprincipen som menar på att fördela för-och nackdelar rättvis (Sandman & 

Kjellström, 2018). Konfidentialitet skyddar deltagarnas privatliv och integritet och 

handlar om att obehöriga inte har möjligheten att identifiera de medverkande. En 

pelare inom forskningsetik är informerat samtycke vilket ger deltagaren 

möjligheten att avstå ifrån studien (Sandman & Kjellström, 2018).  

 

För att stärka analysen skrevs förförståelsen ner innan arbetet påbörjades. En 

förförståelse är erfarenheter och tankar kring ett fenomen som individen har med 

sig (Fridlund & Mårtensson, 2017). Att kunna reflektera över förförståelsen stärker 

studiens pålitlighet och bör därmed ingå i studien (Henricson, 2017). Förförståelsen 

skrevs ned utifrån studiens syfte innan datainsamlingen påbörjades. Artiklarna som 

valdes ut till denna studie har granskats utifrån ett etiskt förhållningssätt vilket är 

betydelse för oss som studerar till sjuksköterskor. Genom ett etiskt förhållningssätt 

tas hänsyn till människors lika värde, integritet och självbestämmande (Kjellström, 

2017). Sjuksköterskan har skyldighet att följa den etiska koden som innebär att 

omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, etisk bakgrund etc. 

Vidare är det av vikt att sjuksköterskan främjar autonomi, delaktighet samt skyddar 

patienten genom att tillämpa konfidentialitet och sekretess (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2021).  
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Förförståelse 
Vår förförståelse av den fysiska aktivitetens påverkan på psykisk ohälsa grundar sig 

mycket i den kunskapen vi har fått de senaste månaderna, då vi bland annat varit 

ute på verksamhetsförlagd utbildning på en psykiatrisk avdelning och tagit del av 

kunskap som vi erhållit via undervisning. Baserat på vår erfarenhet så tror vi att 

fysisk aktivitet har positiva effekter hos patienter som lider av psykisk ohälsa, både 

vad gäller behandling och som i förebyggande syfte. Vi antar att fysisk aktivitet 

påverkar huruvida en individs psykiska hälsa upplevs då vi personligen mår 

psykiskt bättre efter ett träningspass eller en promenad. Baserat på vår erfarenhet 

tror vi att fysisk aktivitet har positiva effekter och kan bidra till ett mer socialt 

umgänge som i sin tur påverkar den psykiska hälsan. Då medelålders vuxna och 

äldre kan uppleva trötthet och orkeslöshet upplever vi att det är av vikt att de 

aktiverar sig för att undvika både den oönskade psykiska ohälsan och fysiska 

kroppsliga förändringar, men även för att förebygga ovannämnda symtom som kan 

uppkomma av bl.a. kroniska sjukdomar. Att som sjuksköterska stötta medelålders 

och äldre patienter för ett mer aktivt och friskt liv tror vi är betydelsefullt då 

närstående kan vara begränsade och upptagna av deras egna privatliv. Därmed tror 

vi att med hjälp av sjuksköterskans stöd klarar dessa patienter av att handha fysisk 

aktivitet för att förebygga samt lindra depression. 

 

Resultat  
Litteraturstudien bestod av tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som behandlade 

medelålders till äldre patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression. De 

tio studierna kom länder som Sverige (1), England (3), Australien (1), Kina (1), 

Malaysia (1), Spanien (1) och USA (2) samt var publicerade mellan åren 2011-

2021. I denna litteraturstudie medverkade 204 personer, varav 144 var kvinnor. De 

flesta intervjuerna utfördes genom fokusgruppsintervjuer samt semi-strukturerade 

intervjuer.    

 

I analysen framgick det att patienterna upplevde den fysiska aktiviteten som ett 

hjälpmedel till välmående samt hanteringen och lindrandet av framtida depressiva 
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besvär. Vidare framkom det i analysen att patienterna upplevde olika typer av 

hinder för att utföra fysisk aktivitet, där motivation, känslor samt miljön de befann 

sig i var av betydelse. I den gjorda analysen framkommer det att patienternas 

upplevelser av fysisk aktivitet resulterat i en rad olika psykologiska fördelar, bl.a. 

förbättrade sömnvanor samt känslor av trygghet och fridfullhet. I analysen framkom 

det tre huvudkategorier: Upplevelser av att hantera depression med en subkategori, 

Upplevelser av hinder för att utöva fysisk aktivitet samt under pågående fysisk 

aktivitet med tre subkategorier samt Upplevelser av positiva effekter av fysisk 

aktivitet med två subkategorier (se figur 3). 

 

 

 
Figur 3. Illustrerar huvud- och subkategorier.  

Upplevelser av att hantera depression  

Det sammanställda resultatet visade att patienter med depression upplevde fysisk 

aktivitet som ett medel att hantera sina depressiva besvär. Bland annat kunde de 

genom fysisk aktivitet hantera framtida depressiva episoder genom att de i god tid 
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kunde lindra symtom och det som utlöste dem. De kunde acceptera det inträffade 

och det underlättade för patienterna att hantera negativa tankar samt känslor.  

Att lindra framtida depressiva episoder  

Patienterna som deltog i studierna uppgav att de via fysisk aktivitet upplevde sig 

vara mer självreflekterande kring sin sjukdom samt att de kunde styra in sina tankar 

i en mer positiv riktning. Vidare beskrev de hur de använde fysisk aktivitet som en 

effektiv strategi för att lindra framtida depressioner (Searle et al., 2014; Searle et 

al., 2011). Det citerades:  

 I do understand now that there is a relationship between, like if I 

continue to do nothing for too long, then I will sink, you know, and 

it’s no good to do that. But I do at some point have to go, ‘Right, I’m 

going to have to actually go and do something’, and move, physically, 

and actually do something, and – it does counteract it, you know. 

(Searle et al., 2014, s. 1437). 

Deltagarna i studien av Searle et al. (2014) uppgav att efter de hade interagerat  med 

andra människor och utövat fysisk aktivitet fick de en inblick och kunde utpeka vad 

som tidigare triggat igång depressionen. De insåg att fysisk aktivitet var ett 

hjälpmedel för att kunna hantera, lindra och förebygga framtida depressiva besvär 

(Searle et al., 2014). 

 
Genom att deltagarna i studien av Lee et al. (2019) släppte taget om sin negativa 

självbild där de tyckte illa om sig själva under depressionen innebar det att de 

accepterade sitt tillstånd och skapade en bättre självuppfattning där de lärde sig att 

handskas med negativa tankar. Deltagarna rapporterade upplevelserna av att de 

genom fysisk aktivitet nu kunde acceptera sig själva samt sina mentala 

hälsoutmaningar och inte ständigt önska att vara annorlunda. (Searle et al., 2014). I 

två andra studier upplevde deltagarna att fysisk aktivitet såsom yoga var ett 

hjälpmedel för att lugna tankar, känslor, lindra fysiskt obehag samt få känslan av 

acceptans (Searle et al., 2014; Lee et al., 2019). 
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I am in a depression. It is hard for me not to think about my illness... 

I wanted to be a normal person previously. I wanted to do better and 

better... But, now I found that to accept it and let it go is the best way 

for me to relax…(Lee et al., 2019, s. 94). 

 

I studien av Searle et al. (2014) uppgav deltagarna att de upplevde fysisk aktivitet, 

såsom yoga, som ett hjälpmedel för att lugna tankar, känslor och lindra fysiskt 

obehag. Deltagarna upplevde att yoga och andningsövningar var användbara när de 

kände sig oroliga eller upplevde panikkänsla. Deltagarna i den ena studien upplevde 

att träning på recept (FaR) var till hjälp. De flesta deltagare skulle ha velat fortsatta 

delta i ett liknande övervakat träningsprogram (Simmonds et al., 2013). 

 

Upplevelser av hinder för att utöva fysisk aktivitet 
samt under pågående fysisk aktivitet 
I studien framkommer att deltagarna upplevde olika hinder för utövandet av fysisk 

aktivitet. Bland annat så framkommer känslan av nedstämdhet och upplevelsen av 

bristande motivation. Vidare så spelade den fysiska aktivitetsmiljön som deltagarna 

befann sig i roll för utövandet av fysisk aktivitet.  

 

Känslan av nedstämdhet 

I studien av Rogerson et al. (2012) identifierades deltagare med minst måttliga 

depressiva symptom där majoriteten uppgav att de var fysiskt inaktiva. De uppgav 

att nedstämdhet var en stor barriär för utövandet av fysisk aktivitet. Vidare i studien 

framkom det att känslorna av att vara nedstämd, vara gråtmild samt en upplevd 

negativ självbild ledde till nedsatt fysisk aktivitet och ett ökat stillasittande 

(Rogerson et al., 2012). En deltagare sammanfattade denna känsla och sa: “It’s not 

the physical side that stopped me from getting up and walking around the block, 

it’s more the mental side of things” (Rogerson, M. C., et al., 2012, s. 4). En annan 

deltagare i studien berättade: “when I am feeling down, I can hardly even get myself 

out of bed.’’ (Rogerson et al., 2012, s. 4). Vidare framkommer i studien av Searle 
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et al. (2014) att deltagarna upplevde att de försämrades i sitt mående om de inte höll 

sig fysiskt aktiva.   

 

Bristande motivation  

En del deltagare i ena studien uppgav att låg motivation och bristande 

självförtroende var hinder för utövandet av fysisk aktivitet (Searle et al., 2011). 

Deltagarna uppgav olika anledningar till att de upplevde brist på motivation, det 

kunde exempelvis handla om ensamhet och ett litet socialt nätverk. En deltagare 

uttryckte ‘’I always feel alone and don’t have any friends.’’ (Lee et al., 2019, s. 30). 

Några deltagare i studien av Searle et al. (2011) upplevde minskad motivation i 

relation till att vissa deltagare uttryckte att fysisk aktivitet var ansträngande och 

tidskrävande, trots att de var medvetna om den fysiska aktivitetens positiva 

påverkan på depression:  

 

I know that physical activity is so helpful to how you feel and moving 

out of depression, or to help manage it, but it doesn’t just go away by 

going off and jumping around for a couple of hours in an exercise 

class. You’ve got to learn to, sort of understand how things make you 

feel. (Searle et al., 2011, s. 154).  

 

Under intervjuerna berättade deltagarna om sina tankar kring fysisk aktivitet samt 

anledningen till deltagandet i danslektionerna. En deltagare uppgav att anledningen 

till deltagandet var att kunna få hjälp med depressionen (Murrock & Graor, 

2016).  Bristande motivation framkom tydligt bland några av deltagarna där de trots 

sin bristande motivation fortfarande försökte sysselsätta sig fysiskt och på så sätt 

motverka sin depression, en deltagare uppger: ‘’I’m going to have to actually go 

and do something’, and move, physically, and actually do something, and – it does 

counteract it, you know.’’  (Searle et al., 2014, s. 1437). I studien av Murrock och 

Graor (2016) var deltagarna medvetna om att de hade depressiva besvär samt hade 

de vetskap om den fysiska aktivitetens positiva påverkan på depression vilket var 

anledningen till att de initialt anmälde sig till dansinterventionen. En deltagare 

berättade ‘’... I've always been told exercise helps depression and I suffer from 



 21 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

depression.’’  (Murrock & Graor, 2016, s. 30). De förklarade även att fysisk 

aktivitet gav positiva fysiska och psykiska hälsofördelar (Murrock & Graor, 2016). 

 

Fysisk aktivitetsmiljö 

Deltagarna upplevde att den fysiska miljön de vistades i spelade roll för hur fysisk 

aktivitet hade påverkan på de depressiva symtomen. Olika träningsformer 

tillämpades i de olika studierna. I en studie deltog de flesta av deltagarna i mer än 

en sorts fysisk aktivitet. De utövade exempelvis promenader, golf, yoga, tai chi och 

simning. Det framkom att fysisk aktivitet hjälpte dem att upprätthålla mental och 

fysisk hälsa genom att de upplevde minskad stress (Simmonds et al., 2013; Murrock 

& Graor, 2016). 

Många uppgav svårigheter med att vara fysisk aktiva i sin hemmiljö samtidigt som 

de kände att det var viktigt med fysisk aktivitet. En av deltagarna betonade vikten 

av det: ‘’It’s fun. At home it’s very hard for us to do exercise. Doing some exercise 

is a big stress reliever. I get really exhausted, but when coming here, I just forget 

about all that. It’s like mom’s all-time favourite place.’’ (Hanlon et al., 2017, s. 

392). Fysisk aktivitet tillämpades även på gruppnivå. Deltagare upplevde att 

instruktörer och programledare gjorde dem uppmärksamma på fördelarna med 

fysisk aktivitet. De berättade att de upplevde gruppträningen som en möjlighet att 

få träffa människor vilket skapade en social gemenskap och lindrade känslor av 

isolering (Hanlon et al., 2017). Ett flertal av deltagarna i studien av Simmonds et 

al. (2013) uppgav att de generellt föredrog träning i grupp då det var trevligare att 

utöva fysisk aktivitet tillsammans med andra i stället för individuell träning. För att 

deltagarna skulle kunna utöva fysisk aktivitet i en gruppmiljö tilldelades de träning 

på recept av sin läkare som gjorde det möjligt för dem att komma till ett allmänt 

fitnesscenter (Simmonds et al., 2013).  

 

Upplevelser av positiva effekter av fysisk aktivitet  
I de olika studierna framkom det att upplevelsen av fysisk aktivitet resulterade i en 

rad positiva förbättringar såsom psykologiska förbättringar, sömnvanor samt känsla 
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av trygghet och fridfullhet. Dessa har varit bidragande anledningar och 

motivationer till fortsatt sysselsättning med fysisk aktivitet vid depressiva symtom.  

Positiv självbild  

Nästan alla deltagare i de flesta studierna rapporterade att träning och fysisk 

aktivitet var fördelaktigt för den psykiska hälsan (Searle et al., 2011; Rath et al., 

2017; Danielsson et al., 2016; Searle et al., 2014; Rogerson et al., 2012; Lee et al., 

2019; Hanlon et al., 2017; Murrock & Graor, 2016). Deltagarna i ena studien upplevde 

att fysisk aktivitet som höjde hjärtfrekvensen var mest fördelaktig: 

I think it’s really a no-brainer. I always feel energised and elevated 

after I have done something that’s caused me hard work, my heart to 

beat faster. And usually when I’ve achieved something, you get a 

sense of euphoria. So I would have thought that exercise does help. 

(Searle et al., 2011, s. 152).  

Vidare så framkommer det att fysisk aktivitet förbättrade humöret där upplevelsen 

av att må bra-hormoner i hjärnan ökade, såsom serotonin och endorfiner, vilket gav 

ett ökat välmående (Searle et al., 2011). De flesta deltagarna i studien av Searle et 

al. (2011) föredrog fysisk aktivitet framför andra behandlingar, särskilt 

antidepressiva läkemedel, då de uttryckte känsla av autonomi som de upplevde av 

fysisk aktivitet. Deltagarna i studien upprätthöll fysisk aktivitet då de upplevde 

psykologiska fördelar av träningen såsom att kunna slappna av, minskad smärta och 

stress. Det framkom även att fysisk aktivitet upplevdes som terapi för sinne och 

kropp (Rogerson, M. C., et al, 2012; Rath et al.., 2017; Searle et al., 2011). 

Utövandet av fysisk aktivitet upplevdes ändra den mentala attityden positivt vilket 

en deltagare uttryckte hjälpte mot hans depression då det gav mental styrka (Rath 

et al., 2017; Searle et al., 2011). Vidare framkom det att vid utövandet av fysisk 

aktivitet upplevde deltagarna ett bättre humör men också en förbättrad allmän hälsa 

(Hanlon et al., 2017; Rogerson et al., 2012; Searle et al., 2011). Några deltagare i 

två studier upplevde ökad energi när de utförde fysisk aktivitet, de upplevde även 

en bättre sömn, förbättrad interaktion med andra och att de mådde bättre i sig själva 

(Murrock & Graor, 2016; Danielsson et al., 2016). Deltagarna i ett flertal upplevde 
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positiva och förbättrade sömnvanor i samband med fysisk aktivitet, detta betonades 

av en deltagare som upplevde att sömnen förbättrades och gav en regelbunden och 

bra sömn varje kväll efter att ha utövat fysisk aktivitet i en månad (Lee et al., 2019; 

Murrock & Graor, 2016; Rath et al., 2017). Majoriteten av de som rapporterade en 

förbättrad sömnkvalitet i studien av Lee et al. (2019) kände sig mer avslappnade 

efter yogaträningen vilket hjälpte dem att släppa taget om negativa tankar och bli 

lugnare. En deltagare berättade att sömnen varit ett problem tidigare vilket 

citerades: 

I tried many methods to treat my insomnia but those didn’t work for 

me. I had to take hypnotics, but it has so many side effects. When I 

started to attend the mindful yoga class, I found that I could gradually 

sleep better. I couldn’t sleep only once this month. (Lee et al., 2019, 

s. 93).  

Många deltagare i ena studien upplevde fysisk aktivitet var ett bra medel för att 

regelbundet upprätthålla ett gott hälsotillstånd: ‘’I think that physical exercise is 

health, because it is good to lower those who have cholesterol, good for tension and 

obesity, and good mentally and physically. So that... physical exercise is good for 

everything, to extend our life too.’’ (Lopez-Belavente et al., 2018, s. 6). I studien av 

Danielsson et al. (2016) upplevde deltagarna att fysisk aktivitet väckte en känsla av 

tillfredsställande i motsatsen till att inte vara fysiskt aktiv som gav känslan av 

instängdhet i det deprimerade tillståndet. En del deltagare upplevde att fysisk 

aktivitet var en källa till glädje men även ett sätt att förstärka individens självbild 

och identitet. Det gav upplevelsen av att deltagaren hittade tillbaka till sitt habituella 

tillstånd innan insjuknandet, både kroppsligt och mentalt (Danielsson et al., 2016). 

Fysisk aktivitet upplevdes vara ett hjälpmedel för att krypa ur depressionen. Detta 

genom att de olika rörelserna fick deltagaren att må bättre och upplevde att något 

positivt gjordes vilket gav känslan av att de depressiva besvären lindrades 

(Danielsson et al., 2016). Studien av Danielsson et al. (2016) uppmärksammade 

även andra deltagare som upplevde att fysisk aktivitet var besvärligt, att de inte 

upplevde någon stimulans eller förbättring av det och uppgav att denna metod var 

ingenting för dem.  
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Känna sig trygg och fridfull 

Somliga av de psykologiska fördelarna omfattade sinne, kropp och själ (Rath et al., 

2017; Danielsson et al., 2016). Deltagare beskrev ofta att de glömde sina problem 

när de utövade fysisk aktivitet i form av dans, därav en berättade ‘’I came down and 

danced and it kept me from focusing on my problems and my pain and stuff. It clears 

the mind.’’ (Murrock & Graor, 2016, s. 32). Det noterades att yoga hjälpte till med 

att bygga ett fridfullt sinne vilket resulterade i ett lugn som ökade känslan av 

trygghet och fridfullhet. De rapporterade att dessa positiva förändringar i känslor 

berodde på minskade tankar kring deras rädslor och ångest vilket uttrycktes av en 

deltagare som var rädd från döden och att känslorna förstärktes i ensamhet. Fysisk 

aktivitet och meditation lärde deltagaren att hantera dessa känslor och klara av att 

vara ensam utan rädsla och ångest (Lee et al., 2019). Medan andra uttryckte de 

positiva psykologiska förbättringarna genom att berätta att de kände sig säkra när 

de fokuserade på känslorna i kroppen vid och efter fysisk aktivitet vilket även 

uttryckes genom ett citat: ‘’By relaxing myself, I do have a peaceful mind’’ (Lee, 

K. C., et al, 2019, s. 92). I studien av Lopez-Belavente et al. (2018) framkom det 

att fysisk träning var hälsa samt att man mådde bra mentalt av det.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
I denna litteraturstudie säkerställs kvaliteten i metoddiskussionen utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt där det är av vikt att diskutera styrkor och svagheter i studien 

(Henricson, 2017). För att litteraturstudiens trovärdighet ska stärkas är det av vikt 

att design, urval, datainsamling, tillvägagångssätt, dataanalys, etiska överväganden 

samt förförståelse beskrivs väl (Henricson, 2017). De olika delarna diskuteras 

utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet som används för att diskutera studiers kvalitet (Shenton, 2004).  

 

Begreppet tillförlitlighet handlar om studien undersöker det som egentligen skall 

undersökas. Här är det av vikt att ifrågasätta om studien svarar på det angivna syftet 

(Shenton, 2004). Syftet med denna studie var att belysa medelålders till äldre 
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patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression. Tillförlitligheten stärks då 

resultatet svarar på studiens syfte vilket framställs i relevanta kategorier och 

subkategorier. Tillförlitligheten i studien stärks då handledare, examinator samt 

medstudenter kritiskt granskat studien utifrån dess syfte (Shenton, 2004).  Samtidigt 

framkommer även relevanta citat från studiernas deltagare vilket stärker studiens 

tillförlitlighet. En tillförlitlig litteraturstudie anses även innefatta en tillförlitlig 

datainsamling (Shenton, 2004). Först utfördes en pilotsökning för att undersöka om 

det fanns relevant forskning som besvarade studiens syfte. Databaserna som 

använts, Cinahl och PubMed, är relevanta databaser då de innehåller material inom 

det valda forskningsområdet omvårdnad (Karlsson, 2017). Sökningen resulterade i 

totalt 10 artiklar vilket tyder på att sökorden har varit av relevans för studien vilket 

stärker tillförlitligheten. En svaghet som kan lyftas fram i arbetet är att många 

artiklar berörde yngre åldersspann trots att sökordet ’’äldre’’ och ’’medelålder’’ 

användes. Detta tydliggjorde att området inte var rikt beforskat när det gällde äldre. 

För att stärka studiens tillförlitlighet är det av vikt att följa de angivna inklusion- 

och exklusionskriterierna, vilket denna studie har gjort (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Samtliga artiklar som inkluderats i litteraturstudien har genomgått ett etiskt 

godkännande som innefattar att skydda den enskilda människan och respektera 

människovärdet vid forskning (Etikprövningsmybdigheten, u.å). Deltagarna har 

även givit ett samtycke för att delta i studien. Manuell sökning kan tillämpas i 

studier vilket innebär att författarna på egen hand söker igenom tidskriftsartiklar, 

böcker eller annat material för att finna relevant information. Ingen manuell 

sökning tillämpades i denna litteraturstudie vilket kan påverka studiens 

tillförlitlighet negativt (Östlundh, 2017).  

 

Verifierbarhet handlar om att visa att arbetet går att upprepas d.v.s. att 

litteraturstudien är beskriven på ett sätt som möjliggör för läsaren att göra om 

studien och få liknande resultat (Shenton, 2004). Därmed är det av vikt att metoden 

är tydligt beskriven. Under rubriken ’’Sökvägar och urval’ är pilotsökningen och 

informationssökningen presenterad. Verifierbarheten i denna studie stärks då en 

tydlig beskrivning över metod samt sökvägar har redovisat tillsammans med ett 

sökschema (se bilaga 1) för de olika databaserna, detta underlättar för läsaren att 
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återskapa en liknande sökning. Under rubriken ’’ Granskning och analys’’ beskrivs 

hur artiklarna har granskats och hur författarna nått fram till resultatet. Artiklarna 

granskades utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier (2016) vilket 

underlättar för utomstående att spåra och upprepa granskningen. Det som även 

stärker denna litteraturstudie är den välbeskrivna analysen där artiklarna först lästes 

individuellt för att sedan föra en diskussion sinsemellan författarna och välja ut det 

som ansågs besvara syftet. Analysprocessen utfördes av båda författarna utifrån en 

analysmodell (se figur 1) vilket ger läsaren en möjlighet att återskapa processen 

samt stärker studiens verifierbarhet.   

 

Pålitlighet grundar sig i att författarna ska vara objektiva samt att fynden ska 

framkomma från deltagarnas upplevelser i de vetenskapliga artiklarna och 

deltagarnas upplevelser. Alltså ska resultatet inte utgå ifrån författarnas fördomar 

och preferenser (Shenton, 2004). Därför skrevs förförståelsen ned i denna studie 

innan påbörjad datainsamling vilket stärker studiens pålitlighet. Henricson (2017) 

tyder på att det är av vikt att förförståelsen skrivs ner innan arbetet och diskuteras 

sinsemellan författarna för att öka pålitligheten. Det är även av betydelse att hantera 

förförståelsen på ett sätt så att det inte påverkar resultatet subjektivt (Henricson, 

2017). Författarnas förförståelse stämde mestadels ihop med studiens resultat vilket 

kan uppfattas som att författarna varit subjektiva. Dock framkom det i resultatet att 

ett fåtal deltagare i en studie ansåg inte fysisk aktivitet som ett hjälpmedel mot 

depressionen (Danielsson, L., et al., 2016). Detta stärker studiens pålitlighet då det 

går emot författarnas förförståelse vilket tyder på att författarna varit objektiva. Det 

som kan påverka pålitligheten är artiklarnas språk, då samtliga artiklar var 

engelskspråkiga översattes de till svenska vilket innebar en risk för feltolkning, 

dock hade författarna goda språkkunskaper i båda språken. Då samtliga deltagare 

uppgav att de hade depression utgick författarna ifrån att de blivit diagnostiserade 

utifrån kriterier för depression och var därmed patienter. 

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten från en studie kan 

tillämpas i andra situationer, d.v.s. att kunna använda studiens resultat i en bredare 

målgrupp (Shenton, 2004). För att detta skall ske krävs en detaljerad redovisning 
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om forskningsprocessen för att ge möjlighet åt framtida forskare att upprepa arbetet. 

Urvalet har även tydliggjorts med hjälp av de angivna inklusion- och 

exklusionskriterierna. Författarna har varit noggranna med att tydligt presentera 

urvalet både under metodavsnittet och artikelöversikterna vilket stärker studiens 

överförbarhet. Överförbarheten är beroende av studiernas kontext. De 

vetenskapliga artiklar som användes i denna litteraturstudie kom från Sverige, 

England, Australien, Kina, Malaysia, Spanien och USA. Dessa olika länder skiljer 

sig åt både geografiskt och kulturmässigt vilket resulterar i en stor överförbarhet då  

resultatet kan få global generaliserbarhet. Då författarna utgått från åldern 45 och 

äldre resulterar det i att överförbarheten gäller för alla i den utvalda åldersgruppen 

vilket stärker överförbarheten.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa medelålders och äldre patienters 

upplevelser av fysisk aktivitet vid depression.  Det resulterade i tre kategorier: 

Upplevelser av att hantera depression, Upplevelser av hinder för att utöva fysisk 

aktivitet samt under pågående fysisk aktivitet samt upplevelser av positiva effekter 

av fysisk aktivitet. Två fynd utifrån resultatet kommer vidare att diskuteras utifrån 

McCormack & McCances personcentrerade omvårdnadsteori (McCormack & 

McCance, 2010 refererad i Blomqvist, 2017).  

 

Upplevelser av förstärkt positiv självbild 

När medelålders och äldre patienter utövar fysisk aktivitet upplever de en rad olika 

psykologiska förbättringar, såsom att humöret förbättras, förbättrad sömn samt att 

det ger ökad energi, men även en förbättrad allmän hälsa. Ett centralt fynd i denna 

studie var att deltagare föredrog fysisk aktivitet som behandlingsform framför andra 

behandlingar, som exempelvis antidepressiva läkemedel. Detta då fysisk aktivitet 

upplevdes hjälpa mot depression utan biverkningar och att behandlingsformen 

medförde en känsla av välbehag och autonomi. I resultatet presenteras det att fysisk 

aktivitet var ett hjälpmedel för att lindra depression. Fysisk aktivitet kan fungera 

som en ytterligare behandlingsform för depression hos äldre vuxna. Fynden anses 
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vara av relevans då ett stort antal personer som lever med depression inte får en 

adekvat behandling (Heinzel et al., 2015). Eftersom sjuksköterskan arbetar 

patientnära är det av vikt att kunna identifiera depression genom att känna igen 

depressiva symtom vilket kan göras med hjälp av skattningsinstrument som ICD-

10 samt DSM-5, och på så sätt kunna arbeta hälsofrämjande. En av sjuksköterskans 

huvuduppgifter handlar om att ta till vara det friska hos patienterna samt att 

upptäcka och förebygga hälsorisker. För att förebygga olika sjukdomstillstånd 

behöver sjuksköterskan motivera patienten till förändrade levnadsvanor, bedöma 

patientens resurser samt förmåga till egenvård. Vidare går det ut på att 

sjuksköterskan skall agera som stöd till patient samt närstående med syfte att främja 

hälsa (Willman, 2019). För att kunna främja hälsa behöver personcentrerad 

omvårdnad tillämpas. För att skapa en personcentrerad omvårdnad krävs 

förutsättningar för detta, att sjuksköterskan har professionell och social kompetens, 

hängivenhet, att vara klar över sina egna värderingar samt att utveckla 

självkännedom (Blomqvist, 2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att 

ytterligare kunna tillämpa personcentrering kräver det att vårdandets sammanhang 

uppmärksammas. (Blomqvist, 2017). Att som sjuksköterska föra en dialog för 

patientens bästa samt att all legitimerad personal bör arbeta personcentrerat för att 

komma överens om lämpliga behandlingsmetoder. 

 

För att skapa en god personcentrerad omvårdnad är det betydelsefullt att utgå ifrån 

att sjuksköterskan respekterar patientens värderingar samt ett delat beslutfattande 

bl.a. över olika behandlingsmetoder som finns att tillämpa vid depression. Här är 

det även av vikt att sjuksköterskan tar del av patientens berättelse, exempelvis om 

vilka hinder patienter har vid fysisk aktivitet. Då deltagare i studien uttryckte hinder 

i form nedstämdhet och bristande motivation bör sjuksköterskan och patienten 

tillsammans komma överens om lämplig behandlingsmetod utifrån patientens 

förutsättningar. Vården ska fånga upp patienter med depression och kunna 

tillsammans komma fram till vad som är det lämpligaste behandlingsalternativet för 

att främja ett välbefinnande (Blomqvist, 2017). Då deltagare uttryckte psykologiska 

förbättringar av fysisk aktivitet kan det vara av betydelse att sjuksköterskan 

överväger FaR till patienter med depression. Att tillämpa personcentrerad 
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omvårdnad har visat sig vara effektivt för att minska beteendemässiga och psykiska 

symtom. Det rekommenderas att använda modellen inom all hälso-och sjukvård då 

det minskar symtom och rehabiliterar den kognitiva funktionen. Den 

personcentrerade omvårdnaden ses inte enbart som en modell utan även som ett 

behandlingssätt för att främja patientens hälsa (Lee et al., 2020). Tillämpandet av 

personcentrering i praktiken resulterade i ett förbättrat hälsotillstånd med mindre 

obehag och oro och en bättre mental hälsa. Det resulterade även i en ökad 

effektivitet i vården och uppmuntrar att utgå ifrån denna modell för att förbättra 

kontinuiteten, vårdandet samt främjandet av hälsa (Stewart, 2000). Detta tydliggör 

vikten av personcentrerad omvårdnad och påverkan på patienters hälsa. Därmed bör 

denna modell tillämpas kontinuerligt inom hälso-och sjukvård för kunna främja och 

förebygga depression hos patienter. Då depression är ett folkhälsoproblem kommer 

tillämpandet av personcentrerad omvårdnad i sin tur leda till ett förbättrat mående 

i samhället. Att som sjuksköterska arbeta personcentrerat och motivera patienten 

till utövandet av fysisk aktivitet, som visat sig ge positiva effekter på depression, 

främjar sjuksköterskan folkhälsan i samhället. Genom en förbättrad folkhälsa kan 

det ge förutsättningar för goda livsvillkor, levnadsvanor samt miljöer i samhället. 

Detta skulle förhoppningsvis kunna bidra till ett välfungerat samhälle där individen 

arbetar och bidrar till samhällets utveckling.   

 

Känslan av nedstämdhet 

Depression minskar utövandet av fysisk aktivitet samt ökar stillasittandet där 

nedstämdhet och negativ självbild är bidragande faktorer. Ett fynd i litteraturstudien 

var att det inte var den fysiska sidan som hindrade deltagarna att gå upp och 

motionera däremot var det på grund av den mentala nedstämdheten. Stone & Baker 

(2017) menar på att de mentala hinder som uppstår har visat sig vara svårare att 

övervinna än de hinder som utgörs av fysiska begränsningar. Patienter upplever att 

sjukdomen och dess symtom hindrar dem från att utöva fysisk aktivitet (Baert et al., 

2015). Stone & Baker (2017) menar på att det är påfrestande att ha kunskap om den 

fysiska aktivitetens positiva påverkan på hälsan samtidigt som det inte går att utövas 

p.g.a. nedstämdhet. Därmed är det av betydelse att sjuksköterskan arbetar 
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personcentrerat för att få en förståelse för enskilda patienters hinder och svårigheter 

för att kunna motivera dem till fysisk aktivitet.   

 

Inom hälso-och sjukvård framgår prioriteringar som utgår från tre etiska 

grundprinciper. Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde 

och har samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner. Detta 

innefattar att samtliga patienter med depression har rätt till behandling 

(Socialstyrelsen, 2021). Behovs- och solidaritetsprincipen handlar om fördelning 

av resurser efter individens behov. Detta kan förknippas med personcentrerad 

omvårdnad där sjuksköterskan arbetar utefter patientens behov, förebygger olika 

sjukdomstillstånd samt hjälper till med egenvård som i detta fall kan vara att 

informera om den fysiska aktivitetens positiva påverkan samt om olika 

träningsformer. Slutligen kostnadseffektivitetsprincipen där hälso-och sjukvård 

överväger kostnaderna i relation till effekten vilket gör fysisk aktivitet som 

behandling ett bra och kostnadsfritt alternativ med en god påverkan på patientens 

depressiva tillstånd (Socialstyrelsen, 2021). Patienter som lider av depression kan 

ha nedsatt förmåga till självbestämmande därmed är det av vikt att som 

sjuksköterska ge begriplig och relevant information för att bevara patientens 

autonomi, respekt och självbestämmande (Sandman & Kjellström, 2018). Då hälso- 

och sjukvårdspersonal sätter patienten och sjukdomstillståndet i fokus diskuteras 

bästa möjliga behandlingen utifrån individens behov och övervägandet av 

behandlingens biverkningar och konsekvenser bör iakttas. Att kunna överväga 

antidepressiva läkemedel som följs av ett flertal biverkningar som konsekvens 

gentemot fysisk aktivitet med inga biverkningar tar man hänsyn till 

konsekvensetiken som handlar om de konsekvenser en handling eller en 

förutsättning får (Sandman & Kjellström, 2018).  

Att känna sig trygg och fridfull 

Fysisk aktivitet är fördelaktigt för den psykiska hälsan som omfattar sinne, kropp 

och själ. Vid utövandet av fysisk aktivitet bortglöms problem, rädslor samt ångest 

och ger i stället en ökad känsla av trygghet och fridfullhet. Det framkom i 

litteraturstudien att dans var fördelaktigt för den mentala hälsan samt att problem 

glömdes bort när deltagarna dansade. Vid ett annat tillfälle där yoga utövades ökade 
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lugnande känslor i form av trygghet och fridfullhet. Fysisk aktivitet har visat sig ge 

psykologiska fördelar i form av beteendeaktivering, social gemenskap och 

förbättrad tilltro till den egna förmågan (Socialstyrelsen, 2019). Att uppleva ett 

välmående och att vara nöjd med livet är psykiska fördelar som uppkom i samband 

med utövandet av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet var bidragande till att problemen 

försvann ur sinnet och i stället hjälpte deltagarna att fokusera bättre. Det 

framkommer även att fysisk aktivitet var till fördel då känslan av uppgivenhet 

upplevdes. Rädsla, oro och stress lindrades vid utövandet av fysisk aktivitet (Stathi 

et al., 2002).  

 

En god hälsa och välbefinnande är ett av de globala målen, mål nummer 3. Vilket 

handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 

människors välbefinnande (UNDP, 2021). Sjuksköterskan arbetar mot de globala 

målen för att kunna främja hälsa. Detta kan göras genom att sjuksköterskan 

motiverar patienter med depression till fysisk aktivitet för att lindra depressiva 

besvär. Detta kan även resultera i minskad läkemedelsanvändning och inläggning 

på vårdenhet, vilket gynnar samhällets ekonomi, klimat och hälsans hållbarhet 

(UNDP, 2021). Att arbeta för att uppnå globalt mål nummer 3 kan leda till en bättre 

hälsa, när människor är mer hälsosamma leder det till att individer uppnår sin fulla 

potential. Vilket i sin tur kan leda till en mer hållbar utveckling i samhället eftersom 

hälsa är en grund för att kunna bidra till samhällets utveckling (Regeringskansliet, 

u.å). Globalt mål nummer 8 handlar bland annat om ekonomisk tillväxt vilket hälso- 

och sjukvården även kan förebygga och bidra till (UNDP, 2021). Globalt mål 

nummer 8 handlar bland annat om ekonomisk tillväxt  (UNDP, 2021). Fysisk 

aktivitet har visat sig vara av betydelse när det gäller psykisk hälsa samt 

användandet som en behandlingsmetod vid depressiva besvär. Detta är av vikt 

eftersom det kan bidra till lägre kostnader för Sveriges hälso- och sjukvårdssystem 

när det gäller psykisk ohälsa (Skärsäter, 2019). Då depression har visat sig vara en 

stor anledning till ökad sjukskrivning kan alltså fysisk aktivitet bidra till att 

sjukskrivningen minskar och motverkar därmed kostnader som egentligen är 

förebyggbara (Socialstyrelsen, 2021). Att minska användandet av läkemedel skulle 

kunna minska kostader och därmed främja den ekonomiska tillväxten. Läkemedel 
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har en negativ påverkan på vattnet och organismer i vattenmiljön då de innehåller 

kemiska ämnen (Svenskt vatten, 2019). Genom att minska 

läkemedelsanvändningen bidrar det till det globala målet nummer 6 som handlar 

om rent vatten och sanitet för alla. Tillgång till rent vatten och sanitet är 

grundläggande för människans hälsa och utveckling (UNDP, 2021). Genom fysisk 

aktivitet kan depression minska vilket i sin tur kan leda till mindre bruk av 

antidepressiva läkemedel som har en negativ påverkan på miljön och naturen. 

  

Slutsats 
I litteraturstudien framkommer det att medelålders och äldre patienter med 

depression har haft goda upplevelser vid utövandet av fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet har visat sig ge positiva upplevelser i form av psykologiska förbättringar, 

ökad energi, förbättrat humör, avslappning, förmågan att leda bort tankarna från 

problem, minskad smärta samt stress. Mentalt välmående upplevs vid utövandet av 

fysisk aktivitet vilket även bidrar till att utveckla ett fridfullt sinne vilket vidare 

resulterar i ett lugn som ökar känslan av trygghet och fridfullhet. Trots de goda 

upplevelserna framkommer det även hinder och bristande motivation för utövandet 

av fysisk aktivitet vilket ökar stillasittandet och skulle kunna leda till ökade 

depressiva besvär. Då sjuksköterskan arbetar personcentrerat är det av vikt att 

upptäcka depressiva besvär och därmed kunna erbjuda relevant behandlingsmetod. 

Att som sjuksköterska framhålla fysisk aktivitet som behandlingsmetod hjälper 

sjuksköterskan till med att främja hälsa. Därmed underlättar sjuksköterskan för 

patienter med depression till att uppleva en bättre livskvalitet vilket i sin tur minskar 

de depressiva symptomen.   

 

Resultatet förväntas ge bredare förståelse för hur fysisk aktivitet upplevs vid 

depression av medelålders och äldre patienter. Då depression är ett tillstånd som 

förekommer världen över är det av relevans att framtida forskning riktas mot att 

ytterligare fördjupa samt undersöka patienters upplevelser vid fysisk aktivitet, där 

fokus bör läggas på medelålders och äldre patienter. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Se guiden Stöd för informationssökning i examensarbeten på sjuksköterske-
programmet på kursytan för information om hur sökschemat ska fyllas i. 

Databas: CINAHL Complete 
Datum: 2022-04-22 

Syfte: Syftet var att belysa medelålder till äldre patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid 
depression.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Äldre Aged [MH] OR 
’’Middle age*’’ [fritext] OR 
’’65 and over’’ [fritext] OR 
’’Older adult*’ [fritext] 

1 412 185  

2 - Upplevelser Perception [MH] OR 
Experience* [fritext] OR 
’’Qualitative stud*’’ [fritext]  

626 266  

3 – Fysisk aktivitet ’’Physical activity’’ [MH] OR 
’’Therapeutic exercise’’ [fritext] OR 
Exercise [fritext]  

238 092  

4 - Depression Depression [MH] OR 
’’Women’s health’’ [fritext] OR 
’’Men’s health’’ [fritext] 

211 331  

5 -  S1 AND S2 AND S3 AND S4 752  

Begränsningar Engelskspråkig; Peer-reviewed; Forskningsartikel; 
Publiceringsdatum: 20110101-20211231. 

392 7 
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Bilaga 2. Sökschema 

Se guiden Stöd för informationssökning i examensarbeten på sjuksköterske-
programmet på kursytan för information om hur sökschemat ska fyllas i. 

Databas: PubMed 
Datum: 2022-03-20 

Syfte: Syftet var att belysa medelålder till äldre patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid 
depression.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Äldre Aged [MH] OR 
Elderly [fritext]  

5 875 710  

2 - Upplevelser Perception [MH] OR 
’’Qualtitative research’’ [MH] OR 
Experience [fritext]  

1 517 321  

3 – Fysisk aktivitet Exercise [MH] OR 
’’Exercise therapy’’ [MH] OR 
’’Physical activity’’ [fritext] 

637 721  

4 - Depression Depression [MH] 139 329  

5 -  S1 AND S2 AND S3 AND S4 461  

Begränsningar Engelskspråkig; Publiceringsdatum: 20110101-
20211231. 

330 3 
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Tabell 1. Förkortningar. 
 

Delt. Deltagare/deltagarna 

Inkl. Inklusionskriterier 

Exkl. Exklusionskriterier 

Förf. Författare/författarna 

FA. Fysisk aktivitet 

Dep. Depression 

Eng. Engelska 

Tsm. Tillsammans 

Pers. 
 

Personer 

Pat. Patient/patienter 

N Antal 
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Bilaga 3. Artikelöversikt (kvalitativ) 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Searle, A., et al. 
 
Participants’ 
experiences of 
facilitated physical 
activity for the 
management of 
depression in 
primary care.  
 
England, 2014.  

Syftet var att 
utforska 
deltagarnas 
acceptans av 
och engagemang 
med förenklad 
fysisk aktivitet 
och att utforska 
deras åsikter och 
erfarenheter av 
en främjad 
fysisk aktivitet 
intervention. 

Kvalitativ studie. 
Urval: 
Ändamålsenligt/randomiserat. 
19 delt. kvinnor n=11, män 
n=8. 
Inkl: Ej angivit. 
Exkl: Ej angivit. 
Kontext: Studieplatser Bristol 
och Exeter. Intervju utfördes 
av 1 förf. hemma hos delt.  
Semistrukturerad intervju. 
Rekryterades av förf. via en 
tidigare studie. 

Intervjuguide finns. 
Intervjufrågor framgår.  
Intervjulängd 30-120 min. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Transkriptionerna återlästes och 
analyserades av 2 förf. och sedan 
diskuterades kodningar/teman. 2 
andra förf. diskuterade avvikelser 
à nya koder identifierades. 
Godkänd etisk kommitté. Ingen 
förförståelse. 

Visade delt. upplevelser: var 
mer självreflekterande och 
styrde sina tankar i ett mer 
positivt sammanhang. Delt. 
använde FA som 
hanteringsstratergi för att 
förhindra framtida 
depressiva episoder. 
Strategin användes även för 
humörsvängningar och för 
att kunna förutse 
uppkomsten av en depressiv 
episod.  
Citat framkommer.  

Tillförlitlighet: Stärks då studien 
svarar på syftet, citat framkommer och 
godkänd av etisk kommitté.  
Verifierbarhet: Stärks då metod och 
analys beskrivs, samt intervjufrågor. 
Pålitlighet: Stärks då rekrytering och 
vem som deltagit i analysen 
framkommer. Sänks då förförståelse 
saknas. 
Överförbarhet: Sänks då inkl. och 
exkl. ej framkommer samt kontext ej 
välbeskriven. 

Rogerson, M, C., et 
al. 
’’I don’t have a 
heart’’: a qualitative 
study of barriers to 
and facilitators of 
physical activity for 
people with coronary 
heart disease and 
depressive 
symptoms.  
 
Australien, 2012. 

Syftet var att 
undersöka 
barriärerna för 
och 
underlättande av 
fysisk aktivitet 
hos 
hjärtpatienter 
med depressiva 
symptom. 

Kvalitativ innehållsanalys. 
Urval: 15 delt. Kvinnor n=3, 
män n=12. 
Inkl: fått 100-125p på CDS-
skala och talade flytande 
engelska. 
Exkl: Ej angivit.  
Kontext: Deltagarnas  hem 
eller Victoria University.  
Semistrukturerad intervju. 
Rekryterades av författarna. 

Intervjuguide och intervjufrågor 
framkommer ej. Öppna frågor. 
Intervjuguide 60-90 min. 
1:a förf. intervjuade delt. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. Lästes 
och lyssnades på upprepande ggr. 
Citat sattes ihop och bildade 
teman. Peer-reviewed process 
användes under analysen för att 
öka tillförlitligheten hos 
intervjudata. Godkänd etisk 
kommitté. Ingen förförståelse. 

Delt. upplever att FA vid 
dep. har goda psykologiska 
fördelar. Ett centralt fynd 
var att upplevelsen av FA 
var ett hjälpmedel mot dep. 
som gav delt. en god 
självkänsla och en mental 
lyftning. FA upplevdes som 
en terapi för sinne och kropp 
samt en positiv förändring 
av den mentala attityden. 
Citat framkommer. 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 
svarar på syftet, citat framkommer och 
är godkänt av etisk kommitté. 
Verifierbarhet: Metod och analys 
välbeskrivet. Sänks då intervjufrågor 
saknas. 
Pålitlighet: Stärks då rekrytering och 
vem som deltagit i analysen beskrivs. 
Sänks då ingen förförståelse 
framkommer. 
Överförbarhet: Stärks då inkl. Och 
kontext är beskrivet. Sänks då exkl. ej 
framkommer.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Lee, K, A., et al.  
 
 
The experience of 
mindful yoga for 
older adults with 
depression. 
 
Kina, 2019.  
 

Att utforska 
erfarenheterna hos 
äldre vuxna med 
depression som deltar i 
en mindful yogagrupp 
för att fastställa om 
tillväggångasättet har 
potential som en 
framtida intervention 
för denne klientgrupp. 

En deskriptiv kvalitativ 
design. Urval: 
Bekvämlighetsurval. 9 delt. 
Kvinnor n=6, män n=3. 
Inkl: diagnostiserad 
depression, 65+ år, flytande i 
kantonesiska dialekten. Exkl: 
Psykossjukdom, 
självmordsrisk, drogmissbruk, 
bipolär och om man inte 
klarade av ettbenstestet. 
Kontext: Tyst rum i 
öppenvården. 
Semistruktuerade intervjuer.  
Rekrytering framkommer ej. 
 

Intervjuguide och 
intervjufrågor finns. 
Intervjulängd 34-45 min. 
Intervjuerna genomfördes 
på kantonesiska och 
transkriberades av förf. 
Intervjuerna spelades in 
och översattes till eng. av 
en tvåspråkig forskare.   
Analysprocessen 
beskrivs. 
Kategorier utformades av 
samtliga forskare som 
sedan bildade teman. 
Etiskt beprövad. 
Förförståelse beskriven. 

Delt. upplevde sig mer 
avslappnade efter övningarna 
och yogaträningen hjälpte 
dem att släppa taget och bli 
mer avslappnade. Delt. 
upplevde fridfullt sinne och 
ett lugn där de kände sig 
trygga och minskad ångest. 
Yoga resulterade i förbättrad 
sömn, livskvalitet och 
depressiva besvär bland 
äldre.  
Citat förekommer.  

Tillförlitligheten: Stärks då studien 
svarar på syftet, citat framkommer 
och är godkänt av etisk kommitté. 
Verifierbarhet: Stärks av tydlig 
beskriven metod samt analys. Även 
intervjufrågorna stärker studien. 
Pålitlighet: Stärks då det beskrivs 
vem som ingått i analysen och att 
förförståelsen beskrivs. Sänks då 
rekrytering ej framkommer. 
Överförbarhet: Stärks då inkl. och 
exkl. framkommer samt kontexten 

Hanlon, C., et al. 
 
Factors influencing 
women in physical 
acitivity programs in 
Malaysia.  
 
Malaysia, 2017 

Syftet var att 
identifiera de faktorer 
som uppmuntrar 
deltagande i fysisk 
aktivitetsprogram för 
malaysiska kvinnor.  

Kvalitativ studie.  
Urval: Framkommer ej. 37 
delt. Endast kvinnor.  
Inkl: 18+ år som deltog i de 
identifierade programmen. 
Exkl: Framkommer ej. 
Kontext: Fokusgruppsintervju. 
 
Rekryterades av författarna och 
chefer för träningsprogram. 

Intervjufrågorna beskrivs. 
Intervjulängd 24-45 min. 
Diskussionerna spelades 
in. Teman och 
teori/modell tillämpades. 
Transkripten lästes 2 ggr 
och kodade innehållet 
manuellt 2 pers. 
oberoende av varandra. 
Kategorier utvecklades. 
Etiskt beprövad. 
Förförståelse ej 
beskriven. 

Delt. berättar om de 
psykologiska fördelarna med 
att vara involverad i 
programmet. Även att 
träning är en avlastare när 
man är utmattad. FA ger en 
förbättrad allmän hälsa, 
förbättrat humör och sömn. 
Delt. upplever att de mår 
bättre i sig själva.  
Citat förekommer. 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 
svarar på syftet, citat förekommer 
och är etiskt godkänd. 
Verifierbarhet: Sänks då urval ej 
beskrivs. Stärks av välbeskriven 
analys och intervjufrågor. 
Pålitlighet: Stärks då det beskrivs 
vem som ingått i analysen och 
rekryterat deltagarna. Sänks då 
förförståelse ej beskrivs. 
Överförbarhet: Stärks av inkl. och 
kontext. Sänks av exkl. ej angiven. 
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Resultat Kvalitet 
 

Lopez-Benavente, 
Y., et al. 
Difficulties and 
motivations for 
physical exercise in 
women older than 65 
years. A qualitative 
study.  
 
Spanien, 2018. 

Syftet var att 
identifiera och förstå 
svårigheterna och 
motivationerna för 
utövande av fysisk 
träning hos kvinnor 
över 65.  

Kvalitativ studie.  
Urval: Ändamålsenligt. 15 
delt. Endast kvinnor.  
Inkl: Kvinnor, 65+, tillägnad 
tid på FA, frånvarande av 
kognitiv funktionsnedsättning 
och kontraindikation för 
aktiviteten. 
Exkl: Ej angivit. 
Kontext: 
Fokusgruppsintervju. 
Rekryterades av vårdpersonal. 
 

Intervjuguide och 
intervjufrågor 
framkommer ej. 
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades, därefter 
kodades 
meningsenheterna av fyra 
forskare. Programvara 
användes för dataanalys. 
Etiskt godkänd. 
Förförståelse ej beskriven. 

 Resultatet visade bl.a. delt. 
upplevelse av fysisk aktivitet. 
Det beskrevs att fysisk 
träning är hälsa, att må bra 
mentalt. De mentala 
fördelarna är tydliga.  
Citat förekommer.  

Tillförlitlighet: Stärks då studien 
svarar på syftet, citat förekommer 
och är etiskt godkänd. 
Verifierbarhet: Stärks då metod och 
analys är beskriven. Sänks dock av 
att inga intervjufrågor finns. 
Pålitlighet: Stärks då det nämns vem 
som varit med i analysprocessen och 
vem som rekryterade deltagarna. 
Sänks av förförståelse som ej 
beskrivs. 
Överförbarhet: Stärks av beskriven 
inkl. och kontext. Sänks pga. exkl.  

 Danielsson, L., et al. 

‘’Crawling out of the 
Cocoon’’: Patients 
experiences of a 
physical therapy 
exercise intervention 
in the treatment of 
major depression.  

Sverige, 2016.  

Syftet var att 
undersöka en fysisk 
terpeutisk 
träningsintervention 
som upplevts av 
personer med svår 
depression.  

Kvalitativ innehållsanalys.  
Urval: Iterativt. 13 delt. 
Kvinnor n=11, män n=2. 
Inkl: Diagnos depression, 
deltagande i 
träningsintervention. 
Exkl: Självmordstendenser, 
oförmåga att tala svenska. 
Kontext: Framkommer ej.  
Rekryterades av förf. 
Semistrukturerade intervjuer.  

Intervjuguide 
framkommer. 
Intervjufrågor beskrivs ej. 
Intervjuades på svenska 
av 2 förf, 29-65 min. 
Antecknade. Spelades in 
och transkriberades 
ordagrant. Alla läste datan 
och valde ut det relevanta. 
Meningsenheter à 
kodades à kategorier. 
Översattes och 
kontrollerades av 
tvåspråkig professionell 
översättare. Förförståelse 
beskrivs. Etiskt godkänd. 

Deltagarna upplevde att de 
kände sig dugliga när fysisk 
aktivitet utövas i motsats till 
att känna sig instängda i 
deras deprimerade tillstånd. 
Deltagarna upplevde att de 
kommer tillbaka till sig 
själva igen, både kropp och 
själ. Deltagarna upplevde att 
de inte var instängda i en 
bubbla när de tränade. Andra 
deltagare upplevde 
träningsinterventionen tråkig.  
 
Citat förekommer. 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 
svara på syftet, citat förekommer och 
är etiskt godkänd. 
Verifierbarhet: Stärks då metod och 
analys är välbeskrivet. Sänks pga. att 
intervjufrågor saknas.  
Pålitlighet: Stärk då förförståelse 
beskrivs samt vem som intervjuat, 
rekryterat och analyserat.  
Överförbarhet: Stärks då inkl. och 
exkl. beskrivs. Sänks då kontext ej 
framkommer.  
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Murrock, C. J., & 
Graor, H. C. 
 
Depression, social 
isolation, and the lived 
experience of dancing 
in disadvantaged 
adults. 
 
USA, 2016. 

Syftet var att beskriva 
upplevelsen av dans som 
terapi relaterat till 
depression och social 
isolering. 

Kvalitativ studie.  
Urval: Bekvämlighetsurval. 
16 delt. 
Inkl: 55+ år. 
Exkl: Ej angivit. 
Kontext: Fokusgrupper. 
Rekryterades av medutredare 
till studien. 
Semistrukturerade intervjuer.  

Intervjufrågor beskrivs. 
Intervjulängd 45-75 min. 
Delt. tilldelades 10$. 
2 ljudinspelare för att ej 
missa kommentarer. 1 förf. 
intervjuade. Svaren 
transkriberades ordagrant. 
Antecknade och 
analyserade tsm. 
Identifiera, koda, skapa 
teman, kategorisera, m.h.a. 
programvara. 
Etiskt godkänd.  
Förförståelse saknas.  

 Fysisk aktivitet gav positiva 
psykiska hälsoresultat. Delt. 
beskrev dans som ett sätt att 
få hjälp mot depressionen. 
Delt. provade på då de 
tidigare hört att träning 
hjälper mot depression. Delt. 
beskrev att de mådde bra av 
att dansa och att de ofta 
glömde sina problem när de 
dansade. Delt. kände sig 
mindre deprimerade när de 
pratade om dansupplevelse. 
Citat framkommer 

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet, är etiskt 
godkänd och citat framkommer. 
Verifierbarhet: Stärks då metod 
och analys är välbeskrivet, likaså 
intervjufrågor. 
Pålitlighet: Stärks då rekrytering 
framkommer och vem som 
analyserat data. Sänks då 
förförståelse ej finns. 
Överförbarhet: Stärks av 
beskrivet urval och inkl. Sänks 
pga. exkl.  

 Simmonds, R. L., et 
al. 
 
Patients’ perceptions 
of depression and 
coronary heart disease: 
a qualitative 
UPBEAT-UK study.  
 
England, 2013. 

Syftet var att undersöka 
PV-patienters 
uppfattningar om 
samband mellan deras 
fysiska tillstånd och 
mentala hälsa, deras 
erfarenheter av att leva 
med dep. och CHD och 
deras egen 
självhäjpsstrategier och 
attityder till nuvarande 
PV-interventioner för dep.  

Kvalitativ studie. 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
30 delt. Kvinnor n=11, män 
n=19. 
Inkl: Ej angivits. 
Exkl: Ej angivits.  
Kontext: Intervjuades i ett 
privat utrymme, hemma eller 
hos husläkaren. 
Rekryterades av förf. 

Intervjuguide användes. 
Intervjufrågor framkommer 
ej. En förf. intervjuade, som 
spelades in, transkriberades 
ordagrant och lades in i 
programvara för analys. 
Texter kodades i teman. 
Diskuterades med annan 
förf. 
Etiskt godkänd. 
Förförståelse saknas. 

Delt. upplevde att övervakad 
träning var till hjälp. Delt. 
angav även att de hade velat 
fortsätta i ett liknande 
träningsprogram. Vissa delt. 
fick ett recept för sin träning 
av läkaren för att komma åt 
träningscenter. Delt. 
upplevde att yogaövningar 
var användbara och utförde 
de när de kände sig oroliga 
eller upplevde panikkänsla. 
Citat framkommer.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet, är etiskt 
godkänd och citat framkommer. 
Verifierbarhet: Metod och 
analys är beskrivet vilket 
förstärker. Dock sänks kvaliteten 
pga. intervjufrågorna ej beskrivs. 
Pålitlighet: Stärks då rekrytering 
beskrivs samt vem som 
analyserat datan. Sänks då 
förförståelse ej finns med.  
Överförbarhet: Stärks av 
kontext. Sänks pga. ej tydliga 
inkl och exkl.  
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Searle, A., et al. 
 
Patients’ views of 
physical activity as 
treatment for 
depression – a 
qualitative study. 
 
England, 2011.  
 
 
 
 
 

Syftet var att utforska 
patienternas syn på fysisk 
aktivitet för behandling av 
depression i 
primärvårdssammanhang. 

 Urval: Ändamålsenligt, 33 
delt. Kvinnor n=19, män 
n=24. Inkl: 18-69 år, nyligen 
påbörjat med antidepressiva, 
diagnoserad med depression. 
Exkl: Pat. med psykos i 
anamnes, bipolär sjukdom, 
allvarligt alkohol- eller 
drogmissbruk och 
kontraindikationer för fysisk 
aktivitet, eller 
gravida/ammande. Kontext: 
Delt. hem, vårdcentral, 
universitet. Rekryterades av 
husläkare. 

Semistrukturerad 
intervjuguide. 
Intervjufrågor framkommer 
ej. Intervjulängd 30-120 
min, Datainsamling och 
analys pågick parallellt, 
avslutades då mättnad hade 
uppnåts. Transkriptioner 
läste om och diskuterades 
av tre av förf. Teman och 
koder identifierades och 
veriferades av två andra 
förf.  
Förförståelse saknas.  
Etiskt godkänd. 

De flesta delt. upplevde 
fysisk aktivitet som en 
acceptabel behandling för 
dep. Det förbättrade humöret 
och distraherar negativa 
tankar. Delt. uppgav att 
promenader minskade de 
depressiva besvären.  
 
Citat förekommer. 

 Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet, är etiskt 
godkänd och citat förekommer.  
Verifierbarhet: Metod och 
analys Och beskrivet vilket 
stärker. Sänks då intervjufrågor 
ej framkommer 
Pålitlighet: Stärks då rekrytering 
framkommer samt vem som 
analyserat data. Sänks då 
förförståelse ej beskrivs.  
Överförbarhet: Stärks av 
tydliga inkl. och exkl. samt 
kontext.   

Rath, L. L., et al.  
 
Perceptions o folder 
women with cancer 
participating: a mixed 
methods pilot study. 
 
USA, 2017 

Syftet var att testa 
effekterna av 8 veckors 
resisitiv, aerob träning 
och balansträning på 
funktionstester, trötthet 
och livskvalitet. Samt att 
undersöka hur 
träningsprogrammet 
påverkade aktiviteter i det 
dagliga livet bland 
kvinnor över 55 år med 
historia av cancer.  

Mixad studie. 
Urval: bekvämlighetsurval, 
17 delt. Endast kvinnor. 
Inkl: kvinna, 55+ år, cancer i 
bakgrunden och fått 
läkarremiss.  
Exkl: Ej angivit. 
Kontext: delt. hem eller 
ömsesidig bestämd plats. 
Förf. rekryterade delt.  

Intervjuguide finns.  
Några intervjufrågor 
beskrivs. Kvalitativa 
metoden består av 
intervjuer som spelades in 
och transkiberades för 
dataanalys som bestod av 2 
steg: analys under 
insamling och analys efter 
intervjuer. Kategorier 
utformades. 
Ingen förförståelse. 
Etiskt godkänd.  

Nästan alla delt, rapporterade 
att träning och fysisk 
aktivitet var fördelaktit. Delt. 
berättade om de 
psykologiska fördelarna som 
upplevdes av att delta i 
träningsprogrammet, såsom 
humörförändringar, 
attitydförändringar och ökat 
självförtroende.  
 
Citat framkommer.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet, citat 
förekommer och är etiskt 
godkänd.  
Verifierbarhet: Metod, analys 
och intervjuguide är beskrivet 
vilket stärker. Sänks pga. inga 
beskrivna intervjufrågor.  
Pålitlighet: Stärks då 
rekryteringen och 
analysprocessen beskrivs. Sänks 
pga. ingen förförståelse.  
Överförbarhet: Stärks av 
tydliga inkl. och urval. Sänks 
pga. inga beskrivna exkl.  



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 


