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Sammanfattning 
Bakgrund: Egentlig depression är en folksjukdom som ökar och medför symtom 

såsom nedstämdhet, orkeslöshet och somatiska besvär. Fysisk aktivitet är en 

omvårdnadsåtgärd och kan förskrivas på recept. Regelbunden fysisk aktivitet 

lindrar symtom samt förebygger återinsjuknande i egentlig depression. 

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar, det är en läkemedelsgrupp som 

generar biverkningar. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av 

fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig depression. Metod: En allmän 

litteraturstudie som baserats på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod och 

3 artiklar med mixad metod. Systematisk sökning av artiklar gjordes i 

databaserna: Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. Artiklarna genomgick 

kvalitetsgranskning via HKRs granskningsmall för kvalitativa artiklar, och 

analyserats med hjälp av Fribergs (2017) textanalysmodell. Resultat: Patienters 

upplevelser av fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig depression delades in i tre 

huvudkategorier: Upplevelser som främjar fysisk aktivitet, Upplevelser som 

hindrar fysisk aktivitet och Förutsättningar för fysisk aktivitet med nio tillhörande 

subkategorier. Diskussion: Metoddiskussionen har utgått från Shentons (2004) 

fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgick från tre fynd och 

diskuterades utifrån McCormack och McCance (2016) omvårdnadsmodell samt 

utifrån ett etiskt och samhällsperspektiv. Slutsats: Åtgärden fysisk aktivitet 

lindrar symtom och verkar förebyggande för återinsjuknande i egentlig depression 

samt behöver individanpassas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  
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Abstract 

Background: Depression is a common disease that increases in society and 

causes symptoms such as despondency, fatigue and somatic problems. Physical 

activity is a nursing intervention and can be prescribed. Regular physical activity 

relieves symptoms and prevents recurrence of depression. Prescribing of 

antidepressant medication is increasing, it´s a group of medication that generate 

side effects. Aim: The aim of the study was to describe patients experiences of 

physical activity during depression. Method: A general literature study based on 

11 scientific articles with a qualitative method and 3 articles with a mixed method. 

Systematic search for the articles was performed in the nursing-based databases: 

Cinahl Complete, PubMed and PsycINFO. The articles have been quality 

reviewed via HKR's review template for qualitative articles, and have been 

analyzed using Friberg's (2017) text analysis model. Results: Patients' 

experiences of physical activity during depression were divided into three main 

categories: Experiences that encourage the physical activity, Experiences that 

obstruct the physical activity and Prerequisites for physical activity with nine 

associated subcategories. Discussion: The method discussion has been based on 

Shenton's (2004) four concepts of credibility and these three findings were 

discussed based on McCormack and McCance's (2016) nursing model and from 

an ethical and societal perspective. Conclusion: The nursing intervention physical 

activity relieves symptoms and prevents recurrence of depression and needs to be 

individually adapted based on a person-centered approach. 
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Inledning  

Egentlig depression är en global folksjukdom där uppskattningsvis 280 miljoner 

människor är drabbade i alla åldrar (Global Health Data Exchange, 2019). 

Sjukdomen kan framkalla nedstämdhet, sömnsvårigheter, aptitförändring, känslor 

av skam eller tankar på döden och suicid. Egentlig depression vid tidig debut 

utgör en risk för återfall på 60–70% vilket kan ge långvarigt lidande som påverkar 

individens funktionsförmåga och livskvalité. En konsekvens av detta är att 

förskrivning av antidepressiva läkemedel eskalerat i syfte att lindra symtom 

(Socialstyrelsen, 2019). Säker läkemedelshantering är en omvårdnadsaspekt som 

sjuksköterskan utför dagligen, där stor noggrannhet och uppföljningar är av vikt 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Utöver läkemedelsbehandling bör 

psykoterapi och/eller fysisk aktivitet rekommenderas med hälsofrämjande 

intention. Fysisk aktivitet som åtgärd kan ge en främjande effekt på egentlig 

depression (Socialstyrelsen, 2021). Därför är det väsentligt att belysa hur individer 

med egentlig depression upplever fysisk aktivitet som en betydande 

omvårdnadsåtgärd.  

Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett omtalat begrepp i dagens samhälle. Allt fler människor 

uttrycker psykisk ohälsa, dock kan innebörden av begreppet gå förlorat till följd 

av okunskap. Enligt Folkhälsomyndigheten (2021a) är psykisk hälsa ett 

paraplybegrepp som innefattar psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska 

besvär och psykiatriska tillstånd. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar 

psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje människa kan 

förverkliga sina egna möjligheter, klara av påfrestningar, arbeta och bidra till 

samhället. Psykisk hälsa är inte detsamma som frånvaro av psykisk sjukdom 

(WHO, 2018). Främjande av psykisk hälsa och välbefinnande ingår i Förenta 

nationernas (2021) globala mål i Agenda 2030. Mål nummer tre innebär en 

grundläggande god hälsa för alla människor inom alla åldrar. God hälsa ger 
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människor möjlighet att uppnå full potential och därmed vara bidragande till 

samhällets utveckling. 

Psykisk ohälsa innefattar tillstånd med olika svårighetsgrader och varaktighet, 

likaså finns psykiska besvär, syndrom och sjukdomar under begreppet. Besvär kan 

uttrycka sig kroppsligt eller psykiskt i övergående perioder. Besvären är inte 

tillräckligt komplexa för att uppfylla psykiatrisk diagnos. Däremot finns tillstånd 

som innebär en fastställ psykiatrisk diagnos, där flertalet symtom ska förekomma 

såsom nedsatt funktionsförmåga under en längre sammanhängande tid. 

Psykiatriska tillstånd delas vidare in i psykiska syndrom och sjukdomar, vilket 

kan framträda under livets gång. Symtom, duration och inverkan fastställer 

därefter psykiskt syndrom eller sjukdom. Det kan var bipolär sjukdom, schizofreni 

eller diagnosen egentlig depression (Folkhälsomyndigheten, 2021a).      

Egentlig depression 

Egentlig depression är enligt WHO (2012) den enskilt högst rankade sjukdomen 

med störst bidragande faktor till global folksjukdom. Egentlig depression 

identifieras av en längre period av orkeslöshet, nedstämdhet, minskad glädje och 

lust. Andra symtom som kan erfaras är låg självkänsla, somatiska besvär, 

irritation, ångest och koncentrationssvårigheter (Skärsäter & Ali, 2019). Vid 

egentlig depression kan den psykiska förmågan bli kraftigt nedsatt och påverka 

det dagliga livet och individens känsla av delaktighet i olika livsområden. Detta 

kan ha negativ påverkan på social gemenskap, arbete, utbildning och 

sysselsättning vilket leder till nedsatt livskvalité och funktion (Skärsäter, 2019). 

Egentlig depression delas in i tre nivåer, lindrig, medelsvår och svår 

(Socialstyrelsen, 2021). Återinsjuknande i egentlig depression efter en första 

depressionsperiod är vanligt och vid ärftlig komponent är risken desto högre 

(Weissman et al., 2005). En modell som påvisar detta är stress-sårbarhetsmodellen 

som konstruerades av Zubin och Spring (1977) där samband mellan faktorer 

såsom genetiska arv, personlighetsdrag, miljö och sociala nätverk utmärktes. 

Dessa komponenter påverkar oss och kan göra oss sårbara för egentlig depression 

(Zubin & Spring 1977). Genom att se människan som en helhet där kropp och själ 

påverkas av upplevelser, känsla av sammanhang och meningsfullhet appliceras ett 
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holistiskt perspektiv (Willman, 2019). Detta perspektiv bör tillämpas av 

sjuksköterskan vid insättning av åtgärder för egentlig depression. 

Kärnkompetensen fastställer sjuksköterskans ansvar att identifiera 

omvårdnadsbehov för att tillämpa adekvata åtgärder (Skärsäter, 2019; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Åtgärder vid egentlig depression 

Generella omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan tillämpa vid egentlig 

depression är enligt Skärsäter (2019) stödjande samtal, som riktar sig 

personcentrerat och till aktuella problem. Omvårdnadsåtgärder kan vara 

strukturhöjande insatser inom vardagen, exempelvis gällande sömnrutiner och 

fysisk aktivitet, att uppmuntra till fortsatt arbete i anpassad takt med måendet samt 

att vara stödjande till aktiviteter som främjar individens livskvalité. Andra 

omvårdnadsåtgärder kan vara att identifiera miljöer och situationer som utlöser 

depressiva skov och arbeta runt dessa situationer (Skärsäter, 2019). 

Det är nivån (lindrig, medelsvår och svår) som är avgörande för vilken åtgärd som 

anses vara mest lämplig. Vid medelsvår till svår egentlig depression finns 

alternativet ECT-behandling. Vid lindrig till medelsvår nivå är Socialstyrelsens 

(2021) generella riktlinjer att behandla egentlig depression med psykologisk 

behandling som KBT, IPT eller korttids-PDT samt antidepressiva läkemedel 

såsom SSRI, SNRI. Socialstyrelsens (2021) riktlinjer fortsätter med fysisk 

aktivitet som en alternativ åtgärd vid nivån lindrig till medelsvår egentlig 

depression. Fysisk aktivitet i allmän rekommenderad dos är en åtgärd som bör 

erbjudas till individer med diagnostiserad egentlig depression oavsett nivå 

(Martinsen et. al, 2016; WHO, 2020). Fysisk aktivitet förskrivs på recept (FaR) 

inom hälso- och sjukvården för att förebygga och behandla sjukdom såsom 

egentlig depression. Legitimerad och utbildad sjukvårdspersonal ordinerar FaR 

och utgår från fem grundkomponenter: personcentrerat samtal, individuell 

skriftlig ordination, uppföljning, handboken FYSS och samverkan med 

aktivitetsarrangörer. Tillvägagångssättet bör utgå ifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt där individanpassad fysisk aktivitet appliceras 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). En samtalsmetod som kan appliceras i behandling 
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och rådgivning är motiverande samtal (MI) som underlättar i en 

förändringsprocess. Fyra vägledande principer som ligger till grund för MI är: 1. 

att motstå rättningsreflexen, 2. att förstå och utforska individens egen motivation, 

3. att lyssna med empati, och 4. att få individen att känna egen makt över sitt liv. 

Metoden används idag av hälso- och sjukvård samt andra instanser för att ge 

rådgivning och behandling gällande livsstilsrelaterade faktorer såsom fysisk 

aktivitet. Syftet med MI är att främja motivation och beteendeförändring över 

olika stadier. Det är först när individen börjar ifrågasätta sin brist eller 

överkonsumtion som ambivalensen framträder. Ambivalensen är den nödvändiga 

faktorn för att framkalla en förändring hos individen. MI samtal använder och 

undersöker ambivalensen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt (Rollnick et 

al., 2009; Socialstyrelsen, 2019).  

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet definieras fysiologiskt som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den vi har vid vila och innefattar bland annat 

trädgårdsarbete, cykling, simning och vardagliga aktiviteter (Mattsson et al., 

2016). WHOs (2020) allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet för all 

befolkningen över 18 år är enligt följande: minst 150–300 minuters fysisk 

aktivitet per vecka med måttlig intensitet, alternativt 75–100 minuters högintensiv 

aktivitet. Denna aktivitet bör vara av aerob karaktär och sträcka sig över tre dagar 

i veckan (WHO, 2020). Syftet med de aktuella rekommendationerna är primärt att 

främja hälsa (YFA, 2021). Effekten av regelbunden fysisk aktivitet har visats 

förebyggande inom fysisk såväl som psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 

2021b). Enligt Mattsson et al. (2016) föreligger det ett generellt samband mellan 

mängden fysisk aktivitet och graden effekt på hälsan, dos–respons-sambandet. 

Vilket innebär att dosen fysisk aktivitet påverkar graden av effekt, det vill säga ju 

högre dos desto större positiv effekt på hälsan (Mattsson et al., 2016).  

Problematisering  

Egentlig depression fortsätter att öka globalt och i det svenska samhället 

(Skärsäter, 2019). Egentlig depression beskrivs ofta av individer som en förlust av 
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glädje och sammanhang i vardagen (Skärsäter & Ali, 2019). Förskrivningen av 

antidepressiva läkemedel ökar och det är inom primärvården som 65% förskrivs 

(Skärsäter, 2019; Socialstyrelsen, 2019). Läkemedelsverket (2016) anger att 

medicinering som sker passivt det vill säga utan uppföljning och utvärdering 

riskerar att bidra med mindre effekt och fler biverkningar. Vanligt förekommande 

biverkningar vid antidepressiva läkemedel är illamående, diarré, huvudvärk, oro 

och insomnia (Skärsäter, 2019; Spigset, 2020). Sjuksköterskan kan här 

rekommendera åtgärder såsom fysiska och sociala aktiviteter för att reducera 

depressiva symtom (Skärsäter & Wiklund Gustin, 2019). Fysisk aktivitet 

genererar i sig inte biverkningar likt läkemedel och är därför en åtgärd som bör 

rekommenderas enskilt eller som komplement till annan behandling. Genom att 

införa WHOs (2020) allmänna riktlinjer för fysisk aktivitet som åtgärd bör hälsan 

influeras i positiv riktning med en ökad livskvalité (Mammen et al., 2013). 

Studien kommer att beskriva patienters upplevelse av fysisk aktivitet vid egentlig 

depression för att öka kunskapen hos sjuksköterskor kring den alternativa 

åtgärden.   

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet som åtgärd vid 

egentlig depression.   

Metod 

Design 

Studien utformades som en litteraturstudie vilket innebär en allmän översikt över 

befintlig forskning inom relevant område, resultatet sammanfattas och belyser valt 

ämne (Friberg, 2017). Studien innefattar 11 artiklar med kvalitativ metod som har 

sitt ursprung i den holistiska traditionen samt 3 artiklar med mixad metod. 

Kvalitativ metod avser att studera deltagarnas levda erfarenheter av ett fenomen 

(Marshall & Rossman, 2016). Det finns ingen absolut sanning eller fel i en 

upplevd erfarenhet. Metoden lämpar sig när forskare söker förståelse eller 
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innebörden av en eller flera upplevelser. Djupare intervjuer och individuella 

beskrivningar av upplevelser är datainsamlingsmetoden som används för att skapa 

analyser och tolkningar (Henricson & Billhult, 2017). 

Sökvägar och urval  

Inledningsvis utsågs nyckelbegrepp som utgick från syftet. Begreppen som utsågs 

var patient, upplevelse, fysisk aktivitet, och egentlig depression, som är relevanta 

för valt ämne. En inledande pilotsökning genomfördes för att översiktligt 

kontrollera tillgängligheten av studier som matchade syftet. Pilotsökningen var 

den som blev grunden för sökarbetet, efter sökningen genomförts skiftade 

inriktningen till en systematisk sökning (Östlundh, 2017). Svensk MeSH är en 

databas vars funktion är att konvertera svenska sökord till engelska termer, för att 

korrekt kunna söka i databaser samt ett hjälpmedel för att finna synonymer för 

vidare sökning i fritext, se bilaga 1. Den databas som användes vid pilotsökningen 

var Cinahl Complete där litteratur från 5400 olika tidskrifter inom omvårdnad, 

fysioterapi och arbetsterapi kan lokaliseras (Karlsson, 2017). Vid slutlig 

artikelsökning användes ytterligare två databaser, PubMed samt PsycINFO som 

inriktar sig på medicin, omvårdnad, beteendevetenskap samt psykologi (Karlsson, 

2017). Ämnesord är en beteckning som beskriver innehållet i artikeln (Karlsson, 

2017). Vid översättningen blev ämnesorden i Cinahl Complete, Qualitative 

studies, Exercise, Physical activity, Patient, Patient Attitudes och Depression. I 

PubMed benämns ämnesorden för MeSH-termer (Medical subject Headings) där 

sökningen blev enligt följande, Qualitative Research, Exercise, Patient, 

Depression, och Depressive disorder. Likvärdiga tesaurus söktes fram och 

tillämpades i PsycINFO (Östlundh, 2017) däremot utan ämnesordet Patient. I 

sökningarna användes fritextsökning som är en utökad sökning som ger ett 

bredare resultat (Karlsson, 2017). Frassökning och trunkering användes vid 

fritextsökning för att expandera sökningen ytterligare. Frassökning innebär att 

citationstecken används för att hålla ihop ett begrepp och inte ändra ordens 

ordning. Trunkering syftar på att ord med samma rot kan genomsökas samtidigt 

som ändelsen på ordet kan variera (Karlsson, 2017). Booleska operatorer är en 

funktion där sökningsorden läggs ihop av termerna AND, OR, och NOT för att 
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vidga, specificera eller avgränsa sökningen (Karlsson, 2017). Denna studie 

använde termerna AND och OR för att specificera samt expandera och öka 

sensitiviteten i sökningarna, se bilaga 1. Därtill gjordes ytterligare avgränsningar 

med tillvalen engelskspråkig, peer-review, forskningsartikel, och publikations år 

på 2010–2022. I PsycINFO användes även avgränsningarna Interview, Qualitative 

Study, Adulthood (18 years & older) för att öka antalet relevanta sökträffar. Peer-

review och forskningsartikel som avgränsning fanns inte via PubMed och kunde 

därav inte appliceras. Inklusionskriterierna var vuxna >18 år, med diagnostiserad 

egentlig depression och utgivningsår 2010–2022. Inklusionskriterier innefattar de 

kriterier som studiens urval grundar sig i, därefter utses exklusionskriterier för att 

utesluta artiklar som inte var relevanta för studien. Dessa kriterier används för att 

bedöma artiklarnas kvalitet och relevans (Friberg, 2017). Exklusionskriterier som 

applicerades var, gravida samt egentlig depression i kombination med annan 

somatisk diagnos. Utifrån enskilda databasers resultat lästes titlar i första hand, 

titlar som innehöll fel metod samt somatisk sjukdom och därav inte passade in på 

syftet uteslöts. Sökningen i PsycINFO gav 1,113 sökträffar, Cinahl Complete gav 

120 sökträffar och Pubmed resulterade i 325 sökträffar som därefter 

metodologiskt granskades av en författare via titeln som beskrivs ovan. Därefter 

lästes abstrakt på de relevanta artiklarna med en passande titel för att vidare 

inkluderas i studien. Artiklar som inkluderas i slutresultatet lästes i sin helhet av 

båda författarna. En manuell sökning gjordes via Högskolan Kristianstads 

bibliotek och via granskning av utvalda artiklars referenser. Artiklarna som valdes 

ut via respektive databas resulterade i 19 stycken. Utifrån den manuella sökningen 

återfanns 4 stycken artiklar. Ett första urval gjordes gemensamt mellan författarna 

efter medgivande av tankar och åsikter. Artiklar som inte svarade på syftet föll 

bort, slutligt resultat blev (n=14). 

Granskning och analys 

Artiklarna granskades genom Högskolan Kristianstad granskningsmall för 

kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016) som stöd för att säkerställa god kvalitet 

och relevans för valt ämne. Artiklarna var av övervägande kvalitativ metod, 3 

stycken med mixad metod, varav endast det kvalitativa resultatet presenterades i 
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denna studie, se bilaga 2. Valda artiklar analyserades enligt Fribergs (2017) 

textanalysmodell som en del av studiens process. Denna textanalys erhåller fem 

steg. Steg 1. författarna läste artiklarna var för sig vid upprepade tillfällen för att 

få en övergripande känsla och uppfattning. Steg 2. artiklarnas resultat genomgick 

en noggrann avläsning och relevanta fynd valdes ut. Studiens syfte låg i fokus 

genom bearbetningen av artiklarna för att säkerställa att det besvarades. Steg 3. en 

överblick sammanställdes i en tabell av utvalda fynd i ett Word dokument 

gemensamt av författarna. Steg 4. likheter och skillnader utsågs mellan artiklarna 

med hjälp av färgmarkeringar. Utifrån det framkom huvudkategorier med 

tillhörande subkategorier via diskussion mellan författarna. Steg 5. utifrån 

materialet sammanställdes nya fynd till ett nytt resultat som presenteras i denna 

studie oberoende av författarnas förförståelse (Friberg, 2017).  

Etiska överväganden 

Forskningsetiska övervägande lyftes fram för att bistå alla livsformer och försvara 

mänskliga rättigheter och värderingar samt utesluta risken för att människor 

utnyttjas obefogat (Kjellström, 2017). Studier genomgår granskning utifrån det 

fyra etiska överväganden som forskningen bygger på. De är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Information om 

forskningens syfte måste framgå, självbestämmandet om att medverka likaså, 

största möjliga konfidentialitet gällande personuppgifter samt att insamlade 

uppgifter endas får användas till forskningens avsedda verkan (Vetenskapsrådet, 

2002). 

En etisk aspekt som författarna redovisar är en förförståelse, detta skapar en 

medvetenhet om tidigare erfarenheter, upplevelser, kunskaper och fördomar för att 

resultatet inte ska ha blivit influerat av författarnas förförståelse (Priebe & 

Landström, 2017). Övervägande som utfördes i studien var att undersöka om de 

utvalda artiklarna hade informerat samtycke, detta förespråkar etisk respekt, 

integritet samt autonomi hos respektive deltagare (Sandman & Kjellström, 2018). 

Enligt Etikprövningslagen (2003:460) kan enbart forskning utföras med respekt 

till de mänskliga rättigheterna med hänsyn till människovärde (2003:460). Därav 
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har övervägandet av godkännande via etikprövningsnämnden i respektive land 

som artiklarna representerat tillika gjorts i denna studie. Konfidentialitet handlar 

om att värna personliga och känsliga uppgifter från obehöriga, för att minska 

risken till identifiering av forskningsdeltagarna (Kjellström, 2017). 

Konfidentialitet bland deltagarna till respektive artikel har likaså övervägts. Vårt 

etiska motiv för denna studie var att beskriva patienters upplevelser av fysisk 

aktivitet med egentlig depression för att på så sätt öka lärdomen inom detta 

område. Genom den ökade kunskapen av fysisk aktivitet som åtgärd kan symtom 

lindras samt återinsjuknande förebyggas vid egentlig depression. 

Förförståelse 

Förförståelsen var att fysisk aktivitet gynnar välmående fysiskt såväl som psykiskt 

vid egentlig depression. Vid kontinuerlig fysisk aktivitet känner sig individen 

alert, tillfreds och avslappnad. Upplever även en ökad koncentrationsförmåga och 

bättre sömnrutiner. Generellt sett är fysisk aktivitet förebyggande vid egentlig 

depression, och kan därav minska symtom. I dagens samhälle ställs vi under 

mycket press och stress vilket ökar vår sårbarhet för att bli drabbade av egentlig 

depression.  

Resultat 

Resultatet baseras på 11 kvalitativa studier samt 3 studier med mixad metod. 

Endast den kvalitativa delen presenteras av det fynd med mixad metod. Studierna 

utfördes i Kanada (n=2), Sverige (n=1), Australien (n=3), England (n=6) och 

Irland (n=2). Deltagarna var mellan 18–69 år varav 233 kvinnor och 106 män. 

Denna studie innefattar upplevelsen av fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig 

depression. Upplevelser som främjade fysisk aktivitet var ökat välbefinnande, 

social anknytning, professionellt stöd och kroppsliga upplevelser såsom ökad 

energi och bättre sömn. Likaså presenteras Upplevelser som hindrar fysisk 

aktivitet såsom bristande motivation, låg självkänsla och begränsningar påvisas. 

Förutsättningarna för fysisk aktivitet påverkade deltagares upplevelse då den 

individuella synen samt svårighetsgraden vid egentlig depression influerade fysisk 
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aktivitet som en åtgärd. Däremot upplevdes tekniska hjälpmedel öka motivationen 

och förbättra målsättningen. Resultatet identifierade 3 huvudkategorier med 9 

tillhörande subkategorier, se figur 1. 

 

 

Figur 1: Resultatets huvudkategorier och subkategorier som påvisar patienters 

upplevelser av fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig depression. 

Upplevelser som främjar fysisk aktivitet 

Ett centralt fynd var upplevelser som främjade fysisk aktivitet i samband med 

egentlig depression. Främjad hälsa, ökad självkänsla och meningsfullhet var bland 

upplevelserna. Det framkom att fysisk aktivitet gav en känsla av social anknytning 

och ökade den sociala interaktionen. Professionellt stöd upplevdes öka 



 

 16 (51) 

 

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

motivationen och den kroppsliga upplevelsen ansågs främja måendet i en positiv 

bemärkning såsom ökad energi. Subkategorier som utvecklades var Ökat 

välbefinnande, Social anknytning, Trygghet i form av professionellt stöd och 

Kroppsliga upplevelser.  

Ökat välbefinnande  

Somliga deltagare med egentlig depression upplevde en ökad självkänsla som ett 

resultat av fysisk aktivitet (Danielsson et al., 2016; O'Toole et al., 2018; Pickett et 

al., 2017; Searle et al., 2011). Upplevelsen av den generella må-bra känslan och 

förbättrat humör framkom (O'Toole et al., 2018; Pickett et al., 2017; Sinnott et al., 

2013). Humöret påverkas i samband med aktivitetsnivån, där aktiva perioder 

bidrog till ett bättre mående och vice versa (Azar et al., 2010). Deltagare beskrev 

att en ökad självkänsla och ett förbättrat självförtroende leder till ytterligare 

positiva handlingar i livet (Pickett et al., 2017; Searle et al., 2011; Sinnott et al., 

2013). Den dagliga rutinen upplevdes mer acceptabel tack vare den fysiska 

aktiviteten (O'Toole et al., 2018). Fysisk aktivitet gav en ökad självbild och kunde 

hjälpa deltagare hitta tillbaka till sin ursprungs identitet (Danielsson et al., 2016). 

Engagemanget i fysisk aktivitet gav en upplevelse av att vara produktiv, en känsla 

av nöjsamhet och meningsfullhet (Danielsson et al., 2016; deJonge et al., 2020). 

Speciellt framkom främjande upplevelser när den fysiska aktiviteten var 

individanpassad (Machaczek et al., 2021; Pickett et al., 2017). Fysisk aktivitet 

upplevdes vara en transformativ process som ökade psykisk mående och fysisk 

kapacitet i positiv bemärkning (Khalil et al., 2012; Pickett et al., 2017). 

Social anknytning 

Ett antal studier fann att fysisk aktivitet hjälpte övervinna isolering och ökade 

initiativet till social interaktion (Danielsson et al., 2016; Machaczek et al., 2021; 

Pickett et al., 2017; Searle et al., 2011; Sinnott et al., 2013). Vänner och familj 

upplevdes som en stödjande faktor, de gav en upplevelse av uppmuntran, 

motivation och stolthet (Azar et al., 2010; Danielsson et al., 2016; deJonge, et al., 

2020; Pickett et al., 2017). I studien Machaczek et al. (2021) uppvisades att trots 

upplevd rädsla för gruppbaserad aktivitet skapades sociala anknytningar och gav 
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en stark känsla av plikt och ansvar gentemot de andra, detta stärkte det egna 

engagemanget. Det framkom även i studien av Khalil et al. (2012) och Sinnott et 

al. (2013) att upplevelsen av att träna i grupp var främjande, det gav en känsla av 

trygghet, var stödjande och uppmuntrande. Fysisk aktivitet med andra som delade 

diagnosen var något som uppskattades (Danielsson et al., 2016). Enligt Azar et al. 

(2010) drevs deltagare av synen och närvaron av fysisk aktivitet i sig självt medan 

i Machaczek et al. (2021) ansågs den sociala interaktionen vara det som gav 

motivation, meningsfullhet och värde i den fysiska aktiviteten. 

Trygghet i form av professionellt stöd 

En pålitlig kontaktperson såsom en personlig tränare genererade en upplevelse 

som var stödjande och hjälpsam (Machaczek et al., 2021; Searle et al., 2013; 

Sinnott et al., 2013). Detta påvisar även Danielsson et al. (2016) där deltagare 

upplevde att allians med fysioterapeut eller dylik profession var av vikt. Det gav 

en känsla av ansvar och hjälpte initiera och underhålla fysisk aktivitet (Machaczek 

et al., 2021; Searle et al., 2013). En stödjande yrkesprofessionell som sätter upp 

ett balanserat träningsschema, ökar motivationen, är uppmärksam och föreslår 

strategier upplevdes positivt (Danielsson et al., 2016). Individuella 

tillvägagångssätt och utformning av träningsupplägg upplevde en del mer 

främjande än gruppverksamhet (Sinnott et al., 2013). I studien Searle et al. (2013) 

upplevde deltagare att telefonsamtal från tränare främjade motivation och gav 

uppmaning till självreflektion. Goda råd av tränare gynnade upplevelsen av 

engagemang och gav en känsla av delaktighet (Searle et al., 2013). Att ha en tid 

inbokad upplevdes underlätta för deltagare med egentlig depression dock var det 

betydande att inte bli klandrad vid avbokning (Danielsson et al., 2016). Fysisk 

aktivitet behövdes upplevas som en främjande aktivitet där positiv uppmuntran 

och gott bemötande var av betydelse (Sinnott et al., 2013).    

Kroppsliga upplevelser  

Deltagare upplevde ökad cirkulation samt en ökning av humörhöjande hormoner 

(Searle et al., 2011; Taylor et al., 2021). Upplevelser som beskrevs var en 

förändring av ökad uppmärksamhet, rörlighet och energi (Danielsson et al., 2016; 
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O'Toole et al., 2018). Sömnrytmen, kosthållningen samt kroppsvikten upplevdes 

förändrad i en positiv riktning (Searle et al., 2011). I studien Azar et al. (2010) 

och Sinnott et al. (2013) upplevde kvinnor kroppsvikten som en motiverande 

faktor till att fortsätta vara fysiskt aktiva. Komplimanger gällande figur och vikt 

ansågs upplyftande (Azar et al., 2010; Sinnott et al., 2013). En del män upplevde 

ökad kroppsmassa och förändrad kroppsform som positivt och ökade självkänslan 

(O'Toole et al., 2018). Upplevelsen av fysiska såväl som psykiska resultat 

nämndes som motiverande fördelar (Azar et al., 2010). Fysisk aktivitet upplevdes 

generera en större medvetenhet om vad som utlöste deras egentliga depression då 

en förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och depression 

uppmärksammades (Searle et al., 2013). Upplevelsen av att känna sig friskare 

uppkom efter att fysisk aktivitet genomförts. Det framkom även en upplevelse av 

minskat användande av droger i relation till ökad fysisk aktivitet (O'Toole et al., 

2018). Fysisk aktivitet identifierades i Sinnott et al. (2013) som att ha en 

förebyggande såväl terapeutisk upplevelse till det psykiska välbefinnandet.  

Fysisk aktivitet upplevdes som en hanteringsstrategi i sin diagnos, det upplevdes 

lindra symtom samt verkar förebyggande för återinsjuknande (O'Toole et al., 

2018; Pickett et al., 2017; Searle et al., 2013; Taylor, et al., 2021). Fysisk aktivitet 

upplevdes distrahera från negativa tankar, gav en känsla av prestation, kontroll 

och att vara i nuet (Pickett et al., 2017; Searle et al., 2011).  

Upplevelser som hindrar fysisk aktivitet 

Det framkom upplevelser av hindrande karaktär relaterat till fysisk aktivitet vid 

egentlig depression. Hinder som uttrycks genomgående till att inte vara fysiskt 

aktiv är brist på motivation, självkänsla, ork, tid och prioritering. Upplevelser i 

relation till diagnosen var att de fastnat i ett tunnelseende oförmögna att se 

möjligheter. Upplevelser om bristande ekonomi och begränsade resurser beskrevs. 

Subkategorier som framkom var Bristande självkänsla och motivation, Upplevda 

svårigheter i relation till diagnos och Bristande tillgångar.  
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Bristande självkänsla och motivation 

Hindrande aspekter såsom undvikande beteende relaterat till dålig självkänsla och 

självförtroende angavs av deltagare oavsett tidigare nivå av fysisk aktivitet, den 

fysiska aktiviteten upplevdes inte tillfredsställande (Pickett et al., 2017; Searle et 

al., 2011). Upplevd oro över kroppsuppfattning, självmedvetenhet, bristande ork 

(Machaczek et al., 2021) och låg självständighet (Azar et al., 2010) uppgavs. 

Initiala känslor av obehag och rädsla uppfattades till en början i en ny miljö 

(deJonge, et al., 2020; Pickett et al., 2017). I Danielsson et al. (2016) framkom en 

besvikelse över att fysisk aktivitet inte gav upphov till den euforiska förnimmelser 

deltagare hade förväntat sig. Träning för sitt eget bästa var inte ett tillräckligt syfte 

och upplevdes som en barriär för att fortsätta vara aktiv (Danielsson et al., 2016). 

Fysisk aktivitet upplevdes som trist och påminde om skolgymnastiken deltagare 

blev tvingade till som barn (Danielsson et al., 2016; Pickett et al., 2017). I studien 

Azar et al. (2010) uppvisade deltagare att deras nuvarande ointresse för fysisk 

aktivitet låg i grund i barndomen där fysisk aktivitet inte uppmuntrats under 

uppväxten av familj och vänner. De tenderar i nutid att undvika situationer som 

involverade fysisk aktivitet på grund av bristande uppmuntran att delta eller 

bristande självförtroende. Fysisk aktivitet framkallade obehagskänslor och 

genererade en upplevelse av att inte passa in. Upplevdes ingen förbättring 

avslutades deras fysiska aktivitet (Pickett et al., 2017). Negativ syn på fysisk 

aktivitet var bidragande till en begränsad individuell förmåga (Machaczek et al., 

2021). Bristande motivation, medgiven lathet, ursäkter, stress, brist på tid och låg 

prioritering uppgavs som bakomliggande hinder för att undgå utföra fysisk 

aktivitet (Azar et al., 2010). Dålig motivation återkom i Sinnott et al. (2013) som 

ett betydande hinder då bristande intresse för sin egen hälsa, brist på energi och 

entusiasm framkom. Fysisk aktivitet skapade en upplevelse av skuldkänslor på 

grund av att deltagare uppfattade andra åtaganden som lika om inte viktigare att 

utföra (Azar et al., 2010). 

Upplevda svårigheter i relation till diagnos 

Upplevelsen av fysisk aktivitet sågs som en barriär relaterat till symtomen från 

egentlig depression (Danielsson et al., 2016; Sinnott et al., 2013). Detta påvisar 
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även Searle et al. (2011) där deltagare upplevde att fysisk aktivitet i relation till 

egentlig depression påverkas av depressionens svårighetsgrad. Egentlig 

depression framkallade en upplevelse av att ha fastnat i ett tunnelseende, 

oförmögna att komma på idéer eller att se möjligheter för fysisk aktivitet 

(Danielsson et al., 2016). Studier påvisar en upplevd svårighet med att vara fysisk 

aktiv. Deltagare fick kämpa för att ta sig ur sängen och upplevde känslor som 

fatigue, stress och dåligt mående som förhindrade deras engagemang till fysisk 

aktivitet (Azar et al., 2010; Danielsson et al., 2016; deJonge et al., 2020; 

Machaczek et al., 2021). Fysiska besvär och andra negativa upplevelser förekom 

vilket kunde orsaka en försämring i depressionen (Khalil et al., 2012; Pickett et 

al., 2017).  

Bristande tillgångar 

Otillräckliga ekonomiska resurser och avgifter identifierades som ett betydande 

hinder för aktivt deltagande i fysisk aktivitet. Begränsningar såsom logistiska 

problem, bostadsort och tillgången till resurser och faciliteter inom fysisk aktivitet 

pekades även ut som en limitation (Azar et al., 2010; Machaczek et al., 2021; 

Sinnott et al., 2013).   

Förutsättningar för fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet upplevdes som en tillfällig lindring och ansågs upprätthålla en 

jämvikt i diagnosen. Fysisk aktivitet ansågs vara en åtgärd gentemot andra då 

autonomin främjades. Förutsättningen för fysisk aktivitet ansågs ha en rätt tid och 

plats. Tekniska hjälpmedel upplevdes som en förutsättning för att öka 

motivationen till fysisk aktivitet. Därav blev subkategorierna Rätt tid och plats för 

åtgärder och Tekniska hjälpmedel ger motivation. 

Rätt tid och plats för åtgärder 

I Searle et al. (2011) upplevde deltagare en fördel av fysisk aktivitet framför 

annan behandling, särskilt antidepressiva läkemedel. Fysisk aktivitet upplevdes 

vara en utväg för att undvika biverkningar av medicinering (deJonge, et al., 2020). 

Genom att delta i fysisk aktivitet ansåg deltagare att autonomin i relation till sin 
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hantering av diagnos kunde erhållas. Medicinering upplevdes ha en tid och plats, 

där en del upplevde att de behövde hjälp för att påbörja sin fysiska aktivitet, 

medan andra deltagare ansåg medicinering som en mer tillförlitlig och stabil 

behandling (Searle et al., 2011). I Pickett et al. (2017) ansåg deltagare att fysisk 

aktivitet inte var ett botemedel utan en tillfällig lindring genom att balansera 

sinnesstämningen och upprätthålla en jämvikt i diagnosen. Deltagare upplevde att 

fysisk aktivitet som åtgärd bör anpassas efter depressionsnivå samt etableras vi 

rätt tidpunkt (Machaczek et al., 2021).      

Tekniska hjälpmedel ger motivation 

I samband med fysisk aktivitet undersökte Chum et al. (2017) hur ett 

aktivitetsarmband upplevdes av deltagare med egentlig depression. Deltagare 

upplevde att aktivitetsmätaren var ett bra hjälpmedel för att spåra framsteg och att 

klargöra en målsättning. Upplevelsen av att mäta framsteg och arbeta mot en 

målsättning gynnade motivationen vid egentlig depression (Walsh et al., 2018). I 

Machaczek et al. (2021) framkom det att genom att sätta realistiska och 

tillgängliga mål gav det en främjande upplevelse till att vara kontinuerligt fysisk 

aktiv. Chum et al. (2017) påvisade att aktivitetsmätaren gav en ökad kännedom 

om den egna aktiviteten. Medvetenheten om den bristande aktiviteten upplevdes 

motiverande. Detta påvisar även Pung et al. (2018), genom att övervaka eller 

spåra aktivitet via en applikation ökade deltagares fysiska aktivitet och ansåg 

förbättra välmående.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att påvisa att kvaliteten har säkerställts i examensarbetet och för att bevisa ett 

kritiskt förhållningssätt genomförs en metoddiskussion. Att framföra styrkor och 

begränsningar som uppkommit i det genomförda arbetet är väsentligt (Henricson, 

2017). Enligt Shenton (2004) används begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet som kvalitetskriterier vid bedömning av kvalitativa 

studier. 
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Tillförlitlighet (Credibility) innebär att presentera en studie som har rimlig 

kunskap och acceptabelt resultat (Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt Shenton 

(2004) påverkas studiens tillförlitlighet av hur resultatet framtagits, genom 

datainsamling, analys och granskning. Studiens tillförlitlighet stärks då resultatet 

som presenterats är av både främjande och hindrande karaktär som besvarar 

studiens syfte. Pilotsökning genomfördes av båda författarna för att få en 

överblick av nuvarande forskning som matchade syftet. Pilotsökningen övergick 

till en systematisk sökning via tre vetenskapliga databaser för att öka radien och 

antal relevanta träffar. Dessa tre databaser grundar sig i omvårdnad, psykologi 

samt medicin och var därmed relevanta (Henricson, 2017). Sökningarna byggdes 

upp via block för att igen öka sannolikheten till ett bredare urval där syftet, 

patienters upplevelser stod i fokus. Sökningen i PsycINFO sänker tillförlitligheten 

då antalet sökträffar var högt och inte avgränsat nog för att relevans skulle säkras. 

Det kan bero på att blocket Patient togs bort för att få mer relevanta sökningar då 

stor omfattning sökträffar med somatisk sjukdom framkom, detta var en 

exklusionskriterie. 

Slutligen genomfördes en kvalitetsgranskning via HKRs mall (Blomqvist et al., 

2016) för kvalitativa artiklar av författarna för att bekräfta kvalité. Begränsningen 

på åren, 2010–2022 gjordes för att de vetenskapliga fynden skulle tillhöra den 

senaste forskning fram till idag. Varför en snävare årsbegränsning inte gjordes var 

för att inte tappa relevant forskning som svarade till syftet. 12 stycken studier 

innehöll citat vilket stärker tillförlitligheten samt tyder på att ett djup uppnåtts 

genom intervjuerna (Carlson, 2017). Manuell sökning genomfördes för att finna 

ytterligare studier med relevans, fritextsökning i HKRs bibliotek samt valda 

artiklars litteratur- och referenslistor genomsöktes för att hitta nya källor inom 

ämnesområdet (Karlsson, 2017). Den manuella sökningen resulterade i 4 fynd 

vilket författarna anser stärker tillförlitligheten, då resultatet ökar. Mixad metod 

förekom i 3 av studierna vilket sänker tillförlitligheten då endas resultatdelen av 

kvalitativ metod valts att presenteras i föreliggande litteraturstudie vilket 

begränsat mängden resultat. Valet att inkludera mixad metod gjordes på grunden 

att utöka resultatet. Det som sänker tillförlitligheten är mängden resultat, vissa 
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fynd har endast ansetts användbara med en liten mängd resultat som svarat på 

syftet. Inklusion- och exklusionskriterier är angivna och applicerade vid 

sorteringen av data för att stärka tillförlitligheten. Peer-review avgränsningen 

anses stärkande och avser vetenskaplig nivå (Henricson, 2017). 

Vid granskning framkom det i 3 artiklar att inte alla deltagare var diagnostiserade 

med egentlig depression utan var självdiagnostiserad eller upplevde dålig mental 

hälsa såsom ångest, författarna har lyft delar av resultatet som besvarar syftet. En 

studie inkluderade även upplevelserna från vårdpersonal, en annan studie 

inkluderade yrkesprofessionella inom psykisk ohälsa. Författarna valde ut delarna 

av resultatet som besvarade studiens syfte. Detta kan sänka studiens tillförlitlighet 

då misstolkning kan ha uppstått och resultatet blir missvisande. Risk för 

tolkningsproblematik vid översättning från engelska till svenska kan sänka 

tillförlitligheten. Kjellström (2017) beskriver att engelska begrepp inte alltid har 

en svensk motsvarighet vilket kan försvåra studiens process. 

Analysens struktur med huvudkategorier och tillhörande subkategorier 

framställdes med hjälp av Fribergs (2017) textanalysmodell vilket stärker studiens 

tillförlitlighet, då kategorierna behandlar olika upplevelser. Enligt Shenton (2004) 

stärks även tillförlitligheten då studien har kritiskt granskats av medstudenter och 

handledare vid flertal handledningstillfällen. 

Verifierbarhet (Dependability) enligt Shenton (2004) är en välskriven metod som 

stärks genom tankesättet att utomstående ska kunna återskapa sökningen med 

samma metod, urval och liknande resultat. Studiens verifierbarhet stärks då 

författarna har skrivit fram metoden utförligt i text med hänvisning till sökschema 

i bilaga 1. Det som potentiellt sänker metoden skulle vara avgränsningarna som 

behövdes tilläggas i PsycINFO. Trots att avgränsningar applicerades för att 

inkludera kvalitativa studier återfanns många kvantitativa studier i databasens 

sökträffar, detta trots framgång i de andra två databaserna med studiens utökade 

kvalitativa metodblock. Enligt Östlundh (2017) är ett första urval av titlarna 

betydelsefullt i den inledande processen för att kunna exkludera och inkludera 

material. Då sökträffarna var många att granska i PsycINFO kan den mänskliga 
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faktorn gjort att artiklar försummats oavsiktligt vilket sänker verifierbarheten. 

Användningen av Fribergs (2017) textanalysmodell användes för att på ett 

strukturerat sätt analysera mängden text utifrån olika steg, se “Granskning och 

analys”. Kategorier och subkategorier utsågs via Fribergs (2017) modell och är 

presenterade i både text och figur i resultatet vilket styrker studiens verifierbarhet. 

Pålitligheten (Confirmability) i denna studie stärks då författarna har angett en 

förförståelse. Priebe och Landström (2017) menar på att genom att ha en 

förförståelse skriven påverkas pålitligheten då värderingar och tidigare 

erfarenheter beskrivs om valt fenomen. Enligt Polit och Beck (2021) ska studiens 

resultat presentera deltagarnas upplevelser objektivt och inte påverkas av 

författarnas förförståelse och fördomar. Författarnas förförståelse stämmer delvis 

överens med resultatet däremot blev författarna förundrade över mängden 

hindrande upplevelser som uppkom i samband med fysisk aktivitet, vilket stärker 

pålitligheten. Shenton (2004) anger svårigheten att hålla sig objektiv till 

insamlingen av data och resultatet då mänskliga uppfattningar påverkat 

instrument, frågeställningar och formulär redan i design skedet vilket gör det 

oundvikligt att hålla sig helt objektiv. För att öka objektiviteten utfördes delar av 

analysen av båda författarna. Den inledande analysen utfördes individuellt 

oberoende av varandra för att utse likheter och skillnader, därefter gjordes en 

jämförelse och sammanställning av all data. Kategorier och subkategorier 

framtogs under samarbete mellan författarna utifrån analysresultatet, vilket även 

stärker pålitligheten.  

Alla studier är godkända i etikprövningsnämnden vilket stärker pålitligheten. 

Etiska aspekter är något som forskare ska ta i beaktning vid planering av en 

studie, de bör fundera över etiska krav och om avsedda skyddsåtgärder är 

tillräckliga. Oförutsedda etiska dilemman kan uppstå under studiens gång, detta 

behöver forskarna vara vaksamma över (Polit & Beck, 2021). En etisk aspekt som 

togs upp var artikeln där irländska fångar (O'Toole et al., 2018) deltog i en 

intervention för fysisk aktivitet samt en efterföljande intervju om upplevelsen. 

Övervägande del av fångarna upplevde främjande aspekter från interventionen, 

etiska frågan är om eller hur fångarna blivit påverkade av forskarna. Etisk 
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diskussion om deltagarnas utsatthet och beroendeställning återfinns ej i studien 

O'Toole et al. (2018). 

Överförbarhet (Transferability) innefattar vilken grad av det aktuella resultatet 

som kan överföras till annan kontext och bredare befolkning (Shenton, 2004). 

Överförbarheten påverkas av syftet då studien ska kunna appliceras i annan 

kontext och urval. Vid övervägning av överförbarheten behövs tidigare 

kvalitetsbegrepp säkerställas (Mårtensson & Fridlund, 2017). Resultatet anses 

vara överförbart till en bredare population som upplever dålig psykisk hälsa 

oavsett diagnos. Resultatet baseras på länder framför allt från västvärlden vilket 

gör att överförbarheten till övriga I-länder med liknande sjukvårdssystem anses 

vara relevant vilket stärker överförbarheten. Då majoriteten av deltagarna var 

kvinnor sänker det överförbarheten av resultatet till män. Däremot var det en stor 

åldersvariation vilket stärker överförbarheten. En annan aspekt som sänker 

överförbarheten är artikeln med fångar av O'Toole et al. (2018) då det är en 

specifik kontext och urval är överförbarheten begränsad till en bredare befolkning. 

Resultatet är indelat i 3 huvudkategorier med generell benämning utan anknytning 

till speciell kontext eller yrkesgrupp, däremot finns koppling till fysisk aktivet och 

den kvalitativa metoden. Författarna anser att innehållet håller en lämplig 

abstraktionsnivå vilket stärker överförbarheten.   

Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie var syftet att beskriva patienters upplevelser av 

fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig depression. Resultatet presenterar tre olika 

huvudkategorier: Upplevelser som främjar fysisk aktivitet, Upplevelser som 

hindrar fysisk aktivitet och Förutsättningar för fysisk aktivitet. Resultatet kommer 

vidare diskuteras utifrån tre valda fynd med utgångspunkt ur McCormack och 

McCance (2016) omvårdnadsmodell, se figur 2. Fynden är Gruppträning, en 

social upplevelse, Initiativtagande till fysisk aktivitet och Individanpassad fysisk 

aktivitet. McCormack och McCance (2016) omvårdnadsmodell utgår från fem 

delar: samhällsperspektivet, förutsättningar, vårdmiljön, personcentrerade 

processer och förväntat resultat som tillsammans genererar en god 
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personcentrerad vård. Samhällsperspektivet har fyra komponenter som innefattar 

hälso- och omsorgs policy, strategiska ramar, arbetskraftsutveckling och 

strategiskt ledarskap som påverkar det personcentrerade resultatet. Förutsättningar 

för personcentrerad vård är sjuksköterskans egenskaper såsom professionell och 

social kompetens, engagemang, klara värderingar och god självkännedom. 

Vårdmiljön innefattar det sammanhanget vården ges såsom fysisk miljö, stödjande 

organisation, samarbete mellan yrkeskategorier, effektiva arbetsteam, delat 

beslutsfattande, maktdelning, innovation och risktagande. De personcentrerade 

processerna fokuserar på att vårda efter individens övertygelser och värderingar, 

genuint engagemang, sympatisk närvaro, delat beslutsfattande och att tillgodose 

individens fysiska behov. Förväntat resultat är det som sker vid effektiv 

personcentrerad vård såsom tillfredsställelse med vården, engagemang i vården, 

känsla av välbefinnande och en terapeutisk miljö (McCormack & McCance, 

2016).  

 

 

 

 

 

Figur 2. McCormack & McCance 

personcentrerade modell, 2016.  

 

 

 

 

Gruppträning, en social upplevelse  

Fysisk aktivitet i gruppformat främjar den sociala upplevelsen. Ett centralt fynd 

som framkom i studien var upplevelser av ökat engagemang, trygghet och 

uppmuntran vid gruppträning. Deltagare upplevde förbättrat initiativ till social 

interaktion och en känsla av att övervinna isolering vid fysisk aktivitet. Somliga 

deltagare drevs av närvaron av fysisk aktivitet medan andra ansåg att den sociala 
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upplevelsen var det som främja, gav motivation och värde. Känslan av plikt och 

ansvar gentemot de andra upplevdes vid social anknytning. Enligt Sandman och 

Kjellström (2018) är plikter att betraktas som någonting absolut och kan tillämpas 

i varje situation. En plikt är något som måste utföras och kan inte bortses ifrån. 

Det är varje individ som bestämmer vilken handling som ska utföras och ger en 

känsla av kontroll över vad som är rätt eller fel. I relation till plikttrogenhet 

gentemot en träningsgrupp kan plikten snarare handla om att visa respekt 

gentemot andra samt stärka autonomin än om handlingen i sig är rätt eller fel 

(Sandman & Kjellström, 2018). Något som kan tänkas att diskuteras är förmågan 

till att utföra dessa plikter gentemot andra i stället för att sätta sig själv och sin 

hälsa i första hand. Plikten att delta i träningsgruppen när en personlig tränare 

eller någon av dylik profession fanns på plats har denna studie visat genererat 

främjande upplevelser. Tränaren upplevdes som hjälpsam för att finna strategier 

och öka motivation när hinder uppkom. Utöver det gynnande upplevelserna av 

gruppdynamiken med det sociala aspekterna, finner vi även främjande fysiska 

inslag. Motivationen främjas dels av att se andra utföra fysisk aktivitet men även 

bara att befinna sig i en miljö där fysisk aktivitet i grupp uppmuntras. Därför anser 

författarna att i detta fall kan pliktetiken vara behjälpligt för de individer som 

känner en plikttrogenhet gentemot en grupp för att bibehålla en kontinuerlig 

fysisk aktivitet och för att få en främjande social upplevelse. Gondoh et al. (2009) 

påvisade att gruppträning minskade depressiva symtom, ökade självkänslan och 

förbättrade den psykiska hälsan. Detta visar även Vandoni et al. (2016) där 

gruppträning upplevdes som värdefullt och en effektiv metod till förbättrad hälsa. 

En dansk studie av Nielsen (2014) visar på att gruppträning var gynnsamt för den 

upplevda motivationen. 

Genom att arbeta utifrån McCormack och McCance (2016) omvårdnadsmodell 

där sjuksköterskan visar hängivenhet och kan undervisa om fördelarna om fysisk 

aktivitet kan individen uppmuntras till att delta i gruppträningar. Sociala 

interaktioner såsom den inom gruppträning kan bryta isolering och hjälpa 

individen finna meningsfullhet. Förutsättningen för personcentrerad vård ligger 

bland annat i sjuksköterskans profession, social kompetens, självkännedom, 
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hängivenheten samt egna värderingar. Vid egentlig depression kan sociala 

interaktioner initialt upplevas som ett hinder och framkalla känslor av obehag. Vid 

gruppträning får individen ta sig ut ur hemmet och träffa likasinnade där de kan få 

stöd, uppmuntran och känna meningsfullhet. Gruppträning främjar den sociala 

interaktionen vid egentlig depression där individen kan få känna sig delaktig i 

grupp och vara en del av samhället igen.  

Initiativtagandet till fysisk aktivitet 

Symtom relaterat till egentlig depression försvårar initiativtagandet för individen 

vid fysisk aktivitet. Ett centralt fynd i studien var upplevelser angående 

svårigheten att initiera fysisk aktivitet på grund av symtomen, som låg motivation 

och nedstämdhet. Upplevelser som lågenergi, stress och en oförmögenhet till att 

se möjligheter framkom vid egentlig depression. Cholbi (2011) påvisar detta, att 

individer med egentlig depression lider av nedstämdhet, skam, nedsatt förmåga till 

njutning, förlust av motivation, värdelöshet och upplever ofta en likgiltighet för 

sitt eget välbefinnande. Studien Fu och Parahoo (2009) påvisar att socialt och 

kulturellt ursprung samt påfrestningar i vardagen låg till grund för egentlig 

depression. Yörük och Güler (2020) påvisar ett samband mellan stressnivån och 

svårighetsgraden vid egentlig depression, ökade stressnivån upplevdes en 

försämring i den egentliga depressionen. Enligt den bio-psyko-sociala stress-

sårbarhetsmodellen (1977) finns det faktorer som gör individen mer sårbar för 

psykisk ohälsa. Faktorer såsom genetiskt arv, personlighetsdrag, miljö och sociala 

nätverk är komponenter som gör oss sårbara för egentlig depression. Processen 

som egentlig depression kan liknas vid innebär att en viss belastning under en viss 

tid kan leda individen till psykisk ohälsa (Zubin & Spring, 1977). 

I och med detta anser författarna att fysisk aktivitet som åtgärd kräver en rätt tid 

och plats, för att individer med egentlig depression ska kunna använda sig av 

denna åtgärd. MI-samtal har tillsammans med FaR påvisat en förstärkande effekt 

(Sjöling et al., 2011). Sørensen et al. (2010) menar på att vårdpersonal ska 

anpassa den fysiska aktiviteten vid FaR efter ålder, intresse, social situation och 

medicinska omständigheter. Personcentrering är därav en viktig aspekt i 

följsamheten som processen FaR och MI-samtal bygger på. Utbildad personal 
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inom MI-samtal kan använda sig av denna teknik för att vägleda och stötta 

individer till deras individuella målsättning. MI-samtal ska präglas av ett 

samarbetsinriktad och ömsesidigt partnerskap samt ett framkallande av deras egna 

resurser och motivation och en respektfullhet inför individens autonomi (Rollnick 

et al., 2009). I studien Polcin et al. (2019) framkom det att MI var en intervention 

som resulterade i varaktiga förbättringar. Författarna anser att MI och FaR är 

hjälpsamma verktyg vid egentlig depression som utgår från ett personcentrerat 

förhållningssätt. Genom att fokusera på individen i sin helhet och ställa öppna 

frågor för att hitta kärnan till deras motivation kan den fysiska aktiviteten bli 

kontinuerlig och förbättra välbefinnandet.  

Enligt ramverket framtaget av McCormack och McCance (2016), behöver vården 

fokusera på personcentrerade resultat där välbefinnande, involvering och 

delaktighet lyfts. Omvårdnadsinsatserna behöver följas upp och utvärderas utifrån 

individuella upplevelser. För att vården ska anses vara personcentrerad behöver 

fyra resultat uppnås: en positiv upplevelse av vården, känna sig involverad, 

välbefinnande och en helande vårdkultur. Egentlig depression är en sjukdom som 

ökar i samhället och som påverkar livets vardagliga funktioner, därför är det 

väsentligt att sjuksköterskan har kompetens för att kunna bemöta och vägleda 

dessa individer. Vid egentlig depression finns det svårigheter att prioritera den 

egna hälsan och individen behöver därför stöd från sjukvården att initiera 

interventioner i hälsofrämjande perspektiv såsom fysisk aktivitet.        

Individanpassad fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet som intervention vid egentlig depression behöver individanpassas 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. I denna studie framkom det att fysisk 

aktivitet upplevdes främjande då ökat självförtroende, förbättrat humör och 

självkänsla genererade i ytterligare positiva handlingar. Engagemanget i fysisk 

aktivitet ansågs vara produktivt och uppgavs vara meningsfullt, det gav en känsla 

av kontroll. Främjande upplevelser framkom speciellt vid individanpassad 

aktivitet. Fysisk aktivitet upplevdes vara en hanteringsstrategi då det lindrade 

symtom och verkar förebyggande för återinsjuknandet i egentlig depression. 

Enligt Kallings et al. (2021) är FaR en åtgärd som tillämpas inom hälso-och 
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sjukvården. Individanpassad aktivitet enligt FaR består av tre delar: 1. samtal 

gällande fysisk aktivitet utifrån personliga önskemål och förutsättningar, 2. en 

skriftlig ordination på fysisk aktivitet anpassas efter livssituation, hälsotillstånd 

och intressen samt 3. en uppföljning utifrån personliga behov. FaR kan skrivas ut 

av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ett komplement eller som 

ersättning för läkemedel. Aktiviteten som föreskrivs sker på anpassad nivå efter 

individens behov. En svensk rapport av Börjesson et al. (2018) jämförde effekten 

av FaR i korrelation med ingen förskrivning. Ett fynd som framkom i rapporten 

var att FaR ökade den generella dosen fysisk aktivitet (Börjesson et al., 2018). 

Detta fynd kan författarna dra en parallell till, att FaR leder till ett ökat 

välbefinnande. Detta påvisar Sørensen et al. (2010) och Kallings et al. (2008) där 

FaR resulterade i ökad livskvalitet och välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt. 

Josefsson et al. (2013) och Socialstyrelsen (2021) berättar om den psykologiska 

förklaringen till effekten av fysisk aktivitet, den beskrivs som att bryta negativa 

och destruktiva tankar. Hjelle (2019) konstaterar att fysisk aktivitet som åtgärd är 

både fritt från biverkningar och hållbart i längden. Fortsatt anger Hjelle (2019) 

upplevelser som tillkom efter fysisk aktivitet, upplevelser av lyckokänsla, tilltro, 

ökad självbild och framgång. I studien Sjöling et al. (2011) sågs avgörande 

aspekter med att använda MI samtal i samband med FaR då en ömsesidig 

förståelse och förtroende skapades mellan parterna. Detta gav en varaktig ökning 

av fysisk aktivitet som förbättrade hälsan generellt. Fysisk aktivitet är 

förebyggande i aspekten att minska risken för somatiska sjukdomar såsom 

diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2021). Utifrån 

1900-talets folkhälsoperspektiv talade man om människans fysiska och andliga 

hälsa. Fysisk aktivitet är än idag en levnadsvana som har stor betydelse för hur 

samhället utvecklas. Fysisk aktivitet förebygger sjukdomar och stärker känslan av 

kontroll i den egna situationen (Pellmer Wramner et al, 2017).   

McCormack och McCance (2016) omvårdnadsmodell belyser vikten av en 

personcentrerad vård där individen som helhet ligger i fokus och får vara en del av 

beslutfattandet. Detta leder till en god personcentrerad omvårdnad med 

individanpassade åtgärder som bygger på genuint engagemang, värderingar och 
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medveten närvaro. Säker läkemedelshantering där uppföljning och observation av 

individens tillfrisknande ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Genom att bedöma behandlingseffekt hos den 

enskilda individen kan utebliven förbättring analyseras och åtgärdas 

(Läkemedelsverket, 2016). En av Förenta nationernas (2021) globala mål är att 

främja den psykiska hälsan och välbefinnandet för att utveckla samhället och ge 

individen möjlighet att uppnå full potential. Detta anser författarna är möjligt 

genom att först anpassa åtgärder på ett individuellt plan, för att sedan kunna 

appliceras i ett samhällsperspektiv.  

Enligt Socialstyrelsen (2021) är fysisk aktivitet en åtgärd som kan sättas in vid 

lindrig till medelsvår depression. Författarna anser däremot att fysisk aktivitet är 

en åtgärd som bör erbjudas oavsett svårighetsgrad i diagnosen. Detta på grund av 

att fysisk aktivitet i sig är gynnande för gemene man och främjar hälsan. Vid 

egentlig depression finns svårigheter att hantera det dagliga livet och känna 

delaktighet i samhället. I professionen som sjuksköterska medför det att vara 

behjälplig, att stötta och att undervisa om fördelarna av fysisk aktivitet både för 

den fysiska och psykiska hälsan. Genom ett personcentrerat förhållningssätt kan 

sjuksköterskan individanpassa den fysiska aktiviteten till individer med egentlig 

depression för att hälsan ska främjas i positiv riktning.      

Slutsats 

Den föreliggande litteraturstudien beskriver patienters upplevelse av åtgärden 

fysisk aktivitet som förebygger återinsjuknande och lindrar symtom vid egentlig 

depression. Egentlig depression är en folksjukdom i Sverige som fortsätter att öka. 

Symtom som upplevs är nedstämdhet och svårighet att hantera det dagliga livet 

såsom sociala relationer och arbete. Intentionen med studien var att skapa kunskap 

för att ytterligare kunna erbjuda en åtgärd till eller i kombination med befintliga 

behandlingsalternativ inom hälso- och sjukvården för egentlig depression. 

Vanligaste behandlingen är idag antidepressiva läkemedel i symtomlindrande 

syfte. Förskrivningen av läkemedelsgruppen sker i stor omfattning till de med 

psykisk ohälsa, där en uppsjö av biverkningar är kända. Säker 
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läkemedelshantering är en arbetsuppgift i sjuksköterskans profession som bland 

annat innebär mottagandet av ordination, iordningställande, administration och 

utvärderingen av effekt och bieffekt. Detta är en omvårdnadsaspekt som 

sjuksköterskan utför dagligen. Sjuksköterskan har därför en viktig roll i att 

förhindra läkemedelsavvikelser då hen är den sista länken innan läkemedlet når 

individen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Läkemedelsverket (2016) 

ska utvärdering av läkemedel ske på fasta tidpunkter. Läkemedelsverket (2016) 

anger även att medicinering som sker passivt det vill säga utan uppföljning och 

utvärdering riskerar att bidra med mindre effekt och fler biverkningar. Fysisk 

aktivitet lindrar symtom och genererar inga biverkningar, kan även 

individanpassas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som gynnar individen 

på ett långsiktigt plan. Anpassad behandling utefter individens önskemål och 

behov är det vården bör sträva emot. Främjande upplevelser som lyfts vid 

utförandet av fysisk aktivitet är främjad hälsa, meningsfullhet, ökad självkänsla, 

känsla av sammanhang och social anknytning. Professionellt stöd samt tekniska 

hjälpmedel har visats vara till en motiverande fördel. Å andra sidan har hindrande 

upplevelser presenterats där brist på motivation, ork, tid och prioritering lyfts. 

Symtomen på egentlig depression ses som ett hinder till att utföra fysisk aktivitet, 

utöver det lyfts även begränsningar utifrån ett logistisk och ekonomiskt 

perspektiv. Fysiska och psykiska förändringar som uppstår i relation till fysisk 

aktivitet är av övervägande främjande upplevelser. 

För att samhället ska bli mer tillgängligt och tilltalande i att främja fysisk aktivitet 

för gemene man behövs rätt förutsättningar. Detta kräver att flera sektorer och 

nivåer inom samhället har ett gemensamt mål för att förebygga psykisk ohälsa. 

FNs globala mål 3.4 innefattar förebyggande insatser och behandlingar för att 

minska antalet dödsfall i förtid av icke smittsamma sjukdomar samt främja 

psykisk hälsa och välbefinnande. Genom att individanpassa vården gynnas 

samhället och på långsikt den globala utvecklingen. Psykiska sjukdomar är ofta 

långvariga och kan hindra individer att etablera sig på arbetsmarknaden och göra 

de beroende av ekonomiska bidrag. Författarna anser att vården behöver erbjuda 

en strukturerad uppföljning med tillgång till individanpassad vård därav 
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sjuksköterskan erhåller stöd och rådgivning för att främja hälsa och lindra 

symtom. Det är sjuksköterskans ansvar att fastställa omvårdnadsdiagnoser utifrån 

individens behov, resurser och problem, detta är baserat på sjuksköterskans 

kärnkompetens. Fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig depression bör vara ett 

alternativ likt andra etablerade åtgärder inom hälso- och sjukvård då det kan lindra 

symtom och förbättra hälsan i flertal aspekter.  

Kliniska implikationer  

Resultatet i denna studie kan appliceras i en omvårdnadskontext då fysisk aktivitet 

upplevdes främjande och lindrade symtom. Däremot ansågs även symtomen vara 

ett hinder vid fysisk aktivitet, bristande energi och motivation gjorde det svårt för 

individer med egentlig depression att initialt påbörja fysisk aktivitet. 

Författarna anser att fysisk aktivitet är en acceptabel åtgärd vid egentlig 

depression oavsett nivån gentemot vad Socialstyrelsen generella riktlinjer säger. 

Sjuksköterskan kan använda metoder som MI och FaR för att individanpassa 

fysisk aktivitet. Sjuksköterskan behöver undervisa patienten om WHOs allmänna 

rekommendationen för fysisk aktivitet och vad dessa innefattar. Den fysiska 

aktiviteten bör anpassas efter individens förutsättningar, tidigare erfarenheter och 

praktiska möjligheter såsom tillgång till gym, aktivitetsmätare och socialt stöd. 

Sjuksköterskan kan därav ställa öppna frågor och vara nyfiken på individen 

framför sig. Detta område bör erhålla vidare forskning på grund av att resultatet 

kan öka kompetensen gällande individanpassade åtgärder inom psykisk ohälsa. En 

aspekt författarna anser behöver studeras är i vilken utsträckning som FaR 

ordineras, är sjukvårdspersonalen tillräckligt medvetna om denna metod och 

vilken påverkan den kan generera. Förslag på framtida studie är en kontrollstudie 

med mixad metod som innefattar tre olika grupper: grupp 1 erhåller endas 

antidepressiva läkemedel, grupp 2 erhåller ett individanpassat FaR och grupp 3 

erhåller båda åtgärderna i kombination. Upplevs någon skillnad på att endast få 

behandling med antidepressiva läkemedel gentemot endast utföra fysisk aktivitet 

som åtgärd. Blir upplevelsen av symtom minskad om dessa åtgärder kombineras 

och finns det underliggande sammanband gällande återinsjuknandet. 
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Därtill behöver forskning inom kvalitativa upplevelser kring fysisk aktivitet vid 

egentlig depression vidare beforskas då författarna anser att majoriteten av de 

genomsökta studierna var av kvantitativ metod. Det författarna har lärt sig av den 

föreliggande studien är att sjuksköterskor har en stor roll i att stötta och motivera. 

Fysisk aktivitet vid egentlig depression behöver individanpassas utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt för att främja individens fulla potential och 

därmed gynna samhället i stort.  
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Bilaga 1. Sökschema 

 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 2 Februari 2022 

Syfte:  Syftet var att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig 

depression.   

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Upplevelse Qualitative studies [MH] OR 

“Qualitative stud*” [fritext] OR 

“Qualitative research” [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR  

Patient Attitudes [MH] OR 

Perception [MH] OR 

Experienc* [fritext] OR  

Attitude* [fritext] OR 

Perception* [fritext] OR 

“Patient view*” [fritext] OR 

“Sense of Coherence" [fritext] 

566,139  

2. Fysisk 

aktivitet  
Exercise [MH] OR 

Physical activity [MH] OR 

Exercis* [fritext] OR 

“Physical activi” [fritext]  

271,335  

3. Patienter Patients [MH] OR  

"Patient*" [fritext] 

2,336,396  

4. Egentlig 

depression 
Depression [MH] OR 

Depressi* [fritext] OR 

depress* [fritext] OR 

“Depressive symptom*” [fritext] OR 

“Depressive Disorder*” [fritext] 

207,256  

5.   1 AND 2 AND 3 AND 4  875  

Begränsningar Sökning nr 5 + Peer-reviewed, engelska, 

forskningsartikel, publiceringsdatum: 2010–2022 

120 4 
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Databas: PubMed  

Datum: 20 April 2022 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig 

depression.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Upplevelse Qualitative Research [MeSH Terms] OR  

Qualitative [Title/Abstract] OR  

Qualitative studie [Title/Abstract] OR  

Interview [Title/Abstract] OR 

Interview* [Title/Abstract] OR 

Life experience [Title/Abstract]  

416,570  

2. Fysisk 

aktivitet  

Exercise [MeSH Terms] OR  

Exercise [Title/Abstract] OR  

Exercis* [Title/Abstract] OR 

Physical activity [Title/Abstract]  

484,120  

3. Patienter Patients [MeSH Terms] OR  

Patient [Title/Abstract] OR  

Patient* [Title/Abstract] OR 

Adult patient [Title/Abstract]  

6,725,811  

4. Egentlig 

depression 

Depression [MeSH Terms] OR 

Depressive disorder [MeSH Terms] OR 

Depression [Title/Abstract] OR 

Depress* [Title/Abstract] OR 

Depressive symptom [Title/Abstract] OR 

 Depressive disorder [Title/Abstract] 

523,340   

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4  447  

Begränsningar Sökning nr 5 + engelska, 2010–2022  325 

 

 

 

2 
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Databas: PsycINFO  

Datum: 6 Mars 2022 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig 

depression. 

Sökning nr och 

namn  

Sökord  Antal 

träffar  

Valda 

artiklar  

1. Upplevelse  Qualitative Methods [MH] OR 

Qualitative Measures [MH] OR 

Interviews [MH] OR 

Semi-Structured Interview [MH] OR 

Attitudes [MH] OR 

“Qualitative stud*” [fritext] OR 

“Qualitative research” [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR  

Experienc* [fritext] OR  

Attitude* [fritext] OR 

Perception* [fritext]  

2,001,547  

2. Fysisk  

aktivitet  
Exercise [MH] OR 

Physical activity [MH] OR 

Exercis* [Fritext] OR 

“Physical activi” [fritext]  

111,639  

3. Egentlig 

depression  

Major Depression [MH] OR 

Depress* Fritext] OR 

"Depressive symptom*" Fritext] OR 

"Depressive Disorder*" Fritext] OR 

407,063  

4.  1 AND 2 AND 3 4,262  

Begränsningar  Sökning nr 4 + Peer reviewed, 2010–2022, engelska, 

Interview, Qualitative Study, Adulthood (18 yrs & 

older)  

1,113 4 
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Bilaga 2. Artikelöversikt Cinahl 

Författare 

Titel, Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat (*) Kvalitet 

 

Chum, J et al. 

Acceptability of the 

Fitbit in 

behavioural 

activation therapy 

for depression: a 

qualitative study. 

Kanada. 

2017. 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelse 

av 

hjälpmedlet 

Fitbit.  

Mixad metod med 

ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: ≥18 år, 

diagn. depression. 

Exklusionskriterier: 

oförmåga till samtycke och 

engelska i skrift/tal, annan 

primär diagnos. 

(n = 36), 18 kvinnor, 

medelålder 53. 

Semistrukturerade 

intervjuer samt registrering 

av Fitbit data. Godkänd i en 

etikprövningsnämnd. 

Rekryterades från studien Behavioural Activation 

Group Program in Patients with Depression. 

Semistrukturerad ämnesguide. 

Intervju på telefon eller vårdmottagning. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant. Längd 30–60 min. 

Deltagarna gav samtycke.  

Kvalitativa data: använde tematisk analys som 

utgick från grounded theory av två forskare. 

Kvantitativ data: explorativ analys av 

pat.egenskaper, Fitbit-användning, registrerade 

steg, upplevd nytta och BDI-poäng.  

Förförståelse ej angiven. 

Deltagarna upplevde 

att Fitbit var ett 

acceptabelt verktyg i 

sin hantering av 

depression. Positiva 

aspekter såsom 

självkännedom, 

kamratmotivation, 

målsättning, 

underhållning 

förekom. Citat 

användes. 

Tillförlitlighet: Stärks: Teman som 

svarar på syftet samt citat visar 

djup på intervjuerna. Sänks: 

Samtycke ej tydligt angivet.  

Verifierbarhet: Sänks: 

Analysprocessen och metod ej 

tillräckligt beskriven. Pålitlighet: 

Stärks: Två forskare deltog i 

analysprocessen. Sänks: 

Förförståelse ej angiven. 

Överförbarhet: Stärks: Resultat 

kan överföras till annat tekniskt 

hjälpmedel samt annan psykisk 

diagnos 

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 

utforska en 

fysioterapeut

isk 

träningsinter

vention och 

hur den 

upplevs av 

personer 

med svår 

depression 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: diagn. 

egentlig depression, deltog 

i tränings interventionen.  

Exklusionskriterier: 

Suicidal, talade ej svenska. 

15 tillfrågades (n=13), 11 

kvinnor, 24–62 år  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Godkänd i en 

etikprövningsnämnd. 

Rekryterades från studien Guided aerobic exercise 

in a randomized controlled trial genom inbjudan.  

Semistrukturerad ämnesguide. 

Telefonintervju. Inspelade och transkriberade, 

ytterligare anteckningar under intervjun. Längd 

29–65 min. Deltagare gav samtycke. 

Kvalitativ kontext analys, koder och kategorier 

utsågs. 5 första intervjuerna kodades individuellt 

för att sedan sammanställas i kategorier och 

subkategorier genom diskussion.  

Förförståelse angiven. 

Deltagarna upplevde 

att fysisk aktivitet 

förstärkte känslan av 

att vara levande och 

fick dem att känna 

att de gjorde något 

bra för sig själva. 

Upplevelser om 

socialt stöd, 

motstånd och om 

kroppslig förbättring 

förekom. Citat 

användes. 

Tillförlitlighet: Stärks: Citat visar 

djup på intervjuerna. Samtycke 

angivet. Verifierbarhet: Stärks: 

Analys och intervjuguide är tydligt 

beskriven. Pålitlighet: Stärks: tre 

forskare deltog i analysprocessen. 

Förförståelse angiven. 

Överförbarhet: Stärks: Resultatet 

kan överföras i liknande 

vårdkontext samt vid annan psykisk 

diagnos. 
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Författare 

Titel, Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat (*) Kvalitet 

 

Pung, A et al. 

Mobile App Use 

by Primary Care 

Patients to 

Manage Their 

Depressive 

Symptoms: 

Qualitative Study. 

Australien. 

2018. 

Syftet var att 

utforska 

användning av 

mobilappar bland 

patienter med 

depressiva symtom 

för att underlätta 

förståelsen av den 

potentiella rollen 

för mobilappar för 

att hantera 

depressiva symtom 

i samhället. 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterier: 18–65 år, depressiva 

symtom, har internet, engelskspråkig, 

informerat samtycke, 3-mån 

interventionsfasen av Target-D.  

Exklusionskriterier: antipsykotiskt lm, 

börjat eller bytt antidepressivt lm, 

psykologisk behandling, internetbaserat 

KBT program. 60 tillfrågades, (n=16), 9 

kvinnor, 20–58 år. Kontext: Primärvård. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Godkänd i en etikprövningsnämnd. 

Rekryterades från studien 

Target-D. Semistrukturerad 

ämnesguide. Telefonintervju, 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. Längd 10–32 min. 

Deltagare gav samtycke.  

Induktiv och tematisk analys, 

för att organisera och identifiera 

huvudteman och underteman. 

Två forskare deltog i 

analysprocessen.  

Ingen förförståelse angiven. 

Majoriteten av 

deltagarna använde 

minst en mobilapp 

för att hantera 

depressiva symtom 

varav träningsappar 

var ett alternativ som 

främjar 

motivationen. Citat 

och tabeller 

användes 

Tillförlitlighet: Stärks: Citat visar 

djup på intervjuerna. Samtycke 

angivet.  

Verifierbarhet: Stärks: 

Intervjuguide bifogad. Tydliga 

tabeller genomgående.  

Pålitlighet: Stärks: Två forskare 

deltog i analysprocessen. Sänks: 

Ingen förförståelse angiven.   

Överförbarhet: Stärks: Resultatet 

kan till viss del överföras till annan 

kontext där tillgång till tekniska 

hjälpmedel finns. 

Searle, A et al. 

Patients’ views of 

physical activity 

as treatment for 

depression:  

a qualitative 

study.  

England. 

2011. 

Syftet var att 

utforska patienters 

syn på fysisk 

aktivitet för 

behandling av 

depression inom 

primärvården 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterier: deltog i Trial of 

Exercise And Depression (TREAD). 

Exklusionskriterier: psykos, bipolär, 

drog/alko.missbruk, gravid, ej kunde 

utföra fysisk aktivitet. 

45 tillfrågades, (n=33), 19 kvinnor. 19–

69 år.  

Semistrukturerade intervjuer. 

Godkänd i en etikprövningsnämnd 

Rekryterade deltagare som 

ingick i studien TREAD. 

Semistrukturerad ämnesguide. 

28 intervjuades i hemmet, 2 på 

vårdcentraler, 3 i universitetets 

lokaler. Längd 30–120 min. 

Deltagare gav samtycke. 

Datan analyserades genom 

induktiv och deduktiv analys av 

tre forskare. Ingen förförståelse 

angiven. 

Deltagarna upplevde 

att fysisk aktivitet 

kunde förbättra 

humöret, underlätta 

social interaktion, ge 

distraktion från 

negativa tankar och 

ge en känsla av 

meningsfullhet. 

Även hinder och 

negativa upplevelser 

förekom. Citat 

användes. 

Tillförlitlighet: Stärks: Resultat 

besvarar syftet, samtycke finns. 

Sänks: Varierande längd på 

intervjuerna. Verifierbarhet: 

Stärks: Semistrukturerade 

intervjuguide. Sänks: Svårtolkad 

analysprocess. Pålitlighet: Stärks: 

Tre forskare deltog i analys. Sänks: 

Ingen förförståelse angiven.  

Överförbarhet: stärks: Resultatet 

kan överföras i annan kontext inom 

vården samt vid annan psykisk 

diagnos. 
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Artikelöversikt PubMed 

Författare 
Titel, Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat (*) Kvalitet 
 

Machaczek, KK et al. 

Integrating physical 

activity into the 

treatment of 

depression in adults: 

A qualitative enquiry. 

England. 

2021. 

Syftet var att 

undersökte vilka 

faktorer som 

upplevdes vara 

viktiga för att 

integrera fysisk 

aktivitet i 

behandlingen av 

depression hos 

vuxna. 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterier: ≥18 år, 

diagn. depression. 

12 tillfrågades, (n=6), 5 kvinnor, 

38–62 år.  

Djupintervju. Godkänd i en 

etikprövningsnämnd.  

Rekryterades via lokala 

välgörenhetsorganisationer för 

mental hälsa. Ämnesguide utifrån 

syfte, ej presenterad. Pilottestning av 

intervjuguide genomfördes. 

Intervjuer spelades in och 

transkriberades. Längd 65–100 min. 

1 intervju via telefon, 5 på 

universitet. Deltagarna gav 

samtycke. Data analyserades med 

tematisk analys av två forskare. 

Ingen förförståelse angiven. 

Deltagarna betonade 

vikten av att 

personalisera 

integrationen av fysisk 

aktivitet i hanteringen 

av sin depression. 

Upplevelser om 

hinder, dålig 

självkänsla, förbättrat 

mående och socialt 

stöd förekom. Citat 

användes. 

Tillförlitlighet: Stärks: Resultat 

svarar på syfte. Citat visar djup på 

intervjuerna. Samtycke angivet. 

Verifierbarhet: Sänks: 

Analysprocessen ej tillräckligt 

beskriven. Intervjuguide ej 

presenterad. Pålitlighet: Stärks: 

Två forskare deltog i 

analysprocessen. Sänks: Ingen 

förförståelse angiven.  

Överförbarhet: Resultatet kan 

generaliseras till annan kontext. 

Taylor, A et al. 

Patient reported self-

help strategies and 

the perceived 

benefits for 

managing sub-

threshold depressive 

symptoms: A nested 

qualitative study of 

Australian primary 

care attendees. 

Australien. 

2021. 

Syftet var att 

identifiera 

självhjälpsstrategi

er som var 

fördelaktiga för 

självhanteringen 

av depressiva 

symtom inom 

primärvården. 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterier: ingen 

förändring i antidepressiv 

medicinering, genomfört 3-mån 

intervention av Target-D, 18–65 

år, depressiva symtom, 

internettillgång, engelskspråkig. 

Exklusionskriterier: 

antipsykotiskt lm, psykologisk 

terapi. 

25 tillfrågades, (n=14), 9 

kvinnor, 25–60 år. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Godkänd i en 

etikprövningsnämnd.  

Rekryterade i studien Target-D. 

Semistrukturerad ämnesguide. Ej 

presenterad.  

Pilottestning av intervjuguiden. 

Inspelade och transkriberade. Ej 

angiven intervjutid. 

Deltagarna gav samtycke.  

Två forskare genomförde analys 

enligt Braun & Clarke steg för 

framtagning av teman och koder.  

Ingen förförståelse beskriven. 

Deltagarna upplevde 

att självhjälpsstrategier 

såsom träning var 

fördelaktiga för 

hantering av 

depressiva symtom 

och humör. Likväl 

förekom upplevelser 

om fysiska 

förbättringar. Citat 

användes. 

Tillförlitlighet: Stärks: Resultat 

svara på syftet. Samtycke finns. 

Sänks: Intervju längd ej 

presenterad. Verifierbarhet: 

Sänks: Intervjuguide ej presenterad, 

analys otillräckligt beskriven. 

Pålitlighet: Stärks: Två forskare 

deltog i analysprocessen. Sänks: 

Ingen förförståelse angiven. 

Överförbarhet: Stärks: Resultatet 

kan överföras i annan kontext.  
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Artikelöversikt PsycINFO 

Författare 

Titel, Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Azar, D et al.  

Physical activity 

correlates in young 

women with 

depressive 

symptoms: A 

qualitative study. 

Australien.  

2010. 

 

Syftet var att samla 

djupgående 

information om 

korrelationen 

av fysisk aktivitet 

bland unga kvinnor 

med och utan 

depressiva symtom. 

Ändamålsenligt urval och 

snöbollsurval.  

Inklusionskriterier: 18–30 

år. Exklusionskriterier: 

Gravid. 

(n=40) kvinnor, 20 med 

depression 20 utan.  

Semistrukturerade 

intervjuer  

Godkänd i en 

etikprövningsnämnd.  

 

Rekryterades via digital marknadsföring.  

Semistrukturerad ämnesguide. 

Pilotintervjuer genomfördes. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant. 

Längd 20–45 min  

Deltagarna gav samtycke. 

Analysen utfördes på transkriberade 

intervjudata som kategoriseras in i teman. 

Ingen förförståelse beskriven. 

Deltagarna med 

depression hade mer 

negativa upplevelser 

angående fysisk 

aktivitet men positiva 

upplevelser förekom 

även. Citat användes. 

 

Tillförlitlighet: Stärks: Resultat 

svara på syftet, citat visar djup i 

intervjuerna. Samtycke angivet. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Intervjuguide presenterad. 

Analysprocessen väl beskriven.  

Pålitlighet: Sänks: Ingen 

förförståelse är presenterad.  

Överförbarhet: Stärks: 

Resultatet kan överföras i annan 

kontext med kvinnliga deltagare.  

Pickett, K et al.  

“A forward 

movement into 

life”: A qualitative 

study of how, why 

and when physical 

activity may benefit 

depression 

England 

2017 

Belysa upplevelser 

av fysisk aktivitet 

bland individer 

med 

självrapporterad 

och diagnostiserad 

depression. 

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterier: 18–65 

år, ny erfarenhet av fysisk 

aktivitet, depression och 

dåligt mående. 

(n= 26), 20 kvinnor, 21–65 

år. Semistrukturerade 

intervjuer. Godkänd i en 

etikprövningsnämnd 

Rekryterades via och utanför NHS, 

annonser på universitetet, lokal 

motionsgrupp och primärvården. 

Semistrukturerad ämnesguide som 

ändrades under analysen.  

Intervjuerna i ett privat rum på kliniken/ 

universitetet. Spelades in och 

transkriberades. Deltagare gav samtycke. 

Analysen utfördes av 1 forskare, 

intervjumaterialet kodades samt 

jämförelse vilket skapade teman. 

Analysen utgick från Grounded theory.  

Förförståelse beskriven av forskare som 

utförde analys. 

Deltagarna upplevde att 

fysisk aktivitet hade 

hjälpt deras depression. 

Även upplevelser om 

socialt stöd och negativa 

aspekter förekom. Citat 

användes. 

 

Tillförlitlighet: Stärks: samtycke 

angivet. Sänks: Intervju längd ej 

presenterad 

Verifierbarhet: Sänks: Ingen 

intervjuguide presenterad.  

Pålitlighet: Stärks: Förförståelse 

beskriven. Sänks: 1 forskare i 

analysprocessen. Överförbarhet: 

Stärks: Resultatet kan överföras i 

annan kontext.  
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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. 

2013. 

Utforska 

deltagarnas 

acceptans, 

engagemang 

relaterat till 

fysisk aktivitet 

och att utforska 

upplevelser av 

fysisk aktivitet 

intervention 

utifrån 

självbestämman

deteorin  

Ändamålsenligt urval.  

Inklusionskriterier: Genomfört 4 

mån och uppföljning i TREAD 

studien. (n=19) vid första 

intervjun och 12 av dessa var åter 

intervjuade 8 mån senare. 19–69 

år, 11 kvinnor. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Godkänd i en 

etikprövningsnämnd. 

Rekryterade i studien TREAD. 

2 olika semistrukturerade ämnesguider 

används och presenteras. 

Djupgående intervjuer i 

hemmiljö/primärvårdens lokaler. Längd 45–

60 min. En ytterligare telefonintervju 

genomfördes 8 mån senare. Längd 10–20 

min. Samtliga spelades in och 

transkriberades.  

Deltagare gav samtycke. 

Analyserade enligt Grounded Theorys 

ramverk. 2 forskare tog del av materiel 

enskilt för att sedan sammanställa koder som 

vidareutvecklades till teman.   

Ingen förförståelse beskriven.  

Deltagarna 

upplevde ett 

förbättrat 

engagemang i 

fysisk aktivitet när 

miljön var 

autonomistödjande. 

Likaså upplevelser 

om social 

interaktion 

förekom.   

Citat användes.  

Tillförlitlighet: Stärks: Citat 

visar djup på intervjuerna. Två 

intervjutillfällen. Samtycke 

angivet. Verifierbarhet: 

Stärks: Intervjuguider 

presenterade. Pålitlighet: 

Stärks: Två forskare deltog i 

analysprocessen. Sänks: Ingen 

förförståelse beskriven 

Överförbarhet: Stärks: 

Resultatet kan generaliseras 

till annan kontext än vården.  

 

 

Walsh, S et al.  

What might affect 

acceptability of 

online positive 

psychology 

interventions for 

depression: A 

qualitative study on 

patient expectations. 

England. 

2018. 

Syftet var att 

undersöka 

patientens och 

vårdpersonalens 

syn på positiv 

psykologisk 

online 

intervention för 

depression och 

ångest. 

Ändamålsenligt urval och 

snöbollsurval. 

Inklusionskriterier: Beh. för 

depression o/el. ångest, i min 12 

mån, 18-65år, yrkesprofessionella 

minst 12 mån erfarenhet av att 

behandla patienter med depression 

o/el. ångest.  

Exklusionskriterier: Bipolär, tala 

ej engelska. (n=18), 13 kvinnor. 

5st läkare el. psykologer, 30-49år 

Semistrukturerade intervjuer, 

frågeformulär.  

Godkänd i en 

etikprövningsnämnd. 

Rekryterade deltagare via sociala medier, 

NHS, primärvården, 

välgörenhetsorganisationer och 

rådgivningstjänster.  

Semistrukerad ämnesguide. 

Pilottestad intervju. Inspelade och 

transkriberades ordagrant. Längd 34–130 

min. Deltagare gav samtycke. 

Induktiv analys där teman och 

underkategorier diskuterades fram av 

forskarna samt rådgivande patientpanel.  

Ingen förförståelse beskriven. 

Deltagarna 

upplevde att genom 

att visuellt mäta 

deras framsteg 

främjas 

motivationen och 

praktiska 

träningsövningar 

som kunde 

applicerar i 

vardagen 

uppskattades.    

Citat användes  

 

Tillförlitlighet: Stärks: Citat 

visar djup på intervjuerna. 

Samtycke angivet. 

Verifierbarhet: Stärks: 

Analys presenterad i helhet. 

Intervjuguide bifogad. 

Pålitlighet: Stärks: Två 

forskare deltog i 

analysprocessen. Sänks: Ingen 

förförståelse angiven.  

Överförbarhet: Stärks: 

Resultatet kan överföras i 

annan kontext där tekniska 

hjälpmedel återfinns. 
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Artikelöversikt Manuell Sökning  

Författare 

Titel, Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

deJonge, L. M et al. 

University students' 

and clinicians’ 

beliefs and attitudes 

towards physical 

activity for mental 

health 

2020. 

Kanada. 

Syftet var att 

utforska 

studenters och 

yrkesprofessio

nella inom 

mental hälsas 

uppfattning 

och attityder 

om fysisk 

aktivitet för 

mental hälsa. 

Ändamålsenligt urval  

Inklusionskriterier: stud. på 

universitetet, depressiva 

symtom, engelskspråkig.  

(n=15), 13 kvinnor, 18–30 

år, 5 yrkesprofessionella 

deltog. Semistrukturerade 

intervjuer med 

frågeformulär.  

Godkänd i en 

etikprövningsnämnd. 

Rekryterade yrkesprofessionella genom 

primärvården samt från universitetet. 

Rekryterade studenter via annonser på 

universitets hälsocentral.  

Olika semistrukerad ämnesguider till 

respektive grupp. Intervjuer spelades in och 

transkriberades. Yrkesprofessionella 

intervjuades på lämplig plats, längd 45–60 

min. Stud. intervjuades på campus, längd 60–

75 min. Deltagare gav samtycke.  

Datan analyserades separat av två forskare 

med hjälp av induktiv tematisk analys.  

Ingen förförståelse beskriven. 

Studenter upplevde 

fysisk aktivitet som en 

främjande aktivitet för 

deras mentala hälsa.  

Likaså förekom 

upplevelser om fysisk 

förbättring, socialt 

stöd och även hinder 

till att vara fysisk 

aktiv. Citat användes. 

Tillförlitlighet: Stärks: Citat visar 

djup på intervjuerna. Samtycke 

angivet. Verifierbarhet: Stärks: 

Analysprocessen tydligt beskriven. 

Sänks: Ingen intervjuguide 

presenterad. Pålitlighet: Stärks: Två 

forskare deltog i analysprocessen. 

Sänks: Ingen förförståelse angiven. 

Överförbarhet: Stärks: Resultatet 

kan överföras i annan kontext där 

studenter förekommer. 

Khalil, E et al. 

Pragmatic 

randomised 

controlled trial of 

an exercise 

programme to 

improve wellbeing 

outcomes in women 

with depression: 

findings from 

qualitative 

component. 

2012. 

England. 

Syftet var att 

se om 

individanpassa

d träning hade 

bättre effekt 

på psykiskt 

välbefinnande 

och dess 

följsamhet än 

ett redan 

föreskrivit 

träningsprogra

m för kvinnor. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: beh. för 

depression, 45–65 år, 

boende i Nottinghamshire.  

Exklusionskriterier: Fysisk 

skada, psykiska problem 

som hindra från att delta i 

fysisk aktivitet. (n=38) 

kvinnor, 19st i varje grupp. 

Fokusgrupp med intervjuer 

samt fältanteckningar.  

Godkänd i en 

etikprövningsnämnd. 

Rekryterade via hemsida, affischer och 

primärvården. Ämnesguide användes vid 

intervju.  

Gruppintervjuer med 3–5 st, 45–60 min. 

Intervjuguide presenterad. Totalt 

genomfördes sju fokusgrupper och sju 

uppsättningar fältanteckningar samlades in, 

en för varje träningsprogram. 

Deltagare gav samtycke. 

Data analyserades via tematisk analys. 

Deltagande i analysen är ej beskrivet.  

Förförståelse angiven. 

Resultat visar att 

experimentell gruppen 

med kvinnor som fick 

individanpassad 

träning i grupp, 

upplevde det mycket 

positivt. 

Kontrollgruppen som 

fick träna på egen 

hand via ett 

rekommendationsprog

ram visade på negativa 

upplevelser. Inga citat 

användes. 

Tillförlitlighet: Stärks:  Samtycke 

angivet. Analys väl beskriven. Urval 

och resultat relevant till syftet.  

Sänks: Inga citat finns från 

intervjuerna. Verifierbarhet: Stärks: 

Intervjuguide presenterad i sin 

helhet. Sänks: Analysprocessen är 

inte beskriven väl i text.  

Pålitlighet: Stärks: Förförståelse 

angivet. Sänks: Deltagande i 

analysen är ej beskrivet.  

Överförbarhet: Sänks: Svårt att 

överföra resultatet i annan kontext då 

geografiska aspekter kan påverka.  
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Författare 

Titel, Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

O'Toole, S et al.          

The efficacy of 

exercise referral 

as an 

intervention for 

Irish male 

prisoners 

presenting with 

mental health 

symptoms.  

Irland.                       

2018. 

Syftet var att 

undersöka om 

ett 

träningssystem 

kan vara ett 

effektivt 

hälsofrämjand

e verktyg för 

irländska 

manliga fångar 

med psykiska 

symtom. 

Mixad metod. Ändamålsenligt 

urval. Inklusionskriterie: Män, 

mini-straff på 2 år, fysiskt 

aktiva. Exklusionskriterier: 

kvinnor. (n= 30) män, 10 st 

deltog i intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Självvärderings skalor. 

Godkänd i en 

etikprövningsnämnd. 

Rekryterades via Mountjoy fängelset i 

Dublin. 10 st valdes randomiserat ut för 

intervju efter att ha genomfört 3v. av den 

kvantitativa studien. Längd 15 min. 

Självvärderings skalor som användes: DASS-

42, Novaco Anger Scale, Rosenberg Self-

Esteem Scale, Self-Rated Anxiety Scale. 

Deltagare gav samtycke. Kvalitativa data: 

tematisk analys användes vid framställande 

av teman. Deltagande i analysen är ej 

beskrivet. Kvantitativa data: importerades till 

SPSS 22 för statistisk testning av signifikans. 

Ingen förförståelse beskriven. 

Fysisk aktivitet 

upplevdes 

förbättrade symtom 

som humöret, 

självförtroende och 

det blev fysiskt 

starkare. Mentalt 

hjälpte den dagliga 

rutinen dem att 

hålla sina tankar 

kontrollerade. Citat 

användes. 

Tillförlitlighet: Stärks: Samtycke 

angivet. Analys beskriven och 

presenterad i tabell. Urval och resultat 

relevant till syftet. Sänks: Kort längd 

på intervjuer. Verifierbarhet: Sänks: 

Analysprocessen är inte beskriven väl i 

text. Intervjuguide ej presenterad. 

Pålitlighet: Sänks: Ingen förförståelse 

är presenterad. Deltagande i analysen 

är ej beskrivet. Överförbarhet: Sänks: 

Endast ett fängelse deltog i studien, 

svårt att generalisera resultatet utanför 

kontexten.  

Sinnott, C et al.  

Promoting 

exercise in 

patients with 

depression: 

lessons learned 

from a brief 

educational 

intervention 

Irland                         

2013. 

Syftet var att 

utvärdera en 

pragmatisk 

pedagogisk 

intervention 

som främjar 

träning för en 

grupp 

patienter som 

diagnostiserats 

med 

depression, i 

en grupp 

miljö. 

Mixad metod. 

Bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier: Medicinerad 

depression, rutinbesök Aug-Okt 

-2010. Exklusionskriterier: 

Psykos, kognitiv/fysisk 

funktionsnedsättning, gravid, 

<18 år.  

(n=35), 27 kvinnor, medelålder 

43 år. Kvalitativ: Öppna 

intervjufrågor. Kvantitativ: 

Frågeformulär. Godkänd i en 

etikprövningsnämnd. 

Rekryterades från psykiatrisk klinik.  

Öppna intervjufrågor. Kvalitativa data 

delades in via koder och teman som sedan 

sammanställdes. 2 forskade utförde analysen 

individuellt. Frågeformulär användes för 

insamling av kvantitativa data vid 

inskrivning och efter tre månader av 

rekommenderat fysisk aktivitet. Kvantitativa 

data importeras in i Stata IC 12 för statistisk 

analys. Deltagare gav samtycke. Ingen 

förförståelse beskriven. 

Deltagarna 

upplevde behov av 

ett individualiserat 

tillvägagångssätt, 

med ihållande 

uppmuntran och 

positiv 

förstärkning. 

Upplevelser såsom 

fysisk förbättring, 

hinder och dålig 

motivation 

förekom. Citat 

användes. 

Tillförlitlighet: Stärks: Samtycke 

angivet. Urval och resultat relevant till 

syftet. Sänks: Analys ej presenterad i 

tabell. Verifierbarhet: Sänks: 

Analysprocessen är kort beskriven 

endas i text. Intervjuguide ej 

presenterad. Pålitlighet: Stärks: 2 

forskare deltog i analysen. Sänks: 

Ingen förförståelse är presenterad. 

Överförbarhet: Stärks: Resultatet kan 

överföras i annan kontext inom vården 

samt med annan psykisk diagnos. 

 


