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SAMMANFATTNING 

Syfte: Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Studier visar att fysisk aktivitet ger 

likvärdig positiv effekt som annan behandling. Syftet med studien var att undersöka och 

beskriva upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet och träning samt underlättande och 

hindrande faktorer hos personer med depression 

 

Design och metod: Kvalitativ, explorativ och deskriptiv design. Fem semistrukturerade 

intervjuer utfördes. En kvalitativ innehållsanalys användes.  

 

Resultat: För att presentera den data som insamlats i intervjuerna formulerades sex kategorier 

med 23 underkategorier. Resultaten tyder på såväl kortsiktiga som långsiktiga positiva 

upplevelser under och efter träning. Det visade även på upplevda hindrande och underlättande 

faktorer för att påbörja och vidmakthålla träningsvanor. Exempelvis kunde socialt stöd, 

uppföljning, struktur och träningsvana fungera underlättande. Försvårande faktorer var 

exempelvis stresskänslighet och depressionens inverkan. Slutligen framkom potentiella 

förbättringsmöjligheter inom hälso- och sjukvård, såsom mer frekventa träningstillfällen.   

 

Konklusion: Fysisk aktivitet påverkar det upplevda måendet positivt för informanterna i 

studien. Det finns faktorer som underlättar och försvårar möjligheten att vara fysiskt aktiv. 

Studien tyder på att det går att förbättra nuvarande behandlingar med bland annat mer 

kontinuitet och frekventa träningstillfällen samt socialt stöd och uppföljning. En förhoppning 

är att studien kan bidra med ytterligare kunskap om vad som behövs för att öka möjligheten 

för personer med depression att kunna ta del av fysisk aktivitet som en behandlingsmöjlighet.    
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ABSTRACT 

Purpose: Depression is one of the most common diseases in modern time. Studies show that 

physical activity has equivalent effect on the condition as compared to other treatments. The 

purpose of the study was to investigate how physical activity and exercise is experienced by 

people suffering from depression. 

 

Design and method: Qualitative design, descriptive and explorative. Five semi-structured 

interviews. Qualitative content analysis was conducted. 

 

Results: To present interview data, six categories with 23 subsequent subcategories were 

identified. Results indicate short and long term positive experiences during and after exercise. 

Facilitating and hindering factors regarding initiating and maintaining exercise habits were 

also shown.  Facilitating factors included social support, structure, previous exercise habits 

and monitoring. Hindering factors included sensitivity to stress and the disease itself. Finally, 

potential improvement possibilities within healthcare emerged, such as greater frequency of 

exercise occasions offered.  

 

Conclusion: Physical activity had a positive effect on the well-being of the informants. There 

are facilitating and hindering factors to being physically active while depressed. The study 

shows potential improvements that could be made to current healthcare procedures such as 

greater continuity and frequency of exercise opportunities, as well as social support and 

monitoring. Hopefully this study can provide further knowledge of the factors needed to 

facilitate people suffering from depression taking part in physical activity as treatment for the 

condition. 
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BAKGRUND 

 
Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar och den största orsaken till sjukdomsbörda 

i medel och höginkomstländer (1,2). Det finns en tydlig skillnad mellan könen där ungefär 

25% av alla kvinnor och 15% av alla män någon gång under livet kommer att drabbas av en 

depressiv episod (1). Statistik från Socialstyrelsen visar att sjukdomen ökar. År 2005 dia-

gnosticerades drygt 42 000 patienter med förstämningssyndrom inom öppenvården i Sve-

rige. Tio år senare hade gruppen mer än fördubblats (3).  

Sjukdomen leder till en försämrad livskvalitet och funktionsförmåga samt ökad suicid-

risk. Tillståndet medför ofta sjukskrivningar, vilket ger stora kostnader för samhället. Det är 

ofta förekommande att depression är kombinerad med andra somatiska sjukdomar. Detta ökar 

risken för att patienten inte får vård för samtliga tillstånd. Samtidigt är risken för att återin-

sjukna stor (4).  

 

Definition av depression   

Enligt klassifikationssystemet DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disor-

ders), är kriterierna för egentlig depression att man under minst två veckor ska ha upplevt 

sänkt sinnesstämning och/eller minskat intresse och minskad glädje. Patienten ska även upp-

fylla minst fyra av följande symtom under samma period: koncentrationssvårigheter, energi-

brist/svaghetskänsla, värdelöshetskänslor, skuldkänslor, sömnstörning där individen sover för 

mycket eller för lite, förändringar av rörelsemönster/mimik, aptitförändring med betydande 

viktuppgång/viktnedgång eller återkommande dödstankar/självmordstankar. Kriterierna inne-

fattar även att symtomen ska ge försämrad funktion i vardagslivet samtidigt som det inte kan 

förklaras med något annat sjukdomstillstånd (5). Socialstyrelsen beskriver olika svårighets-

grader av egentlig depression utifrån antal symtom patienten upplever och i hur stor utsträck-

ning symptomen påverkar vardagen. Vid lindrig depression kan patienten fortfarande hantera 

vardagslivet medan funktionsförmågan och livskvaliteten är sämre vid måttlig-svår depress-

ion och det blir allt svårare att hantera dagliga aktiviteter (4).   

  

Mekanismer vid depression  

Långvarig depression orsakar vissa fysiologiska förändringar i hjärnan. Till exempel så krym-

per hippocampus, ett centra som hanterar minnen och lärande. Förmodligen spelar stresshor-

monet kortisol en stor roll i hämmandet av cellnybildning i hippocampus (6–9). Depression är 
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även associerat med lägre nivåer av hormonet Brain Derived Neuro-

pathic Factor (BDNF). Hormonet verkar skyddande på nervceller och bidrar troligtvis till att 

fler nya nervceller överlever och mognar, men hjälper även till med att särskilja nya neuron 

och synapser, framför allt i hippocampus. BDNF skyddar dessutom mot nervskador som upp-

kommer på grund av kronisk stress och har därigenom en depressions-hämmande ef-

fekt (6,10–12).  

 

Definition av fysisk aktivitet  

Med World Health Organisations (WHO:s) definition av fysisk aktivitet avser man all kropps-

lig rörelse som sker till följd av sammandragning av skelettmuskulatur och som förbrukar 

energi. Detta begrepp innefattar många olika aktiviteter, från sport och träning till lek, prome-

nader, dammsugning, trädgårdsarbete, dans och cykling. Fysisk träning definieras däremot 

som att syftet med aktiviteten är att höja den fysiska kapaciteten (13).  

 

Verkningsmekanismer av fysisk aktivitet vid depression  

Vid fysisk aktivitet har man sett en nybildning av nervceller i hippocampus (6–9). Hos depri-

merade patienter ökar utsöndringen av BDNF i samband med ökad aktivitetsnivå. I djurstu-

dier har man funnit att den ökade koncentrationen av BDNF även korrelerar med samtidig 

normalisering av höga kortisolhalter, vilket ger en antidepressiv effekt (9). Vidare finns ett sy-

stem som sköter frisättningen av kortisol i kroppen, detta benämns HPA-axeln (Hypothalamus 

Piturity gland Adrenal gland), där hypothalamus, hypofysen och binjurarna samver-

kar. Samma typ av påverkan på HPA-axeln vid depression har observerats vid långvarig 

stress. Långvarig stress kan även vara en orsak till depression på grund av antingen för höga 

eller för låga kortisolhalter. Vid fysisk aktivitet höjs stresspåslaget tillfälligt men långsiktigt 

minskar istället aktiviteten i HPA-axeln och därmed kortisolnivåerna. Fysiskt aktiva individer 

tål därför stress bättre (14,15).  

  

Att mäta fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet kan mätas både subjektivt och objektivt. Den subjektiva upplevelsen av fysisk 

aktivitet kan mätas med olika självskattningsformulär och enkäter. Exempelvis Saltin-Grimby 

Physical Activity Level Scale (SG-PALS). I enkäten får deltagaren skatta hur mycket de rört 

sig och ansträngt sig kroppsligt på fritiden under det senaste året. Den består av fyra påståen-
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den med stegrande aktivitetsnivå, informanten kryssar i det påstående som stämmer bäst över-

ens med dennes fysiska aktivitetsnivå. Det första påståendet innebär att användaren har en 

stillasittande fritid och den sista nivån att träning på hög intensitet utförs regelbundet 

 (16,17). En objektiv mätmetod som används frekvent är accelerometer, ett instrument som 

används för att mäta acceleration i olika riktningar och således kan användas för att beräkna 

hur mycket en individ rör på sig. Detta kan ge ett mer realistiskt värde på individens faktiska 

aktivitetsnivå. Dock är en potentiell felkälla här att en person som är medveten om att den fy-

siska aktiveten mäts under mätperioden kan anstränga sig extra mycket.   

Jämförelsevis är enkätstudier mer kostnadseffektiva och mindre tidskrävande och ger 

också möjligt att undersöka en större population än en undersökning med exempelvis acce-

lerometer. Reliabilitet och validitet för objektiva mätmetoder jämfört med subjektiva har un-

dersökts i olika populationer och visar på en relativt samstämmig bild av upplevd respektive 

faktisk fysisk aktivitet (18–20).  

 

Behandling vid depression  

De nationella riktlinjerna för behandling av mild till måttlig depression är främst antidepres-

siva läkemedel och olika psykologiska behandlingsmetoder såsom Kognitiv Beteendeterapi 

(KBT) och Interpersonell terapi (IPT) (4). I en meta-analys jämfördes behandlingseffekten 

hos milt till måttligt deprimerade patienter av 10 RCT-studier (Randomiced Controlled Tri-

als). Behandlingarna som undersöktes använde sig av två olika psykofarmaka; tricykliska an-

tidepressiva (TCA) och selektiva serotoninåterupptagningshämmare (SSRI). De psykotera-

peutiska behandlingarna innefattade KBT och IPT. Analysen visade att metoderna ger lika 

stor effekt efter avslutad behandling, men vid uppföljning var risken för återinsjuknande dub-

belt så stor vid behandling av psykofarmaka jämfört med psykoterapi (21). Konsumtionen av 

antidepressiva läkemedel ökar och statistik från socialstyrelsen visar att det år 2010 ordinera-

des antidepressiva läkemedel till 757 313 patienter i Sverige. År 2015 hade en ökning på 21% 

skett till 918 713 patienter (22).   

  

Socialstyrelsen nämner även fysisk aktivitet som behandling vid depression. Flertalet studier 

har undersökt ämnet och visat att fysisk aktivitet förebygger depression (23). Det har även vi-

sats att aerob fysisk aktivitet, då musklerna arbetar med fri tillgång till syre, är en effektiv be-

handling vid mild till måttlig depression när den utförs enligt de allmänna rekommendation-

erna (24). En meta-analys på 25 RCT-studier påvisar att träning har en god behandlingseffekt 

vid depression (25). Samtidigt menar en annan studie att fysisk aktivitet bör rekommenderas 
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för deprimerade patienter om de är villiga, motiverade och tillräckligt fysiskt friska (26). Men 

hur stor effekt ger fysisk aktivitet i förhållande till andra behandlingsmetoder? Studier har vi-

sat att fysisk aktivitet har lika god effekt som psykofarmaka och KBT-behandling vid lindrig-

måttlig depression (27). Hos äldre fungerar även fysisk aktivitet lika bra som SSRI, och för-

bättring av tillståndet kan ses redan efter 1 månads träningsintervention (28). En annan studie 

belyser att fysisk aktivitet i kombination med antidepressiva läkemedel förstärker läkemed-

lens effekt. Författarna nämner även att träning är mer kostnadseffektivt och kommer med en 

mängd andra hälsovinster (29).  

 

Kvalitativ forskning om fysisk aktivitet vid depression 

I en studie utförd 2011 intervjuades 33 patienter i åldrarna 18-69 år med olika grader av 

depression. De flesta ansåg att fysisk aktivitet var en acceptabel behandling vid depression 

och att det gav många fördelar. De uppgav att det gav en struktur och ett socialt inslag i 

vardagen, gav bättre sömn och kostvanor som i sin tur ökade deras välmående och gav en 

upplevelse av förbättrat självförtroende. De uppgav hindrande faktorer för att utföra fysisk 

aktivitet såsom brist på motivation och dåligt självförtroende. Samtidigt upplevde 

informanterna som underlättande faktor att samtidigt behandlas med antidepressiva läkemedel 

(30).  

 

I en svensk studie på magisternivå som utfördes under 2017 på kvinnor med depression inom 

primärvården, undersöktes deltagarnas upplevda tilltro till förmåga att bli fysiskt aktiva. 

Dessutom utforskades upplevda hindrande och underlättande faktorer till att utföra fysisk 

aktivitet. I studien intervjuades 8 kvinnor i åldrarna 29-71 år som ännu inte påbörjat fysiskt 

aktivitet som behandling. Genom semistrukturerade intervjuer framgick att deltagarna 

upplevde hindrande faktorer i form av katastroftankar, att de inte litade på sina egna kroppar 

och att vissa aktiviteter var ångestframkallande. För att komma förbi de upplevda hindren och 

komma igång med behandlingen ansåg kvinnorna att relationen mellan fysioterapeuten och 

patienten hade en stor betydelse. Fysioterapeuten kunde underlätta för patienten genom att 

vägleda, hitta en träningsmiljö som patienten trivdes i, skapa rutiner, individanpassa träningen 

och ha regelbundna uppföljningar. Vidare var en underlättande faktor att utföra behandlingen 

då patienten hade sällskap (31). 

 

En engelsk studie har utforskat hur, varför och när fysisk aktivitet kan vara fördelaktigt för 

personer med depression.  Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter av fysisk 
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aktivitet och den förändringsprocess som skett då deltagarna som rekryterats använt fysisk 

aktivitet för att hantera sin depression. Deltagarna rekryterades via en annons på ett 

universitet samt via en allmänläkarmottagning. I denna studie drogs slutsatsen att om fysisk 

aktivitet skall ha positiv effekt vid depressiva symptom måste den utförda aktiviteten vara 

behaglig och njutbar. När informanterna blivit medvetna om dessa positiva upplevelser kunde 

de sedan använda fysisk aktivitet som en hanteringsstrategi för att själva ta kontrollen över sin 

depression (32). 

 

Problemformulering  

Ett flertal studier visar på likvärdig effekt mellan fysisk aktivitet och träning som behandling 

för mild till måttlig depression jämfört med antidepressiva läkemedel (23–29). Förutsätt-

ningen för att fysisk aktivitet och träning skall kunna användas är att patienten prioriterar att 

utföra den. Det har tidigare gjorts kvalitativa studier som undersökt upplevelser av fysisk akti-

vitet och hindrande och underlättande faktorer till att utföra den vid depression. Vidare har 

även inställningen till fysisk aktivitet som behandlingsmetod vid depression studerats, samt 

hur varför och när fysisk aktivitet kan vara effektivt vid depression (30–32). Studierna är dock 

få till antalet och den svenska studie på området författarna hittat utforskar endast kvinnor i 

primärvårdens upplevelser. En kvalitativ studie med informanter som inte enbart rekryterats 

från primärvården, som även undersöker underlättande och hindrande faktorer samt har infor-

manter av båda könen skulle kunna bidra med ytterligare kunskap på individnivå. Det är den 

enskildes upplevelser och erfarenheter som är viktiga att utforska då behandling ofta behöver 

anpassas efter individens behov. Att utforska upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet 

vid depression samt underlättande och hindrande faktorer i grupper som tidigare inte under-

sökts, skulle potentiellt kunna förbättra överförbarheten. Det skulle dessutom ge bättre möjlig-

het att skräddarsy interventioner för personer med depression.  

 

Syfte   

Syftet med studien var att undersöka och beskriva upplevelser och erfarenheter av fysisk akti-

vitet och träning samt underlättande och hindrande faktorer hos personer med depression. 
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Frågeställningar 

Vilka är upplevelserna och erfarenheterna av fysisk aktivitet och träning hos personer med de-

pression? 

Vad finns det för underlättande och hindrande faktorer för att vara fysiskt aktiv hos personer 

med depression? 

  

METOD 

  

Design  

Studien har en kvalitativ, explorativ och deskriptiv design (33). Författarna använde sig av 

semistrukturerade intervjuer efter en intervjuguide (se bilaga 1). Designen har valts utifrån 

studiens syfte som är att beskriva upplevelser och erfarenheter avseende fysisk aktivitet och 

träning hos personer med depression. En kvalitativ studie ämnar att på djupet beskriva 

individers tankar och känslor avseende ett specifikt fenomen. 

 

Urval  

Fem deltagare har genomfört semistrukturerade intervjuer om 20-35 minuter vardera. Fyra 

deltagare rekryterades med bekvämlighetsurval samt snöbollsurval via patientföreningen BA-

LANS, samt en deltagare via en kontakt på en vårdcentral i Region Uppsala. BALANS är en 

förening för patienter och anhöriga med depression, mani eller bipolär sjukdom och erbjuder 

självhjälpsgrupper, träffar samt anhörigträffar. De första fem som anmälde sig som frivilliga 

intervjuades. Dessa deltagare har levt med depression olika länge och hade varierande fysisk 

aktivitetsnivå.  

 

Undersökningsgrupp 

Informanterna bestod av två män och tre kvinnor i åldrarna 37-53 år. De fick sina första de-

pressiva symtom för mellan 10 och 35 år sedan. Fyra av dem medicinerades för sin depress-

ion. Tre av informanterna skattade att de ägnade sig åt regelbunden måttlig fysisk aktivitet 

och träning under minst 2-3 timmar i veckan. En informant skattade sig som stillasittande och 

en skattade att hen utförde någon fysisk aktivitet minst 4 timmar i veckan. Tabell 1 nedan 
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sammanfattar informanternas ålder, debut av depressiva symtom, sysselsättning, behandling 

med psykofarmaka och nivå av fysisk aktivitetsnivå enligt SG-PALS.  

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation 

 
Ålder Debut Sysselsättning Medicin SG-

PALS 

50 år Vid 15 

års ålder 

Arbetande Ja 3 

51 år Vid 29 

års ålder 

Arbetande Ja 3 

37 år Vid 6 års 

ålder 

Arbetande/arbetssökande/annat Nej 1 

53 år Vid 43 

års ålder 

Annat Ja 2 

52 år Vid 29 

års ålder 

Arbetande Ja 3 

 

Inklusionskriterier 

Deltagarna skulle vara minst 18 år och ha haft självupplevda depressiva symptom senaste 

året.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data.  Den första intervjun var tänkt 

som pilotintervju. Dock bedömdes informationen som erhölls tillräckligt betydelsefull och gi-

vande för att besvara studiens frågeställning, således valde författarna att inkludera även pilot-

intervjun. Författarna använde sig av en i förväg konstruerad intervjuguide i vilken patienter 

med depressions erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet och träning samt underlät-

tande och hindrande faktorer utforskades (Bilaga 1). Efter pilotintervjun kompletterades inter-

vjuguiden något med ett fåtal följdfrågor. Bakgrundsdata rörande ålder, kön, fysisk aktivitets-

nivå mätt med SG-PALS (16,17), erfarenhet av fysisk aktivitet och träning, eventuell antide-

pressiv medicinering samt nuvarande sysselsättning samlades in innan intervjuerna. 

 

Genomförande 

Kontakt togs med patientföreningen BALANS. Författarna deltog därefter vid ett av förening-

ens möten och höll en kort presentation om studien och dess syfte för de medlemmar och för-

eningsverksamma som deltog. Denna presentation genererade direkt två informanter varav en 

intervjuades på plats efter mötet och tid bokades med den andra senare samma vecka. Två av 

de personer som närvarade vid mötet kunde sedan sammanföra författarna med ytterligare två 
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informanter. Den sista informanten värvades via en kontakt på en vårdcentral i Region Upp-

sala som delade ut informationsbrev till potentiella deltagare. Före varje intervju fick infor-

manten i lugn och ro läsa igenom informationsbladet om studien. Informanten fick även möj-

lighet att ställa eventuella frågor angående informationen i bladet eller om studien i stort. Där-

efter fick informanterna fylla i ett samtyckesformulär där de godkände medverkan i studien 

och bekräftade att de tagit del av informationen i informationsbladet. En blankett med bak-

grundsdata samt ett instrument för skattning av fysisk aktivitetsnivå, SG-PALS, fylldes även i 

av informanten innan intervjun. Författarna turades om att hålla i intervjuerna, och den som 

inte var intervjuledare var då bisittare och fick efter intervjuns slut tillfälle att fylla på med 

frågor om eventuella oklarheter eller områden där hen trodde att det fanns värdefull informat-

ion att ta tillvara, eller att något saknades. Intervjuerna spelades in och sparades på lösenords-

skyddade telefoner och transkriberades av författarna snarast möjligt. Intervjuerna spelades in 

på olika platser, en på en vårdcentral i Region Uppsala, en på en lunchrestaurang, en hemma 

hos en deltagare, en i Röda Korsets lokaler samt en i BALANS möteslokal. Då intervjuerna 

transkriberats och skrivits ut raderades inspelningarna från båda författarnas telefoner. Efter 

godkänd uppsats kommer dokumenten innehållande samtyckesformulär, bakgrundsdata samt 

skattning av fysisk aktivitetsnivå att förstöras. 

 

Databearbetning  

Bakgrundsdata presenteras i tabellform med ålder, kön, SG-PALS, när depressionen debute-

rade, eventuell antidepressiv medicinering samt huvudsaklig sysselsättning (Tabell 1). Vidare 

analyserades informationen från intervjuerna med en kvalitativ innehållsanalys med ett mani-

fest förhållningssätt till informationen. Analysmetoden finns beskriven i artikeln "Qualitative 

content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustwor-

thiness" (34). Denna analysmetod är vedertagen för att tolka intervjudata inom kvalitativ 

forskning. Författarna som utförde analysen är sista terminens fysioterapeutstudenter vid Upp-

sala Universitet. Således har författarna viss teoretisk förförståelse av fysisk aktivitet som be-

handling vid depression. 

 

Första steget i analysen var transkribering av intervjuerna. Denna skedde ordagrant, dock 

ströks hummanden, suckar, tvekande ljud, omtag, upprepningar samt stakningar om dessa ej 

bedömdes tillföra förståelse för övrig information. Uppgifter som bedömdes irrelevanta för 
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studien ströks. Exempel på information som inte användes var då en av informanterna berät-

tade om familjens sjukdomshistoria. Vad som sades av informant respektive intervjuare mar-

kerades tydligt i transkriberingen. Dessa transkriptioner sparades på lösenordskyddade dato-

rer. De transkriberade intervjuerna lästes sedan flera gånger enskilt av bägge författare för att 

göra det möjligt att bilda sig individuella uppfattningar om innehållet i intervjuerna. Därefter 

togs nyckelord ut för vad informanten berörde under intervjun, vilka skrevs i marginalen där 

citatet återfanns i transkriberingen. Härnäst sorterades nyckelorden in i kategorier och under-

kategorier utifrån vilka som beskrev liknande aspekter. Därefter diskuterade författarna de 

meningsbärande enheter och kategorier som återfunnits på egen hand för att se om det rådde 

konsensus om vad som var viktigt i intervjuerna och under vilka potentiella kategorier dessa 

meningsbärande enheter borde placeras. Samma kategorier användes på alla informanter. För-

fattarna diskuterade sedan varje citat för att se huruvida de speglade olika sidor. För att ute-

sluta att vissa citat skulle rymmas under flera underkategorier omformulerades i vissa fall ka-

tegorierna något. Då författarna tillsammans kommit överens om vilka meningsbärande en-

heter som skulle användas, samt möjliga kategorier och underkategorier, tabellfördes me-

ningsbärande enhet, kategori, underkategori samt vilken intervju citatet hörde till (kod A-E). 

Författarna kondenserade sedan citaten tillsammans och diskuterade tabellen med sin handle-

dare för att öka studiens tillförlitlighet. Forskartriangulering innebär att en annan forskarkol-

lega eller, som i detta fall, handledare diskuterar de olika citatens kategorier 

 

 för att avgöra huruvida handledaren instämmer i kategoriseringarna (34). Om handledaren 

godtar kategoriseringarna räknas det som tillförlitligt, annars diskuterar författarna och hand-

ledaren tills konsensus uppnåtts angående nya teman. I tabell 2 nedan visas ett exempel på hur 

analysen gick till.  

 

Tabell 2. Exempel på databearbetningsprocessen 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kategori och subkategori Informant 

Jag vet att det finns 

mycket motstånd till 

läkemedel men det 

hjälper. Det kan hjälpa 

att komma över 

tröskeln.  

Läkemedel kan hjälpa till att 

komma över tröskeln. 

Externa hjälpmedel och 

hinder: Psykofarmaka. 

 
 

 

B 
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Etiska överväganden   

Deltagarna fick ett skriftligt informationsbrev innan studien startade som beskrev syftet med 

studien, hur intervjuerna skulle gå till, att deltagande var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan och få sina svar borttagna ur studien. Deltagarna infor-

merades även om att de hade rätt till att be författarna utelämna viss information från inter-

vjun i studien. Brevet innehöll även en beskrivning av författarna och hur informationen 

skulle användas. Då diagnosen depression kan vara laddad var det av vikt att intervjun skedde 

i en lugn och trygg miljö för att informanten skulle känna sig väl till mods. Deltagaren fick 

därför möjlighet att själv välja tid och plats för intervjun medan författarna även erbjöd att in-

tervjun kunde ske på Biomedicinskt centrum på kvällstid. Innan intervjuerna tog vid fick del-

tagarna även fylla i ett samtyckesformulär. Data behandlades konfidentiellt, inga personupp-

gifter som skulle kunna identifiera informanterna användes i studien. Ljudfilerna raderades 

efter intervjuerna och informationen sparades på författarnas datorer, som hölls låsta med per-

sonligt lösenord. Efter avslutad studie och godkänt examensarbete kommer all data från stu-

dien att raderas från författarnas datorer.  

 

RESULTAT 

 

Sex kategorier, med respektive underkategorier, har utformats för att strukturera innehållet i 

intervjuerna. Dessa beskrivs i texten nedan. Tabell 3 visar en sammanställning över de 

kategorier och underkategorier som använts i studien.  
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Tabell 3. Kategorier och Underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

  
  
  

Långsiktiga och kortsiktiga effekter 

  

Påverkar måendet positivt 
  

Negativa känslor 
  

Meningsfull sysselsättning 
  

Stresstålighet 
  
  
  

Interaktion med andra 

  

Motivation och stöd till träning 
  

Uppföljning 
  

Bryta isolering 
  

Gemenskap 
  
  

Externa hjälpmedel och hinder 

  

Ekonomiskt stöd 
  

Psykofarmaka 
  

Väder 
  
  
  
  
  

Personliga tillgångar 

  

Att minnas tidigare erfarenheter 
  

Drivkraft 
  

Kunskap och medvetenhet 
  

Motivation till kroppsförändring 
  

Hanteringsstrategi 
  

Struktur och träningsvana 
  
  
  

Personliga begränsningar 

  

Behov av vila 
  

Stresskänslighet 
  

Depressionens inverkan 
  

Avsaknad av struktur i vardagen 

 

Framtida förbättringar 

  

Individanpassad fysisk aktivitet 
  

Mer frekventa träningstillfällen 
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Långsiktiga och kortsiktiga effekter 

Denna kategori beskriver olika upplevelser informanterna haft då de utfört fysisk aktivitet och 

träning. Två av informanterna nämnde att de upplevde olika former av negativa känslor vid 

träning. En av dem menade att hon inte hittat rätt typ av träning och därför tittade på klockan 

hela tiden medan den andra istället fick ont och blev stel. ”Det enda som brukar hända är att 

kroppen blir stel, framförallt i nacken” (C). Vidare nämnde samtliga informanter att de 

upplevde att fysisk aktivitet och träning kan påverka måendet positivt då det känns skönt, kul 

och man mår bra av det. En deltagare berättade även att träningen gav en levande känsla, att 

man kände att man levde. ”Efter det känner jag mig väldigt lycklig, jag blir väldigt glad” (E). 

En annan fördel med träning som en av deltagarna nämnde var att fysisk aktivitet och träning 

gör en mer stresstålig. ”Träning motverkar stress” (B). Samma deltagare menar även att det 

kan vara ett meningsfullt tidsfördriv, vilket beskrivs i underkategorin meningsfull 

sysselsättning. ”Det känns bra att fylla ut dagen och spendera tid på träning” (B).  

 

Interaktion med andra 

För att träna och vara fysiskt aktiv vid depression visade analysen att interaktion med andra 

var av stor vikt. Ett flertal meningsbärande enheter handlar om att motivation och stöd till 

träning fungerar underlättande för att träna. De beskriver både att sjukvårds-och gympersonal 

kan fungera stöttande i och med att de kan vara behjälpliga vid behov. Det är samtidigt även 

motiverande att veta att personalen finns där. Men även familjemedlemmar som ger beröm 

och pushar en till att komma igång, eller kan följa med och träna, fungerade underlättande. En 

deltagare berättar att denne inte skulle tränat om han var ensam. ”Instruktören har mycket 

driv, man kan rådgöra med henne. Hon märker att jag har kommit och hjälper mig lite extra. 

Det gör det lättare.” (B). Uppföljning upplevs även vara viktigt för att fortsätta att träna. En 

informant menar att det är ovanligt inom psykiatrin med uppföljning. Informanten hade blivit 

tipsad om friskvårdslotsen som innebär att man via telefonsamtal får råd och stöd med sin 

träning. ”De säger att det syns att du kommit igång. Om du känner att du börjar gå tillbaka 

till din passivitet kan du ringa igen”. (B). En av informanterna uppger att det är viktigt att 

känna gemenskap och beskriver att stämningen hen upplever på sina träningspass betyder 

mycket. Informanten beskriver att alla har kul ihop och att det vore tråkigt om det var färre 

deltagare. ”När man tränar i grupp får man jättemycket energi från dem andra. Det är 

stämningen.”(E). Att träna kan i sig leda till en annan typ av interaktion, vilket beskrivs med 

underkategorin bryta isolering. Deltagarna nämner att det är svårt att ta sig hemifrån vid 

depression men om man till exempel skulle gå på en promenad leder det till att man får hälsa 
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på folk och att det kan vara skönt att bara kunna säga hej utan att prata om hur man mår.  

”Skönt att komma utanför porten, träffa någon granne och prata en stund.” (E).  

 

Externa hjälpmedel och hinder 

Faktorer som kommer utifrån, som man själv har svårt att påverka men ändå upplevs kunna 

underlätta alternativt försvåra för att individen tränar. Dessa beskrivs som kategorin Externa 

hjälpmedel och hinder. Något som kan underlätta för att träna vid depression är Ekonomiskt 

stöd. ”Arbetsgivaren betalar för gymkort och bistår med friskvårdstimme vilket underlättar 

och gör så man både hinner och har råd.” (B). Informanterna menar även att psykofarmaka 

kan underlätta för att komma igång och träna. ”Läkemedel kan hjälpa till att komma över 

tröskeln” (B). En annan underkategori är vädret, vilket beskrevs att det upplevdes som ett 

hinder. ”Inte skönt att träna under vintern eller ute i regnet.” (A). 

 

Personliga tillgångar 

I denna kategori ryms informanternas inneboende tillgångar som kan vara till hjälp för att 

initiera, bibehålla, återuppta eller få till stånd fysisk aktivitet. Det kan enligt flera av 

informanterna vara till hjälp Att minnas tidigare upplevelser, bland annat beskrivs att det 

hjälper att påminna sig själv hur bra det känns efter träning. En informant (B) säger till 

exempel att "Det har hjälpt mig mer att komma ihåg välbefinnande-känslan efter träning än 

att tvinga mig till att träna." Även att komma ihåg tidigare positiva minnen av träning från 

ungdomen tas upp som motiverande. En inre Drivkraft har för två av informanterna varit en 

tillgång de kunnat ta hjälp av för att vara fysiskt aktiva. De beskriver att man måste bestämma 

sig, att det finns en känsla inombords att man borde aktivera sig och att det känns när det är 

dags. Informant A berättar att "Det kommer inifrån att jag måste göra någonting".  Något 

som också beskrivs som värdefullt för att hitta styrka och motivation till att vara fysiskt aktiv 

är Kunskap och medvetenhet om vad fysisk aktivitet faktiskt har för effekter på måendet. 

Informanterna vet att fysisk aktivitet och träning är bra och har antidepressiva effekter. Det 

nämns även att denna kunskap är motiverande, och att i en av informanternas fall har det 

givits utbildning på arbetsplatsen om effekter av fysisk aktivitet. Informanten menar att det är 

"Motiverande att det är bra och hälsosamt".  Ytterligare en inneboende tillgång som flera 

informanter pratar om är Motivation till kroppsförändring. Denna motivation beskrivs i ett fall 

utifrån rädslan att bli otränad. Andra informanter berättar istället om förhoppningar om 

framtida viktnedgång, att övervikten i sig var motivation till träning, och av vikten av träning 

för att förhindra viktuppgång (D) "Jag vet att det behövs upprätthållen träning för att 
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motverka att man blir tjock". En annan personlig tillgång som två informanter använt sig av är 

fysisk aktivitet som Hanteringsstrategi, informant A säger att det "Håller mig på en bra nivå. 

Jag använder det som en långtids-strategi". Möjligheten att själv ta kontroll över sitt mående 

och sin sjukdom genom fysisk aktivitet och att använda fysisk aktivitet som prevention och 

behandling är andra saker som uppmärksammas.  Struktur och träningsvana är också något 

som lyfts fram av informanterna som en underlättande faktor för att vara fysiskt aktiv. Det 

kan handla om att ha tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet och träning och att det då är 

lättare att återgå till. En informant nämner även att det kan handla om att en tydlig rutin kring 

träningen underlättar att den blir av, en annan att den struktur man ger sin vardag genom att 

ha fasta rutiner i sig underlättar. Informant D beskriver det som att "Har man gjort det 

tidigare är det lättare att göra det igen. Första gången är alltid den svåraste". 

 

Personliga begränsningar 

Denna kategori innehåller hos informanterna inneboende hindrande faktorer som upplevs 

begränsande för deras möjligheter att vara fysiskt aktiva. En sådan hindrande faktor är 

Depressionens inverkan som på olika sätt lyfts fram av tre informanter. Denna inverkan gör 

det svårt för informanterna att ta sig ut, eller ens att ta sig ur sängen, det största och svåraste 

hindret är depressionen och dess symptom i sig själv. Passivitet och orkeslöshet gör det 

mycket svårt att få träning att bli av även om informanterna vet att det är nyttigt. "För mycket 

ångest och depression kan göra att man inte orkar. Särskilt om något annat tillkommer" (E). 

För en av informanterna beskrivs Behov av vila som personlig begränsning då he 

n utöver depressionen även lider av en annan åkomma med smärta som kommer i skov. Enligt 

informanten förvärras dessa skov av fysisk aktivitet. Det enda som av denna informant 

upplevs hjälpa henna att ta sig ur sina smärtskov är att vila och inte anstränga sig mer än 

absolut nödvändigt "För att ta mig ur ett smärtskov måste jag vila, annars går jag längre ned 

mot depressionen." (C). Tre av fem informanter nämner Stresskänslighet som en hindrande 

faktor. Tidspress och för många aktiviteter eller intryck på kort tid är något som stressar, 

likväl om träningen känns som ett tvång eller kräver för mycket planering. Även digitala 

påminnelser i telefonen kan upplevas som stressande. Informant D berättar att "Trots att mitt 

liv inte är stressigt är jag ändå känslig för för många intryck." En informant upplever även att 

det är svårt att få till rutiner i vardagen och att detta begränsar möjligheten att vara fysiskt 

aktiv då det lätt glöms bort "Jag har jättesvårt att få rutiner att fungera". (C). 
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Framtida förbättringar 

Denna kategori innefattar informanternas tankar och idéer om vad som enligt dem skulle 

kunna förändras i omhändertagandet av personer med depression avseende fysisk aktivitet. En 

potentiell utvecklingsmöjlighet som uppmärksammas är Individanpassad fysisk aktivitet. 

Meningsbärande enheter i denna kategori innefattar saker som att begreppet fysisk aktivitet 

och träning inte täcker tillräckligt många aktiviteter, och att det skulle behövas kontinuerlig 

bemanning i träningslokaler anpassade för personer med depression för att motivera personer 

att ta sig dit. Detta kan belysas med citatet "Om det skulle finnas en person i någon roll i 

träningslokalen så skulle det betyda mycket för mig. Min egen lösning är att försöka öppna 

upp en gruppträningslokal i min bostadsrättsförenings gym" (D). Att det finns möjlighet att 

träna när man orkar och kan skulle vara meningsfullt, detta kan beskrivas med citat återfunna 

i subkategorin, Mer frekventa träningstillfällen.  Deltagarna nämner även att möjlighet att 

träna oftare, samt att fysisk aktivitet och träning borde användas mer frekvent i behandling 

som förbättringsmöjligheter. Informant E "Det är aldrig mer än medicin och samtal. Det 

skulle finnas en (annan) behandling för det". 

 

Resultatöversikt 

Med hänsyn till innehållet i kategorierna kan studiens frågeställning besvaras utifrån tre olika 

huvudområden, vilka förtydligas med figur 1. Långsiktiga och kortsiktiga effekter beskriver 

upplevelser under och efter fysisk aktivitet och träning. Underlättande och hindrande faktorer 

inkluderar kategorierna Interaktion med andra, Externa hjälpmedel och hinder, Personliga 

tillgångar och Personliga begränsningar. Dessa kategorier beskriver olika faktorer av vad 

informanterna upplever hjälper respektive försvårar för dem att träna. Slutligen beskriver den 

sistnämnda kategorin vad informanterna upplevs skulle kunna förbättra deras behandling.  
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Figur 1. Översikt av resultatet 

                   

 

DISKUSSION 

 

Resultatsammanfattning 

I analysen av resultatet fann författarna tre huvudområden som informationen presenteras ef-

ter. Först och främst beskriver informanterna både positiva och negativa upplevelser av fysisk 

aktivitet och träning vid depression. Dessa diskuteras under rubriken Långsiktiga och kortsik-

tiga effekter. Samtliga informanter nämner någon faktor som påverkat måendet på ett positivt 

sätt, både kortsiktigt i form av glädje under och efter träning, och på lång sikt med ökad 

stresstålighet. Vidare sammankopplas flera kategorier som inkluderar vad informanterna upp-

lever fungerar underlättande och hindrande för att initiera och bibehålla träningsvanor. För att 

underlätta att träning och fysisk aktivitet blir av så krävs, enligt flera informanter, att man har 

individuella resurser att ta till för att vara fysiskt aktiv. Även stöd från omgivningen anses 

värdefullt och underlättande. Psykofarmaka är enligt informanterna ett bra hjälpmedel då 

själva sjukdomen för informanterna ofta upplevs vara det största hindret att vara fysiskt aktiv 

och man då kan "komma över tröskeln". Andra hinder för att utföra fysisk aktivitet och trä-

ning som beskrivs är svårigheter hos individen att kunna hantera vardagen och planera om då 

oförutsedda händelser tillkommer. Dessa faktorer sammanfattas under rubriken Underlättande 
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och hindrande faktorer. Det sista området som diskuteras är framtida förbättringar och rör in-

formanternas upplevelser av möjligheter till förbättring av vården för personer med depress-

ion. Här nämns att fysisk aktivitet, då det används som behandling, skulle innebära fler trä-

ningstider och att det kunde vara ett tydligare inslag i behandlingen av depression.  

 

Resultatdiskussion 

Långsiktiga och kortsiktiga effekter 

Informanterna beskrev ett ökat välbefinnande i samband med träning. Långsiktiga effekter 

upplevdes även vara ett ökat självförtroende. I en review-studie beskrivs samma effekter hos 

patienter med depression i relation till träning (35). Ett ökat självförtroende och självkänsla 

uppmärksammades även i en annan studie där man intervjuat patienter med depression om 

träning. Andra fynd som överensstämmer med den studien är att det sågs som en meningsfull 

aktivitet samtidigt som negativa känslor kunde kopplas till träningen, då de upplevde att de 

inte kunde klara av att utföra den praktiskt (30). De negativa känslorna som beskrevs i den ak-

tuella studien var dels kroppsliga och handlade om smärta och stelhet, men även känslor av 

tristess beskrevs innan de hittat en träningsform de uppskattade. En annan långsiktig effekt 

som informanterna beskrev var en ökad stresstålighet. Det kan jämföras med de verknings-

mekanismer som sker vid fysisk aktivitet där kortisolnivåerna sjunker och bidrar till att man 

tål stress bättre (14,15).  Att samtliga informanter upplever ett bättre mående med träning, och 

därmed lindrar de depressiva symtomen, visar på samstämmighet med litteraturen där fysisk 

aktivitet bevisats vara en effektiv behandling vid depression (23–28) . Att det samtidigt ses 

som en acceptabel behandling hos deprimerade patienter tyder på att det borde användas i 

större utsträckning (29). Samtidigt skulle de negativa känslorna kunna övervinnas genom att 

patienterna vägleds till att hitta rätt träningsform.  

 

Underlättande och hindrande faktorer 

Familjens och vårdpersonalens stöd visade sig vara en viktig underlättande faktor för att initi-

era och bibehålla träningsvanor. Liknande resultat har setts i en annan svensk studie, gjord 

inom primärvården. Där infördes ett fysioterapeutiskt träningsprogram som behandling för de-

primerade deltagare. I studien fann författarna att patienterna upplevde det som motiverande 

att någon praktiskt tog dem till träningen, att de visste att någon fanns där som väntade på 

dem och som även kunde ge dem råd (36). Det visar på att fysioterapeuten skulle kunna ha en 

viktig roll för att motivera patienter med depression att träna. En ledarledd gruppträning 
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skulle möjligtvis fungera underlättande då informanterna beskriver att de inte tränar själva 

och att träffa folk samt träna i grupp upplevs positivt. Social interaktion har även beskrivits 

som en underlättande faktor i en tidigare studie (29). Handledd träning eller gruppträning 

skulle även kunna hjälpa dem att komma över det upplevda hindret att ha svårighet att planera 

och strukturera vardagen. Denna hypotes kan stärkas av ett magisterarbete som utförts inom 

primärvården på kvinnor med depression (31). Där upplevdes relationen till fysioterapeuten 

vara en underlättande faktor till att påbörja en behandling med fysisk aktivitet. Fysioterapeu-

tens roll skulle då vara att individanpassa träning, ha uppföljningar och införa rutiner. I stu-

dien nämndes även att dagsformen med avseende på sinnesstämningen, påverkade om trä-

ningen skulle utföras (31). Detta kan liknas vid att informanterna i denna studie beskriver att 

depressionens inverkan är en tydligt försvårande omständighet. Magisterarbetet visar även att 

tilltron till att man skulle vara fysiskt aktiv var högre om deltagarna hade tidigare positiva 

upplevelser av träning (31). Detta kan liknas vid att flera informanter i aktuell studie beskriver 

att minnet av tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet och träning underlättar för dem att vara 

fysiskt aktiva. Att tidigare erfarenheter av att vara fysisk aktiv är en faktor som spelar in på 

framtida fysiskt aktivitetsbeteende beskrivs även av Thompson et al (37). I samma studie be-

skrivs även att fysisk aktivitet används för att nå och bibehålla önskad vikt och figur. Den av 

författarna genomförda studien pekar på att just viktnedgång motiverat deltagarna till att börja 

träna och att det initialt inte handlat om att höja humöret. Samtidigt beskrivs en annan under-

lättande faktor vara behandling med antidepressiva läkemedel. Detta kan hjälpa individen att 

må tillräckligt bra för att faktiskt kunna träna, eftersom sjukdomen i sig kan vara en svår hind-

rande faktor. Att psykofarmaka fungerar underlättande har även beskrivits tidigare i litteratu-

ren (29). Informanterna beskriver dock att en biverkning av medicinen är ofrivillig viktupp-

gång, och att det är denna viktuppgång som faktiskt fått dem att aktivera sig fysiskt. Detta ter 

sig intressant då de inte aktiverar sig på grund av depressionen och den fysiska aktivitetens 

inverkan på tillståndet, utan på grund av den medicinska bieffekt de får av den farmakolo-

giska behandlingen. Därutöver nämner en informant att han använt fysisk aktivitet som en 

livslång hanteringsstrategi för att hantera sin depression. Det finns beskrivet i litteraturen, att 

användande av fysisk aktivitet som hanteringsstrategi för depression korrelerar med lägre de-

pressionsnivåer (38). Vidare motiverar kunskap om fördelar av fysisk aktivitet informanterna 

till träning, vilket till författarnas vetskap inte har studerats tidigare.  
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Det finns enligt dessa informanter således ett flertal faktorer som är påverkbara utifrån för att 

underlätta att personer med depression kan vara fysiskt aktiva. Dessa faktorer innefattar; kun-

skap om dess inverkan på depression, tillgänglighet och socialt stöd, psykofarmaka och even-

tuella bieffekter såsom viktuppgång samt att fysisk aktivitet kan användas som hanteringsstra-

tegi för att ta kontroll över och hantera sin sjukdom. En icke påverkbar faktor, tidigare erfa-

renhet av fysisk aktivitet och träning, nämns också som underlättande. Detta kan liknas vid en 

tidigare studie som visat på att fysisk aktivitet som upplevs njutbar och trevlig gör det mer 

troligt att individen använder det som hanteringsstrategi för sin depression (32). 

  

Framtida förbättringar 

Författarnas analys visar att informanterna upplever potentiella brister inom psykiatrin, 

eftersom regelbunden fysisk aktivitet med kontinuitet som behandlingsform möjligen inte 

beaktas. I en review-artikel har RCT-studier undersökts som utvärderat olika interventioner 

för hantering av kronisk sjukdom vid depression inom primärvården. Dels visades att 

uppföljning och preventionsplaner för återfall var några framgångsfaktorer för att minska 

depressiva symtom hos deltagarna, förhindra återinsjuknande och öka deras tillfredsställelse 

över vården (39). Det ska noteras att ingen av interventionerna handlar om träning eller fysisk 

aktivitet. Vidare belyses i intervjuerna utförda av författarna till denna uppsats att möjlighet 

till mer frekventa träningstillfällen eventuellt saknas inom vården. Då depressionen i sig kan 

hindra att individen tränar skulle möjligheten öka att man kan träna om tillfälle ges när man 

mår tillräckligt bra. Mer fria möjligheter till träning då patienter har mer ork skulle kunna ta 

tillvara på stunder av ökad energi för att träna. Samtidigt skulle det vara önskvärt att en person 

var där i motiverande syfte. Återigen visas här att fysioterapeuter skulle kunna fylla en viktig 

funktion i att stötta och motivera personer med depression i deras behandling. Ingen av 

informanterna upplever att de blivit erbjudna träningsmöjligheter som en del av sin 

behandling för depression. Informanterna berättar att de på eget initiativ vill forma 

träningsgrupper och uttrycker en önskan om att behandlingen borde bestå av mer än medicin 

och samtal. En av informanterna har via sin dietist fått råd om friskvårdslotsen som på 

uppdrag av Region Uppsala vägleder patienter till att hitta individanpassad friskvård. När 

vårdtagaren kommit igång med sin träning erbjuds uppföljning vilket informanten beskriver 

vara värdefullt. Således beskrivs av informanterna brister i vården och behov av, samt önskan 

om långsiktig, ledarledd träning som behandling vid depression.  
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Metoddiskussion 

Den valda datainsamlingsmetoden, semistrukturerade intervjuer, visade sig fungera väl vid 

besvarandet av frågor om upplevelser och erfarenheter. Detta ger därför grund för en god gil-

tighet. Resultatet kunde möjligen ha blivit annorlunda om den utförts av personer med mer 

gedigen erfarenhet av att utföra denna typ av semistrukturerade intervjuer. Att båda förfat-

tarna närvarade vid intervjutillfället bedöms ha ökat möjligheten att tillvarataga tillgänglig in-

formation. Författarna turades om att hålla i intervjuerna, en intervjuade och den andre var bi-

sittare och ställde kompletterande frågor i slutet. Användandet av en väl utformad intervju-

guide möjliggjorde att likvärdig information samlades in vid respektive intervju. Frågorna var 

av öppen karaktär för att ge utrymme för informanten att utförligt dela med sig av sina erfa-

renheter. En svaghet med studien är att resultatet inte innehöll fysisk aktivitet som ett brett be-

grepp, som kan innebära allt från städning, sport och lek. Innehållet tenderade istället att 

handla om träning såsom tidigare definierats (12). Därmed kan värdefull information gått för-

lorad. Då det råder en stigmatisering kring diagnosen depression kan ämnet vara känsligt att 

diskutera och det kan inte uteslutas att djupare kunskap hade nåtts om intervjuerna hållits av 

endast en intervjuare. Deltagarna gavs möjlighet att komma med egna förslag om plats för in-

tervjun vilket resulterat i att intervjuerna utförts på olika platser. Detta för att de skulle kunna 

känna sig lugna nog att berätta obehindrat om sina upplevelser på en för dem trygg plats. Stig-

matiseringen kan även ha påverkat det faktum att författarna hade stora svårigheter i att hitta 

intervjupersoner. Däremot uppnåddes det antal informanter som var planerat.  

 

Vid en kvalitativ studie talar man om överförbarhet, vilken kan ökas med en mer heterogen 

grupp. Då informanterna består både av kvinnor och män, har olika aktivitetsnivå mätt med 

SG-PALS, samt har olika sysselsättning och fysisk aktivitetsnivå anser författarna att överför-

barheten blir förbättrad. Det finns många vedertagna skattningsformulär för att mäta fysisk 

aktivitet. SG-PALS valdes då författarna ämnade undersöka upplevelser och erfarenheter sna-

rare än att exakt mäta fysisk aktivitetsnivå. SG-PALS kan visa på olika vanor hos deltagarna 

utan att i detalj undersöka aktivitetsnivå, och dess syfte i studien var att visa på en bredd i ak-

tivitetsnivå. En potentiell svaghet med SG-PALS är att det kan vara svårt att skatta fysisk ak-

tivitet ett år bakåt i tiden. Tyvärr befann sig deltagarna nära varandra i ålder, något som poten-

tiellt skulle kunna försämra överförbarheten. De studier som nämnts tidigare i denna uppsats 

där fysisk aktivitet visats vara en effektiv behandling för depression har endast påvisat resultat 

vid mild-måttlig depression. En svaghet med studien är således att graden av depression inte 

fastställts vilket skulle kunna försämra överförbarheten. Flera av informanterna lider även av 
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bipolär sjukdom och långvarig smärta vilket kan ha påverkat resultatet och dess giltighet. Det 

finns då möjlighet att inte endast de depressiva symtomen påverkat deras upplevelser och er-

farenheter. Författarna har vidare haft som intention att stärka överförbarheten genom att tyd-

ligt beskriva urval, deltagare, datainsamlingsprocess samt analysgång (40). 

 

En styrka med studien var att dataanalysen först skedde enskilt av de båda författarna varpå de 

meningsbärande enheterna, kategorier och underkategorier diskuterades tillsammans och se-

dan med handledare, en så kallad forskartriangulering (33). På så sätt ökade tillförlitligheten 

för resultatet, tillsammans med en noggrann analysbeskrivning. Däremot kan författarnas för-

förståelse omedvetet ha påverkat deras tolkningar av informationen. Då författarna är fysiote-

rapeutstudenter i slutskedet av sin utbildning är det möjligt att deras kunskaper och erfaren-

heter påverkat deras tolkningar av informationen från intervjuerna. Eftersom författarna valt 

en manifest analysmetod ligger tolkningarna av texten nära det ursprungliga materialet. I kva-

litativ forskning talar man om forskarens delaktighet där forskarnas förförståelse och kunskap 

tillåts ta plats i resultaten. Detta genom att forskaren är medskapare till informationen som ex-

traheras i intervjun utan att det för den sakens skulle påverkar resultatet negativt (40). 

 

Klinisk relevans och framtida forskning 

Det är beskrivet i litteraturen hur fysisk aktivitet och träning har god effekt på måendet hos 

patienter som lider av depression (23,24,27). Den utförda intervjustudien antyder att dessa 

positiva effekter upplevts av merparten av informanterna som intervjuats av författarna. De 

positiva effekterna som nämns är exempelvis förändringar i humör, känsla av att vara vid liv 

och ökat välmående. Det verkar dock ej som informanterna i så stor utsträckning fått ta del av 

fysisk aktivitet som behandling för sin depression samtidigt som det nämns som önskvärt. Det 

har under intervjuerna även framkommit konkreta förslag på förbättringsmöjligheter i vården 

av personer med depression. Till exempel upplever informanterna att kontinuitet och 

träningstillfällen med tät frekvens saknas. Framtida forskning skulle i detta hänseende kunna 

undersöka huruvida patienter som söker för depression faktiskt får råd och stöd att initiera 

fysisk aktivitet. Ytterligare studier skulle kunna undersöka vilka träningsformer och upplägg 

som ger bäst effekt hos patientgruppen.  

 

Studien pekar också på likheter i flera av informanternas upplevelser av vad som är 

underlättande för att faktiskt vara fysiskt aktiv. Exempelvis har socialt stöd, rutiner och 

uppföljning påtalats som motiverande. Om dessa underlättande faktorer kan lyftas fram skulle 
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det potentiellt kunna hjälpa personer med depression att faktiskt vara fysiskt aktiva och dra 

nytta av de psykiska och fysiska hälsovinster det innebär. Troligtvis skulle fysioterapeuten 

kunna ha en viktig roll i detta genom att utifrån patientens resurser och hinder individanpassa 

behandling. Ett område att vidare undersöka i framtida studier skulle kunna vara; Hur skulle 

man kunna implementera underlättande faktorer som når en bred publik?  

 

Denna studie inkluderade enbart 5 informanter, vidare hade det varit intressant att intervjua ett 

större antal personer med depression, med ett bredare åldersspann. Detta för att undersöka 

huruvida de underlättande och hindrande faktorer som påtalats i denna studie är genomgående 

i en större population. Resultatet som presenterats i denna studie hade då kunnat ingå i en 

metastudie ämnad att belysa exempelvis helhetsbilden av underlättande samt hindrande 

faktorer för fysisk aktivitet. 

 

Etisk diskussion 

Då depression kan vara en laddad diagnos att berätta om skulle intervjuer av det slag som 

genomförts i denna studie potentiellt kunna väcka starka känslor hos informanten. Dock var 

intervjuguiden konstruerad på ett sådant sätt att i det stora bara beröra information angående 

fysisk aktivitet för att inte i onödan beröra känsliga och för studien ointressanta ämnen. 

Intervjuerna hölls medvetet korta, mellan 20 och 35 minuter för att inte trötta ut informanten. 

Trots att det för informanterna kan kännas utelämnande att berätta om sin sjukdom finns en 

samhällelig nytta att undersöka detta område för att möjliggöra skräddarsydd vård på bästa 

möjliga vis för denna grupp. 

 

Konklusion 

Informanterna har kunskap och erfarenhet av fysisk aktivitet vid depression och använder sig 

av detta verktyg för att hålla sig friska, bli bättre eller inte bli sämre. Det finns även tydliga 

underlättande faktorer som i framtiden skulle kunna stärkas för att gynna denna grupp 

människor. Studien vittnar även om förbättringsmöjligheter i nuvarande sjukvård med bland 

annat mer kontinuitet och frekventa träningstillfällen samt socialt stöd och uppföljning. 

Fysioterapeuter bör i framtiden ha en viktig roll i att erbjuda dessa träningstillfällen, den 

kontinuitet och det sociala stöd som efterfrågas av denna grupp patienter, samt individanpassa 

träningen efter varje persons egna förutsättningar. En förhoppning är att studien kan bidra 

med ytterligare kunskap om vad som faktiskt behövs för att underlätta för personer med 

depression att kunna ta del av fysisk aktivitet som behandling. 
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Bilaga 1. 

 

 

      

 

 

Upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet och träning vid 

depression 

 

Bakgrundsfakta: 

 

Vilket år är du född?_________ 

 

När insjuknade du i din depression? __________ 

 

Ringa i det påstående som stämmer bäst in på dig 

 

Kön:                                      Man                            Kvinna                              Annat 

 

Sysselsättning:      Arbetande        Studerande        Sjukskriven           Arbetssökande       Annat 

 

Medicineras du för din depression?                 Ja                          Nej                       Vill inte svara                                   
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

• Vad vet du om fysisk aktivitet och träning som behandling vid depression?  

Berätta om dina tankar kring det?  

 

• Berätta om dina erfarenheter av fysisk aktivitet och träning i relation till din depress-
ion.  

Hur och på vilket sätt har det påverkat dig? 

Om du tränat, på vilken intensitet? Varför? 

 

• Hur upplever du att träning och fysisk aktivitet har påverkat dig, långsiktigt respektive 
kortsiktigt, i din depression? 

Hur kändes det under tiden du tränade? Direkt efter? 

Hur skiljde sig ditt mående om du var fysiskt aktiv regelbundet under en längre 
period? 

  
  

• Finns det något som har gjort det lättare för dig att vara fysiskt aktiv och att träna? 

Berätta om någon eller några gånger det var lättare, vad hände, varför? 

  
 

• Finns det något som har försvårat för dig att vara fysiskt aktiv och att träna? 
 

Berätta om någon eller några gånger då det var svårare, vad hände, varför? 
 

 

• Är det något du vill berätta som jag inte har frågat om? 
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Bilaga 3. 
 

 

 

 

 
 

 

Samtycke för deltagande i studie 

 

-Jag är medveten om att studien ämnar utforska upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivi-

tet och träning vid mild till måttlig depression.  

 

-Jag är medveten om att deltagandet i studien är helt frivilligt och närsomhelst kan avbrytas 

utan att uppge orsak.  

 

-Jag är medveten om att om jag så önskar kan be om att viss information utelämnas i studien.  

 

-Jag är en medveten om att intervjun kommer att spelas in. 

 

-Jag är medveten om att jag kommer förbli anonym i studien. 

 

 

 

Jag samtycker härmed till att delta i studien: 

 

 

 

............................................. 

Ort och datum 

 

............................................. 

Signatur 

 

............................................. 

Namnförtydligande 

 

 
Författare: Pelle Kullberg                     Författare: Malin Selenius                                    
mail: pelle.kullberg@gmail.com           mail: malin.selenius@gmail.com  
telefon: 070-4942594                            telefon: 070-7389427 
 

Handledare: Annika Bring  

Med Dr, Universitetslektor med klinisk förankring, Specialist i neurologisk fysioterapi 

mail: Annika.Bring@neuro.uu.se 

telefon: 018-471 4769 

 

 

 

mailto:pelle.kullberg@gmail.com
mailto:malin.selenius@gmail.com
mailto:Annika.Bring@neuro.uu.se
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Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (SG-PALS) 

 

FYSISK AKTIVITET och MOTION  

Hur mycket rör Du Dig och anstränger Dig kroppsligt på fritiden? Om Din aktivitet 

varierar mycket mellan t ex sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt. Frågan 

gäller det senaste året. 

Kryssa endast i EN ruta!  

 

1. Stillasittande fritid  

Du är nästan helt fysisk inaktiv: läser, ser på TV och film, använder dator eller har 

annan stillasittande sysselsättning på fritiden ……………………………………... 

  

2. Någon fysisk aktivitet på fritiden under minst 4 timmar per vecka 

Du cyklar eller promenerar exempelvis till arbetet, promenerar eller åker skidor med 

familjen, trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling etc. ………………………….. 

 

3. Regelbunden måttlig fysisk aktivitet och träning under minst 2 till 3 timmar per 

vecka  

Du ägnar Dig åt t.ex. tungt trädgårdsarbete, löpning, simning, motionsgymnastik, 

tennis, badminton eller liknande aktiviteter ……………………………………….. 

 

4. Regelbunden hård träning och tävlingsidrott (aktivitet med hög intensitet)  

Du ägnar Dig åt löpning, orientering, skidåkning, simning, fotboll, handboll etc. 

flera gånger i veckan ……………………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

 



   
 

30 
 

Bilaga 5. 

                       

 

 

Fysisk aktivitet vid Depression 

Hej! Vi är två studenter som går sista terminen på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet 

och som nu ska genomföra vårt examensarbete.  

Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Studier har visat att fysisk aktivitet kan vara lika 

effektiv behandling för mild till måttlig depression som psykofarmaka. Syftet med vårt 

examensarbete är att undersöka upplevelser och erfarenheter kring fysisk aktivitet och träning vid 

depression. Vi vill även utforska vilka underlättande och hindrande faktorer som finns kring träning. 

Informationen kan vara värdefull att undersöka för att i framtiden kunna anpassa behandlingen för 

att gynna patientgruppen till större del.  

Vi söker nu dig med pågåendedepression, eller som upplevt symtomen det senaste året. Du kan vara 

i olika stadier av sjukdomen, nyligen insjuknad likväl som på bättringsväg. Du som deltar i studien ska 

vara minst 18 år.  

Att medverka i studien är frivilligt och deltagande innebär att besvara ett frågeformulär samt att 

delta i en intervju med oss. Samtalet kommer att spelas in med en applikation för ljudupptagning på 

mobiltelefon. Inga personuppgifter kommer att registreras i studien och du förblir därmed anonym. 

Deltagandet beräknas ta ca 20-40 minuter där du själv har möjlighet att föreslå tid och plats för 

intervjun. Vi kan erbjuda mötesplats kvällstid på Biomedicinskt Centrum i Uppsala och vill gärna att 

intervjun sker mellan vecka 41-43. Innan intervjun börjar ombeds Du även att signera ett 

samtyckesformulär för att godkänna deltagande i studien. Utan att uppge anledning kan Du när som 

helst välja att avbryta ditt medverkande. Om Du önskar kan även delar av informationen tas bort från 

studien.  

Om Du har några frågor så tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail så återkommer vi snarast! 

Vänligen 

Pelle Kullberg                                           Malin Selenius                                    

mail: pelle.kullberg@gmail.com           mail: malin.selenius@gmail.com  

telefon: 0704942594                              telefon: 0707389427 

 

Handledare: Annika Bring 
Med dr, Universitetslektor med klinisk förankring 
Institutionen för neurovetenskap/fysioterapi samt VO Paramedicin, Akademiska sjukhuset 
BMC, Box 593  
S-751 24 Uppsala 
+46 18 471 47 69 
+46 (0)73 642 21 28 
annika.bring@neuro.uu.se 

mailto:pelle.kullberg@gmail.com
mailto:malin.selenius@gmail.com
tel:+46%2018%20471%2047%2069
tel:+46%2073%20642%2021%2028
mailto:annika.bring@neuro.uu.se
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