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Abstrakt 

Bakgrund: Depression är en psykisk sjukdom som är en av de största orsakerna till den 

globala sjukdomsbördan i världen. Fysisk aktivitet har förutom sin positiva påverkan på den 

fysiska hälsan också visat sig reducera risken för depression. Syfte: Syftet var att belysa 

upplevelser av fysiskt aktivitet hos patienter med depression genom en litteraturöversikt. 

Metod: Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor söktes i databaserna Pubmed, Cinahl 

och PsycINFO med hjälp av relevanta vedertagna söktermer. Tio artiklar, åtta kvalitativa och 

två kvantitativa inkluderades, analyserades och tematiserades. Resultat: Flera positiva 

aspekter av att utöva fysisk aktivitet vid depression framkom som utmynnade i fem teman; 

Förutsättningar och hinder för fysisk aktivitet, att vara fysiskt aktiv - självkänslan, den sociala 

faktorn, lindring av symtom samt struktur i vardagen. Diskussion: Trots att det finns många 

positiva upplevelser genom fysisk aktivitet vid depression finns det många barriärer. 

Kunskap om bemötande och rätt sorts kommunikation behövs för att nå fram till dessa 

patienter och motivera dem på bästa sätt. Slutsats: Hinder för fysisk aktivitet, patientens 

självkänsla, sociala faktorer, symtomlindring samt att ha struktur i vardagen är sällan skilda 

saker för denna patientgrupp utan de synes finnas i symbios med varandra. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att ha en holistisk syn då patienten sällan endast behöver hjälp med en av 

dessa faktorer. 
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Valet av ämne för litteraturöversikten utgår från ett stort intresse för fysisk aktivitet i 

allmänhet och dess påverkan på hälsan. Fysisk aktivitet anses i dagens samhälle ett enkelt 

redskap för att verka hälsofrämjande som kan förebygga olika somatiska sjukdomar. Under 

den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet på psykiatrisk 

vårdavdelning kom vi att börja reflektera över om, och i så fall hur, fysisk aktivitet ingår som 

en del i behandlingen av patienter som lider av depression, samt över hur fysisk aktivitet 

som behandlingsmetod uppfattas av dessa patienter.  

Vi vill även tacka vår handledare Märit Englund som under arbetets gång har stöttat oss och 

fört arbetet framåt. 
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet och dess påverkan på hälsan 

Fysisk inaktivitet är identifierat som den fjärde ledande orsaken för dödlighet och kräver 

varje år 3,2 miljoner dödsfall varje år (WHO, 2013). Definitionen av fysisk aktivitet enligt 

WHO (2013) är någon form av kroppsrörelse genom aktivering av muskler som kräver 

energi. Regelbunden fysisk aktivitet som promenader, cykling eller andra sportaktiviter har 

en betydelsefull roll för hälsan. Fysisk aktivitet kan bland annat reducera risken för hjärt-

kärlsjukdomar, förbättra lungkapaciteten samt stärka skelettet men har även en god effekt 

vid depression (WHO, 2013). Människokroppen är byggd för att röra sig och det gynnar 

både kropp och själ. Rekommendationen för fysisk aktivitet bör uppgå till sammanlagt minst 

trettio minuter varje dag med minst måttlig intensitet som en rask promenad (Henriksson & 

Sundberg, 2008). Fysisk inaktivitet är identifierat som den fjärde ledande orsaken för 

dödlighet och kräver varje år 3,2 miljoner dödsfall varje år (WHO, 2013). Sedan 2008 

använder samtliga landsting i Sverige en metod som heter ”Fysisk aktivitet på recept (FaR®)” 

som innebär att främja den fysiska aktiviteten hos den svenska befolkningen. FaR® är ett 

alternativ till läkemedelsbehandling av olika sjukdomar.  Förslag på lämplig träning 

beroende på personligt intresse, diagnos och livssituation utformas efter patienten (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Det kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor eller annan legitimerad 

personal (Kallings, Leijon, Hellénius & Ståhle, 2008). 

Depression - förekomst, diagnos och behandling 

Depression är en psykisk sjukdom som är en av de största orsakerna till den globala 

sjukdomsbördan i världen (WHO, 2012) Enligt WHO (2012) lider fler än 350 miljoner 

människor världen över i alla åldrar av depression och mindre än hälften av de som drabbas 

får behandling för sin sjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för depression och 

ångest (2010) beräknas 900 000 personer i Sverige lida av depression eller ångest och knappt 

hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång i livet en 

depression som kan behöva behandlas. Depression i vuxen ålder fortsätter att vara ett 

underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd som ofta leder till nedsatt livskvalitet 

(Song et al. 2012). En depression kan vara lindrig till svår beroende på antal symtom som 

påverkar den drabbade individens dagliga liv (WHO, 2012). Sjukdomen karaktäriseras utav 
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nedstämdhet, brist på intresse, minskad förmåga att känna glädje och minskad energi som 

leder till minskad aktivitet. Grundläggande behov som sömn, aptit och social funktion 

påverkas negativt likaså känslomässiga symtom som ångest, nedsatt självkänsla, 

skuldkänslor, koncentrationssvårigheter och kroppsliga symtom. Fler kvinnor drabbas oftare 

av depression än män och tros vara relaterat till demografiska faktorer som kön, civilstånd 

och ekonomiska faktorer (Song, Lee, Baek & Miller, 2012). Diagnosen depression ställs med 

hjälp av DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th). Edition, 

Text Revision) som är ett diagnostiskt instrument som används inom psykiatriska kliniker. 

Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att erhålla en depressionsdiagnos. Detta innebär att 

patienten ska ha upplevt minst fem av de nedanstående symtomen under en två-

veckorsperiod.   

1.   Nedstämdhet 

2.   Klart minskat intresse eller minskad glädje 

3.   Betydande viktnedgång 

4.   Sömnstörning 

5.   Uppskruvat eller hämmat rörelsemönster 

6.   Svaghetskänsla eller brist på energi 

7.   Känslor av värdelöshet, eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor 

8.   Minskad tanke- och koncentrationsförmåga 

9.   Återkommande tankar på döden eller självmordstankar 

Ett krav är att nedstämdhet eller minskat intresse/glädje återfinns i sjukdomsbilden under 

denna period (American Psychiatric Association, 2000). Diagnosen depression ställs utav 

läkare vid primärvården och den psykiatriska vården där kommunikationen med patienten 

är utgångspunkten för att förstå patientens sjukdomsupplevelse Närstående kan bidra med 

viktig information för att ställa diagnos. Hjälpmedel som strukturerade diagnostiska 

intervjuer och symtomskattningsskalor används som ett komplement för rätt diagnostisering 

av depression (Socialstyrelsen, 2010). Den vanligaste behandlingsformen idag är 

antidepressiva läkemedel i kombination med psykosocialt stöd och psykoterapi, till exempel 

kognitiv beteendeterapi. (Hoffman et al. 2011; WHO, 2012). Trots att effektiv behandling 

finns att tillgå finns det hinder som gör att inte alla får korrekt diagnos. Detta beror på 
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resursbrister inom hälso- och sjukvården, kompetensen hos sjukvårdspersonalen samt 

stigmatisering om psykisk ohälsa (WHO, 2012). 

Depression och fysisk aktivitet 

Redan för ett decennium sedan publicerades forskning om fysisk aktivitet som visade 

effekter på förbättring på kognitiv förmåga hos patienter med depression (Franz & 

Hamilton, 1905). Depression kan leda till minskade nivåer av fysisk aktivitet på grund av 

dålig motivation och låg energinivå som i sin tur blir en riskfaktor för efterföljande 

sjukdomar (Roshanaei-Moghaddam, Katon, Russo, 2009). I en review-artikel av Song et al. 

(2012) som undersöker nivån av fysisk aktivitet bland vuxna med depression visar flera 

studier att depressiva symtom minskar vid fysisk aktivitet.  Med tanke på de fördelar som är 

associerade med fysisk aktivitet är det viktigt att förstå de barriärer som hindrar deltagandet 

att vara fysisk aktiv (Roshanaei-Moghaddam et al. 2009). Fysisk aktivitet har förutom sin 

positiva påverkan på den fysiska hälsan också visat sig reducera risken för depressiva 

symtom (Cripps, 2008). Effekten av den fysiska aktiviteten har visat sig vara 

stämningshöjande hos depressiva individer med lindrig nedstämdhet (SBU, 2004). Andra 

effekter av den fysiska aktiviteten visar sig vara jämförbar med farmakologisk behandling 

(Hoffman et al. 2011). 

 

Omvårdnadsaspekter 

Litteraturöversiktens teoretiska referensram utgår från kommunikationsmodellen 

empowerment. Fossum (2007) beskriver att ordet empowerment är svårdefinierat. 

Empowerment kommer ifrån det latinska ordet posse som står förstår för makt och frihet. 

Den svenska definitionen av empowerment benämns som maktdelning, maktöverförande 

och medbestämmande. Fossum (2007, s. 190) beskriver utifrån Brattbergs (2005) definition av 

begreppet empowerment: “Patient empowerment är patientutbildning. Det handlar om 

jämlikhet mellan patient och sjukvårdspersonal, där patienten blir en medlem i vård- eller 

rehabiliteringsteamet. En upplyst och välutbildad patient är en förutsättning för jämlikhet”. 

Björvell & Insulander (2008) ser empowerment som ett förhållningssätt mellan 

sjukvårdspersonal och patient. Båda parterna ska ses som experter där patienten har 

kunskapen på sitt liv och sin sjukdom och vårdpersonalen är experten på sjukdomen ur ett 

medicinskt- och omvårdnadsperspektiv där patienten får förmågan att stärka sina 
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möjligheter till egenvård. Patienten utnyttjar sin erfarenhet och kunskap för att bestämma sin 

egen vård och behandling. Empowerment kan utgöra en del av omvårdnaden där 

vårdpersonal och patient tillsammans identifierar varandras attityder mot vad som är rimligt 

och möjligt att göra som leder till en positiv effekt för hälsan.  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs 

grundläggande ansvarsområden som att främja hälsa och förebygga sjukdom samt att 

sjuksköterskan ska ha förmågan att identifiera och bedöma patienters resurser och förmåga 

till egenvård. Enligt Socialstyrelsen (2010) bör Hälso- och sjukvården erbjuda råd om 

egenvård vid depressiva symtom i form av fysisk aktivitet där legitimerad personal som 

läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och annan legitimerad personal kan initiera och 

motivera patienter med depression att använda fysisk aktivitet som en alternativ 

behandlingsform. Cripps (2008) hävdar att alternativa behandlingsformer för depression bör 

användas av vårdgivare då traditionell behandling utgör läkemedelsbiverkningar, är 

tidskrävande samt en kostnadsfråga för patienten. Fysisk aktivitet är en möjlig alternativ 

behandlingsform som både är kostnadseffektiv och för flera fördelar med sig för patienten. 

Utifrån sjuksköterskans yrkesroll kan fysisk aktivitet användas som en omvårdnadsåtgärd 

vid depression för att främja hälsa och lindra symtom från sjukdomen. Vi har valt att inrikta 

oss mot hur fysisk aktivitet upplevs av patienter med depression då vi som sjuksköterskor 

med stor sannolikhet kommer möta denna patientgrupp. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av fysiskt aktivitet hos 

patienter med depression. 

Metod 

Design 

Studien utformades efter en litteraturöversikt som beskrivs utav Polit & Beck (2011, s 732) att 

utifrån en angiven frågeställning granska tidigare forskning inom det berörda ämnet och 

sedan sammanställa forskningsproblemet i ett sammanhang.  
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Urval och litteratursökningar 

Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor söktes vid Mittuniversitets bibliotek i 

Östersund i tre databaser, Psycinfo, Cinahl och Pubmed som är inriktade på olika områden. 

För att artiklar skulle inkluderas skulle de stämma överens med syftet. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2003-2013, vara peer-reviewed, engelskspråkiga samt innehålla ett etiskt 

resonemang. För att artiklar skulle inkluderas skulle den vetenskapliga värderingen av 

artiklarnas kvalitet ha en kvalitetsgrad på lägst II. (Bilaga 2 & 3). Artiklar som inte stämde 

överens med syftet samt med medicinskt innehåll exkluderades. Sökningar som resulterade i 

artiklar som endast gick att beställa exkluderades. Sökorden Physical Activity och Depression 

användes i alla tre databaser i vedertagna söktermer. Sökorden patient och experience 

användes men genererade inte i några träffar som stämde överens med syftet. 

Fritextsökningar i respektive databas gjordes för att finna ytterligare studier som 

överensstämde med syftet. Via manuell sökning granskades referenslistor från 

resultatartiklarna för att finna ytterligare artiklar som kunde belysa syftet varav tre 

kvalitativa artiklar inkluderades. Slutligen inkluderades tio artiklar, åtta kvalitativa och två 

kvantitativa. Se tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Datum Databas Avgränsning Sökord Antal 

träffar 

Antal 

förkastade 

Författare, år 

2013-

09-06 

Psycinfo Peer 

reviewed, 10 

år, english 

Physical 

Activity AND 

Chronic 

Mental Illness 

4 1 * 

1 ** 

0*** 

0**** 

Hodgson, McCulloch, 

Heather & Fox. (2011). 

McDevitt, Snyder, 

Miller & Wilbur. (2006). 

2013-

09-13 

Cinahl Peer 

reviewed, 10 

år 

Depression 

AND Physical 

activity 

96 89* 

5** 

1*** 

0**** 

Suija, Pechter, Kalda, 

Tahepold, Maaroos, & 

Maaroos (2009) 

2013-

09-16 

Cinahl Peer 

reviewed, 10 

år 

Exercise AND 

Depressive 

disorder 

(Fritext) 

27 20* 

2** 

0*** 

4**** 

Bartholomew, 

Morrison, Ciccolo 

(2005). 
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2013-

09-22 

PsycInfo peer reviewed 

10 yrs, 

english, 

Physical 

activity AND 

depression 

AND (fritext) 

qualitative 

6 4* 

1** 

0*** 

0**** 

Azar. Ball, Kylie, 

Cleland (2010) 

2013-

09-22 

Cinahl Peer 

reviewed, 10 

år, english 

Depression 

AND Physical 

activity AND 

qualitative 

(fritext) 

36 35* 

0** 

0*** 

0**** 

Wynaden, Barr, Omari 

& Fulton (2012). 

2013-

09-23 

PubMed Peer 

reviewed, 10 

år, english 

Qualitative 

And 

Depression 

And Physical 

Activity 

(fritext) 

62 55* 

5** 

1*** 

0**** 

Searle, Calnan,, Lewis, 

Campbell, Taylor, & 

Turner 

(2011). 

2013-

09-25 

Manuell 

sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crone, Smith & Gogh 

(2005). 

Crone & Guy 

(2008). 

Crone 

(2007). 

* Antal förkastade efter läsning av titel ** Antal förkastade efter läsning av abstrakt *** Antal 

förkastade efter kvalitetsbedömning **** Antal förkastade ej tillgänglig i fulltext 

 

Urvalet utfördes i flera steg där artiklarnas titlar lästes igenom och om artikelns titel stämde 

överens med syftet lästes abstraktet. Artiklar lästes igenom som helhet av båda författarna 

och diskuterades utifrån litteraturöversiktens syfte. Valda artiklar kvalitetsgranskades 

vetenskapligt enligt bedömingsmallarna av Carlsson & Eiman (2003). Artiklar som ej fanns i 

fulltext exkluderades. I alla urvalssteg togs inklusions- och exklusionskriterier i beaktande. 

En modifierad version av Carlsson & Eimans bedömningsmall användes både för kvalitativa 

samt kvantitativa artiklar där “cancer” ersatts med “depression”. Slutligen inkluderades nio 

artiklar med kvalitetsgrad I och en artikel med kvalitetsgrad II.  Se bilaga 1: översikt över 

resultatartiklar. 

Bearbetning och analys 

Utvalda artiklar lästes igenom i sin helhet för att få en övergripande förståelse. Detta gjordes 

i olika omgångar och diskuterades mellan författarna. Med hjälp av färgpennor markerades 
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bärande innehållsstycken och fem olika teman växte fram. Varje stycke markerades med en 

specifik färg som talade om vilket tema texten tillhörde. Texten lästes igenom flertalet gånger 

för att få en förståelse för innebörden. Enligt Polit & Beck (2011, s. 106) är denna 

analysprocess viktig för litteraturstudier för att få full förståelse av informationen av 

resultatartiklar. Analysen genomfördes utifrån Axelssons (2008, s.182) metod för 

litteraturöversikt genom att bearbeta fram olika teman utifrån inkluderade artiklar. Detta 

utmynnade i fem olika teman: Förutsättningar och hinder för fysisk aktivitet, att vara fysiskt aktiv 

- självkänslan, den sociala faktorn, lindring av symtom samt struktur i vardagen. 

Etiska överväganden 

Endast artiklar som var granskade och godkända av en etisk kommitté samt innehöll ett 

etiskt resonemang inkluderades. Artiklarnas resultat granskades objektivt för att finna 

textens bärande mening för att inte förändra eller vinkla innehållet efter översättning. Citat 

återgavs ordagrant för att inte vinklas eller misstolkas för att återge författarnas tanke med 

innehållet. 

Resultat 

Flera studier har visat ett positivt samband mellan fysisk aktivitets inverkan på depression. I 

denna litteraturöversikt har patienter deltagit i program innehållande fysisk aktivitet som 

del i behandlingen. Nedan presenteras deras upplevelser utifrån fem teman: Förutsättningar 

och hinder för fysisk aktivitet, att vara fysiskt aktiv - självkänslan, den sociala faktorn, lindring av 

symtom samt struktur i vardagen 

Förutsättningar och hinder för fysisk aktivitet 

Det finns det många svårigheter, hinder och dilemman med att leva med depression. Detta 

resulterar i många barriärer för att vara fysiskt aktiv. Låg motivation och brist på lustkänslor 

är något som ofta definierar patienter med depression som resulterade i känslor av att ha 

hela världen på sina axlar (McDevitt, Snyder, Miller & Wilbur 2006).  Många patienter 

upplever bristande motivation och reducerad energi som följd av sjukdomens symtom. Detta 

resulterar i att varje liten del i vardagen känns då övermäktig och de upplever svårigheter att 

ta initiativ och ta tag i saker (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; Crone & Guy, 2008). Den 

låga initiativförmågan och brist på rutin resulterar i ursäkter och uppskjutande av fysisk 
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aktivitet medan andra, ofta onödiga saker, kändes för stunden väldigt viktiga för att slippa 

(Azar et al. 2010). 

 

“Once you experience some trauma, you’ve been depressed, you feel like you’re carrying the 

weight of the world on your shoulders. You can’t even find yourself getting up out of bed, let 

alone going to exercise” (McDevitt et al. 2006, s. 52). 

 

Låg självkänsla är ett annat hinder för att vara fysiskt aktiv. Att känna sig otillräcklig och 

värdelös var en stor faktor för majoriteten av deltagarna till varför de inte utövade fysisk 

aktivitet (Azar et al, 2010; Hodgson, McCulloch & Fox, 2011; McDevitt et al, 2006). Lågt 

självförtroende tillsammans med rädslan att associeras som “psykiskt störd” och få 

ogrundade negativa kommentarer angående utseendet eller vikt i sociala sammanhang var 

faktorer som blev en avskräckande barriär (McDevitt et al, 2006). En annan gemensam 

barriär för denna patientgrupp är medicinering. Rätt läkemedel och dos ska fastställas, en 

långdragen process som kunde ta månader och som ofta krävde inläggning. Patienter 

uttalade även biverkningar som ett stort hinder, i synnerhet den sederande effekten vid 

nyinsättandet av dessa samt viktuppgång (Hodgson et al. 2011; McDevitt et al. 2006). 

Viktuppgången associerat med medicinering är ett allvarligt och långvarigt problem som 

påtalades av majoriteten av deltagarna. Båda män och kvinnor påtalade hur övervikten 

påverkade deras fysiska aktivitet (McDevitt et al. 2006). 

 

“...a lot of us have gained weight because of our medication that we’re on. It makes 

you want to eat. It’s hard to exercise when you’re really overweight.” (McDevitt et al. 2006. 

s. 56). 

 

Flera deltagare hade varit fysiskt aktiva tidigare i sina liv men nu förlorat förmågan att 

engagera sig. Faktorer som lockade denna patientgrupp och även nybörjare att börja var 

duktig och drivande personal, familjens stöd samt nyfikenhet på fysisk aktivitet i stort 

(Crone & Guy, 2008; Searle, Calnan, Lewis, Campbell, Taylor, & Turner 2011; Suija, Pechter, 

Kalda, Tähepöld, Maroos & Maroos, 2009). 
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Att vara fysiskt aktiv - självkänslan 

Det finns flera positiva upplevelser associerat med fysisk aktivitet (Bartholomew, Morrison 

& Ciccolo, 2005; Crone, 2007; Crone & Guy, 2008; Crone, Smith & Gough, 2005; Hodgson et 

al. 2011; McDevitt et al. 2006; Searle et al. 2011; Suija, et al. 2009; Wynaden, Barr, Omari & 

Fulton, 2012). Den fysiska delen ansågs positiv och önskvärd men den största 

tillfredsställelsen uppnåddes av majoriteten på grund av psykiska faktorer i form av känslor 

av bedrift, prestation, och personlig utveckling. Deltagare uttryckte fraser som “total glädje” 

samt att “få känna sig levande” vilket bidrog till bättre självkänsla och välbefinnande (Crone 

et al. 2005). 

 

“When I go out on a bike some moments...I sweat and physical things like that but the greatest 

moments are those moments when I feel totally at one, totally alive and totally happy.” 

(Crone et al. 2005, s. 604) 

 

En känsla av normalitet var något många upplevde under sessionerna (Hodgson et al. 2011). 

Att delta gav patienterna känslor av självständighet. De blev mer involverad i sin egen vård, 

fick mer att säga till om och kunde följa sina egna resultat och utveckling (Wynaden et al. 

2012; Searle et al. 2011). Att vara fysiskt aktiv sågs som att vara involverad i livet. Patienter 

upplevde det som en nyckel för att återhämta sig från sin sjukdom (McDevitt et al. 2006). 

 

“You have to really get involved in something in order not to give in to the depression. And I 

don’t want to and then I will maybe slide deeper in laziness. I start doing more, and I then 

become more involved in my life” (McDevitt, et al. 2006, s. 53). 

 

Ökat välmående och upplevelse av ökad energi kunde identifieras hos patienter med 

depression efter en 30-minuters period av fysisk aktivitet. Den maximala effekten upplevdes 

som högst fem minuter efter avslutad aktivitet och höll i sig upp till en timme. Även effekter 

i det långa loppet kunde identifieras då patienter som deltagit i ett sex månader långt 

program även upplevde bättre välbefinnande (Bartholomew et al. 2005; Suija et al. 2009). 
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Den sociala faktorn 

Ett stort problem för denna patientkategori är isoleringen från sociala möjligheter. Att 

medverka i träningsprogrammen gav dem en chans till sociala interaktioner samt att 

utveckla förtroende för andra människor (Hodgson et al. 2011; McDevitt et al. 2006). Att 

skapa möjligheter för sociala interaktioner var ofta integrerat i programmen, detta kunde 

vara i form av kaffepauser eller grupputflykter som resulterar i en känsla av trygghet för de 

merverkande, speciellt de nytillkomna (Hodgson et al. 2011). 

 

"I spoke to a person today, well, it was just two minutes but I did it, it was very brave of me." 

(Hodgson et al. 2011, s. 27 ) 

 

Att utöva fysisk aktivitet tillsammans skapade en känsla av samhörighet, struktur och stöd 

(McDevitt et al. 2006; Hodgson et al. 2011). Denna miljö med likasinnade skapade en 

gynnsam atmosfär för deltagarna som bidrog till bättre följsamhet och nöje av träningen, 

vilket i sin tur bidrog till bättre självförtroende (Crone et al. 2005; Crone & Guy, 2008; Searle 

et al. 2011). Detta illustreras av en patient som menar att det kändes bra att de tillsammans 

“sitter i samma båt”, människor med liknande problematik som går igenom samma process 

var en underlättande faktor (Crone & Guy, 2008). Att vid utebliven närvaro bli uppringd av 

andra deltagare i programmet var uppskattat (Crone & Guy, 2008) 

 

‘I had a set back and I didn’t come down for 5 weeks and the people here phoned me up. 

“Where are you?” and asked me where I was. You know, it was nice to think somebody was 

thinking about me’ (Crone & Guy, 2008, s. 203). 

 

Dessa upplevelser gav en känsla av trygghet och tillhörighet (Crone et al. 2005). Patienter 

upplevde att de fick redskap att hantera sociala sammanhang vid andra tidpunkter på grund 

av det sociala stödet (Crone, 2007). 

Lindring av symtom 

Enligt patienterna är depression en konstant kamp mot dess symtom (Hodgson et al. 2011). 

Patienterna beskrev symtom av depression av både fysisk och psykisk karaktär. De fysiska 

symtomen innefattade slö- och trötthet medan de psykiska gav lågt självförtroende och lågt 
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initiativtagande (Searle et al. 2011). Att utföra fysisk aktivitet gav stöd till att hantera dessa 

symtom och gav även en lindrande effekt dagarna efteråt då det påverkade 

sinnesstämningen positivt (Hodgson et al. 2011), de upplevde även en känsla av att ha mer 

energi samt förbättrad sömn (Crone & Guy, 2008; Hodgson et al. 2011; McDevitt et al. 2006). 

Att träna var ett sätt för patienterna att få ur sig sin ångest, stress och frustration (Crone & 

Guy, 2008; Wynaden et al. 2011). Att till exempel använda en boxningssäck som 

träningsredskap gav sådan utmattning att deltagarna upplevde reducerad ångest till följd av 

träningen (Crone & Guy, 2008). 

 

“You know you don’t last long and as soon as you feel annoyed, or down, or fed up, you just 

go back in there, bosh, bosh, bosh. It was really good” (Crone & Guy, 2008, s. 204). 

 

Det framkom att deltagarna föredrog fysisk aktivitet före andra behandlingsmetoder, till 

exempel antidepressiva läkemedel. De uttryckte en önskan om att känna sig självständig i 

sin behandling i det långa loppet, något de kunde erhålla genom fysisk aktivitet (Searle et al. 

2011). 

“...I’ve got perhaps 30 years to live, do you know what I mean? And I don’t want to be 

considering taking long-term medication, you know.” (Searle et al. 2011, s. 154) 

Struktur i vardagen 

Patienter med denna sjukdomsbild upplever sig ha lite rutiner och dålig struktur i sina liv 

(Hodgson et al. 2011). Att delta i fysisk aktivitet gav deltagare en distraktion från det 

vardagliga livet och fick deltagare att känna sig normala för ett tag. De upplevde även 

känslor av att ha något att se fram emot (Hodgson et al 2011; Wynaden et al. 2012; Crone & 

Guy, 2008). Att ha en sysselsättning att göra på fritiden fyllde både en social och strukturell 

lucka (Crone et al. 2004). 

 

“It gives me a sense of release where I don’t have to deal with the struggles going on in the 

world. Like the pain or hardship, I don’t really have to deal with. Just for that little bit of time, 

I’m free” (McDevitt et al. 2006. s, 53). 
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Majoriteten av dessa patienter upplevde svårigheter att ta sig ut och träna på grund av sin 

sjukdom. Depressiva symtom, medicinbiverkningar och även ekonomisk status var stora 

hinder. Att komma utanför bostaden och träna i en trygg miljö med människor med 

liknande problematik var uppskattat av deltagarna (Crone, 2007). Atmosfären under 

träningssessionerna var präglade av självbestämmande för att främja deltagandet (Crone & 

Guy, 2008). Alternativet att välja själva vad de vill göra och inte ha några krav på sig står i 

kontrast till vad de annars hör dagligen vid behandling på sjukhus, när de ska ta sina 

mediciner och infinnas på möten (Hodgson et al. 2011). Patienter upplevde att till följd av 

deltagandet i programmen har de lärt sig hantera och anpassa sig efter tider bättre i det 

dagliga livet vilket gav en erfarenhet de kan ha nytta av i framtiden (McDevitt et al. 2006). 

Detta hade även inverkan på initiativförmågan som upplevdes vara förstärkt (Hodgson et al. 

2011). 

“...I just get on with it... any decisions I’ve got to make I just get on with it really. I 

used to worry about decisions, even silly decisions, for days and days 

but now I just get on with it really” (Hodgson et al. 2011, s. 25). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten har haft en kvalitativ ansats då syftet med studien var att belysa 

upplevelser av fysisk aktivitet hos patienter med depression. Artiklarna söktes i Cinahl, 

Pubmed samt PsycINFO vilka ansågs lämpliga utifrån litteraturöversiktens syfte. Fokus 

lades på databaserna Cinahl och Psycinfo och mindre fokus har lagts på Pubmed som främst 

är en medicinsk databas. Genom att använda flera databaser minimeras risken för att gå 

miste om relevant litteratur. Databassökningar söktes med hjälp av vedertagna sökord i 

MeSH-termer, Thesaurus och Headings. Dessa sökningar resulterade i få antal artiklar som 

stämde överens med syftet. Fritextsökningar och manuella sökningar i referenslistor 

användes för att utöka antalet artiklar som var relevanta. Detta kan bero på att vi inte funnit 

fler relevanta söktermer.  Majoriteten av resultatartiklar är från fritextsökningar samt 

manuella sökningar. Detta är en svaghet då det ger låg replikerbarhet. Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011, s. 88) menar att manuella sökningar är en del för att komplettera 

informationssökningen till resultatdelen. Enligt Axelsson (2008) är det en fördel att använda 
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både kvalitativa och kvantitativa artiklar i litteraturstudier för att studera ett problem från 

olika perspektiv och få en helhetssyn inom ett berört område. Granskade artiklar var främst 

kvalitativa för att belysa syftet i denna litteraturöversikt. 

En eventuell brist i litteraturöversikten kan vara att sökordet "nursing" inte använts i 

databassökningarna. Vi har valt att inte använda detta på grund av att vårt syfte belyser 

upplevelser utifrån patientens perspektiv. Majoriteten av resultatartiklarna har en kvalitativ 

ansats för att belysa den subjektiva upplevelsen av fysisk aktivitet hos patienter med 

depression och fåtalet kvantitativa artiklar har använts för att stärka trovärdigheten i vissa 

delar av resultatet. Angiven ålder är inte med i databassökningen utan alla granskade 

resultatartiklar har haft vuxna deltagare över arton år som var ett inklusionskriterium. 

Författarna anser att angiven ålder troligen inte skulle påverkat eller ha lett till ett annat 

resultat bland artiklarna då det föll ut att i alla inkluderade resultatartiklar är deltagarna 

över arton år. Artiklar har begränsats till max tio år gamla. Inkluderade artiklar är 

publicerade mellan 2003-2013 för att baseras på aktuell forskning. Det är möjligt att fler 

artiklar skulle inkluderats om årtalen hade utökats. 

 

Artiklarna har kvalitetsgranskats med en kvalitativ respektive en kvantitativ 

bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) som ansågs vara relevant för 

litteraturstudien. Bedömningsmallarna modifierades för att passa vårt syfte och en punkt har 

ändrats från patienter med lungcancerdiagnos till patienter med depression. 

Bedömningsmallarna är graderade från grad I-III som innebär att poängen av en granskad 

artikel har räknats om till procent som motsvarar graden på den vetenskapliga kvalitén. 

Författarna har valt att endast ha med artiklar av lägst en vetenskaplig nivå av grad II. 

Kvalitetsgranskningen har strävat efter att endast ha artiklar med kvalitetsgrad I. Analys och 

granskning av resultatartiklar utfördes separat för att reducera risken för att gå miste om 

relevant information. Analyserna sammanfördes sedan och olika teman växte fram. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa upplevelser av fysisk aktivitet hos patienter 

med depression. Resultatet visar att patienternas upplevelser rör många olika erfarenheter 

av fysisk aktivitet som indelats i de fem teman som presenteras i resultatavsnittet; 
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Förutsättningar och hinder för deltagande”, ”Att vara fysiskt aktiv - självkänslan”, ”Den 

sociala faktorn”, ”Lindring av symtom”, ”Struktur i vardagen”. Dessa teman kommer här 

diskuteras enskilt och sedan sammantaget i slutsatsen med fokus på de fynd som anses 

viktigast utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 

Förutsättningar och hinder för fysisk aktivitet 

Det framgår att lågt självförtroende, känslor av otillräcklig och känslan av att vara värdelös 

syntes vara en barriär för att vara fysiskt aktiv. Författarna anser att gott bemötande och rätt 

sorts kommunikation behövs för att nå fram till dessa patienter på bästa sätt. 

Kommunikationsmodellen ”empowerment” anser författarna vara en god modell att arbeta 

efter med denna patientgrupp. Empowerment beskrivs i (Fossum, 2003. s 188) som en 

modell där dialogen mellan individer förstärks. Detta sker genom att deltagarna ska vara 

jämlika och varje person kunna lära sig av den andre oavsett om man till exempel är fattig 

eller rik. Författarna anser att denna metod kan vara väldigt gynnsam för följsamheten för 

denna patientgrupp vid till exempel förskrivning av fysisk aktivitet på recept då det stärker 

deras självkänsla. Gibson (1991), som i sin reviewartikel undersöker hur modellen 

empowerment används, beskriver att sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan tillämpa 

denna modell gentemot sina patienter genom att använda fördelarna i att vara i en 

maktposition. Genom att ha god insikt i patientens sjukdomsbild kan sjuksköterskan då sätta 

sig in i patientens perspektiv och knyta an till patienten på en personlig nivå så maktdelning 

uppstår. Denna process resulterar i en bättre relation mellan parterna. Detta återfinns i Searle 

et al. (2012)  som är en reviewartikel som granskar allmänläkares syn på fysisk aktivitet mot 

depression i primärvården. I resultatet framgår det att läkare anser att det är viktigt att 

uttrycka sina personliga upplevelser av träning under konsultationen med patienterna. 

Författarna anser att trovärdigheten för vårdpersonalen kan öka genom att diskutera på ett 

personligt plan med sina patienter. Trots att empowerment är en god modell att följa är det 

troligtvis svårt att alltid nå fram till dessa patienter, i synnerhet de med djup depression. 

Jahren, Kristoffersen, Norvedt & Skaug (2006) beskriver utifrån Martinsens 

omvårdnadsfilosofi att det ibland kan vara nödvändigt att motivera vikten av vissa 

omvårdnadsåtgärder, i detta fall fysisk aktivitet genom att ta på sig rollen som en 

motiverande förälder till patienten, också kallat “svag paternalism”.  
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Att vara fysiskt aktiv - självkänslan 

Resultatet visar att patienter upplevde att fysisk aktivitet gjorde dem mer involverad i sin 

vård i kontrast till andra behandlingar. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 

stadgas i 2 § att “Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienter. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett 

ändamålenligt sätt”. Författarna anser att detta synsätt med självbestämmande i fokus är 

väldigt viktigt för alla som söker vård, i synnerhet för denna patientgrupp då deras vardag 

ofta är fyllda med måsten och ordinationer. Ett sätt för att öka självkänslan genom 

självbestämmande vid fysisk aktivitet beskrivs av Searle et. al (2013) där deltagare i studien 

har en stödperson som hjälper till att sätta upp mål och övervaka deras framsteg. Genom att 

ha denna stödperson upplevde patienterna att det ledde fram till att fatta egna beslut kring 

vilken sorts aktivitet de ville utföra samt upplevelsen att de kunde “stå på egna ben” och inte 

längre behöva stöd. Att ge patienter stöd initialt i början av fysisk aktivitet anser författarna 

vara viktigt för följdsamheten. Att ta efter och lära sig av någon, för att sedan kunna ta egna 

initiativ för att vara fysiskt aktiv på egen hand är det slutgiltiga målet med detta stöd. 

Den sociala faktorn 

Resultatet visar att den sociala faktorn i att delta i ett träningsprogram är viktigt för 

patienterna på olika sätt. Enligt författarna är detta troligaste den viktigaste och mest 

givande aspekten av deltagandet då det hjälper dem få motivationer under träningen, bygga 

ett kontaktnät och bryta den isoleringen de ofta lever i. Författarna tror att detta resultat 

skulle kunna vara överförbart till andra patientgrupper och inte bara depression då de flesta 

människor mår bra av att umgås. Detta styrks av (Wormald & Ingle, 2004) som i sin studie 

undersökt upplevelser av patienter utan depression som förskrivits fysisk aktivitet på recept 

via ett träningsprogram. Det framkommer i resultatet att det mest betydande för deltagarna 

var det sociala stödet de fick under passen, något som gjorde att motivationen höjdes. Även 

om fysisk aktivitet på recept generellt är något som ska göras på egen hand indikerar 

resultatet på många goda effekter genom att göra det i grupp. Resultatet beskriver patienter 

som menar hur underlättande det känns att utöva fysisk aktivitet i grupp med människor 

med liknande problematik. Liknande upplevelser där det sociala stödet ansågs viktigast för 

följsamheten återfinns i Beltrán-Carillo, Tortosa-Martínez, Jennings och Sánchez (2013) där 

kvinnor med fibromyalgi utfört fysisk aktivitet i grupp. Författarna anser att alla människor, 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Beltr%C3%A1n%5C-Carrillo%2C+V+J%29
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oberoende av vilken diagnos de har skulle kunna gynnas av att träna tillsammans i grupp då 

deltagarna stärker varandra. 

Lindring av symtom 

Resultatet från litteraturöversikten påvisar att flera artiklar styrker att fysisk aktivitet kan 

lindra symtomen av depression. Patienterna beskrev många symtom och att varje dag var en 

konstant kamp mot dem. Att utöva fysisk aktivitet hjälpte dem lindra dessa och för stunden 

må bättre. Rekommendationen för fysisk aktivitet beskrivs av Jansson & Anderssen (2008, s. 

38) “Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. 

Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt 

kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten”. Detta styrks 

av Sieverdes et al. (2012) som undersöker associationen mellan fysisk aktivitet på fritiden och 

depressiva symtom. Studien visar att ju mer fysisk aktivitet som utförs, desto mer reduceras 

risken för depressiva symtom. Liknande effekter har funnits i Salmon (2001) där hjärt- och 

kärlsjuka som utövat fysisk aktivitet har upplevt signifikant förbättring i sin depression och 

ångestproblematik. Läkemedelsbehandlingen med antidepressiva mediciner kan resultera i 

biverkningar som övervikt som kan leda till en barriär för att vara fysiskt aktiv. Det är 

positivt att många patienter i resultatet föredrar fysisk aktivitet före farmakologisk 

behandling. Vår tolkning av detta är att sjuksköterskan bör beakta denna faktor och beskriva 

för lågt motiverade patienter hur andra upplevt fysisk aktivitet i symtomlindrande syfte. Det 

kan vara enkla förändringar såsom att gå eller cykla till sitt arbete och använda trapporna 

istället för hissen. 

Struktur i vardagen 

Att inte ha rutiner och en strukturerad vardag synes vara vanligt förekommande för denna 

patientgrupp. Symtom i form av initiativlöshet och upplevelsen av orkeslöshet kan försätta 

dessa patienter i nästintill handikappade tillstånd som påverkar individens dagliga liv. Det 

har visat sig i resultatet vara en positiv upplevelse för patienter att delta i gruppbaserad 

fysisk aktivitet som en distraktion från sjukdomen. I Socialstyrelsen kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha förmågan att vid behov motivera 

patienten till förändrade livsstilsfaktorer för att aktivt förebygga hälsorisker. Vår tolkning är 

att det kan vara hjälpmedel i form av en dagsagenda med bestämda tider för olika aktivitet 

för att bidra till en hållbar vardag. Den fysiska aktiviteten i sig anser vi inte vara den 
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viktigaste faktorn utan att bryta de levnadsvanor som depressionen medför och försöka hitta 

tillbaka till sitt “normala jag”. Fysisk aktivitet bidrar med detta då patienterna får något att 

se fram emot. 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av fysisk aktivitet hos 

patienter med depression. Fysisk aktivitet har visat sig kunna gynna patienter med 

depression. Däremot finns det många barriärer för att vara fysiskt aktiv. Det har visat sig att 

gruppbaserad fysisk aktivitet kan påverka självkänslan till det bättre, ge ett rikare socialt liv 

både inom och utanför programmet, lindra symtomen av sjukdomen samt ge en mer 

strukturerad vardag. Vi anser att våra analyserade teman Förutsättningar och hinder för fysisk 

aktivitet, Att vara fysiskt aktiv - självkänslan, Den sociala faktorn, Lindring av symtom, Struktur i 

vardagen egentligen inte är skilda saker utan i allra högsta grad överlappar varandra. Utifrån 

ett omvårdnadsperspektiv är det därav viktigt för sjuksköterskan att ha en holistisk, odelad 

syn på dessa faktorer då patienten sällan bara behöver hjälp med en sak. Att skriva ut fysisk 

aktivitet på recept kan vara en bra metod som dessutom sparar pengar istället för att 

använda sig av dyra farmakologiska och psykologiska behandlingar som kanske inte alltid 

behövs. Det är däremot viktigt att ha i åtanke att denna patientgrupp kan vara svåra att nå 

fram till. Genom att använda motiverande samtal, kommunikationsmodellen empowerment 

samt Martinsens omsorgsfilosofi anser vi att sjuksköterskor är bättre förberedda inför mötet 

med dessa människor. Vi anser att den svenska hälso- och sjukvården bör försöka initiera 

denna typ av alternativ behandling vid depression då det i första hand verkar vara 

uppskattat hos patienterna. Det vore ur ett hälsoekonomiskt perspektiv även intressant att se 

hur fysisk aktivitet står sig i förhållande till farmakologisk behandling i longitudinella 

studier med uppföljning stegvis. Ytterligare forskning bör göras inom området för att 

identifiera vilken sorts aktivitet som värderas högst hos patienterna. Det vore av intresse att 

se om det till exempel är den pulshöjande effekten av löpning, den sociala aspekten av ett 

parti boule eller en kombination av dessa. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1. Översikt över resultatartiklar 
Författare, år och land Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitetsgrad 

Azar, Ball, Salmon & 

Cleland 

(2010) 

Australien 

Syftet med studien var 

att få information om 

korrelationen av fysisk 

aktivitet och unga 

kvinnor med och utan 

depressiva symtom 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

40 kvinnor. 20 kvinnor 

med depression, 20 

kvinnor utan depression 

Temaanalys Kvinnor med depression 

kan ha lägre aktivitet 

pågrund av känslor av 

depressionen som 

påverkar att delta i fysisk 

aktivitet 

Grad I 

Bartholomew, Morrison 

& Ciccolo 

(2005) 

USA 

Studiens syfte var att 

undersöka om måttlig 

fysisk aktivitet skulle 

förbättra humöret och 

välbefinnandet hos 

individer med 

depression  

Kvantitativ 

Interventionsstudie 

40 stycken deltagare 

medverkade.  

15 män, 25 kvinnor 

Statistika analyser Ökad välmående och ökad 

energi efter en halvtimmes 

genomförd fysisk aktivitet 

Grad I 

Crone (2007) 

England 

Syftet var att utforska 

deltagarnas erfarenheter 

av programmet och i 

synnerhet deras dess 

fördelar. 

Kvalitativ  

Individuella intervjuer 

Fyra deltagare, två av 

vardera kön. 

Komparativ analys. Fem huvudsakliga resultat 

identifierades: 

välbefinnande, 

möjligheten att möta nya 

människor, kunskap och 

uppskattning av 

meningsfull träning samt 

bättre sömn. 

Grad I 

Crone & Guy (2008) 

England 

Studien undersöker 

patienters upplevelse av 

att delta i sport-terapi 

som del av behandling 

mot mental ohälsa 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

I studien deltog 11 

patienter som var 

medlem i en stiftelse för 

patienter med mental 

ohälsa och som deltagit i 

stiftelsens program med 

sport-terapi. 

Grounded theory. Studien påvisar att fysisk 

aktivitet  förbättrar 

mentala ohälsan som ökad 

välbefinnande och 

möjlighet till sociala 

interaktioner 

Grad I 

Crone, Smith, Gogh 

(2005) 

Undersöka relationen 

mellan fysisk aktivitet 

och mental ohälsa från 

patientens perspekti 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

18 deltagare, fem män 

och 13 kvinnor 

Grounded theory Resultatet visar att 

deltagarna känner 

meningsfullhet, 

sammanhållning och ökad 

förståelse. 

Grad I 

Hodgson, McCulloch,. Studien undersöker Kvalitativ I studien ingick 17 Innehållsanalys Barriärer orsakar hinder Grad I 



 
 

Fox 

(2011) 

England 

delvis effekten av fysisk 

aktivitet hos patienter 

med långvarig mental 

ohälsa samt att 

identifiera faktorer som 

påverkar deltagandet 

Semistrukturerade 

intervjuer 

deltagare 18-65 år gamla 

med depression 

 för fysisk aktivitet. Stödet 

av personal är viktigt för 

patienternas följdsamhet. 

Att vara fysisk aktiv vid 

depression ökar 

välmåendet och den 

sociala funktionen. 

McDevitt, Snyder, Miller, 

 Wilbur 

(2006) 

USA 

 

Att finna barriärer och 

fördelar med fysisk 

aktivitet för patienter 

med mental ohälsa. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

34 deltagare med mental 

ohälsa och depression 

Innehållsanalys Barriärer för fysisk 

aktivitet var sjukdomens 

symptom, biverkningar av 

läkemedel som 

viktuppgång och sociala 

faktorer. 

Grad I 

 

Searle, Calnan,Lewis, 

Campbell, Taylor, & 

Turner 

(2011) 

England 

Syftet var att få 

patienternas erfarenheter 

av fysisk aktivitet som en 

potentiell 

behandling för 

depression. 

Kvalitativ undersökning 

 

45 tillfrågade, 33 deltog. 

14 män, 19 kvinnor 

mellan 19-69 år. 

Innehållsanalys. Fysisk aktivitet kunde 

förhöja stämningsläget 

och gav distraktion från 

vardagen och struktur. 

Deltagandet ledde till 

social interaktion, 

viktminskning, bättre 

sömn och matvanor, ökad 

självkänsla och 

välbefinnande. 

Grad I 

Suija, Pechter, Kalda, 

Tähepöld, Maroos & 

Maroos 

(2009) 

Estland 

Syftet var att ta reda på 

hur motiverade 

deprimerade patienter 

var att motionera 

regelbundet. Mäta den 

fysiska aktiviteten och ta 

reda på hur 

sinnesstämning och 

fysisk kondition 

påverkar 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

 

Av 106 tillfrågade 

medverkade 21 

deltagare. 16 var 

deprimerade varav 5 ej 

var deprimerade.  2 män 

och 19 kvinnor. Ålder 

mellan 26-78 år. 

Statistiska analyser Deltagarna hade bättre 

välmående efter 

genomgånget 

träningsprogram än innan. 

Majoriteten i studien hade 

ingen farmakologisk 

behandling.  

Fysisk aktivitet har en 

positiv effekt på 

sinnesstämningen hos 

deprimmerde 

Grad II 

Wynaden, Barr, Omari, 

Fulton (2011) 

Australien 

Syftet var att undersöka 

patienters upplevelser av 

ett träningsprogram. 

Kvantitativ studie 56 deltagare svarade på 

frågeformulär 

Deskriptiv statistik och 

innehållsanalys. 

Resultatet visar många 

förbättringar såsom bättre 

konditioner, 

stresshantering, 

symtomlindring, 

koncentrationsförmåga 

och självkänsla 

Grad I 



 
 

 



 
 

 


