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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Depression är ett stort hälsoproblem världen över och fysisk aktivitet är en viktig 

del i behandlingen. Det behövs kunskap om hur fysisk aktivitet ska introduceras och initieras 

på bästa sätt som fysioterapeutisk behandling för denna patientgrupp.   

Syfte: Att undersöka hur personer med depression upplevde sin tilltro till förmågan att bli 

fysisk aktiv samt hindrande och underlättande faktorer för fysisk aktivitet som 

fysioterapeutisk behandling.  

Metod: Studien hade en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Åtta kvinnor, 29–

71 år ingick. En kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta data.  

Resultat: Tilltron till förmågan att bli fysisk aktiv beskrevs i kategorierna: Bristande tilltro till 

sin kropp, tidigare positiv upplevelse, ser svårigheter, inre motstånd, katastroftankar.  

Hindrande faktorer beskrevs i kategorierna: Igångsättningssvårigheter, Inte träffa andra, 

stressig miljö, ekonomiska hinder, passande tider.  

Underlättande faktorer beskrevs i kategorierna: Behov av bokade tider, sällskap, trygg miljö, 

stöd av fysioterapeuten.    

Konklusion: Genom att fysioterapeuten är uppmärksam, aktivt lyssnande och har regelbundna 

och tidsbestämda uppföljningar samt individanpassar aktiviteten utefter patientens önskemål 

och behov, underlättar det för den deprimerade att bli fysisk aktiv. Viktigt är också att hjälpa 

patienten att se över sitt sociala nätverk för att hitta anhörig/vän eller andra patienter som kan 

vara en del i behandlingen.  
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ABSTRACT 

Depression is a major health problem worldwide and an important part in treatment is 

physical activity. Knowledge how to best introduce and initiate physical activity in 

physiotherapeutic treatment is needed for this group of patients. 

The aim of this study was to investigate depressed patient’s experiences of self-efficacy for 

becoming physical active and prohibitive and facilitation factors for physical activity as 

physiotherapeutic treatment.  

A qualitative study was conducted with semi-structured interviews. Eight women, 29-71 years 

old were included. For the process and analysis of data a qualitative content analysis was 

used. 

Results: The self-efficacy for becoming physical active were described in following 

categories:  lack of self-efficacy for the body, previous positive experience, see difficulties, 

inner resistance, catastrophizing thoughts. 

Prohibitive factors were described in following categories: inhibitive to launch, do not want to 

meet others, stressful setting, economic barriers, suitable times. 

Facilitation factors were described in following categories: the need of scheduled 

appointments, company, safe setting, support from the physiotherapist. 

Conclusion: To facilitate for depressed patients to become physical active the physiotherapist 

should be observant, use active listening and schedule frequent appointments as well as 

personify the planed activity along the patient’s requests and needs. It is also important to 

help patients overlook their social network for relatives, friends or other patients who can 

become a helpful part of the treatment.  
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BAKGRUND 

Depression är ett stort folkhälsoproblem världen över och en betydande orsak till både 

sjuklighet och dödlighet. Depression räknas som den främsta orsaken till funktionsnedsättning 

i världen och ger stor sjukdomsbörda både för ländernas ekonomi och för individen (1,2,3). 

Enligt WHOs beräkningar är mer än 350 miljoner människor drabbade av depression världen 

över (1). I Sverige räknas depression till folksjukdomarna och prevalensen är 4-10% (4,5). 

Livstidsrisken att drabbas av depression är 15-23% för män och 25-31% för kvinnor (5,6,7). 

Durationen varierar kraftigt men mediandurationen är 3-12 månader och risken för att få en 

ny depressionsepisod är över 50% (5). För varje ny episod ökar risken att få fler och med det 

svårare att behandla, tillståndet kan till och med bli kroniskt (3,4,6).  

Att drabbas av depression medför en ökad risk att drabbas av andra somatiska sjukdomar och 

prognosen för den somatiska sjukdomen försämras då. Man har funnit samband med 

kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, stroke, Parkinsons sjukdom, kroniska smärttillstånd så som 

rheumatoid arthrit, kronisk ryggvärk, fibromyalgi, diabetes och olika former av cancer (3,4,6). 

Det är också vanligt med samsjuklighet med till exempel missbruk av olika slag samt ångest- 

och smärtproblematik (4,6). Även risken för förtida död ökar och då framför allt genom 

suicid, olycksfall och mord (5). 

Depression och annan psykisk ohälsa är förknippade med samhällskostnader, 

främst i form av nedsatt produktivitet, ökad sjuklighet, ökad dödlighet och ökad konsumtion 

av hälso- och sjukvård (6). Utöver dessa samhällskostnader drabbas också ofta individen 

mycket hårt genom bland annat nedsatt livskvalitet, isolering, diskriminering samt 

stigmatisering till följd av den psykiska ohälsan (6,8). 

De klassiska symtomen vid depression är nedstämdhet, minskat intresse för saker som 

tidigare gett glädje, minskat självförtroende, känsla av brist på energi, störd sömn, störd aptit, 

koncentrationssvårigheter och livsleda som kan leda till självmordstankar (2,4,9).  

Diagnostisering 

För att diagnostisera depression finns det två dominerande system som används i Sverige. 

Inom psykiatrin och inom forskningen används vanligtvis Diagnostic and statistical manual 

(DSM) (10) och inom primärvården för till exempel sjukintyg används WHO´s system 

International Classification of Disease (ICD-10) (9).   

DSM använder sig av nio kriterier där a)”nedstämdhet så gott som dagligen” och/eller b)” 

klart minskat intresse för, eller minskad glädje av, alla eller nästan alla aktiviteter dagligen” 

ska finnas under de senaste två veckorna (4,5,10). Dessutom ska ytterligare tre till fyra av 
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följande kriterier vara uppfyllda och inte kunna förklaras av annan påverkan såsom 

substansanvändning (droger, läkemedel), somatisk sjukdom eller sorgereaktion så att totalt 

fem kriterier uppfylls: c) sömnstörning, d) viktnedgång/viktuppgång, e) psykomotorisk 

agitation, f) svaghetskänsla eller brist på energi, g) känslor av värdelöshet eller överdriven 

eller obefogade skuldkänslor, h) minskad tanke- eller koncentrationsförmåga samt i) 

återkommande tankar på döden, självmordstankar alternativt självmordsförsök.  

ICD-10 använder sig av tio kriterier (9). Dessa är: sänkt grundstämning under minst två 

veckor, brist på intresse, minskad energi, brist på självtillit, omotiverad självförebråelse eller 

skuldkänslor, återkommande tankar på död, självmord eller självmordstankar, försämrad 

förmåga att tänka eller koncentrera sig, förändrad psykomotorik, sömnstörning samt 

förändrad aptit. Det är antalet fyllda kriterier som avgör om depressionsepisoden klassas som 

lindrig, medelsvår alternativt svår med eller utan psykotiska symtom. 

 

Behandling vid depression 

Målsättningen vid behandling av depression är i första hand att lindra symtom men det är 

också viktigt med återgång till tidigare funktionsnivå i det sociala livet och arbetslivet samt att 

återfå livskvalitet och om möjligt förhindra nya sjukdomsepisoder (6). Val av 

behandlingsform beror på om det är lindrig, medelsvår eller svår depression (4,5,6). Vid mild 

depression bör samtalsterapi erbjudas och om episoden är lång och symtomen inte går tillbaka 

kan antidepressiva läkemedel ges. Vid medelsvår depression rekommenderas att 

antidepressivt läkemedel sätts in tillsammans med samtalsterapi där kognitiv beteendeterapi 

(KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT) är att föredra. Vid svår depression 

rekommenderas antidepressivt läkemedel tillsammans med elektrokonvulsiv behandling 

(ECT) och vid medelsvår till svår depression kan repetitiv transkraniell magnetstimulering ges 

(5,6,10). Vid lindrig och medelsvår depression rekommenderas också att råd om fysisk 

aktivitet ges som egenvård (4,6). Enligt behandlingsriktlinjer från National Institute for Health 

and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien bör behandlingen vid lindrig och medelsvår 

depression innehålla erbjudande om strukturerad fysisk aktivitet i grupp med måttlig intensitet 

vid tre tillfällen i veckan under 10–14 veckor (11). 

Fysisk aktivitet 

Definitionen av fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som utförs av skelettmuskulaturens 

sammandragningar och som resulterar i en ökad energiförbrukning (12). Fysisk aktivitet 

omfattar alla kroppsrörelser oberoende av syfte eller sammanhang såsom hobbyverksamheter, 
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friluftsliv, promenader, cykling, idrottsaktiviteter, trädgårdsarbete med mera. Fysisk träning är 

däremot en medveten, planerad och strukturerad fysisk aktivitet med en avsikt, såsom ett ökat 

välbefinnande eller framtida bättre hälsa alternativt förbättra eller bevara den fysiska 

prestationsförmågan (12,13). 

Self-efficacy – Tilltro till sin förmåga 

Self-efficacy översätts till en individs tilltro till sin förmåga att utföra ett specifikt beteende 

vid en specifik situation. Self-efficacy myntades av Albert Bandura (14) som visat tydliga 

samband mellan en individs upplevda self-efficacy och möjligheten till beteendeförändring. 

Han har under åren arbetat fram en social-kognitiv teori där han bland annat presenterar fyra 

källor till self-efficacy. Dessa är: Enactive Mastery Experience - tidigare erfarenheter, 

Vicarious Experience- att se någon annan i liknande situation, Verbal Persuasion- motiverad 

av trovärdig person, Physiological and Affective States -den positiva/negativa upplevelsen av 

beteendet (15). I denna studie kommer begreppet ”tilltro till sin förmåga” att användas 

fortsättningsvis. 

Fysisk aktivitet som behandling vid depression 

Schuch et al (16) fann signifikant minskade depressionssymtom och förbättrad livskvalitet 

hos svårt deprimerade personer som var inneliggande på vårdavdelning av att lägga till 

konditionsträning på motionscykel eller löpband till sedvanlig behandling. Personerna tränade 

individuellt under uppsikt av personal tre gånger i veckan, i snitt 43 min per pass, under sin 

inneliggande period där medeltiden var 23 dagar. Författarna såg signifikanta resultat men 

skriver också i sin konklusion att det fortfarande finns utmaningar i behandlingen såsom den 

inledande acceptansen kring fysik aktivitet (16).  

Kerling et al (17) visade att konditionsträning signifikant förbättrade depressionssymtomen 

hos inneliggande personer med måttlig till svår depression med ≥50% på Montgomery–

Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Även en signifikant förbättrad 

syreupptagningsförmåga, sänkt vilopuls, höjt HDL kolesterol och minskat midjemått erhölls.  

De 22 deltagarna i interventionsgruppen träffades vid tre tillfällen per vecka under sex 

veckors tid för 45 minuters konditionsträning i träningslokal där bland annat roddmaskiner, 

crosstrainers och motionscyklar användes. Författarna skrev att konditionsträning bör ses som 

ett komplement till läkemedelsbehandling för denna grupp då både riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdomar och depressiva symtom minskas signifikant (17).  
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I en metaanalys som gjordes av Rebar et al (18) fann man att fysisk aktivitet minskade 

depressionssymtom med signifikant, medelstor effekt i en allmän population och Kvam S et al 

(19) visade i sin metaanalys att fysisk aktivitet har en stor till medelstor signifikant effekt för 

personer med depression (19). 

 

Josefson et al (20) visade i sin metaanalys att en större effekt av fysisk aktivitet för personer 

med depression kunde ses när man endast jämförde studier där kontrollgruppen inte fick 

någon behandling alls eller fick placebo. Man uteslöt därmed studier med kontrollgrupper där 

så kallad sedvanlig behandling ingick.  

Författarna konstaterade att fysisk aktivitet som behandling för depression har en signifikant 

måttlig till stor effekt och störst effekt får man om man skräddarsyr ett träningsbaserat 

program för denna grupp och då framför allt de personerna med en lindrig till måttlig 

depression (20). 

 

Stanton och Reaburn (21) undersökte i sin översiktsartikel vad den fysiska aktiviteten bör 

innehålla. De fann att tre tillfällen i veckan med minst måttlig intensitet såsom motionscykel, 

promenader, crosstrainer eller löpband under fyra till 12 veckor gav signifikanta resultat. 

Framför allt fann man evidens för övervakad konditionsträning under tre tillfällen per vecka 

med måttlig intensitet under minst nio veckor (21). 

 

Krämer et al (22) visade en signifikant korrelation mellan minskad fysisk aktivitet och 

depression. Förklaringen till detta var att personer med depression lider av brist på motivation 

och vilja som grundar sig i signifikant minskad self-efficacy och ökade negativa förväntningar 

samt att de var mindre kapabla till att omvandla intentioner till verklighet. De hade också 

lägre self-efficacy i att kunna upprätthålla aktiviteter, svårare att planera och blev i högre grad 

påverkade av hinder. Författarna visade att behandlingen bör individanpassas med fokus på att 

höja self-efficacy och minska de negativa förväntningarna samt hjälpa till med att sätta upp 

realistiska planer och mål (22).  

 

Kvalitativ forskning kring fysisk aktivitet som behandling vid depression  

Searle et al (23) intervjuade 33 personer mellan 18–69 år med depression angående deras 

uppfattning om fysisk aktivitet som behandling vid depression. Intervjuerna skedde fyra 

månader efter inskrivning hos läkare på vårdcentral där råd och stöd i fysisk aktivitet samt i 

vissa fall läkemedel ordinerades. Man fann att personerna upplevde fysisk aktivitet som en 

effektiv och godtagbar behandling men att variationen i personernas erfarenhet av och syn på 
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fysisk aktivitet var stor. De rekommendationer som gavs, det vill säga strukturerade 

gruppaktiviteter passar inte alla utan träningen behöver individanpassas. Personernas positiva 

upplevelser av den fysiska aktiviteten var att det var en distraktion från negativa tankar, gav 

en känsla av mening samt serotonin och endorfinutsöndring. Den gav också möjlighet till 

sociala kontakter, en förbättrad sömn och kosthållning, viktkontroll samt ökat självförtroende 

och självkänsla. De hinder som upplevdes var låg motivation, låg självkänsla och fysiska 

symtom som fatigue och brist på energi. En underlättande faktor som några personer nämnde 

var att antidepressiva läkemedel kunde vara hjälpsamt för att komma igång med samt 

upprätthålla fysisk aktivitet (23). 

I en senare studie intervjuade Searle et al (24) personer med depression i primärvården som 

ingick i ett träningsprojekt under 12 månader. Där undersöktes upplevelsen av att få hjälp med 

aktivitetesbeteendet genom motiverande samtal samt få stöttning och regelbundna 

uppföljningar av instruktör. Intervjuerna gjordes efter fyra respektive 12 månader av fysisk 

aktivitet. Studien visade att personer med depression upplevde ett stort stöd och en 

motivationsökning av att ha en instruktör med ett icke dömande tillvägagångssätt. De 

upplevde också den fysiska aktiviteten som en godtagbar behandling trots hinder såsom lågt 

självförtroende och låg motivation (24).  

 

Azar et al (25) visade på samband mellan depression och fysisk aktivitet hos unga kvinnor. 

Kvinnorna som var mellan 18 och 30 år intervjuades. 20 med depressionssymtom och 20 utan 

depressionssymtom. De nyckelteman som framkom och som var unika för kvinnorna med 

depressionssymtom var beskrivningen av negativa erfarenheter kring fysisk aktiviteter 

tidigare i livet samt att de såg fler hinder inför fysisk aktivitet än de utan depressionssymtom. 

Vidare prioriterade de fysisk aktivitet lägre än de utan depressionssymtom. Dessutom hade de 

låg självkänsla och tilltro till sin egen förmåga att utföra fysisk aktivitet och de föredrog att 

delta i spontana aktiviteter. De påverkades även av sina vänner och familjers inaktivitet mer 

än kvinnor utan depressionssymtom. Författarna föreslog att för att få denna grupp av kvinnor 

att blir fysisk aktiva bör en skräddarsydd plan utformas. Planen skulle kunna inkludera 

vänner/familj i gruppträning, hjälp med att komma över tidigare negativa upplevelser kring 

fysisk aktivitet samt stöd och strategier för ökad tilltro till sin förmåga genom 

träningsdagböcker med uppföljning och belöningssystem (25).  
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Problemformulering 

Fysisk aktivitet är en viktig del i behandling vid depression (2,4,6,11,16-19,21,23). De få 

kvalitativa studier som gjorts har visat att personer med depression i många fall anser att 

fysisk aktivitet är en godtagbar behandling som ger flertalet positiva upplevelser men att den 

låga självkänslan, låg tilltro till sin förmåga och brist på motivation ofta hindrar personen att 

vara fysiskt aktiv (23,24,25). I dessa studier har fokuserats på att undersöka personer med 

depression som redan varit fysiskt aktiva under en tid men då vanliga symtom vid depression 

är nedstämdhet, minskat intresse, brist på energi och känslor av värdelöshet kan det vara svårt 

för personer med depression att just komma igång med fysisk aktivitet (22,23,24). Att 

undersöka hur personer med depression som ännu inte har kommit igång med fysisk aktivitet 

ser på sin förmåga kan ge fysioterapeuter viktig information om hur de ska tänka vid 

introduktion och initiering av fysisk aktivitet som fysioterapeutisk behandling för dessa 

personer. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur personer med depression upplevde sin tilltro till sin 

förmåga att bli fysiskt aktiv samt hindrande och underlättande faktorer för fysisk aktivet som 

fysioterapeutisk behandling. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplevde personer med depression i primärvården sin tilltro till sin förmåga att bli fysiskt 

aktiv? 

2. Vilka hindrande faktorer upplevde personer med depression i primärvården att det fanns för 

att bli fysiskt aktiv? 

3. Vilka underlättande faktorer upplevde personer med depression i primärvården att det fanns 

för att bli fysiskt aktiv? 

 

METOD 

Design 

Studien hade en kvalitativ deskriptiv design. En kvalitativ design valdes då syftet var att 

undersöka och förstå subjektiva upplevelser hos människor samt hur de resonerade och 

reagerade utifrån detta (26). 
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Urval  

Ett ändamålsenligt urval av informanter användes. Målet med urvalet var att informanterna 

skulle kunna förmedla beskrivningar av variation och ändamålsenliga intresseområden 

(26,27). Informanterna rekryterades från en fysioterapimottagning i en mindre mellansvensk 

stad från och med januari 2016. De första åtta informanter som kom för fysioterapeutisk 

behandling och som bedömdes aktuella enligt inklusionskriterierna informerades av 

fysioterapikollegor om studien och tillfrågades om intresse för medverkan.  

 

Inklusionskriterier 

Informanten skulle ha diagnostiserad depression, vara över 18 år, tala och förstå svenska samt 

inte ha påbörjat fysisk aktivitet som behandling mot depression. 

 

Exklusionskriterier 

Informant med känd kognitiv nedsättning. 

 

Åtta personer tillfrågades och samtliga valde att medverka i studien. Författaren kontaktade 

informanterna i turordning per telefon eller i samband med deras besök på mottagningen för 

tidsbokning av intervju. Informanterna gav samtliga sitt skriftliga medgivande till författaren i 

samband med intervjuerna. Av dessa åtta informanter var alla kvinnor i åldrarna 29 till 71 år. 

Beskrivning av informanterna redovisas i tabell I. 
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Tabell I. Bakgrundsbeskrivning av informanterna 

Informant 

 

A B C D E F G H 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder 57 61 34 42 29 30 43 71 

Sysselsättnings- 

grad 

0% 

arbetssökande 

0% 50-75% 0% 12,5% 0% 25% 0% 

Yrkestitel Mentalskötare lokalvårdare Omsorgs- 

assistent, 

och på 

bensinmack 

Butikschef Florist, 

vårdbiträde 

Mäklar- 

assistent 

Under- 

sköterska 

Pensionär 

Sjukskrivning 0% 100% 0% 100% 0% 100% 75% 0% 

Studier 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Högsta 

avslutade 

utbildning 

gymnasium gymnasium gymnasium universitet gymnasium Yrkesutb. gymnasium Yrkesutb 

storkök 

Tobaks- 

användning 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej 

Fick diagnosen 

depression 

2012, 2015 1988, 1994, 

2001, 2010 

2006 Ca 1987 2013 2012 2016 2010 

Antidepressiva 

läkemedel 

Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej 

Antalet 

fysioterapeut- 

besök 

Ca 15 st 3-4 st Ca 30 7-8 st Ca 20 st Ca 15 5-6 st 3-4 st 

Råd att börja 

med fysisk 

aktivitet 

Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer enligt intervjuguide 

(Bilaga 1). Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter och spelades in på en digital voice 

recorder. En säkerhetskopia spelades samtidigt in på författarens smartphone. Intervjuerna 

ägde rum mellan februari och juni 2016. Även frågor som gav bakgrundsfakta om 

informanterna (Bilaga 2) ställdes vid intervjutillfället. Frågorna i intervjuguiden valdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar samt relevant forskning.  

En pilotintervju genomfördes för att utvärdera om frågorna i intervjuguiden var lätta att förstå 

och möjliga att besvara. Bedömningen gjordes att inga frågor behövde modifieras och därför 

inkluderades pilotintervjun i studien. 

 

Databearbetning 

Materialet från intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (28). Databearbetningen påbörjades med en ordagrann transkribering av 

intervjuerna där upprepningar dokumenterades och känsloyttringar skrevs exempelvis som 

gråt, skratt och/eller suckar (27). Meningsbärande enheter som var relevanta för syftet 

identifierades och som därefter kondenserades och abstraherades till koder. De koder som 
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framkom sammanfördes och bildade kategorier och underkategorier (28,29). 

Tillvägagångssättet i analysen visas i Tabell II.  

 

Tabell II. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag litar inte alltid på 

kroppen. Det beror lite på 

sinnesstämningen man är i. 

Eller hur självförtroendet är 

just då. För det varierar lite. 

Litar inte alltid på 

kroppen. Beror på 

sinnesstämningen och 

självförtroendet som 

varierar 

Sinnesstämningen 

avgör tilltron till 

kroppen 

Bra och dåliga 

dagar 

Bristande 

tilltro till sin 

kropp 

 

 

För att säkerställa trovärdighet i studien har forskartriangulering använts. Materialet har 

regelbundet analyserats och diskuterats med handledare och kollega. Detta för att finna 

samstämmighet rörande kategorier och underkategorier för att uppnå konsensus i analysen 

(29). Citat och kondenserade meningsbärande enheter som presenteras benämns med 

bokstäver A-H. Detta för att ingen informant skall kunna identifieras. 

 

Då den kvalitativa innehållsanalysens syfte var att beskriva variationer genom att identifiera 

likheter och skillnader i materialet var det viktigt med bakgrundsfakta om informanterna för 

att bättre kunna förstå och göra så korrekta tolkningar av materialet som möjligt (29).  

 

Förförståelse 

En viktig aspekt i analysprocessen var författarens egen förförståelse, det vill säga de 

antaganden och ansatser om det aktuella forskningsområdet som forskaren har med sig sedan 

tidigare (29). Författaren till denna studie arbetade som fysioterapeut på 

fysioterapimottagningen där studien genomfördes och kom i kontakt i sitt dagliga arbete med 

personer med depression som skulle eller hade initierats till fysisk aktivitet. Dock ej de som 

inkluderades i denna studie. 

 

Etiska aspekter 

Studien utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (30) vilket innebär att informanterna 

fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte. De har givit ett skriftligt samtycke 
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till att medverka i studien (Bilaga 3). Informanterna informerades också om att medverkandet 

i studien var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan att ange orsak och/eller 

att det skulle påverkar pågående/kommande behandling. Svaren från informanterna har 

behandlats konfidentiellt och ingen deltagare kan identifieras. Verksamhetschefen för 

fysioterapimottagningen har blivit informerad om studien och givit skriftligt tillstånd (Bilaga 

4).  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre delar utifrån studiens tre frågeställningar där resultatet av analysen 

av upplevd tilltro till förmåga att bli fysisk aktiv presenteras först. Där efter följer presentation 

av analysen av upplevda hindrande faktorer för att bli fysiskt aktiv och till sist presenteras 

analysen av upplevda underlättande faktorer för att bli fysiskt aktiv. 

 

Upplevd tilltro till förmåga att bli fysisk aktiv 

I analysen framkom fem kategorier och sju underkategorier. Resultatet presenteras först i 

tabellform (Tabell III) och där efter i löpande text.  
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Tabell III. Översikt över kategorier, underkategorier och kondenserade meningsbärande enheter. 

 

 

Kategori Underkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Bristande tilltro 

till sin kropp 

Bra och dåliga 

dagar 

 

Litar inte alltid på kroppen. Beror på sinnesstämningen och 

självförtroendet som varierar. (E) 

 

Går på gym men det är lite efter humör. Det är alltid svårt att ta sig dit när 

man inte är 100. (C) 

  

Förlorad 

självbild 

 

Har alltid sett mig som en stark person och inte rädd att ta i heller. Fast 

jag är liten. Men nu orkar jag inget. (G) 

 

Hyperaktiviteten har jag alltid sett som en styrka. Jag orkar och har velat 

göra allt själv. Nu när jag mår dåligt får jag inget gjort och måste be om 

hjälp. (F) 

Tidigare positiv 

upplevelse 

Distraktion 

 

 

Hinner inte tänka under tiden jag tränar. (H) 

 

Vi går många gånger om dagen. Jag blir lugn av det. Det bryter tankar 

och då fokuserar jag på hunden och på promenaden. (G) 

  

Våga exponera 

sig  

 

 

Tycker att det är lite jobbigt att gå och träna i grupp. Det har varit en 

dröm och nu gör jag det. (E) 

 

Om jag har varit ut på kvällen någon gång och kommer hem så tänker jag 

att det gick ju bra. Det var ju inte så farligt. (H) 

Ser svårigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har en tanke om att börja på Friskis & Svettis men jag har inte kommit 

dithän ännu. Meningen är att jag ska gå med min dotter men hon går iväg 

kl. 9 och jag sover dåligt på nätterna så jag är trött då. Jag behöver en 

timme innan jag kommer igång med kroppen. Så jag känner att jag inte 

orkar. (B) 

  

Har tänkt på vattengympa. Det skulle nog vara lite roligt. Jag är inte 

riktigt där så jag vågar att prova. Jag vet inte vilket badhus och det är så 

många faktorer. (E) 

Inre motstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tror att jag skulle kunna klara att styrketräna om jag får instruktioner men 

just nu är det överhuvudtaget att komma igång. Det har varit jättesvårt. 

(D) 

 

Yoga skulle jag vilja prova. Har jättesvårt att sänka axlarna och med 

andningen. Men att komma sig för. Det är väl det svåraste när man mår 

dåligt.  Att få orken att ta tag i sig själv. (B) 

Katastroftankar 

 

 

Oro och ångest 

 

 

 

Har trasselmage och det gör att jag inte gärna åker någonstans där jag inte 

vet vart det finns toaletter. (G) 

 

Har provat på yoga med det är väldigt ångestframkallande. Jag provade 

några gånger men det väller bara upp och jag har för mycket jobbigt ändå. 

(D) 

  

Jobb kommer i 

vägen 

 

Att komma igång med träning beror på hur det går med upplägget med 

jobb och sjukskrivning. När jag varit iväg på något däckar jag, så har jag 

flera saker på en dag blir det inget med nått. (G) 

  

Möta nya 

människor 

 

 

Tänkte att dom har ju gått jättelänge tillsammans i den gruppen och så ska 

jag komma in som ny där. (F) 

 

Jag skulle kunna klara gymmet men bara om det inte var massor av folk 

där. (C) 
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Bristande tilltro till sin kropp 

I denna kategori beskrev informanterna sin upplevelse av att tilltron till sin kropp ändrats 

under depressionen och kunde variera beroende på sinnesstämning och dagsform. Det 

påverkade hur aktiva de upplevde att de kunde vara. I underkategorin Bra och dåliga dagar 

beskrev informanterna att under de bra dagarna skulle det vara lättare att ta sig till gymmet 

och att gå promenader men under de dagar när de mår som sämst var det mycket svårt att till 

och med hitta ork för att sköta kost och dagliga sysslor så tilltron var låg. I underkategorin 

Förlorad självbild framkom hur informanterna tidigare haft en bild av sig själva som starka 

och av att kunna klara av mycket på egen hand men nu, på grund av depressionen, tappat den 

tron på sig själv och kroppen.  

Tidigare positiv upplevelse 

I denna kategori framkom att informanterna fått en ökad tilltro till att vara fysisk aktiv genom 

tidigare positiv erfarenhet. I underkategorin Distraktion beskriver informanterna bland annat 

hur de tidigare upplevt lugn i kroppen och vila från negativa tankar, ett andrum, när de varit 

fysisk aktiva. Underkategorin Vågat exponera sig lyfter fram informanternas beskrivning av 

att tidigare ha vågat utsätta sig för något de upplevt som skrämmande eller obehagligt med 

lyckat resultat och detta i sin tur då ökat tilltron till att tänka sig att bli fysisk aktiv igen. Som 

exempel nämndes att träna i grupp. 

Ser svårigheter 

Informanterna uttryckte en vilja att börja med olika fysiska aktiviteter men såg svårigheter 

kring varför de inte kunde börja just nu. Det var bland annat att de inte vågade prova på, svårt 

att veta till exempel vilket gym som passade bäst att komma till som nybörjare eller att 

sällskapet man önskar följa med väljer att gå en tid på dagen som inte upplevdes som 

passande för informanten. 

Inre motstånd 

I den här kategorin framkom att informanterna upplevde ett stort motstånd och en svårighet 

att hitta ork vilket gjorde det svårt för dem att komma sig för att bli fysiskt aktiva. Trots att de 

ofta hade en aktivitet de önskade börja med och tron att de skulle klara av den hade de det 

svårt med att komma igång. 
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Katastroftankar 

Informanterna beskrev i denna kategori de tankar som oroade dem och gjorde det mycket 

svårt för dem att tänka sig att börja med fysisk aktivitet. I underkategorin Oro och ångest 

framkom till exempel upplevelser om att inte kunna åka/befinna sig på platser där man inte 

visste vart toaletter fanns eller oro för att aktiviteten i sig skulle framkalla kraftig ångest. I 

underkategorin Jobb kommer i vägen beskrevs upplevelsen av att det inte kändes värt att börja 

med fysisk aktivitet för att när de väl skulle börja arbeta mer eller arbetsträna skulle de inte 

klara av att fortsätta med aktiviteten. Detta beroende framför allt på upplevelsen av att inte 

klara av att ha fler aktiviteter samma dag.  Även katastroftankar kring att Möta nya människor 

bildade en underkategori. Där beskrevs tankar på att komma in i en befintlig grupp som 

mycket svår. Liksom tanken på att ta sig till ett gym där det fanns andra tränande människor 

gjorde att man inte såg att fysisk aktivitet skulle vara möjlig i nuläget.  
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Upplevda hindrande faktorer för att bli fysiskt aktiv 

I analysen framkom fem kategorier och två underkategorier. Resultatet presenteras först i 

tabellform (Tabell IV) och där efter i löpande text.  

 

Tabell IV. Översikt över kategorier, underkategorier och kondenserade meningsbärande enheter. 

 

Kategori Underkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Igångsättningssvårigheter 

 

 

Kommer sig  

inte för 

 

 

 

Är så dålig på att göra saker hemma. Jag har inte någon 

självdisciplin. (D) 

Kommer inte för mig att gå promenader och så. (A) 

Har köpt lite redskap men de ligger mest och dammar. Det blir 

liksom inte av. (G) 

 

 

 

 

 

Bristande energi 

 

 

 

 

 

Allmänt olustig känsla i kroppen, precis som man skulle vara sjuk. 

(F) 

 

Det är bara så svårt att beskriva. Hur det kan vara så tungt. 

Jättetungt. (D) 

 

Det som är svårt är att komma igång och ta sig för. (A) 

 Inte träffa andra 

 

   

Känner mig som en eremit nästan. Jag vill inte se folk, eller hälsa 

på folk. Jag vill bara vara själv. Jag kan ha svårt att gå till 

brevlådan för jag kan stöta på någon. (F) 

 

Ville gå undan, liksom gömma mig hemma (A) 

Stressig miljö 

   

Har svårt med stojiga miljöer. Får panikångest då. (G) 

Gymmet är stressframkallade för mig dumt nog. (H) 

Ekonomiska hinder 

 

   

Skulle vilja gå och träna men det kostar mycket pengar att gå på 

träning. (B) 

Alla dom här roliga sakerna kostar en hel del pengar. (F) 

Passande tider 

 

 

 

   

Grupper är bra för mig men så ska det passa med dagar och tider 

och så. (D) 

Nu kommer jag att sluta tre på dagarna och sen hem med bussen. 

Sen tror jag att det är jättesvårt att ta sig iväg någonstans igen. (A) 

 

Igångsättningssvårigheter 

Informanterna beskrev att de har mycket svårt att komma igång med fysisk aktivitet. I 

underkategorin Kommer sig inte för framkom en beskrivning av dålig självdisciplin som 

hindrande faktor liksom att det bara inte blir av utan en klar orsak. De hade svårt att sätta ord 

på varför. I underkategorin Bristande energi beskrev informanterna en känsla i kroppen av 
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allmän olust, sjukdomskänsla och känslan av tyngd /motstånd som hindrande för att starta upp 

med aktivitet.  

Inte träffa andra 

En annan hindrande faktor som informanterna beskrev var upplevelsen av att inte vilja träffa 

andra människor. De ville vara ensamma och att till och med möta någon vid brevlådan 

kändes för jobbigt. De valde att stannade hemma, gärna inomhus och undvek sociala 

sammanhang.  

Stressig miljö 

I denna kategorin framkom att informanterna upplevde hinder för att bli fysisk aktiv av just 

den miljön där aktiviteten skulle utföras. Till exempel hög ljudnivå eller rörelse av många 

människor upplevdes ge stress- och ångestsymtom.  

Ekonomiska hinder 

I denna kategori beskrev informanterna att de upplevde att kostnaderna för aktiviteter de 

önskade prova på var höga och hindrade dem därför att börja med dessa. Till exempel angavs 

att köpa bra skor att kunna promenera/jogga i samt avgift för yoga och gym i friskvården.    

Passande tider 

Informanterna beskrev i denna kategori att det var svårt för dem att hitta passande tider för att 

börja träna och att detta hindrade dem att börja med tänkt aktivitet. Både att hitta tid för 

träning på egen hand när de arbetade/studerade men också att hitta passande tider för 

gruppträning och gymträning.  
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Upplevda underlättande faktorer för att bli fysiskt aktiv  

 I analysen framkom fyra kategorier och fem underkategorier. Resultatet presenteras först i 

tabellform (Tabell V) och där efter i löpande text.  

 

Tabell V. Översikt över kategorier, underkategorier och kondenserade meningsbärande enheter. 

 

Kategori Underkategori Kondenserad meningsbärande enhet 

Behov av bokad tid 

 

 

  

Behöver ha en tid. Inte att någon följer med mig men att jag har en 

tid som jag ska passa helt enkelt och för att ta mig hit. (A) 

 

Bokade tider. För åker jag inte så känns det som om jag är taskig 

mot någon annan. Det blir en extra push. (G) 

Sällskap 

 Hund 

 

 

 

Hunden gör det mycket lättare. Jag tror faktiskt inte att jag hade 

gått ut om jag inte hade honom när jag mår som sämst. (E)  

Hunden är det som gör att jag kommer ut just nu. Annars hade det 

inte varit alls lika mycket. Jag hade nog blivit liggandes i soffan. 

(G) 

  

 Vän/anhörig 

 

 

Om jag hade någon kompis som kunde träna med mig. Få iväg 

mig. Det hjälper så bra. (C) 

Skulle underlätta om någon jag känner går. (E) 

 Trygg miljö 

 

 

 

 

   

Det verkar lugnare här. För många hurtiga där borta. Det är 

stressfaktor för mig. (H) 

Gärna fortsätta här. Det är en trygg zon här// Det är bra att det bara 

är tjejer. För blir det killar blir det lite jobbigare. (E)  

Om det skulle vara att mellan kl 12-14 är det bara folk som mår 

likadant som får träna. Det skulle underlätta. (C) 

Stöd av 

fysioterapeuten 

 

 

 

 

 

 Samtal 

 

 

 

 

 

 

Vi pratade mycket också. Och det var ju skönt. Man fick beskriva 

hur det var. (A) 

Det var väl också tryggheten att jag kände att någon såg mig. Hon 

lyssna också på det jag hade som snurrade i huvudet.  Det var hela 

den här kombon. Hon var lite som en psykolog också. (F) 

 

Grunder och kommunikation är viktigt vid depression.  

Lyssnat på mig och kollat av min dagsform har varit det viktigaste 

för mig. (F) 

  

Uppföljning 

 

 

 

 

Rutiner överlag tror jag skulle vara bra. Om sjukgymnasten håller 

lite extra koll så får man lite press på sig. Då kanske man kommer 

in i det efter ett tag. (C) 

Allt är lättare om någon stämmer av. Att man har någon att prata 

med. Och om man gör tillsammans. Men just att det finns en 

person som coachar en, hjälper en att komma igång. (D) 

 

Hjälp att ta steget 

 

 

Vill så gärna börja träna men att ta steget och ta tag i det själv är 

svårt. Då behövs den här sparken från fysioterapeuten. (B) 
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Behov av bokade tider 

I denna kategorin beskrev informanterna att en underlättande faktor för att lyckas övervinna 

motstånd och energibrist är att ha bokade tider. Tider som de känner att de behöver passa och 

vetskapen av att någon väntar på dem blir en extra push till att ta sig hemifrån. 

Sällskap 

En viktig faktor som framkom som underlättande var att få sällskap under aktiviteten. I 

underkategorin Hund beskrevs att hundens behov av promenader gjort att informanterna 

kommit sig för att gå promenader vilket givit regelbunden aktivitet. I underkategorin 

Vän/anhörig beskrevs att det underlättade att vara fysisk aktiv om nära vän eller anhörig var 

det tillsammans med informanten. Att de till exempel möttes upp hemma eller vid aktiviteten 

underlättade för informanterna att komma iväg.  

Trygg miljö 

En annan underlättande faktor för att bli fysisk aktiv som informanterna beskrev var att 

aktiviteten skedde i en trygg miljö. En lugn miljö som de kände till och upplevdes som en 

trygg zon. Få deltagare med separata dam/herrgrupper samt tider där endast de som har 

depression och ångest tränar framkom som underlättande faktorer.   

Stöd av fysioterapeuten 

I denna kategori framkom informanternas upplevelse av att fysioterapeuten har en viktig 

underlättande roll för att de skulle kunna bli fysisk aktiva. Bland annat beskrevs i 

underkategorin Samtal vikten av kommunikationen mellan fysioterapeuten och informanten, 

och att bli sedd och lyssnad på, som gav trygghetskänsla. Att få beskriva hur de mådde och att 

få hjälp att hitta rätt nivå på aktiviteter för deras dagsform var underlättande. Liksom 

beskrivningen i underkategorin Uppföljning där rutinerna, uppföljningen och coachningen 

som fysioterapeuten gjorde underlättade för informanterna att bli fysisk aktiva. I 

underkategorin Hjälp att ta steget beskrevs att ”sparken” från fysioterapeuten underlättade för 

att ta första stegen till att hitta ork att komma igång med den aktivitet informanterna önskade 

börja med.  

 

 

 

 



18 
 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Studien belyser hur personer med depression upplevde sin tilltro till förmågan att bli fysisk 

aktiv samt hindrande och underlättande faktorer för fysisk aktivitet. Informanterna hade 

tydliga aktiviteter de önskade börja med eller planerade att prova på. Fokus var dock på 

svårigheter och motstånd vilket gjorde att de hade mycket svårt att ta steget. Dagsformen hade 

en avgörande roll i om aktiviteten skulle kunna bli av eller inte. Tilltron till att vara fysisk 

aktiv ökade om de hade tidigare positiv erfarenhet till detta.  

Hindrande faktorer upplevdes vara dels att det kostade mycket pengar att börja med de 

aktiviteter informanterna önskade, och dels att de miljöer där aktiviteten skulle utföras 

upplevdes som stressande och ångestutlösande. Informanterna ville gärna isolera sig från 

andra människor. Det mest framträdande resultatet som framkom var upplevelsen av ett 

kraftigt motstånd som hindrade informanterna från att orka ta sig för både vardagsaktiviteter 

och tänkt träning. 

Som underlättande faktorer upplevdes att ha bokade tider. Dessutom att stöttningen från 

fysioterapeuten var viktig, dels coachningen och uppföljningen men också att bli sedd och 

lyssnad till. Detta gav trygghet och uppmuntran. Den mest framträdande faktorn var dock att 

ha sällskap i samband med fysisk aktivitet, antingen av hund eller anhörig/vän som mötte upp, 

pushade och peppade. 

 

Resultatdiskussion 

Informanterna i denna studie uttryckte att det var mycket svårt för dem att övervinna hinder 

och motstånd i samband med fysisk aktivitet. De fokuserade på svårigheter och hade svårt att 

komma igång trots att de hade en önskad aktivitet att börja med. Att fysioterapeuten har en 

viktig roll i att uppmärksamma och lyssna till patienten uttrycktes i denna studie. Till exempel 

för att inge trygghet, anpassa aktiviteten efter individen samt dennes dagsform, skapa rutiner, 

ha regelbundna uppföljningar, coacha samt hjälp till med att ta första steget. I den svenska 

studien som Danielsson et al (31) gjort belyses också vissa delar av detta. De visade att fysisk 

aktivitet som behandling hos fysioterapeut kan öka patientens upplevelse av fysisk förmåga 

och ge en känsla av sundhet samt minska depressionssymtomen. Men för att kunna övervinna 

det motståndet som patienterna kände inför fysisk aktivitet krävdes en god relation till 

fysioterapeuten där hjälp med motivation och att hitta strategier för att överkomma hinder var 

nödvändigt (31).   
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Att en god relation mellan patienten och behandlaren i den fysioterapeutiska 

behandlingsprocessen är avgörande för behandlingsresultatet bekräftas även i andra studier 

(32,33). Genom att uppmärksamt lyssna och läsa av patientens reaktioner samt att stärka 

dennes resurser och tilltron till sin förmåga kan goda behandlingsresultat uppnås (32,33). 

Enligt Precival et al (34) är det som patienter uppskattar mest hos en behandlare att denne 

visade tydligt intresse och acceptans, kommunicerar tydligt och lyssnar uppmärksamt samt 

sätter mål tillsammans med patienten och att behandlaren är lite personliga inom relevanta 

områden uppskattas också. Detta var viktigare för behandlingsresultaten och compliance än 

många behandlingstillfällen och stort utbud av behandlingar (34).   

Informanterna beskrev att de inte litade på sin kropp och de hade en tydlig känsla av brist på 

energi. Detta beskriver också Britt Bragé (35) i sin bok ”Kroppen först, en behandlingsmodell 

vid psykosomatik”. Hon beskriver bland annat att upplevelsen av sin kropp förändras vid 

depression och känslan i kroppen, motståndet, kan beskrivas som följande: ”som under 

oöverstigliga bördor, och personen i fråga kan kanske bara röra armar och ben med svårighet” 

(35). Att kroppen känns långsam och trögstartad gör att det är svårt att hitta motivation till 

rörelse men när deltagarna i Danielsson et al’s studie (31) väl hade lyckats vara fysiskt aktiva 

tillsammans med fysioterapeut beskrev de en upplevelse av att kroppen långsamt vaknade och 

känslan av att de lyckas uträtta något bra infann sig (31).   

Informanterna upplevde, förutom stöttning av fysioterapeut, att ha sällskap kring fysiska 

aktiviteter som underlättande och viktigt. Detta överensstämde med Hallgren et al’s (36) 

studie där deprimerade personer som har haft tillgång till stöttande sociala relationer 

förbättrades mer i sin depression än de utan. Detta efter 12 veckors behandling med 

samtalsterapi och fysik träning. Således har sociala relationer en nyckelroll i tillfrisknandet 

från depression (36). 

Informanternas tilltro till sin förmåga till fysisk aktivitet var bättre hos de som tidigare haft 

positiva erfarenheter av att klarat av att vara fysisk aktiv eller tidigare i livet varit aktiva och 

mått bra av detta. Detta är helt i linje med Banduras (15) social-kognitiv teori där han bland 

annat beskriver en av de fyra källor till tilltro till sin egen förmåga som att tidigare ha upplevt 

positiva/negativa upplevelsen av det önskade beteendet. I föreliggande studie handlade det om 

en positiv upplevelse av att ha varit fysiskt aktiv.  
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Informanterna beskrev också att de undvek att möta människor och att vara sociala när de mår 

som sämst. Detta hör ofta till symtombilden vid depression (35) Undvikandebeteende som 

detta kan leda till långsiktiga negativa konsekvenser för den deprimerade, så som förstärkta 

känslor av meningslöshet, förstärkt negativ syn på sig själv och bristande uppfyllande av egna 

krav/önskemål. I sin tur kan detta leda till att fördjupa depressionssymtom och öka 

undvikandebeteendet ytterligare vilket gör att depressionssymtomen vidmakthålls (35,37). 

 

Informanterna upplevde att vissa aktiviteter kunde vara ångestutlösande och undvek dem 

därför. Ångest, rädsla och obehag kan förekomma vid fysioterapeutisk behandling (38). I 

dessa situationer kan fysioterapeuten vara behjälplig. I Danielsson et al’s studie (39) 

intervjuades tio fysioterapeuter om deras erfarenheter av att behandla personer med 

generaliserat ångestsyndrom. Studien visade bland annat att genom guidning av 

fysioterapeuten kan obehagliga ångestupplevelser som uppstår under fysioterapeutiska 

behandlingen förändras. Fysioterapeuten kan lugna och tydliggöra ångesten samt hjälpa till att 

hitta vägar till att uthärda och hantera den. Patienten lär sig att stå ut med sin ångest istället för 

att fly från den (39).  

 

Fysioterapeuten kan dels vara coachande och stöttande för att underlätta för patienten men 

också påverka och fundera kring hur miljön är just där den deprimerade ska utföra sin 

aktivitet. Informanterna i föreliggande studie upplevde att en lugn, mindre lokal där de varit 

tidigare så som på fysioterapimottagningen underlättade. En liten grupp med bara 

kvinnor/män alternativt med samma diagnos ansågs också underlättande. Att träna i liten 

grupp där alla har samma diagnos har även visats positivt (31). Det kan kännas bra att veta att 

de andra i gruppen kan känna och uppleva på liknande sätt som man själv (31).  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ deskriptiv design med intervjuer som analyseras genom kvalitativ 

innehållsanalys valdes för denna studie. Det var en lämplig metod för att på bästa möjliga sätt 

undersöka och beskriva personers egna subjektiva och individuella erfarenheter och 

upplevelser och hur de resonerar och reagerar utifrån dessa (26,40).   

 

Som urval användes ett ändamålsenligt urval. Detta valdes då patientunderlaget på den 

mottagningen där rekryteringen av informanter genomfördes på med enbart 

depressionsdiagnos var relativt litet. De informanter som rekryterades och som tackade ja till 
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att medverka i studien var de som behandlades under tidsintervallet och med rätt inklusions-

/exklusionskriterier. Dessa anses ha relevanta erfarenheter och upplevelser och visade på 

bredd och variation i erfarenheter och bakgrund. Dock föreligger en avsaknad av män i 

studien vilket kan ge en ensidig bild av tilltron till fysisk aktivitet och hinder/underlättande 

faktorer. En viss spegling av populationen kan dock ses då fler kvinnor än män drabbas av 

depression (25% respektive 15%) (6) samt att kvinnor i större utsträckning söker vård för 

psykisk ohälsa än män. I primärvården och den vuxenpsykiatriska öppenvården är 2/3 kvinnor 

(41).  

 

Intervjuer enligt intervjuguide med semistrukturerade frågor gjorde att författaren hade en 

mall för vad som skulle efterfrågas och behandlas så att frågeställningarna kunde besvaras. 

Det gav också frihet att låta samtalet flyta på och att informanten kunde berätta mer fritt och 

då också lättare kunna delge ny kunskap inom området liksom en möjlighet att få så bred och 

djup data som möjligt (40).  

 

Under två av intervjuerna upplevde författaren att informanten hade svårt att hitta svar på 

frågorna och svaren var korta och krävde lång betänketid. Orsaken till detta kan vara 

psykomotorisk hämning och kognitiv hämning vilket är några av symtomen vid depression. 

Den psykomotoriska hämningen ger bland annat minskat talflöde, minskad svarslatens, 

utslätad och entonigare röst samt minskad ansiktsmimik. Den kognitiva hämningen ger bland 

annat långsamt tänkande, dålig koncentrationsförmåga, fattigdom på idéer och försämrat 

logiskt tänkande (5,9,10). Intervjuerna tillförde trots detta intressant material. 

 

Då det var relativt lång tid mellan intervjutillfällena började författaren transkriberingsarbetet 

vilket gjorde att analysen redan då påbörjades. Detta kan medfört att erfarenheter från tidigare 

intervjuer påverkat författaren under de påföljande intervjuerna. Detta bedöms inte ha 

påverkat studien negativt då analysen fann många liknande uppfattningar och det kan till och 

med ses som en fördel och öka trovärdigheten då det gavs tillfälle att reflektera över och 

förbättra intervjutekniken och göra djupare analyser av materialet (28).  

 

För att uppnå största möjliga trovärdighet i analys av data i studien har forskartriangulering 

genomförts. Detta genom att granska och diskutera koder, kategorier och underkategorier 

tillsammans med handledare och kollega för att uppnå konsensus i analysen (29,40). 
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Författaren har också regelbundet under analysarbetet gått tillbaka till de ursprungliga 

intervjutexterna för att säkerställa att resultatet speglade dess innehåll.   

 

Tidsaspekten och det begränsade antalet informanter har gjort att mättnad troligen inte kunnat 

uppnås i studien. Även ett mindre antal informanter kan dock ge goda resultat då det ger 

större utrymme och möjligheter för djupare bearbetning av materialitet (40). 

 

I den kvalitativa forskningsdesignen är medvetenheten hos forskaren om sin förförståelse av 

största vikt. Detta för att inte föra över sina förväntningar och tolka resultatet utifrån sitt eget 

perspektiv. Men förförståelse kan också vara positivt i den bemärkelsen att ge förutsättning 

för att kunna förstå och hitta mening i informanternas upplevelse och beskrivningar och 

fördjupa resultatet (26,40). Författaren hade i tidigare fysioterapeutiska behandlingar kommit 

i kontakt med patienter med depression och hade ett intresse av området. Författaren var dock 

noga med att tänka på vikten av objektivitet, lyssna uppmärksamt på informanten och låta 

informantens berättelser och upplevelser ta plats. 

 

I föreliggande studie kan överförbarheten sägas vara god då informanternas bakgrund liksom 

analysförfarandet beskrivits noggrant (26,29). 

 

Etiskt övervägande 

Att bli intervjuad i forskningsstudier kan väcka tankar, reflektioner samt minnen hos 

informanten. Informanten delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser inom känsliga 

områden och av personlig karaktär (26,40). Författaren förhörde sig vid intervjuernas slut om 

att informanten hade en tid bokad hos respektive fysioterapeut där de skulle kunna lyfta 

tankar som eventuellt orsakat obehag hos informanten. Även ställdes fråga om informanten 

önskade ta del av studien när den färdigställs för att kunna se sitt deltagande i ett större 

sammanhang (29). Alla åtta informanter önskade detta. 

 

Framtida forskning  

Då inga män rekryterades till denna studie skulle en liknande kvalitativ intervjustudie med 

bara män alternativt blandad kvinnor/män vara intressant att genomföra för att undersöka om 

män har en liknande upplevelse av sin tilltro till att bli fysisk aktiv. 
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Ur fysioterapeutisk synvinkel är studier av patienters upplevelser viktiga och tillför en 

känslomässig aspekt till behandlingen där ofta fokus hamnar på de fysiska fördelar, nackdelar 

och hinder som finns med fysisk aktivitet. 

 

Kliniska implikationer  

Studiens resultat kan framför allt vara av intresse för de fysioterapeuter som träffar kvinnor 

med depression i primärvården och ska påbörja fysisk aktivitet. Mycket av denna kunskap 

används troligen redan hos specialiserade fysioterapeuter inom mental hälsa där ofta längre 

behandlingsserier och fokus på upplevelse, kroppen och samtal är mer utbredd. Men 

patientgruppen skulle ha fördel av att denna kunskap även sprids och implementeras hos alla 

fysioterapeuter som behandlar denna patientgrupp då de finns på alla vårdnivåer. 

 

Konklusion 

Genom att fysioterapeuten är uppmärksam, aktivt lyssnande och har regelbundna och 

tidsbestämda uppföljningar samt individanpassar aktiviteten utefter patientens önskemål och 

behov, underlättar det för den deprimerade att bli fysisk aktiv. Detta för att bland annat lyckas 

övervinna sin bristande tilltro till sin kropp och de svårigheter de upplever finns i samband 

med att bli fysisk aktiv samt katastroftankarna som ofta tar överhand. Det är också viktigt att 

hjälpa patienten att se över sitt sociala nätverk för att hitta anhörig/vän eller andra patienter 

som kan vara en del i behandlingen i förlängningen.  
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      Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Vad vet du om fysisk aktivitet som behandling när man har depression? 

- Beskriv vad du känner/tänker kring det? 

 

Beskriv hur du känner/tänker kring dina egna förutsättningar att börja med fysik aktivitet nu? 

-     Vad är det som gör det svårt/lätt? 

-     Vad skulle behöva ändras för att du skulle kunna börja? 

-     Vad skulle kunna hjälpa dig att börja? 

-      Vad tror du det är som gör att det känns lätt för dig? 

 

Vilken typ av fysisk aktivitet skulle du vilja börja med?  

- Varför? 

 

Hur skulle du göra för att komma igång? 

 

Vad skulle underlätta för dig? 

 

Vad skulle kunna hindra dig? 

 

Vad krävs för att du ska fortsätta (bibehålla vanan)? 

 

Har du varit aktiv tidigare? 

 

Finns det något mer du vill tillägga kring det vi har pratat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Bilaga 2 

Bakgrundsinformation 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig 

 

Kön: Man Kvinna   

Ålder:__________________ 

 

Studerar du nu?     JA  NEJ 

Högsta avslutade utbildning: 

Grundskola 

 Gymnasium 

 Yrkesutbildning 

 Universitet/Högskola 

 

Arbetar du nu?    JA NEJ 

Yrkestitel: ______________________ 

 

Är du sjukskriven?     JA NEJ 

Om JA hur mycket?     25%     50%     75%     100% 

Röker du?      JA NEJ 

När fick du diagnosen depression? ______________________ 

Tar du antidepressiva läkemedel?   JA NEJ 

Hur många gånger har du träffat fysioterapeuten för behandling av 

depressionssymtomen?__________ 

Har du fått råd av fysioterapeuten att börja med fysisk aktivitet?   JA NEJ  



 
 

     Bilaga 3

   

 

 

 

Förfrågan om att medverka i studie om depression och fysisk aktivitet 

 

Hej, 

Jag arbetar som legitimerad sjukgymnast på Norrtälje Smärt och Hälsopraktik och studerar 

även på Uppsala Universitet. Denna studie är en del i min magisterexamen och kommer vara 

en intervjustudie där jag är intresserad av att få höra dina tankar och upplevelser kring 

depression och fysisk aktivitet. 

I tidigare studier har man visat att fysisk aktivitet kan minska symtomen från depression och 

syftet med denna studie är att undersöka hur patienter med depression ser på fysisk aktiv samt 

vad som underlättar och hindrar att bli fysiskt aktiv. Detta för att vi sjukgymnaster ska kunna 

underlätta och stötta patienter med depression i att komma igång med önskad och lämplig 

aktivitet för att må bättre. 

Intervjun kommer vara ca 45-60 minuter och kommer ljudinspelas, för att sedan skrivas ut på 

papper och sammanställas. Förslagsvis träffas vi på Norrtälje Smärt och Hälsopraktik eller 

annan ostörd plats som du väljer. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att berätta varför 

och det kommer inte att påverka din kommande/pågående behandling. Alla uppgifter kommer 

att behandlas så att inga namn eller personuppgifter kommer att presenteras i studien eller 

under arbetets gång för andra än mig. 

 

Har du frågor får du gärna höra av dig till mig (projektansvarig). 

 

Projektansvarig:    Handledare:  

Jenny Fahlström   Cathrin Martin, docent 

Leg. Sjukgymnast    Inst f neurovetenskap, fysioterapi. 

Norrtälje Smärt och Hälsopraktik  Uppsala Universitet 

Telefon: 0176-174 84    Telefon: 018- 471 47 66  

http://www.uu.se/


 
 

      Bilaga 3

    

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen och lämnar härmed mitt medgivande till att 

delta i studien. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Ort och datum  Underskrift 

  

http://www.uu.se/


 
 

     Bilaga 4

      

 

 

 

Förfrågan till verksamhetschef på Norrtälje Smärt och Hälsopraktik 

 

I mina studier till magisterexamen inom fysioterapi ingår att planera och genomföra en studie 

samt sammanställa detta i en uppsats. Jag planerar att göra en intervjustudie där jag intervjuar 

patienter med depression. Syftet med studien är att undersöka hur deprimerade patienter ser 

på sin egen tilltro till sin förmåga att bli fysisk aktiv samt hinder och underlättande faktorer 

för fysisk aktivet som fysioterapeutiskbehandling. 

 

Deltagarna kommer att erhålla skriftlig och muntlig information om studien och dess syfte 

samt lämna skriftligt godkännande om sitt deltagande. De informeras också om att 

deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas utan att påverka den 

kommande/pågående behandlingen. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 

deltagarna avidentifieras vid sammanställningen.  

 

Platsen för intervjuerna kommer att vara på Norrtälje Smärt och Hälsopraktik eller annan 

lämplig plats som deltagaren själv väljer. Beräknad tid för varje intervju är 45-60 minuter och 

kommer att ljudinspelas. 

 

Jag önskar godkännande att få tillfråga och intervjua patienter på Er klinik till denna studie. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och jag samtycker till att studien genomförs på 

Norrtälje Smärt och Hälsopraktik. 

 

Datum:_______________________ Underskrift:_______________________________

    Lena Aspelin, verksamhetschef 
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