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Bakgrund: Depression är en allvarlig sjukdom och en ledande orsak till 

funktionsnedsättning världen över. Det finns forskning som visar på positiva effekter av 

fysisk aktivitet vid depression. FaR “fysisk aktivitet på recept” innebär en skriftlig 

ordination på fysisk aktivitet som används inom vården vid bland annat depression. 

Självkänsla är en positiv eller negativ hållning en individ har gentemot sig själv och 

som påverkas vid depression. Depression kan också påverka egenkontrollen hos 

individer. Det saknas kunskaper om vilka faktorer som påverkar den fysiska 

aktivitetsnivån hos personer med depression. Självkänsla och egenkontroll skulle kunna 

vara betydelsefulla aspekter i detta sammanhang. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka uppfattad fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och egenkontroll hos patienter 

med diagnosen depression. Metod: 27 patienter deltog i denna kvantitativa 

tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning. Data analyserades med deskriptiv- och 

icke-parametrisk statistik. Resultat: Deltagarna hade i genomsnitt en fysisk 

aktivitetsnivå på 205 aktivitetsminuter per vecka. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

aktivitetsnivå hos de som erhållit FaR gentemot de som ej erhållit FaR. Det fanns ej 

heller någon signifikant skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan de som erhållit 

information om fysisk aktivitet jämfört med de som ej erhållit information. Det fanns ett 

svagt icke-signifikant positivt samband mellan uppfattad fysisk aktivitetsnivå och 

självkänsla (r= .04, p= .85), och ett svagt icke-signifikant positivt samband mellan 

uppfattad fysisk aktivitetsnivå och egenkontroll (r= .08, p= .70). Konklusion: Studiens 

resultat visade övergripande att majoriteten av patienternas aktivitetsnivå uppnådde 

rekommenderade nivåer. Både uppfattad självkänsla och egenkontroll resulterade i att 

vara något lägre än rekommenderat.  
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Background: Depression is a serious illness and a leading cause of disability globally. 

Research shows positive effects of physical activity in relation to depression. FaR 

"physical activity on prescription" is a written prescription for physical activity and is 

an action that the health care system can use for patients suffering from depression. 

Self-esteem is the feeling an individual has about his/her own worth and abilities, it can 

be either positive or negative, and is affected when suffering from depression. 

Depression can also affect a person’s self-control. There is a lack of knowledge 

regarding what factors that may influence physical activity in person with depression. 

Self-esteem and self-control could be important aspects in this. Aim: The aim of the 

study was to investigate perceptions of physical activity, self-esteem and self-control in 

individuals suffering from depression. Method: 27 patients participated in this 

quantitative cross-sectional study composed of self-rated questionnaires. Descriptive- 

and non-parametric statics were used to analayze data. Results: The average levels of 

physical activity were 205minutes of activity per week. There was no significant 

differences in physical activity in participants who had been prescribed FaR compared 

to those who had not been prescribed FaR. There was no significant differences in 

physical activity between those who had received information regarding physical 

activity and those who had not. There was a weak non-significant positive correlation 

between self-rated physical activity and self-esteem (r = .04, p = .85), and a weak non-

significant positive correlation between self-rated physical activity and self-control (r = 

.08, p = .70). Conclusion: The results show that the majority of the patients physical 

activity reached recommended levels. The participants had, in average, low values of 

self-rated self-esteem and self-control. 

 

 

Keywords: Depression, FaR, Levels of physical activity, Physical activity, Self-control,  

Self-esteem.  
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1 Inledning 

Depression är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden i Sverige och 19-25 procent av 

befolkningen kommer någon gång under sin livstid att drabbas av en depression 

(Allgulander & Nilsson, 2003; Socialstyrelsen, 2017). Fysisk aktivitet som 

behandlingsmetod har positiv effekt vid depression (Archer, Josefsson & Lindwall, 

2014; Cooney et al., 2013; Stubbs et al., 2018), men används inte i samma utsträckning 

som farmakologisk och psykologisk behandling trots likvärdig effekt (Cooney et al., 

2013). Att använda fysisk aktivitet som behandling innebär möjligheter för patienten att 

påverka och hantera sin egen hälsa (Archer, Josefsson & Lindwall, 2014) och 

sjukvården har ett ansvar att genom individanpassad information, stöd och motivation 

hjälpa patienter att finna de strategier som fungerar för varje enskild patient, så som 

möjligheterna till att vara fysiskt aktiv. Att vara fysiskt aktiv kan dock vara utmanande 

för patienter med depression relaterat till de symtom som följer med sjukdomen 

exempelvis nedstämdhet, låg självkänsla, skam- och skuldkänslor samt negativa tankar.  

 

Författarna till denna studie arbetar inom psykiatrisk vård och upplever att fysisk 

aktivitet som alternativ till behandling sällan diskuteras tillsammans med patienten trots 

påvisad effekt i studier. Dessutom har författarna erfarit att det saknas kunskap och 

förståelse för hur patienten uppfattar fysisk aktivitet och vilka faktorer som påverkar 

den fysiska  aktivitetsnivån. Förhoppningen med denna studie är att bidra med kunskap 

om hur patienter uppfattar sin fysiska aktivitetsnivå och vilken betydelse faktorer som 

självkänsla, egenkontroll och Fysisk aktivitet på recept har för den fysiska 

aktivitetsnivån.  

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Depression  

Diagnosen depression definieras enligt diagnossystemet ICD-10 som ett tillstånd med 

nedstämdhet, minskad energi, låg självkänsla, skuldkänslor, negativa tankar, 

koncentrationssvårigheter, sömnproblem, nedsatt aptit, tankar på döden och tankar på 

suicid. Tillståndet skall ha varat under en tvåveckorsperiod eller längre (Socialstyrelsen, 

2017). Depression är en allvarlig sjukdom och en ledande orsak till 

funktionsnedsättning världen över. Det är över 300 miljoner människor globalt som har 

depression (World Health Organization [WHO], 2018a), vilket gör att depression är en 

av de vanligaste förekommande sjukdomarna. Var fjärde person som söker 

primärvården lider av depressiva symtom och fler än var fjärde person i Sverige har 

någon gång under sin livstid fått en depression (Allgulander & Nilsson, 2003.; 

Socialstyrelsen, 2017). Depression kan delas upp i olika stadier eller grader så som 

lindrig, medelsvår och svår depression (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Orsaker till depression kan vara större negativa eller positiva förändringar i livet, 

påfrestningar, otrygghet, sårbarhet, stress, andra sjukdomar. Det är ofta flera olika 

faktorer som samverkar för att en individ skall insjukna. Ytterligare faktorer som kan 
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påverka är psykosociala, miljömässiga och ärftlighet, men också andra psykiska 

störningar och missbruk (Belmaker & Agam, 2008). Det är hjärnans centrala 

nervsystem som påverkas av biokemiska och endokrina rubbningar vid depression. 

Rubbningarna gör att nivåerna av serotonin, noradrenalin och dopamin blir lägre, vilket 

kan vara en upphovskälla till depression (Belmaker & Agam, 2008). 

 

Behandling av lätt/lindrig depression sker oftast genom psykologisk behandling. Vid 

medelsvår/måttlig depression är behandlingen oftast antidepressiva läkemedel i 

kombination med psykologisk behandling. Svår depression behandlas i första fasen med 

antidepressiva läkemedel, och när individen blivit bättre sätts psykologisk behandling 

in. Det är viktigt att kunna anpassa behandlingen efter individens behov och önskan 

(Socialstyrelsen, 2017). Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (2014) skriver 

att patienter skall erhålla det form av stöd som krävs för ökad möjlighet till egenvård 

och självständighet, samt för att finna strategier för att kunna ha kontroll över sin 

sjukdom. I en studie av Magnil, Janmarker, Gunnarsson och Björklund (2013) 

framkommer det att patienter med mild till måttlig depression uppger fritidsaktiviteter 

som en mycket viktig del under tillfrisknandet. Det finns positiva effekter av fysisk 

aktivitet när det handlar om psykisk ohälsa som till exempel vid depressioner och 

ångestsyndrom, och god effekt på symtom vid lättare depression. I Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för behandling av depression har fysisk aktivitet rangordnats som 

nummer 6, på en skala från 1–10, gällande rekommendation för behandling av 

depression. Detta innebär att fysisk aktivitet kan rekommenderas vid depression 

(Cooney et al., 2013; Faulkner & Biddle, 2002.; Socialstyrelsen, 2017; Stubbs et al., 

2018). 

 

2.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innebär både motion, träning och vardagsaktiviteter. Den fysiska 

aktivitetsnivån på fritiden är av vikt, och risk för ohälsa föreligger vid en stillasittande 

fritid. Rekommendationen för vuxna är minst 30 minuter regelbunden fysisk aktivitet 

per dag, och minst 150 minuter fysisk aktivitet, med minst måttlig intensitet, per vecka. 

Aktiviteten rekommenderas att fördelas över veckan. Vid sjukdom eller funktionshinder 

bör den fysiska aktiviteten anpassas efter tillståndet (Folkhälsomyndigheten, u.å; WHO, 

2018b). Fysisk aktivitet vid depression kan bryta negativa mönster såsom tankar och 

beteenden (Socialstyrelsen, u.å.). Socialstyrelsen (2017) refererar till FYSS och belyser 

att fysisk aktivitet är effektivt vid mild och medelsvår depression, samt att med fördel 

kan konditions- och muskelstärkande fysisk aktivitet kombineras. 

 

Ökad fysisk aktivitet bidrar till att depressiva symtom minskar. Regelbunden fysisk 

aktivitet har också positiva effekter på bland annat upplevd ilska, stress, känsla av 

sammanhang samt individers upplevelse av hälsa (Harris, Cronkite & Moos, 2006; 

Hassmén, Koivula & Uutela, 2000; Stubbs et al., 2018). Fysisk aktivitet lindrar stress, 

möjliggör ökad självkänsla, förbättrar minnet, har positiv påverkan på sömnen och leder 

till förbättrad funktion samt ökar upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Fysisk 

aktivitet bidrar till ökade nivåer av bland annat signalsubstanserna serotonin och 
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dopamin (Archer et al., 2014). Ökade dopaminnivåer i hjärnan, leder till en upplevelse 

av välbefinnande. Även nivåerna av serotonin, noradrenalin och endorfiner ökar vid 

fysisk aktivitet. Nivåerna av signalsubstanserna och endorfinerna stiger framförallt efter 

träningen, och vid regelbunden fysisk aktivitet kommer dessa nivåer successivt att öka. 

Vid depression märks effekt gällande de depressiva symtomen först efter en tids 

kontinuerlig fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet fungerar även preventivt i att 

insjukna i depression i framtiden (Hansen, 2017). Trots att fysisk aktivitet visar på 

positiv effekt vid depression används inte fysisk aktivitet i samma utsträckning som 

farmakologisk och psykologisk behandling (Cooney et al., 2013). Det är oklart om 

fysisk aktivitet är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ, då det är svårt att fastställa 

de ekonomiska aspekterna jämfört med konventionella metoder (Stubbs et al., 2018). 

 

Fysisk aktivitet vid depression kan bidra till att individer upplever sig delaktiga och 

känner samhörighet med sin omgivning. Den fysiska aktiviteten medför ökad 

energinivå, förhöjd uppmärksamhet och bidrar till positiva effekter gällande rörligheten. 

Föregående upplevelser kunde ses som en kontrast till depressiva symtom såsom 

trötthet och negativ påverkan på känslor (Danielsson, Kihlbom & Rosberg, 2016). Det 

finns mer motstånd till fysisk aktivitet vid psykisk sjukdom, och för att använda sig av 

fysisk aktivitet med målet att uppnå god hälsa krävs det för patienter motivation, 

kunskap och tillgänglighet (Ahalev & Shor, 2014). En studie visar på behovet av vilja 

och motivation hos den enskilde individen, samt vikten av att anpassa den fysiska 

aktiviteten utifrån detta (Busch, Ciccolo, Puspitasari, Nosrat, Whitworth & Stults-

Kolehmaine, 2016). Enligt författarna kan fysisk aktivitet ses som en form av egenvård, 

det är då av vikt med både vilja och motivation för förståelse gällande betydelsen av 

fysisk aktivitet. 

 

Resultatet i Danielssons et al. (2016) studie visar att det ej behöver handla om att inte 

vilja genomföra aktiviteter, utan att det istället kan röra sig om svårigheter och förmåga 

att fullfölja aktiviteten. Vidare står att läsa i studien att om den fysiska aktiviteten ej 

upplevs tillfredsställande så kan detta bidra till upplevelse av att behöva tvinga sig själv 

till att utföra aktiviteten. Det framkom också svårigheter med att utföra fysisk aktivitet 

på egen hand vid depression och att detta kunde ses som ett hinder för aktivitet 

(Danielsson et al., 2016). Trots att studier visar på att fysisk aktivitet bidrar till 

möjlighet för återhämtning och lindring av depressiva symtom så har författarna vid 

genomgång av litteratur funnit att det kan finnas svårigheter för patienter med diagnosen 

depression att använda sig av fysisk aktivitet. 

 

2.2.1 FaR- fysisk aktivitet på recept och information om fysisk aktivitet 

I projektrapport för Socialstyrelsen står det att genom FaR så erbjuds patienten förslag 

på egenvård (Larsson, 2013). FaR innebär en skriftlig ordination på fysisk aktivitet som 

är anpassad efter den enskilde patientens individuella behov. FaR kan användas i 

förebyggande syfte och/eller i sjukdomsbehandling (Kallings, 2009). FaR har funnits 

inom den svenska sjukvården sedan 2001. Då gjorde Statens Folkhälsoinstitut ett 

pilotprojekt, “sätt Sverige i rörelse” (SSIR), för att stärka den svenska befolkningen 
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fysiskt. Detta projekt kallades “fysisk aktivitet på recept” och namnet är kvar än idag 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2011).  

 

FaR möjliggör för sjukvården att arbeta hälsofrämjande och motivera patienter till ökad 

fysisk aktivitet. Samtlig legitimerad vårdpersonal kan förskriva FaR, men det är av vikt 

att förskrivande personal har kunskap om fysisk aktivitet, samt kännedom om den 

enskilde patientens hälsotillstånd, tidigare erfarenheter och vad som är genomförbart för 

patienten (Kallings, 2009). Ordinationen av FaR skall vara evidensbaserad, och som 

stöd vid ordinationen kan FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling) användas. FYSS är en handbok innehållande uppdaterad kunskap 

och information gällande fysisk aktivitet vid olika sjukdomar (Statens Folkhälsoinstitut, 

2011). Patienter räknar med att erhålla råd gällande sin hälsa vid kontakt med 

sjukvården, och vårdpersonal uppfattas ofta som tillförlitliga (Folkhälsomyndigheten, 

2013). Socialstyrelsen (u.å.) förmedlar att patienter med otillräcklig nivå av fysisk 

aktivitet bör föreslås rådgivande samtal tillsammans med FaR, samt uppföljning som 

stöd för patienten att vidmakthålla förändringen. Kallings och Hellénius (2010) 

uppmärksammar att en kombination av muntlig information och skriftlig ordination av 

FaR ger förhöjt resultat. Vidare belyser de att det är av vikt att öka den fysiska 

aktiviteten successivt, samt att det är viktigt att följa upp ordinationen av FaR.  

 

Uppföljning är också viktigt för att utröna om FaR har haft önskvärd effekt, samt vid 

behov utöka eller förändra den fysiska aktiviteten (Kallings & Hellénius, 2010). Även 

en studie genomförd av Mellquist (2006) på uppdrag av Riksidrottsförbundet visar på 

vikten av uppföljning och stöd från receptförskrivaren, samt belyses motivationen hos 

FaR-deltagaren. I föregående studie betonas också vikten av integrerade insatser mellan 

sjukvården och aktivitetsföreningar för att på så sätt uppnå god effekt (Mellquist, 2006). 

Kostnader för FaR-aktiviteter räknas inte med i högkostnadsskydd för sjukvård, men 

hos en del aktivitetsarrangörer tillhandahas subventionerade priser vid FaR. Patienten 

kan erbjudas recept på aktivitet att utföra på egen hand, alternativt gruppaktivitet (FaR-

ledare.se, 2018). På vissa orter finns samordnare gällande FaR. De sätter i samråd med 

patienten upp mål gällande den fysiska aktiviteten, samt motiverar, informerar och 

följer upp den fysiska aktiviteten (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). I en studie av Searle 

et al. (2014) visar resultatet på fördelar med uppföljning beträffande fysisk aktivitet vid 

depression såsom att förmedla kunskap och information. Genom uppföljning ges även 

möjlighet för individen att själv se alternativa lösningar och skapa strategier för att 

förebygga eventuella framtida depressiva episoder (Searle et al., 2014).  

 

Larsson (2013) belyser i projektrapport för Socialstyrelsen att det behövs eget ansvar 

och motivation för att genomföra livsstilsförändring i form av exempelvis ökad fysisk 

aktivitet. Detta kan innebära svårigheter för patienter med psykiatrisk diagnos och det 

kan krävas mycket stöd (Larsson, 2013). Individer i Danielssons et al. (2016) studie 

uttrycker att de önskar stöd till fysisk aktivitet, samt bekräftelse och förståelse gällande 

de svårigheter som kan förekomma relaterat till depression.  
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Statistik visar att år 2010 skrevs det ut det ca 49000 FaR i Sverige. Det är svårt att veta 

exakt eftersom FaR skrivs ut av så många olika vårdgivare, och det är svårt att följa upp 

gemensamt i alla Sveriges landsting (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Hur många av 

dessa som förskrivs inom psykiatrin eller hur många som förskrivs i dag har författarna 

inte påträffat i någon rapport. Tanken är att FaR ska vara ett stöd för patienter till att 

vara fysiskt aktiva, och möjliggöra för positiva effekter gällande patienters hälsa till 

exempel stärkt självkänsla.  

 

2.3 Självkänsla 
Enligt Rosenberg (1965) är självkänsla den positiva eller negativa hållningen en individ 

har gentemot sig själv. En individ med hög självkänsla uppvisar självrespekt och ser sig 

själv som värdefull, samt är medveten om sina gränser. Vid låg självkänsla ger 

individen uttryck för självförakt och missnöje gentemot sig själv. Hur en individ ser på 

sig själv påverkar tankar, känslor och beteende, och korrelerar med individens uppväxt, 

livsstil, värderingar och sociala sammanhang.  

 

Sjukdom kan påverka självkänslan, och kan bidra till att patienter omprioriterar vad som 

är viktigt i livet. Patienter kan genom sjukdom få ökad insikt i vad som kan bidra till 

hälsa och välbefinnande. Sjukdom kan även leda till att patienter inte känner igen sig 

själva, och att de inte kan leva upp till tidigare preferenser. Detta kan ge upphov till 

känslor som sorg, saknad, ilska och skuld (Charmaz, 2006). Kroppen kan vid sjukdom 

upplevas som ett främmande objekt, och de hinder som sjukdomen kan medföra riskerar 

att bidra till upplevelse av meningslöshet, förändrad självbild och känsla av 

misslyckande vilket påverkar självkänslan negativt (Nordgren, 2008). Självkänsla 

beskrivs som ett tillstånd som påverkar individens sociala och existentiella funktioner, 

och att det emotionella tillståndet är en del i individens självuppfattning (Vogel et al., 

2014).  

 

Personer med låg självkänsla drabbas oftare av depression än de som har hög 

självkänsla, men man kan inte säga om det är på grund av låg självkänsla som personen 

får depression (Ellera et al., 2014; Johansson, 2003). Förlust av kontroll av sin situation 

kan leda till försämrad självkänsla (Skårderud, Haugsgjerd och Stänicke, 2009). Vidare 

refererar Skårderud et al. (2009) till Goss och Gilbert (2002) och Skårderud (2007) som 

belyser att låg självkänsla hänger samman med skamkänslor. Johansson (2003) menar 

att låg självkänsla samt tvivel på sig själv leder till återkommande depressioner eller 

andra personliga problem. En individ med en positiv självkänsla tar bättre hand om sin 

kropp och hälsa än en individ med låg självkänsla, detta styrker Lindwall (2011) genom 

att beskriva att individer med hög grad av självkänsla ser sig själva som värdefulla, 

duktiga, och viktiga. En persons självkänsla är därför av betydelse både i relation till 

depressionen som sådan och för personens möjlighet till mental och kroppslig hälsa.  

 

Begreppet självkänsla är ett ämne där det finns mycket forskning, det var först på 1960-

talet som forskningen tog fart och skapade begreppet som ofta används idag (Lindwall, 

2011). Tidigare forskning som undersökt relationen mellan självkänsla och fysisk 

aktivitet har primärt fokuserat på hur den fysiska aktiviteten påverkar självkänslan. En 
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studie har till exempel visat att de individer som tidigare har varit fysiskt aktiva 

upplever att den fysiska aktiviteten har positiv påverkan på självbilden. Vidare upplever 

övriga individer i föregående studie ökad självkänsla samt att individerna kunde känna 

stolthet över att vara kapabla till fysisk aktivitet (Danielsson et al., 2016). Det skulle 

också kunna vara så att en persons självkänsla påverkar den fysiska aktivitetsnivån, men 

det sambandet verkar inte ha undersökts i tidigare studier. 

 

2.4 Egenkontroll 

Pearlin, Menaghan, Lieberman och Mullan (1981) menar att egenkontroll handlar om i 

vilken utsträckning människor upplever att de kan påverka företeelser som kan inverka 

på deras tillvaro. De skriver även om egenkontroll som en strategi att hantera stress, och 

belyser att händelser i livet särskilt kan innebära stress när de också bidrar till sänkt 

självkänsla och upplevelse av att förlora kontroll över situationen (Pearlin et al., 1981).  

 

Att ha kontroll och makt över sin egen situation innebär att den enskilde patienten själv 

styr över sin situation, och med hjälp av de egna resurserna bibehåller kontrollen (Eide 

& Eide, 2008). Egenkontroll och fysisk aktivitet har starka band genom att 

egenkontrollen påverkar beteendet. Fysisk aktivitet som regelbundet beteende påverkar 

hälsan positivt (Pfeffer & Strobach, 2018). Carter et al. (2016) belyser vikten av att 

yngre individer med diagnosen depression själva skall kunna välja vilken slags fysisk 

aktivitet de önskar utföra samt att själva kunna anpassa den fysiska aktiviteten efter 

måendet. Även i en studie av Searle et al. (2014) visar resultatet på vikten av att 

individen själv ges möjlighet till att ta beslut gällande den fysiska aktiviteten, samt att 

detta kan bidra till ökade möjligheter för individen att fullfölja aktiviteten. 

 

Egenkontroll beskrivs också som delaktighet inom vården, där vårdpersonalens uppgift 

är att ta till vara på patienters handlingskraft och resurser för att kunna möjliggöra 

delaktighet. Delaktighet skall skapas för att öppna upp till en tillåtande miljö där 

patienter kan känna medbestämmande, engagemang och kontroll över sin situation 

(Eriksson, 2015). Klang Söderkvist (2008) beskriver att patienter har en unik kunskap 

om sin egen hälsa, och det är upp till sjuksköterskan att ta tillvara på denna kunskap. 

Detta för att öka upplevelsen av delaktighet i vården, vilket möjliggör välbefinnande 

hos patienter. Nordgren (2008) skriver att möjlighet att kunna prata med andra som har 

liknande erfarenheter kan bidra till en upplevelse av kontroll för patienter.  

 

Nordgren (2008) refererar till Charmaz (1995) som lyfter fram vikten av att kämpa med 

sjukdomen, istället för mot, och genom detta anpassa sig till situationen. Även vikten av 

trygghet och tilltro till sig själv ger upplevelse av egenkontroll (Nordgren, 2008). Detta 

genom att stärka patienters ansvar för sin egen hälsa, att stödja patienter till en 

upplevelse av mening och sammanhang, och en känsla av att kunna hantera sin 

situation. Det är viktigt att individer ser möjligheter, är delaktiga, samt har kontroll över 

sin egen hälsa (Eriksson, 1996). Det är av betydelse att patienter ges möjlighet att lära 

sig att lyssna till sin kropp för att kunna hantera och kontrollera sin situation. Genom att 

finna strategier att hantera sin situation så kan balans uppnås i livet (Nordgren, 2008). 
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Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård har som uppgift att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande, samt uppmärksamma enskilda patienters upplevelser 

och den egna kontrollen över sin hälsa. Specialistsjuksköterskor har ett ansvar för att 

fokusera på den enskilda patientens förutsättningar, erfarenheter och behov 

(Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, 2014). Vårdpersonal har ett ansvar att 

främja patientens egenkontroll. Hur sambandet mellan egenkontroll och fysisk aktivitet 

ser ut är viktigt att förstå för att kunna stödja patienter till fysisk aktivitet. 

 

3 Teoretisk referensram  

Som teoretisk referensram har författarna valt Dorothea Orems teori, ”Self-Care Deficit 

Nursing Theory”, en omvårdnadsteori om egenvård. Orems teori handlar om att 

människan skall ha motivation, kunskap och möjlighet till att ta hand om sig själv och 

sin egen vård. Teorin delas upp i tre definierade teorier: teorin om egenvård, som är 

teorin om hur patienter skall kunna uppnå sin egna optimala hälsa. Teorin om 

egenvårdsbrist, som beskrivs som den oförmåga patienter har att infria sina egna behov 

av vård. Samt teorin om omvårdnadssystem, som beskriver hur egenvården kan 

tillgodoses av patienter och vårdpersonal (Orem, 2001). Författarna anser att Orems 

teori har många kopplingar till studiens syfte som är att undersöka patienters 

uppfattning om sin fysiska aktivitetsnivå, självkänsla och egenkontroll. Patienter 

behöver motivation och kunskap för att kunna ta kontroll över sin hälsa och för att 

kunna utföra någon form av egenvård.  

 

Orem (2001) beskriver i sin teori att egenvård omfattar de handlingar som patienter 

utför självständigt för att uppnå god hälsa och välbefinnande. Dessa handlingar 

benämns som egenvårdskapacitet, och krävs för att patienter skall kunna vårda sig 

själva. Vuxna människor har genom livserfarenhet tillägnat sig strategier, kapacitet, 

styrkor och resurser för att handskas med vad som krävs för daglig funktion och 

utveckling. Den kunskap, och de möjligheter som patienter har för att lyckas med detta 

varierar med ålder, erfarenhet, socialt sammanhang, kultur och vilket hälsotillstånd 

patienten befinner sig i för tillfället. Både psykiska och fysiska begränsningar påverkar 

egenvårdskapaciteten för patienter. Patienter med diagnosen depression har ofta både 

psykisk och fysisk begränsning i sin egenvårdskapacitet som gör att det blir svårt att 

kunna ta till egenvården som ett instrument för att uppnå god hälsa. Det krävs att 

sjukvården finns där för att stödja och motivera patienter till egenvård.  

 

Patienter kan själva välja att utföra eller att inte utföra en egenvårdshandling. Att utföra 

en egenvårdshandling med syfte att medvetet påverka de faktorer som kan ha inverkan 

på sina egna funktioner och utveckling innebär att ta kontroll över sina egna val. Det 

innebär att utföra handlingar i hälsopreventivt syfte, till exempel att vara fysiskt aktiv 

för att upprätthålla en god hälsa (Orem, 2001). Det framkommer i bakgrunden till denna 

studie att fysisk aktivitet kan vara en del i egenvården vid depression, detta utifrån 

Orems tankar att egenvård innebär att patienter själva väljer att utföra egenvård för att 

påverka sin hälsa. Fysisk aktivitet kan ses som egenvård både om patienten själv väljer 

att själv utföra fysisk aktivitet och om sjukvården uppmuntrar till fysisk aktivitet för att 
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påverka hälsan positivt för patienten. Målet med Orems teori är individuell och 

personlig vård. Sjuksköterskans roll i Orems egenvårdsteori är att i mötet med patienter 

vara stödjande och undervisande. Det är av vikt att uppmärksamma den enskilde 

patientens erfarenheter och livsvärld kopplad till den kapacitet patienten har för att 

kunna utföra egenvård. Sjuksköterskan skall tillsammans med patienten kunna sätta upp 

individuella mål, samt kontinuerligt anpassa och utvärdera vårdinsatser och aktiviteter 

för att patienten skall kunna uppnå god hälsa (Orem, 2001).  

 

4 Problemformulering 
Depression är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden både i Sverige och övriga 

världen och kan leda till funktionsnedsättning och i värsta fall död genom suicid. En 

vanlig orsak till depression är en större förändring i livet, och både negativa och positiva 

förändringar kan ge upphov till depression. Litteraturgenomgången visar att det finns 

betydliga fördelar med att vara fysiskt aktiv vid diagnosen depression. Fysisk aktivitet 

lindrar stress, förbättrar minnet, har positiv påverkan på sömnen samt ökar upplevelsen 

av hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att öka kunskapen om hur depression kan 

behandlas. Trots att en mängd studier visar på positiva effekter av fysisk aktivitet för att 

reducera depressionssymtom utan hjälp av medicinsk behandling, saknas fortfarande 

kunskap om vilka personliga faktorer som kan ha betydelse för aktivitetsnivån. 

Självkänsla och egenkontroll har visat sig vara viktiga egenskaper för att hantera och 

förändra situationer i livet och kan vara av vikt för hur aktiv en person är vid 

depression. Att undersöka associationer mellan fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och 

egenkontroll kan leda till kunskap och förståelse att använda för att förbättra 

möjligheterna till att stödja personer till fysisk aktivitet vid depression. Fysisk aktivitet 

är en form av egenvård som patienter på olika sätt kan utföra själva. Sjukvården kan 

stödja patientens möjlighet till denna egenvård genom information om fysisk aktivitet 

och FaR, men det saknas kunskap om hur information och FaR påverkar patienters 

aktivitetsnivå. 

  

5 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka uppfattad fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och 

egenkontroll hos patienter med diagnosen depression. 

 

Frågeställningar:     

- Finns det någon skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan de som har fått 

information om  fysisk aktivitet och de som inte har?  

 

- Finns det någon skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan de som har erhållit FaR 

och de som inte har? 

 

- Finns det något samband mellan uppfattad fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och 

egenkontroll hos patienter med diagnosen depression? 
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6 Metod 

Metoden som har valts är en kvantitativ tvärsnittsstudie bestående av en 

enkätundersökning. Denna design valdes för att kunna samla in relevant information på 

kort tid om hur patienter med diagnosen depression uppfattar sin fysiska aktivitetsnivå, 

självkänsla och egenkontroll, för att sedan kunna få en bild av denna grupp människor 

under en viss tidpunkt (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). 

 

6.1 Urval 

Författarna sökte och erhöll tillstånd för att genomföra studien hos en verksamhetschef 

och två enhetschefer (Bilaga A). Studien genomfördes på tre psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar i södra Sverige. Vid öppenvårdsmottagningarna fanns det 

sammanlagt ungefär 1038 patienter med diagnosen depression. Detta ansågs 

tillfredsställande för att kunna erhålla 50-100 inlämnade enkäter vilket är en 

rekommendation från universitetet. Ett bekvämlighetsurval skedde genom att enkäten 

gavs ut till patienter med diagnosen depression. Bekvämlighetsurval innebär att de 

patienter som finns tillgängliga vid datainsamlingens tidpunkt tillfrågas om deltagande 

(Kristensson, 2014). Patienterna skulle vara inskrivna vid en vuxenpsykiatrisk 

öppenvårdsmottagning och vara minst 18 år. Förfrågan om deltagande och utdelningen 

av enkät och informationsbrev skedde av sjuksköterskor och skötare under patienternas 

ordinarie besök på psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Ungefär 50 enkäter delades 

ut, varav 27 stycken lämnades in. Författarna har själva inte medverkat i att dela ut 

några enkäter. 

 

6.2 Datainsamling 

För att undvika systematiska fel har författarna använt sig av beprövade mätinstrument, 

detta för att i så hög utsträckning som möjligt undvika att mätinstrumentet inte mäter 

konsekvent. Validerade frågor om fysisk aktivitet på recept samt information om fysisk 

aktivitet saknades så dessa konstruerades för den aktuella studien. Datainsamlingen 

bestod av en enkät. Författarna till studien har genomfört en pilotenkät under våren 

2018. Pilotenkäten lämnades ut till vårdpersonal som alla är, eller har varit i kontakt 

med den patientgrupp som studien är ämnad för. Efter genomgång av pilotenkäten 

omformulerades frågor och design (Kristensson, 2014). 

 

Enkät och informationsbrev (Bilaga B) har delats ut av den etablerade vårdkontakten på 

de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna där studien har genomförts. 

Datainsamlingen skedde mellan den 25 september 2018 till den 22 november 2018. 

Patienterna fick kort muntlig information av sin vårdkontakt som sedan lämnade ut ett 

skriftligt informationsbrev tillsammans med enkäten. Patienterna fyllde sedan frivilligt i 

enkäten i väntrummet efter det ordinarie bokade besöket på öppenvårdsmottagningen. 

Enkäten lades därefter i ett förslutet kuvert av patienten, och lämnades i en låst brevlåda 

som var placerad i väntrummet på öppenvårdsmottagningen. Det var bara författarna till 

studien som hade nycklar till brevlådan och tillgång till enkäterna.  
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6.2.1 Enkät 

Enkäten som har använts för datainsamling bestod av olika delar för att svara an på 

studiens syfte. Enkäten bestod av beprövade instrument som mätte självkänsla, 

egenkontroll och fysisk aktivitetsnivå samt några egenkonstruerade avslutande frågor 

gällande information om fysisk aktivitet och om FaR.  

 

Inledningsvis bestod enkäten av demografiska bakgrundsfrågor om kön, ålder och 

kontaktlängd. För att mäta deltagarnas uppfattningar av sin självkänsla användes RSES, 

Rosenberg self-esteem scale. RSES är ett instrument som innehåller 10 uttalanden 

relaterade till känslor av självvärde och självacceptans som respondenten svarar på 

utefter en skattningsskala från 1, stämmer inte alls till 5, stämmer helt. Samtliga 

uttalanden sammanställs inför analys i ett totalindex där individen kan få ett värde 

mellan 10-50. RSES är ett mätverktyg som ofta används i forskningsprojekt för att mäta 

självkänsla (Rosenberg, 1965). Eklund, Bäckström och Hansson (2018) har testat den 

svenska versionen av RSES med resultatet att den uppvisade hög intern konsistens 

(Cronbach’s alpha =0.93-0.95), samt god begreppsvaliditet. Instrumentet visade också 

på en viss känslighet för förändring. Svarsskalorna som användes vid testningen av den 

svenska versionen var både av Ja/ Nej karaktär och den fler-gradiga skalan. Båda 

skalorna visade sig fungera likvärdigt (Eklund et al., 2018).  

  

I enkäten användes ytterligare ett instrument. Detta instrument mäter egenkontroll enligt 

Mastery-S. Mastery-S är den svenska versionen av det ursprungliga amerikanska 

instrumentet The Pearlin Mastery Scale. The Pearlin Mastery Scale mäter i vilken 

utsträckning respondenterna upplever att de kan kontrollera faktorer som kan påverka 

olika omständigheter i livet (Pearlin, Lieberman, Menaghan & Mullan, 1981). 

Instrumentet innehåller sju uttalanden med fyra olika svarsalternativ enligt en 

skattningsskala från 1, stämmer inte alls till 4, stämmer helt. Inför analys skapas ett 

totalindex baserat på samtliga uttalanden i instrumentet. Det sammanlagda resultatet i 

indexet visar sig i ett värde mellan 7- 28 poäng. Svenska Mastery-S har använts i ett 

flertal studier. Eklund, Erlandsson och Hagell (2012) har använt sig av Rasch-modellen 

för att testa den svenska versionen. Vissa skillnader kunde ses jämfört med originalet, 

men Mastery-S uppvisade god reliabilitet, 0.7, enligt PSI (Person Separation Index). 

Mastery-S visade också på konsekvent mätkonstruktion. Eklund et al. (2012) 

rekommenderar att Mastery-S används för att samla in valid och reliabel data, men att 

observandum bör ske vid jämförelse mellan grupper, samt vid undersökning av friska 

individer. De rekommenderar även att analysera uttalande nummer 6 i Mastery-S 

separat vid användning av Mastery-S som ett totalindex.  

 

Enkäten bestod också av fem frågor som besvarades enligt svarsalternativen ja eller nej, 

varav två frågor från den Nationella folkhälsoenkäten- Hälsa på lika villkor, avseende 

fysisk aktivitetsnivå. Nationella folkhälsoenkäten undersöker och följer upp hälsan hos 

befolkningen. Enkäten har funnits sedan 2004, och ges från och med år 2016 ut 

vartannat år. Dessa frågor har validerats via GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). De två frågorna sammanställs sedan för att ge svar på 
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hur många aktivitetsminuter per vecka varje individ har. Det sammanlagda resultatet 

visar sig i ett värde mellan 0-540 aktivitetsminuter per vecka. Under 150 

aktivitetsminuter per vecka indikerar på otillräcklig aktivitetsnivå, mellan 150-300 

minuter innebär normal fysisk aktivitetsnivå och över 300 minuter betyder hög fysisk 

aktivitetsnivå (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Avslutningsvis fanns tre egenkonstruerade frågor gällande information om fysisk 

aktivitet och om FaR. Författarna har valt att konstruera egna frågor som binder ihop 

enkäten med studiens syfte. Dessa frågor besvarades med Ja eller Nej (Kristensson, 

2014). 

 

6.3 Analys 

All insamlad data från de ifyllda enkäterna överfördes till dataprogrammet SPSS 

version 25 för behandling och analys av statistisk data. Alla enkätsvar kodades om till 

ett siffervärde (Kristensson, 2014), och analysen påbörjades när all datainsamling var 

klar, detta för att erhålla struktur och för att få en helhetsbild av insamlad data. För att 

kunna beskriva demografisk information samt svarsdistribution användes deskriptiv 

statistik. Resultaten från de deskriptiva analyserna presenteras i både antal (n) och 

procent (%), samt medelvärde (m) och median (md). Medianen är användbar i studier 

med små undersökningsgrupper. Till medelvärdet har även standardavvikelse (SD) lagts 

till som en komplettering. Kontroll av normalfördelning genomfördes inför val av 

analys, vilket visade att svaren inte var normalfördelade. I enkäten har kvotskala, 

nominalskala samt ordinalskala använts. I kvotskala sker en rangordning, och här finns 

också en absolut nollpunkt (ålder samt fysisk aktivitetsnivå i minuter). Nominalskala 

innebär uppdelning i kategorier (kön), och ordinalskala ger en rangordning 

(skattningsskala). Baserat på skalnivå och ett icke-normalfördelat material användes 

icke-parametriska analyser (Kristensson, 2014).  

 

Författarna har i uppsatsen använt sig av Spearmans rangkorrelation som är ett icke-

parametriskt korrelationstest. Författarna har med denna analys undersökt samband 

mellan uppfattad självkänsla, egenkontroll och fysisk aktivitetsnivå (Kristensson, 2014). 

För tolkning av korrelationerna, har författarna använt sig av Cohens (1988) 

rekommendationer där r= 0,1-0,3 räknas som ett svagt samband, r= 0,3-0,5 som ett 

medelstarkt samband och r>0,5 räknas som ett starkt samband (Cohen, 1988). I 

analysen har korstabeller använts för att uppvisa eventuell samvariation mellan 

variablerna fysisk aktivitetsnivå och FaR, samt fysisk aktivitetsnivå och information om 

fysisk aktivitet (Ejlertsson, 2003). Med Fishers exakta test har författarna jämfört och 

undersökt skillnader i fysisk aktivitetsnivå baserat på om patienterna i studien har 

erhållit information om fysisk aktivitet eller FaR och de som inte har fått information 

eller FaR (Kristensson, 2014). Variabler som inte var dikotomiserade från början 

gjordes dikotomiserade, genom att variablerna med ett värde under medianen erhöll 

siffran 1 och de variabler som hade ett värde över medianen erhöll siffran 2. Ett p-värde 

på 0,05 eller mindre räknades som statistiskt signifikant eftersom det minskar risken för 

att resultaten beror på slumpen (Polit & Beck, 2017). 
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Eftersom Eklund et al (2012) rekommenderar försiktighet i analysen vid användning av 

uttalande nummer 6 i Mastery-S så har indexet gällande Mastery-S i studien 

kontrollerats genom inter-korrelationer. Inter-korrelationerna visade att uttalande 

nummer 6 ej fungerade och störde indexet genom negativ korrelation. Beslut togs att 

utesluta detta uttalande från indexet vid analysen. Cronbach's alfa beträffande Mastery-

S för index på sex uttalanden är i studien 0,76. Cronbach's alfa för RSES är i studien 

0,89.  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Lag om etikprövning gällande forskning som avser människor (SFS 2003:460) är 

syftet med lagen att skydda individer vid medverkan i forskningsstudier. Studentarbeten 

på avancerad nivå räknas ej som forskning enligt lagen (SFS 2003:460), men författarna 

har ändå beaktat forskningsetiska aspekter och rekommendationer. Författarna har 

erhållit en rådgivande etisk granskning (dnr. EPK517-2018) av Etikkommittén sydost 

(2018) som meddelat att de ej ser några etiska hinder med att utföra studien.  

 

Författarna till studien har fått ett skriftligt godkännande från respektive enhetschefer 

eller verksamhetschefer vid de öppenvårdsmottagningar som studien har genomförts på. 

Kristensson (2014) lyfter fram ansvaret att erhålla korrekta godkännanden före start av 

rekrytering av deltagare till studien.  

 

I studien har deltagarna även skyddats genom att så få personuppgifter som möjligt 

samlats in, då fler uppgifter ökar risken för att enskilda personer kan identifieras. 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter i Konfidentialitetskravet fram vikten av att ge deltagare i 

en studie konfidentialitet. Dataskyddsförordningen (GDPR, 2018) reglerar skydd av 

personuppgifter och hur personuppgifter hanteras. Kristensson (2014) belyser också 

vikten av att skydda deltagarna från integritetsintrång. Data från enkätstudien fördes in i 

statistikprogrammet SPSS version 25, och lagrades sedan som fil på USB-minne, vilket 

förvarades inlåst. Pappersenkäterna var inlåsta under studiens gång. All data kommer 

efter att magisteruppsatsen är färdigställd och godkänd att förstöras av författarna. 

Genom att presentera alla resultat i studien på gruppnivå har risken för integritetsintrång 

minskats ytterligare. 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver i Informationskravet att deltagare i en studie skall 

erhålla information om syftet med studien och vad deltagandet innebär. Författarna har i 

enlighet med Lag om etikprövning gällande forskning som avser människor (SFS 

2003:460) använt sig av ett informationsbrev (Bilaga C) som beskriver syftet med 

studien, vad deltagandet innebär, hur materialet kommer att hanteras och redovisas och 

vilka författarna är. Övergripande, kortfattad muntlig information gavs av 

vårdpersonalen i samband med att det skriftliga informationsbrevet och enkäten delades 

ut. 
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I Samtyckeskravet lyfts deltagares rätt till självbestämmande fram (Vetenskapsrådet, 

2002). Krav på samtycke ställs också i etikprövningslagen (SFS 2003:460). För att 

säkerställa anonymitet har deltagarna inte ombetts att skriva på en samtyckesblankett att 

lägga ihop med enkäten. I informationsbrevet står det att medverkan i studien är frivillig 

och att inlämning av enkäten kommer att innebära ett samtycke till att deltaga. Enligt 

Kristensson (2014) är det vid anonymt deltagande i en enkät befogat att förutsätta 

samtycke i och med inlämning av enkäten. I informationsbrevet tydliggörs även att det 

inte går att avbryta deltagandet efter inlämning eftersom ingen vet vilken enkät som är 

vems. Det förtydligas även i informationsbrevet att ett icke-deltagande inte kommer att 

påverka patientens vård, och det förklaras att studien inte är en del av vården. Resultatet 

av magisteruppsatsen kommer att publiceras elektroniskt i DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) via Linnéuniversitetet, vilket deltagarna i studien har 

informerats om. Insamlad data kommer enbart att användas till uppsatsen i enlighet med 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Det är viktigt att göra en analys av att nyttan med studien vägs mot eventuella risker 

(Kristensson, 2014). Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) får forskningsstudien inte innebära en risk för individen gällande hälsa, 

personlig integritet eller säkerhet. Polit och Beck (2017) menar att risker har olika 

karaktärer, och att minimal risk innebär att risken inte är större än den risk man utsätts 

för en vanlig vardag. Risk kan finnas att deltagarna i studien kände sig tvungna att 

deltaga eftersom de har en relation till vårdpersonalen som delade ut enkäten, men 

eftersom ifyllandet av enkäten skedde i väntrummet efter besöket borde denna risk vara 

liten. 

 

7 Resultat 

Det delades sammanlagt ut ca 50 stycken enkäter. Det erhölls 27 stycken enkätsvar 

vilket resulterade i en svarsfrekvens på 54%. Av dessa var den totala fördelningen 14 

kvinnor, 7 män, 1 patient kryssade i alternativet annat och för 5 patienter saknades det 

svar på frågan om könstillhörighet. Åldersfördelningen bland patienterna var 11% (n=3) 

18-29 år, 15% (n=4) 30-39 år, 15% (n=4) 40-49 år, 22% (n=6) 50-59 och 37% (n=10) 

var 60 år eller äldre. 

7.1 Fysisk aktivitetsnivå 

Den deskriptiva analysen av deltagarnas fysiska aktivitetsnivå visade att 44% (n=12) 

uppgav under 150 aktivitetsminuter per vecka, 37% (n=10) hade ett värde på 150- 300 

aktivitetsminuter per vecka och 19% (n=5) hade aktivitetsminuter över 300 per vecka. 

Den sammanlagda fysiska aktivitetsnivån för deltagarna var i genomsnitt drygt 200 

minuter (md=205.00; m=214.44; SD=156,83), och hade en spridning på mellan 15 och 

540 aktivitetsminuter per vecka (Tabell 1).  
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På frågan “Har du fått information om fysisk aktivitet på din psykiatriska mottagning?” 

svarade 81% (n=22) Ja och 19% (n=5) Nej. På frågan “Vet du vad FaR innebär?” 

svarade 67% (n=18) Ja och 33% (n=9) Nej. Av deltagarna som svarade på enkäten var 

det 22% (n=6) som svarade Ja och 78% (n=21) som svarade Nej på frågan “Har du 

under din kontakt med psykiatriska öppenvården erhållit FaR?”. 

 

 

Tabell 1. Antal personer och aktivitetsminuter per vecka 

 
 

Resultaten av Fishers exakta test för analys av skillnader i aktivitetsnivå baserat på om 

deltagarna erhållit FaR presenteras i tabell 2. Det fanns inga signifikanta skillnader i 

aktivitetsnivå mellan de som erhållit FaR och de som inte erhållit FaR (p= .64). Bland 

de deltagare som erhållit FaR (n=6) hade hälften en hög aktivitetsnivå (>205 min), och 

bland de som inte erhållit FaR (n=21) hade också hälften en hög aktivitetsnivå (>205 

min). 

 

Tabell 2. Skillnad i aktivitetsnivå baserat på om FaR erhållits 

  

Fysisk aktivitetsnivå*  
 

Total 1.00 2.00 

Har du under din kontakt 

med psykiatriska 

öppenvården erhållit FaR? 

Ja 3 3 6 

Nej 10 11 21 

Total 13 14 27 

Fishers exakta test 
  

p-värde = 0.638 

*1.00= Låg aktivitetsnivå (<205 min.); 2.00= Hög aktivitetsnivå (>205 min.) 



  
 

- 15 - 
 

 

Resultaten av Fishers exakta test för analys av skillnader i aktivitetsnivå baserat på om 

deltagarna erhållit information om fysisk aktivitet presenteras i tabell 3. Det fanns inga 

signifikanta skillnader i aktivitetsnivå mellan de som erhållit information om fysisk 

aktivitet och de som inte erhållit information (p= .19). Bland de deltagare som erhållit 

information (n=22) hade strax under hälften en hög aktivitetsnivå (>205 min), och bland 

de som inte erhållit information (n=5) hade mer än hälften en hög aktivitetsnivå (>205 

min). 

 

Tabell 3. Skillnad i aktivitetsnivå baserat på om information erhållits 

  

Fysisk aktivitetsnivå*  

Total 1.00 2.00 

Har du fått information 

om fysisk aktivitet på din 

psykiatriska mottagning? 

Ja 12 10 22 

Nej 1 4 5 

Total 13 14 27 

Fishers exakta test 
  

p-värde= 0.186 

*1.00= Låg aktivitetsnivå (<205 min.); 2.00= Hög aktivitetsnivå (>205 min.) 

7.2 Självkänsla 

När det gäller deltagarnas sammanlagda självkänsla (RSES) så var medianvärdet 28.00 

(m=29.4, SD=9.24), och spridningen mellan 11 och 50 på indexet (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Beskrivning av svarsdistributionen för RSES 
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Deskriptiva resultat för samtliga 10 uttalanden i RSES ges i tabell 5. På de enskilda 

uttalandena kan en variation av höga och låga nivåer av självkänsla utläsas. Exempelvis 

uppfattar majoriteten av deltagarna att de inte är nöjda med sig själva. Samtidigt känner 

de flesta sig inte värdelösa eller önskar att de hade bättre självrespekt. 

 

 

Tabell 5. Svarsfrekvens och procent för uttalandena i RSES 
 

1 + 2  

(Stämmer inte) 

3 4 + 5 

(Stämmer) 

Nöjd med mig själv 

Jag duger inte till något 

Jag har flera goda egenskaper 

Klarar saker lika bra som andra 

Inte mycket att vara stolt över 

Ibland känner jag mig värdelös 

Duger som människa 

Önskar jag hade bättre självrespekt 

Benägen att tycka mig vara misslyckad 

Positiv syn på mig själv 

16 (59.3%) 

14 (51.9%) 

6 (22.2%) 

11 (40.7%) 

10 (37%) 

16 (59.3%) 

9 (33.4%) 

14 (51.9%) 

12 (44.4%) 

11 (40.7%) 

6 (22.2%) 

7 (25.9%) 

8 (29.6%) 

9 (33.3%) 

8 (29.6%) 

7 (25.9%) 

6 (22.2%) 

10 (37%) 

7 (25.9%) 

11 (42.3%) 

5 (18.5%) 

6 (22.2%) 

13 (48.2%) 

7 (26%) 

9 (33.4%) 

4 (14.8%) 

12 (44.4%) 

3 (11.1%) 

8 (29.7%) 

4 (15.3%) 

 

 

Korrelationsanalysen visade att det finns ett svagt positivt samband mellan uppfattad 

självkänsla och fysisk aktivitetsnivå (r=.04, p=.85). Sambandet är inte statistiskt 

signifikant. Se tabell 6. 

 

 

Tabell 6. Samband mellan självkänsla och fysisk aktivitetsnivå 

 

 

Variabler 

 

    Självkänsla 
Fysisk 

aktivitetsnivå 

Spearmans 

rangkorrelation 
Självkänsla R (korrelations- 

koefficient) 
1.000 .038 

P-värde . .853 

Fysisk 

aktivitetsnivå 
R (korrelations- 
koefficient) 

.038 1.000 

P-värde .853 . 
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7.3 Egenkontroll 

Gällande deltagarnas sammanlagda egenkontroll (Mastery-S) så var medianvärdet 15.00 

(m=14.98, SD=3.63), och spridningen mellan 9 och 24 på indexet (Tabell 7).  

 

 

Tabell 7. Beskrivning av svarsdistributionen för Mastery-S 

 
 

Deskriptiva resultat för samtliga 7 uttalanden i Mastery-S ges i tabell 8. På majoriteten 

av uttalandena skattade deltagarna låga nivåer av egenkontroll. Exempelvis uppfattade 

deltagarna att de inte har mycket att säga till om i sådant som gäller deras liv, samt att 

de inte kan genomföra allt de vill ha gjort. En fråga utmärkte sig genom att 74% av 

deltagarna uppfattade att ”händelser i framtiden beror på mig själv”. 

 

 

Tabell 8. Svarsfrekvens och procent för uttalandena i Mastery-S 
 

1 + 2  

(Stämmer inte) 

3 + 4 

(Stämmer) 

Kan ej lösa problem 

Flyter bara omkring 

Har inte mycket att säga till om 

Kan genomföra allt som jag vill 

Känner mig ofta hjälplös 

Händelser i framtiden beror på mig själv* 

Kan inte påverka viktiga saker i livet 

11 (40.7%) 

17 (62.9%) 

9 (33.3%) 

18 (66.6%) 

15 (55.5%) 

7 (25.9%) 

11 (40.7%) 

16 (59.2%) 

9 (33.3%) 

18 (66.6%) 

9 (33.3%) 

12 (44.4%) 

20 (74.0%) 

16 (59.2%)  

* Den här frågan ströks vid användning av totalindex. Se 6.3 Analys. 
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Av korrelationsanalysen framgick även att det finns ett svagt positivt samband mellan 

uppfattad egenkontroll och fysisk aktivitetsnivå (r=.08, p=.70). Sambandet är inte 

statistiskt signifikant. Se tabell 9. 

 

 

Tabell 9. Samband mellan egenkontroll och fysisk aktivitetsnivå 

                                       

 

Variabler 

 
  Egen-  

kontroll 

Fysisk 

aktivitetsnivå 

Spearmans 

rangkorrelation 

Egenkontroll R (korrelation- 

koefficient) 

1.000 .079 

P-värde . .700 

Fysisk 

aktivitetsnivå 

R (korrelations- 

koefficient) 

.079 1.000 

P-värde .700 . 

 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden som har använts var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Författarna anser detta vara 

en relevant metod för att besvara studiens syfte, som innebar att mäta uppfattningar av 

fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och egenkontroll. Med en kvantitativ tvärsnittsstudie 

samlas relevant information in under kort tid för att ge en bild av hur forskningsområdet 

ser ut just nu (Kristensson, 2014). Vid tvärsnittsstudie ges ej möjlighet till att undersöka 

eventuella orsaker, och här finns ej heller tidsperspektivet med (Ejlertsson, 2003; 

Kristensson, 2014). Detta avsågs ej heller att undersökas med studien då tidsramarna för 

magister inte ger möjlighet till upprepade mätningar. Fördel med en enkätstudie är att 

en större grupp kan tillfrågas på samma sätt om precis samma sak. Vid enkätstudier ges 

dock ej utrymme till flexibilitet, och eventuella följdfrågor och förtydliganden kan ej 

göras (Kristensson, 2014).  

 

En kvalitativ design ansågs ej vara relevant för att besvara studiens syfte, som handlade 

om att beskriva samt undersöka samband och skillnader. Ej heller en litteraturstudie 

bedömdes aktuellt då det saknades tillräckligt med underlag för att sammanställa 

forskning. 

 

8.1.1 Datainsamling / Urval 

Val av antal mottagningar gjordes baserat på en plan om att erhålla 50-100 besvarade 

enkäter, vilket är den lokala rekommendationen vid aktuellt universitet. 

Datainsamlingen påbörjades därför på två psykiatriska öppenvårdsmottagningar. 
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Författarna lämnade sammanlagt ut 170 stycken enkäter och informationsbrev till 

mottagningarna som sjuksköterskorna skulle dela ut till de patienter som ingick i urvalet 

för studien. När enkäten hade varit ute i en vecka insåg författarna att det var svårt att få 

in tillräckligt med enkätsvar och utökade därför datainsamlingen till ytterligare en 

mottagning. Det uppkom svårigheter med att få ut enkäten på ytterligare fler 

mottagningar. Dessa mottagningar kontaktades men avböjde medverkan i studien av 

olika anledningar. Trots utökat antal mottagningar var det svårt att få in enkätsvar. 

Datainsamlingen resulterade i 27 insamlade enkätsvar, vilket var långt under det tänkta 

antalet. Det delades ut cirka 50 stycken enkäter på mottagningarna vilket också var långt 

under det beräknade antalet enkäter som skulle delats ut. Detta berodde dels på att 

vårdpersonalen inte delade ut enkäten i större utsträckning. Det berodde också på att 

patienter valde att inte svara på enkäten. Det kan även vara en följd av att det på en av 

mottagningarna dessutom parallellt pågick en annan enkätundersökning. Enkäten skulle 

kunna ha delats ut av författarna själva för att ha kontroll över att det delades ut enkäter 

och till vilka, vilket hade varit en fördel då författarna själva kunde vara med och 

påverka datainsamlingen. En nackdel om författarna skulle dela ut enkäterna var att det 

skulle ta mycket tid i anspråk att själva vara på mottagningarna för att dela ut enkäter. 

En eventuell webbenkät diskuterades eftersom datainsamlingen inte gick som planerat. 

Det beslutades att inte göra en webbenkät på grund av att det skulle ta lång tid att göra 

om enkäten, och det skulle innebära ett annat urval och tillstånd om enkäten skulle 

skickas via mail till patienter.   

 

Ett kriterium i studiens urval var att patienter skulle ha pågående samtalskontakt med en 

sjuksköterska. Det var också meningen att sjuksköterskan skulle dela ut enkäten. När 

författarna efter halva den planerade insamlingstiden för enkäterna inte hade fått in det 

antal svar som var beräknat reviderades kriteriet till att innefatta även skötare. Detta då 

även skötare på ett par av mottagningarna har en stor del av patientkontakten. De 

mottagningarna med skötare som hade samtalskontakt med den valda patientgruppen 

ombads att informera och dela ut enkät samt informationsbrev.  

 

Polit och Beck (2017) menar att om anonymitet för deltagarna är möjligt, anses det 

kunna öka svarsfrekvensen. Deltagandet i den här studien var anonymt. Vid anonymitet 

går det ej att identifiera vem som har svarat på enkäten (Kristensson, 2014). Författarna 

har i och med detta ej heller kunnat påminna patienter om att svara på enkäten. 

Författarna påminde däremot vårdpersonalen ett flertal gånger under datainsamlingen 

att de skulle fortsätta dela ut enkäter. Författarna påminde via mail och telefon på de 

olika mottagningarna. Författarna kan i efterhand se att om författarna aktivt själva hade 

påmint vårdpersonalen på plats så kunde det ha haft en större effekt på utdelandet av 

enkäten. 

 

8.1.2 Generaliserbarhet 

Det låga deltagandet och det låga antalet insamlade enkäter innebär att resultatet inte går 

att generalisera till populationen. Tolkning av resultaten bör göras med försiktighet, och 

det är inte rimligt att dra några generella slutsatser utifrån resultatet från denna studie då 
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materialet är alltför begränsat. Populationen bestäms genom studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna i studien var diagnos depression, 

samtalskontakt inom allmänpsykiatrin samt att deltagarna skulle vara minst 18 år. 

Urvalet bör företräda populationen. Om urvalet blir snett så kan representativiteten för 

populationen tappas; selektionsbias. I studien har ett bekvämlighetsurval, även kallat 

icke-slumpmässigt urval, använts. Bekvämlighetsurval kan föranleda ett snett urval, 

men det var ändå en passande metod att lättillgängligt, vid en specifik kontext, tillfråga 

personer om deltagande. Vid bekvämlighetsurval kan ett flertal enheter för rekrytering 

av deltagare användas för att på så vis tillfråga flera personer från varierande kontexter 

(Kristensson (2014). Författarna har i studien vänt sig till tre olika mottagningar för 

rekrytering av deltagare till studien. I studien deltog 27 patienter. Urvalet bestod till 

största delen av kvinnor, dock saknades det i fem av enkäterna svar gällande frågan om 

könstillhörighet. Flertalet av patienterna i urvalet var 60 år eller äldre. Även övriga 

ålderskategorier från 18 år och äldre var representerade i urvalet. 

 

8.1.3 Enkät 

Författarna genomförde en pilotstudie utifrån studiens projektplan. Pilotstudien 

genomfördes på sjukvårdspersonal som arbetar med den tänkta patientgruppen. 

Pilotenkäten var helt egenkonstruerad av författarna och efter sammanställning av 

resultatet beslutades att enkäten skulle göras om pga att ett flertal frågor var svårtolkade 

och inte svarade an på studiens syfte (Kristensson, 2014). Fördelarna med att genomföra 

en pilotenkät var att kunna utvärdera om den tänkta enkäten var genomförbar. Eftersom 

enkäten gjordes om så testades aldrig den slutliga enkäten på samma sätt, och 

författarna visste inte om det funnits förbättringsmöjligheter förrän efter all 

datainsamling var klar. Med pilotenkäten stärktes förutsättningarna för god validitet och 

reliabilitet, genom att den ökade mätsäkerheten inför studien. Det finns både för- och 

nackdelar med att konstruera sina egna frågor till en enkätundersökning. Fördelar med 

att konstruera egna frågor var att frågorna svarar exakt på studiens syfte. De nackdelar 

som finns var att frågorna lätt kan misstolkas. Frågorna kan även avspegla det sätt som 

författarna till enkäten ser på studien, och kan alltså påverka resultatet i en specifik 

riktning. Detta har författarna tagit i beaktan när de konstruerade enkäten och därför 

består enkäten till största delen av redan beprövade instrument och endast tre 

egenkonstruerade frågor som band ihop enkäten med studiens syfte (Kristensson, 2014). 

Den slutliga enkäten innehöll RSES och Mastery-S som båda är testade och översatta 

genom professionell fram- och tillbakaöversättning. Genom detta har dessa två 

instrumenten utvärderats psykometriskt och har god validitet och reliabilitet vilket 

stärker enkätens tillförlitlighet (Eklund et al, 2018; Eklund et al, 2012). Enkäten 

innehöll också två frågor från nationella folkhälsoenkäten som är beprövad och håller 

god validitet och reliabilitet (Folkhälsomyndigheten, 2018). Författarna valde att 

använda sig av flera redan beprövade instrument för att undvika eventuella 

misstolkningar av enkäten och svårigheter med analysen. Eklund et al (2018) skriver att 

personer med depression kan ha ett minskat fokus på formuleringar i enkäten, vilket kan 

resultera i ett mer generaliserat svar. Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att enkäten 

är riktad och svarar på studiens syfte, detta i kombination med att enkäten är valid och 
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reliabel.  

 

Studien har värderats utifrån systematiska fel och slumpmässighet även kallat bias, en 

bias kan också bero på tekniska fel där mätinstrument inte mäter konsekvent. Personliga 

egenskaper som olika synsätt eller speciella åsikter har också tagits i beaktan under 

studiens gång. Ett exempel på ytterligare bias är om den personen som samlade in data 

till studien också har en vårdrelation till deltagaren. Detta kan göra att deltagaren inte 

svarar sanningsenligt. Ingen av författarna hade någon relation till patienterna i studien 

och har själva inte medverkat i att dela ut några enkäter. Brist på uppriktighet hos 

patienterna kan vara en bias, till exempel om patienter som är intresserade av fysisk 

aktivitet väljer att svara på enkäten, och om patienter som ej är intresserad av fysisk 

aktivitet avstår från att deltaga. Det kan då leda till ett snedvridet resultat. Det är mindre 

risk för bias vid enkät än vid intervjuer. Enkätstudier kan föranleda risker exempelvis i 

form av bortfall, som också är en form av bias. Det ges ej heller möjlighet till att ställa 

följdfrågor eller följa upp svaren. Bortfallet i den här studien är stort vilket är en stor 

svaghet med studien då det inte går att generalisera resultatet. Eftersom datainsamlingen 

till studien pågick under en kort tid, kan det vara en av orsakerna till den låga 

svarsfrekvensen (Kristensson, 2014). 

 

8.1.4 Analys 

Efter datainsamlingen skedde en genomgång av svaren för att se om patienterna hade 

uppfattat frågorna så som författarna hade tänkt, samt om samtliga frågor var besvarade. 

Det var åtta stycken enkäter där patienterna hade missat eller valt att inte svara på en 

eller flera frågor. Det resulterade i att de frågorna ströks vid analysen men att övriga 

delar av enkäten kunde sammanställas till resultatet. 

 

Det statistiska datasystemet IBM SPSS version 25 användes för att analysera den 

inmatade datan. En svårighet för författarna under analysen var att ingen av dem 

tidigare hade arbetat i datasystemet SPSS. Analyser har valts baserat på urvalets storlek 

samt utifrån de skalor som har använts. Datan i studien är ej normalfördelad. Medianen 

och antal har redovisats då detta rekommenderas vid ett mindre urval samt vid ej 

normalfördelad data (Kristensson, 2014).   

  

Spearmans rangkorrelation bedömdes lämpligt att använda vid sambandsanalysen. Detta 

då testet är icke-parametriskt, samt då ordinal- och nominalskala har använts i studien. 

Fishers exakta test har använts för att jämföra och analysera skillnader i fysisk 

aktivitetsnivå. Testet ger ett tillämpligt p-värde vid analys också i mindre urval. I testet 

har fysisk aktivitetsnivå studerats som beroende variabel, och FaR respektive 

Information om fysisk aktivitet har studerats som oberoende variabel. Den beroende 

variabeln antas kunna påverkas av den oberoende variabeln. Den statistiska validiteten 

får anses god då de statistiska tester som använts för att analysera datan är adekvata och 

undersöker det som ska undersökas (Kristensson, 2014).  
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Eklund et al. (2012) rekommenderar att analysera uttalande nummer 6 i Mastery-S 

separat. Uttalande nummer 6 stämmer överens med samma uttalande i det amerikanska 

originalet, vilket tyder på att översättningen är korrekt. Uttalandet verkar dock vara 

konstruerat på annat sätt än vad som mäts av instrumentet som helhet (Eklund et al., 

2012). Författarna valde att i ett första skede inkludera uttalande nummer 6 i analysen. 

Detta gav dock en negativ korrelation. Inter-korrelationsanalyser gjordes, samt analys 

för att kontrollera vad Cronbach´s alfa blir om uttalande nummer 6 tas bort. Cronbach´s 

alfa visade sig bli något högre när uttalande nummer 6 togs bort. Relaterat till detta, 

samt Eklunds et al. (2012) rekommendation, så valdes att utesluta uttalande nummer 6 i 

analysen, vilket stärker reliabiliteten för studien. En slutsats av detta är att indexet 

Mastery-S har vissa psykometriska svagheter.  

 

8.1.5 Etisk granskning 

Författarna till studien har erhållit en rådgivande etisk granskning av Etikkommitté 

sydost (2018) som meddelat att de ej ser några etiska hinder med att utföra studien. 

Författarna har även tillsammans med handledare övervägt risker och lagt upp en plan 

för att förebygga dessa risker. Risker med undersökningen kunde vara att deltagare 

upplevde sig vara i en utsatt position, eller att deltagare har en så dålig hälsa att hen inte 

har möjlighet att svara på enkäten och då känner sig ännu sämre i sin hälsa. Deltagarna i 

enkäten är patienter och i viss beroendeställning, men tillvägagångssättet vid rekrytering 

tror författarna kunnat minska risken att känna press att deltaga, och möjligheten att 

fylla i enkäten enskilt gjorde att ingen vet vem som valde att deltaga. Känsliga 

personuppgifter samlades inte in genom enkäten, även om inkluderingskriteriet innebar 

att författarna indirekt tog del av hälsouppgifter. Det efterfrågades dock inte direkta 

uppgifter angående typ av depression.  

  

8.2 Resultatdiskussion 

I den här studien var syftet att undersöka uppfattad aktivitetsnivå, självkänsla och 

egenkontroll hos patienter med diagnosen depression. Studiens resultat visade 

övergripande att majoriteten av deltagarnas fysiska aktivitetsnivå uppnådde 

rekommenderade nivåer. 

 

8.2.1 Fysisk aktivitetsnivå 

Resultatet i studien visade att den fysiska aktivitetsnivån hos patienterna i studien var 

fördelad enligt följande, 44% (n=12) uppgav under 150 aktivitetsminuter/vecka, vilket 

resulterar i otillräcklig fysisk aktivitetsnivå. Det var 37% (n=10) som uppgav 150- 300 

aktivitetsminuter, vilket ansågs som normal fysisk aktivitetsnivå. Av patienterna i 

studien uppgav 19% (n=5) aktivitetsminuter över 300, vilket betyder hög fysisk 

aktivitetsnivå. Resultatet visade att patienterna hade ett medianvärde på 205 

minuter/vecka, och som anses som normal fysisk aktivitetsnivå. Under det senaste 

decenniet har i snitt över 60 % av den svenska vuxna befolkningen bedömts som 

tillräckligt fysiskt aktiva utifrån Nationella folkhälsoenkäten, alltså en aktivitetsnivå på 

mer än 150 minuter fysisk aktivitet/vecka (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det svenska 
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folket är alltså 4% mer fysiskt aktiva än de patienter med diagnosen depression som 

ingick i denna studie. Det kan tyckas som en liten skillnad med tanke på det motstånd 

patienter kan ha till fysisk aktivitet på grund av psykisk sjukdom (Ahalev & Shor, 

2014). De positiva effekterna med fysisk aktivitet framkommer i studier men ytterligare 

forskning behövs för att kunna säkerställa huruvida fysisk aktivitet används för att 

förbättra den psykiska hälsan, speciellt på kort tid efter ett insjuknande (Stubbs et al., 

2018). 

 

Av de som medverkade i studien var det 67 % (n=18) som visste vad FaR innebar, och 

22% (n=6) hade under sin kontakt med psykiatriska öppenvårdsmottagningen erhållit 

FaR. Tidigare svenska studier har visat att förskrivning av FaR ökar den fysiska 

aktiviteten hos patienter inom primärvården (Olsson et al., 2015). Trots detta används 

FaR i mindre utsträckning inom sjukvården (Statens Folkhälsoinstitut, 2011) och det 

saknas studier med fokus på depression inom psykiatrisk öppenvård. Urvalet i 

föreliggande studie är litet, men tendensen att få FaR skrivs ut verkar ha stöd i tidigare 

forskning. Möjliga orsaker till detta kan vara att det saknas tydliga riktlinjer eller 

kunskap hos vårdpersonal. En nyligen publicerad svensk studie visar till exempel att 

bristande kunskap och brist på tid utgjorde hinder för utskrivning och uppföljning av 

FaR (Gustavsson et al., 2018). Det är viktigt att hinder för användning av FaR 

identifieras och att vårdpersonalens kompetens i området säkerställs för att en ökning av 

FaR kan bli möjlig. 

 

Det visade sig vara ett jämnt resultat gällande fysisk aktivitetsnivå hos de patienter som 

erhållit FaR jämfört med de patienter som ej ordinerats FaR. Resultatet visade dock ej 

på statistisk signifikans. Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2011) finns statistik på att år 

2010 förskrevs det ca 49000 FaR i Sverige. Det är svårt att veta exakt eftersom FaR 

skrivs ut av så många olika vårdgivare och det är svårt att följa upp gemensamt i alla 

Sveriges landsting. Av dessa vet man heller inte hur många som skrevs ut inom 

psykiatrisk vård. Larsson (2013) skriver i projektrapport för Socialstyrelsen att genom 

FaR så erbjuds patienten förslag på egenvård. Enligt Orems egenvårdsteori kan fysisk 

aktivitet ses som egenvård både om patienter själva väljer att själva utföra fysisk 

aktivitet, samt om sjukvården uppmuntrar till fysisk aktivitet för att påverka hälsan 

positivt för patienter (Orem, 2001). Det går inte utläsa från resultatet i vilket syfte som 

patienterna är fysisk aktiva enbart vilken fysisk aktivitetsnivå de har.  

 

Jämförelse gällande fysisk aktivitetsnivå vid erhållande av information om fysisk 

aktivitet respektive de patienter som ej fått information visade ej heller på ett statistiskt 

signifikant resultat. Av de patienter som erhållit information om fysisk aktivitet (n=22) 

så uppgav strax under hälften av dem en fysisk aktivitetsnivå över medianen (md=205). 

Av de patienter som inte fått information om fysisk aktivitet (n=5) så var det 4 stycken 

som uppgav fysisk aktivitetsnivå över medianen. Utifrån detta resultat ägnar sig fler åt 

fysisk aktivitet när de inte fått information om fysisk aktivitet. I föreliggande studie går 

det inte att utläsa vad detta resultat beror på, men det kan bero på flera olika saker. Det 

kan exempelvis bero på aspekter som inte undersökts i den här studien. Det är till 

exempel möjligt att svårighetsgrad i depression är en möjlig faktor som påverkar 
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mängden aktivitet eller att de personer med hög aktivitet också har en vana av att vara 

fysiskt aktiva.  

  

I föreliggande studie svarade 81% (n=22) Ja på frågan “Har du fått information om 

fysisk aktivitet på din psykiatriska öppenvårdsmottagning?” vilket tyder på att 

information om fysisk aktivitet används som en del av vården gällande patienter med 

depression. WHO (2018c) menar att sjukvården kan påverka patienters fysiska 

aktivitetsnivå genom vägledning alternativt ordination av fysisk aktivitet, och att ökad 

fysisk aktivitetsnivå då kan ses hos patienterna. Det ges möjlighet via sjukvården att 

möta individer som annars kan vara svåra att nå (WHO, 2018c). Målet med Orems teori 

är individuell och personlig vård. Sjuksköterskans roll i Orems egenvårdsteori är att i 

mötet med patienter vara stödjande och undervisande. Det är av vikt att uppmärksamma 

den enskilde patientens erfarenheter och livsvärld kopplad till den kapacitet patienten 

har för att kunna utföra egenvård (Orem, 2001). Specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. De har 

också ett ansvar för att fokusera på den enskilda patientens förutsättningar, erfarenheter 

och behov (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014).  

 

8.2.2 Självkänsla 

Självkänsla presenterades utifrån RSES där resultatet visade sig i ett värde mellan 10-

50. Ett högre värde indikerar högre grad av uppfattad självkänsla. I resultatet fanns en 

spridning mellan 11 och 50, och med ett medianvärde på 28.00. Utifrån tabell 4 finns en 

högre topp på 29 och flera lägre toppar vid 17,18,30 och 32, vilket ger en positiv 

snedfördelning. Eklund et al. (2018) skriver att vid test av RSES på svenska framkom 

skillnader i grupper med olika diagnoser. Respondenter med depression uppvisade en 

lägre poäng än övriga grupper. I denna studie tenderade patienterna att svara åt vänster 

och mot mitten av tabellen vilket kan indikera att patienterna hade pågående depression. 

Detta styrker Johansson (2003) som menar att låg självkänsla samt tvivel på sig själv 

kan leda till depressioner eller andra personliga problem. 

 

Resultatet presenterar ett svagt positivt samband mellan uppfattad fysisk aktivitetsnivå 

och självkänsla, sambandet var dock ej signifikant. Fysisk aktivitet är en handling som 

bland annat möjliggör ökad självkänsla, samt ökar upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande (Archer et al., 2014). Hur självkänslan påverkas av kunskap och 

förutsättningar har författarna vid genomgång av studier noterat vara svårt att veta, men 

att självkänslan påverkas under en depression är påvisat i flera studier (Danielsson et al., 

2016; Ellera et al., 2014; Lindwall, 2011). Orems teori handlar om att människan skall 

ha kunskap och möjlighet till att ta hand om sig själv och sin egenvård (Orem, 2001). 

Med stärkt självkänsla skulle alltså patienterna kunna ha bättre förutsättningar till att 

kunna använda sig av fysisk aktivitet som egenvård vid depression för att själva kunna 

påverka sin hälsa positivt.  
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8.2.3 Egenkontroll 

Egenkontroll kontrollerades via Mastery-S. Det sammanlagda resultatet kunde visa sig i 

ett värde mellan 6-24, där ett högre värde indikerar högre grad av uppfattad 

egenkontroll. I resultatet fanns en spridning mellan 9 och 24, och med ett medianvärde 

på 15.00. I tabell 7 kan ses toppar vid 12 och 15, samt vid 14 och 16. Utifrån tabell 7 

visar resultatet positiv snedfördelning, vilket kan indikera på lägre till medel nivå 

gällande uppfattad egenkontroll. Att ha kontroll och makt över sin egen situation 

innebär att den enskilde patienten själv styr, och med hjälp av de egna resurserna 

bibehåller kontrollen (Eide & Eide, 2008). Egenkontroll kan också beskrivas som 

delaktighet inom vården, där vårdpersonalens uppgift är att ta till vara på patienters 

handlingskraft och resurser (Eriksson, 2015). Patienter skall erhålla det form av stöd 

som krävs för ökad möjlighet till egenvård och självständighet, samt för att finna 

strategier för att kunna ha kontroll över sin sjukdom (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014). Patienter själva kan också välja att utföra eller att inte utföra en 

egenvårdshandling. Att utföra en egenvårdshandling med syfte att medvetet påverka de 

faktorer som kan ha inverkan på sina egna funktioner och utveckling innebär att ta 

kontroll över sina egna val (Orem, 2001). Det innebär att utföra handlingar i 

hälsopreventivt syfte, till exempel att vara fysiskt aktiv för att upprätthålla en god hälsa.  

 

Resultatet presenterar ett svagt positivt samband mellan uppfattad fysisk aktivitetsnivå 

och egenkontroll, sambandet var dock ej signifikant. Pfeffer och Strobach (2018) menar 

att egenkontroll och fysisk aktivitet har starka band genom att egenkontrollen påverkar 

beteendet, och att fysisk aktivitet som regelbundet beteende påverkar hälsan positivt 

(Pfeffer & Strobach, 2018). Detta kan innebära att med stärkt egenkontroll skulle 

patienterna också kunna vara mer fysiskt aktiva för att på det viset kunna påverka sin 

hälsa positivt.  

 

9 Konklusion och kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie visade övergripande att majoriteten av patienter med diagnosen 

depression hade en fysisk aktivitetsnivå som uppnådde rekommenderade nivåer. Det 

fanns ingen signifikant skillnad i ökad fysisk aktivitetsnivå hos de som erhållit FaR 

gentemot de som ej erhållit FaR. Det fanns ej heller någon signifikant skillnad i fysisk 

aktivitetsnivå mellan de som erhållit information om fysisk aktivitet gentemot de som ej 

erhållit information. Både uppfattad självkänsla och egenkontroll resulterade i att vara 

något lägre än rekommenderade nivåer. Det fanns ett svagt positivt samband mellan 

uppfattad fysisk aktivitetsnivå och självkänsla, och ett svagt positivt samband mellan 

uppfattad fysisk aktivitetsnivå och egenkontroll, men dessa samband var inte 

signifikanta. Fler psykometriska tester kan behövas för att utveckla användningen av 

den svenska versionen av Mastery.  

 

Resultatet från studien skulle kunna användas för att öka kunskapen och förståelsen hos 

vårdpersonal och patienter om hur patienter med diagnosen depression uppfattar sin 

fysiska aktivitetsnivå, självkänsla och egenkontroll. Studien är icke generaliserbar på 
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grund av bristande datainsamling, detta gör att resultatet inte går att använda för 

vetenskapliga slutsatser eller direkt klinisk användning. Fler studier behövs med ett 

större urval för att säkerställa vilken betydelse FaR, information om fysisk aktivitet, 

uppfattad självkänsla och egenkontroll har för den fysiska aktivitetsnivån hos personer 

med depression. Detta resultat visar också på att det finns områden som kan forskas 

vidare på för att öka förståelsen för hur fysisk aktivitet inverkar vid depression. 

Exempel på vidare studier är hur man kan påverka och motivera patienter till egenvård i 

form av fysisk aktivitet (Kristensson, 2014; Orem, 2001). Författarna har uppfattningen 

av att det finns mycket att lära när det gäller fysisk aktivitet som egenvård för denna 

patientgrupp. Att ta del av resultatet kan möjliggöra ökad uppmärksamhet för området, 

och författarnas förhoppning är också att studien skall bidra till idéer och eventuella 

förbättringsförslag att arbeta vidare med för att förbättra omvårdanden i relation till 

fysisk aktivitet för personer med depression. 
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Bilaga A 

 
Skriftlig förfrågan till respektive chef 
 

Till enhetschef ______________________ på Öppenvårdspsykiatriska mottagningen i 

  

_______________ 

  

 

Under hösten 2018 kommer två studenter vid Linneuniversitetet i Växjö skriva sin 

magisteruppsats för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård. 

Studenterna kommer skriva om hur patienter med depression upplever sitt eget ansvar 

till god hälsa. 

  

Studenterna kommer göra en enkätundersökning. Patienter med diagnostiserad 

depression som är inskrivna på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning, och har 

samtalskontakt med en leg. sjuksköterska skall ingå. Enkäterna kommer lämnas ut till 

deltagare tillsammans med ett informationsbrev där det står varför studien skall göras, 

av vilka, och att studien är etiskt övervägd. I informationsbrevet kommer även att stå 

med att deltagandet i enkätundersökningen kommer vara helt anonymt, samt att 

deltagarna kan välja att avbryta medverkan när som helst utan att uppge någon 

anledning. 

  

Studenterna hoppas kunna få ditt medgivande för att kunna genomföra denna studie på 

din mottagning. Studenterna har förhoppningar att resultatet av studien kan komma till 

nytta för både vårdpersonal inom psykiatrin, och för patienterna som kommer ingå i 

studien. 

  

  

__________________________                                _________________________ 

Underskrift                                                                             Namnförtydligande, ort, 

datum 

 

Med vänlig hälsning 

  

  

Anna Hamle                                                                    Erika Cordaly 

Leg. Sjuksköterska                                                     Leg. Sjuksköterska         

asavs08@student.lnu.se                                                  ec222ji@student.lnu.se 
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Bilaga B 

 

Information och förfrågan om deltagande i enkätstudie 
  

Du tillfrågas härmed om deltagande i enkätstudien: 

  

“Fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och egenkontroll hos patienter med diagnosen 

depression”. 

  

Depression är ett vanligt folkhälsoproblem i Sverige. Fysisk aktivitet har visat sig ha 

god effekt för att minska på symtom och främja välbefinnandet vid depression. Trots 

detta används det sällan som behandlingsalternativ och det saknas kunskap om vilka 

faktorer som kan bidra eller hindra en person från att utföra fysisk aktivitet. Syftet med 

denna studie är att undersöka om uppfattningar av självkänsla och egenkontroll har 

betydelse samt om information om och förskrivning av fysisk aktivitet på recept kan 

spela in. 

Alla personer med diagnosen depression som har samtalskontakt med sjuksköterska på 

två olika vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar tillfrågas om att delta i denna 

studie. Om du vill delta innebär det att du efter ditt besök hos sjuksköterskan fyller i en 

enkät i väntrummet. Enkäten lägger du sedan i det medföljande kuvertet, klistrar igen 

det och lämnar kuvertet i brevlådan i väntrummet. Brevlådan är låst och det är bara vi 

som har nycklar för att öppna och hämta din enkät. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla 

i. 

Det är helt frivilligt att medverka i studien. Studien är inte en del av vården, och om du 

väljer att inte delta kommer det inte att påverka din vård. Ifyllande och inlämning av 

enkät innebär att du samtycker till att delta. 

Medverkan i studien är anonymt. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i 

studien. Eftersom ditt deltagande är anonymt vet vi inte vilken enkät som är din, därför 

går det inte att avbryta deltagandet efter inlämning. All insamlad data kommer att 

hanteras och förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. All data 

kommer efter att magisteruppsatsen är färdigställd och godkänd att förstöras. 

Vi heter Anna Hamle och Erika Cordaly. Vi går på Linnéuniversitetet och läser till 

specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. I utbildningen ingår att göra en 

magisteruppsats, vilket är anledning till att denna enkätstudie kommer att göras. 

Resultatet av magisteruppsatsen kommer att publiceras elektroniskt i DIVA vid 

Linnéuniversitetet. 

Har du några frågor så hör gärna av dig. 

Växjö/Göteborg 2018-09-13 

 

Studerande:  Studerande:  Handledare: 

Anna Hamle  Erika Cordaly Hanna Tuvesson  

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Universitetslektor 

    Linnéuniversitetet 

asavs08@student.lnu.se ec222ji@student.lnu.se  

      hanna.tuvesson@lnu.se  

mailto:asavs08@student.lnu.se
mailto:ec222ji@student.lnu.se
mailto:hanna.tuvesson@lnu.se
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Bilaga C   

Etisk egengranskning 

 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

x  
 

  

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 

men som är ett led i studien)? 

    x 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att påverka? 

    x 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

    x 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 

såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som 

är direkt beroende av försöksledaren)? 

x      

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 

eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

    x 

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 

till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 

person (PUL- ansvarig). 

    x 
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8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 

samt anpassat till nivån på studien. 

x     

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 

(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer 

som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. 

(För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x     

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 

tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

x     

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för studien är namngivna (student och 

handledare) 

x     

 




