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Abstrakt 

Bakgrund: Depression är en ledande orsak till nedsatt allmän hälsa runt om i 

världen. Fysisk aktivitet har i vissa fall visat sig kunna komplettera 

läkemedelsbehandling och förebygga psykisk ohälsa. Det har visat sig vara svårt att 

motivera patienter som lider av depression eller depressiva symtom till att utföra 

fysisk aktivitet.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar 

motivationen för fysisk aktivitet vid depression eller depressiva symptom. 

Metod: Ett resultat utifrån åtta artiklar har sammanställts i en litteraturstudie. 

Dorothea Orems teori om egenvård är teoretisk referensram. 

Resultat: Resultatet visade att den inre motivationen är drivande för att utöva fysisk 

aktivitet och att vid depression eller depressiva symtom var denna motivationsform 

mindre förekommande och stöd utifrån kunde behövas. Resultatet visade också på 

att träningsmiljön bör vara positiv samt att aktiviteten gärna får vara njutbar och 

rolig för att ett frekvent utövande ska ske och en inre motivation ska byggas upp. 

Slutsats: Individen du möter befinner sig i olika stadier i motivationen och 

beroende på var hen befinner sig i sin motivationsprocess behöver hen också olika 

typer av stöd. Den inre motivationen är ofta sänkt hos personer med depression och 

av resultatet att avläsa är det den typ av motivation som är den starkaste drivkraften 

och därmed behöver byggas upp för att öka motivationen till fysisk aktivitet. 

 

Nyckelord 

Depression, fysisk aktivitet, motivation, psykisk ohälsa. 

Tack 

Stort tack till vår handledare Anette Danielsson som alltid funnit där för oss och 

bidragit med goda råd, vägledning och stöttning längs vägen. 
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1 Inledning 

Idag är depression en av de främsta anledningarna till nedsatt allmän hälsa (World 

Health Organization [WHO], 2019). Det har visat sig i forskning att antidepressiva 

läkemedel kan kompletteras med eller i vissa fall bytas ut mot fysisk aktivitet vid 

depressiva symtom eller vid lätt till måttlig depression (Blake, 2012). Det har dock 

visat sig att patienter har svårt att motivera sig till att utföra den fysiska aktiviteten. 

Dessa patienter är något en sjuksköterska sannolikt kommer möta i sitt yrke och 

därför finner författarna det intressant att undersöka hur de i sin kommande roll kan 

motivera till livsstilsförändringar för ett bättre psykiskt mående. Inriktningen i 

studien blir därför vad som påverkar motivationen till fysisk aktivitet hos personer 

med depression eller depressiva symtom. Författarna till denna uppsats har ett 

gediget intresse för fysisk aktivitet och har själva upplevt dess positiva effekter på 

både fysisk som psykisk hälsa. Författarna ser ett intresse i ökad kompetens kring 

hur de i kommande yrkesroll kan motivera andra människor till fysisk aktivitet. 

2 Bakgrund 

2.1 Depression 

Depression är en av våra stora folksjukdomar och i Sverige har var femte person fått 

diagnosen depression (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Diagnosen kännetecknas av ihållande sorg och en brist på intresse eller glädje i 

aktiviteter som tidigare varit givande och glädjefyllda för individen. Tillståndet kan 

också störa andra faktorer som påverkar hälsan, till exempel kan sömn och aptit bli 

lidande och det kan i sin tur leda till koncentrationssvårigheter, trötthet och minskad 

motivation. Depression är en diagnos och depressiva symtom innebär att en individ 

kan ha besvär som förekommer vid depression men fortfarande inte uppnår kriterier 

för diagnosen trots att det påverkar hens vardag (Allgulander, 2019). Allgulander 

(2019) beskriver att depression och depressiva symtom förekommer hos både män 

och kvinnor i alla åldrar och att nedstämdhet är ett vanligt symtom, detta leder i sin 

tur till bristande motivation i vardagliga sysslor. Depression och depressiva symtom 
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är en ledande orsak till funktionshinder runt om i världen och bidrar starkt till den 

globala sjukdomsbördan. Effekterna av de depressiva symtomen kan vara 

långvariga eller återkommande och kan påverka negativt för personer att leva ett 

givande liv (WHO, 2019).  

2.2 Behandling av depression 

Idag är det vanligt att depression behandlas med antidepressiva läkemedel 

(Skärsäter, 2014). De allra flesta med mild depression påbörjar behandling med 

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), men även serotonin - och 

noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), är vanliga läkemedel. Det är läkemedel 

som ökar omsättningen av ämnena noradrenalin och serotonin (Allgulander, 2019). 

Kognitiv beteendeterapi eller Interpersonell terapi är behandlingsmetoder som 

involverar samtal med professionell behandlare. Patienten med depression får med 

sig verktyg och strategier för att kunna hantera sin depression bättre (Allgulander, 

2019). Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är också en behandlingsmetod som visat 

sig vara framgångsrik för patienter med svåra depressioner, metoden används för att 

säkerställa balansen mellan signalsubstanser och receptorer i hjärnan genom att 

patienten blir sövd och får strömimpulser genom hjärnan (Allgulander, 2019).  

Fysisk aktivitet kan användas preventivt, kompletterande eller som behandling för 

att lindra depressiva symtom. I en tidigare studie fann forskarna att fysiskt aktiva 

studenter löpte en reducerad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med 

studenter som inte utförde någon fysisk aktivitet (Taliaferro, Rienzo, Pigg, Miller & 

Dodd, 2009). Trots att flera studier kommit fram till att fysisk aktivitet kan lindra 

eller motverka mild till måttlig depression har forskare även funnit att deprimerade 

personer är mindre aktiva än den övriga populationen. Lågt självförtroende, lite 

kunskap om ämnet och bristande motivation är några av de hinder som identifierats 

(Shor & Shalev, 2016; Newberry, Dean, Sayyah, & Mittal, 2018).  

2.3 Fysisk aktivitet 

WHO (2018) definierar fysisk aktivitet som all typ av kroppsrörelse som involverar 

skelettmuskler vilket ger en ökad energiomsättning i kroppen. Fysisk aktivitet gör 

att vi upplever välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Alla vuxna rekommenderas 

att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan med en intensitet som är minst 



 

3(26) 

 

måttlig, alternativt vara fysiskt aktiva högintensivt 75 minuter i 

veckan. Folkhälsomyndigheten (2019) rekommenderar att den fysiska aktiviteten 

sprids ut över veckans alla dagar och den ska vara av aerob karaktär, till exempel en 

rask promenad, men även att man bör styrketräna två gånger i veckan. Fysisk 

aktivitet innefattar friluftsliv, motion/träning, idrott, men även trädgårdsarbete, 

städning samt transport till och från jobbet, till exempel promenader eller cykling. 

Barn och ungdomar rekommenderas vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har som ansvar att initiera och främja insatser som tillgodoser 

allmänhetens och i synnerhet sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov 

(International Council of Nurses [ICN], 2002).  En bra relation mellan sjuksköterska 

och patient kännetecknas av att man delar med sig av upplevelser och tankar och att 

sjuksköterskan ger ett professionellt stöd, snarare än ett socialt stöd (Skärsäter, 

2014). Sjuksköterskan möter patienten i sin yrkesroll och är omvårdnadsexperten 

medan patienten är expert på sig själv och vet sina begränsningar och 

resurser. Patienten är den som ska vara i centrum och för att kunna främja dennes 

hälsa och välbefinnande måste sjuksköterskan ha en förståelse för hur hens 

livssituation och livsvärld påverkar hen. Det är viktigt att sjuksköterskan är följsam 

och öppen, vilket innebär att möta en patient så förutsättningslös som möjligt för att 

på bästa sätt se och bejaka patientens levda erfarenheter och den verklighet som hen 

lever i för att på så sätt skapa ett bra samspel mellan patienten och sjuksköterskan, 

vilket i sin tur kan leda till en bättre relation mellan de båda (Dahlberg & Segesten, 

2010). Det är viktigt att det finns stödjande miljöer för fysisk aktivitet i 

lokalsamhället för att befolkningen ska kunna öka sin fysiska aktivitetsnivå (WHO, 

2018). Sjuksköterskor, i synnerhet inom primärvården och kommunen, har en viktig 

roll i att tidigt identifiera psykisk ohälsa, ha en kännedom kring aktuella 

behandlingsmetoder och utveckla metoder för att samarbeta med olika professioner 

för att förbättra den mentala hälsan hos patienter i alla åldersgrupper (Shia, 2009). 

2.5 Motivation 

Motivation är en psykologisk term för de faktorer som ger en individ drivkraft, det 

vill säga det som väcker, formar, upprätthåller och riktar beteendet åt ett visst håll 
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(McCarron et al., 2019). Olika motivationsteorier förklarar varför vi handlar som vi 

gör och varför vi gör vissa saker snarare än andra. Motivationen kan vara rotad i att 

till exempel minimera fysisk smärta och maximera njutning, men kan även 

inkludera specifika behov såsom att äta, vila eller nå ett önskat ideal. Motivationen 

kan till exempel styras av psykologiska, sociala eller beteendemässiga behov och är 

den avgörande faktorn när ett mål sätts.  

De flesta motivationsteorierna skiljer mellan inre och yttre motivation, men påpekar 

också att dessa två motivationsfaktorer vävs samman och påverkar varandra. Om en 

individ styrs av en yttre motivation vill hen erhålla en extern belöning, individen 

styrs då inte av ett personligt intresse utan av en önskan att få belöningen, till 

exempel att få köpa en tröja om hen har utfört fysisk aktivitet i fem dagar. Yttre 

motivation kan också vara att någon utifrån hjälper till att få personen att utföra 

fysisk aktivitet när ens inre motivation inte finns där riktig än. Vid introjected 

motivation är beteendet delvis, men inte helt, införlivat hos individen, ofta utför 

individen aktiviteten för att undvika en känsla av skam, skuld eller oro. Inre 

motivation kommer enbart från den njutning och den glädje som en person upplever 

av en viss aktivitet. Den grundar sig inte i ett löfte om ett pris eller belöning, utan 

uppmuntrar till en känsla av autonomi eftersom individen agerar utifrån sitt intresse. 

Om en person helt saknar motivation till att delta i en aktivitet kallas det för 

amotivation, det kännetecknas av ett tillstånd av apati och brist på drivkraft (Hurst, 

Dittmar, Banerjee & Bond, 2017).  

3 Teoretisk referensram 

3.1 Egenvård 

Dorothea Orem har skapat teorin om egenvårdsbalans. För vuxna är det en rättighet, 

men också ett ansvar att utföra egenvård i hälsofrämjande syfte. Teorin går ut på att 

stärka patientens egen motivation till att utföra egenvård och att utföra aktiviteter för 

att nå bättre hälsa. Tanken med teorin är att initiativet till egenvård ska komma från 

patienten själv genom att ha ett syfte med varför denne gör detta. Ett exempel skulle 

kunna vara: “Jag utför fysisk aktivitet för att bli piggare och må bättre”.  Teorin har 

två inriktningar, den ena är att egenvård utförs som ett inlärt beteende och det andra 
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är att egenvård utförs som en medveten handling. För den som vägleder patienten 

till egenvård finns de fem riktlinjer att gå efter för stötta patienten på ett bra sätt 1) 

att göra saker för patienten, 2) att vägleda patienten, 3) att stödja patienten fysiskt 

och/eller psykiskt, 4) att skapa en utvecklande och tillåtande miljö och 5) att 

undervisa i det som behöver undervisas i. För sjuksköterskan är målet att utveckla 

och ge det stöd som behövs för att varje patient ska kunna utföra egenvård (Orem, 

2001). Författarna har valt att utgå från denna teori då en del i sjuksköterskans 

kompetens är att motivera till egenvård och bidra med stöd för att förebygga ohälsa.  

4 Problemformulering 

Depression är en orsak till nedsatt hälsa runt om i världen och bidrar till den globala 

sjukdomsbördan. Diagnosen förekommer inom alla patientgrupper, unga som 

gamla, män och kvinnor. Fysisk aktivitet har visat sig vara utbytbart i många fall 

mot antidepressiva läkemedel vid en mild till måttlig depression men kan även 

rekommenderas som alternativ eller kompletterande behandlingsmetod vid svår 

depression. Bristande motivation hos patienter med depression eller depressiva 

symtom har visat sig vara en barriär för att kunna utöva fysisk aktivitet. Vi vill i vår 

litteraturstudie undersöka vad som påverkar motivationen till fysisk aktivitet hos 

patienter med depression eller depressiva symtom. I vår kommande yrkesroll som 

sjuksköterskor ser vi en nytta i ökad kunskap kring hur vi kan gå tillväga för att 

stärka patientens motivation till att utföra fysisk aktivitet som egenvård. I både 

öppenvård och sluten vård möter sjuksköterskan patienter med psykisk ohälsa och 

det är en fördel om man har verktyg att kunna motivera dessa patienter. 

5 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen för fysisk aktivitet 

hos personer med depression eller depressiva symtom. 
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6 Metod  

En litteraturstudie har använts som metod för denna uppsats. En litteraturstudie 

innebär att författaren kritiskt granskar och sammanställer litteratur till en ny helhet 

baserat på vetenskaplig forskning (Kristensson, 2014). Det ska finnas en tydlig 

frågeställning och ett syfte med studien. Det ska genomföras en systematisk sökning 

av artiklar och en kvalitetsgranskning ska genomföras av materialet som 

framkommit, sedan ska resultat som besvarar syftet redovisas (Kristensson, 2014). 

6.1 Datainsamling 

För att finna artiklar som svarade mot syftet gjordes en systematisk sökning i två 

olika databaser. Då studiens syfte omfattar både omvårdnad och psykisk ohälsa 

valde författarna att söka både inom CINAHL och PsycInfo, vilket är två databaser 

som innehåller artiklar inom det vårdvetenskapliga området, till exempel psykologi 

och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). De meningsbärande orden i syftet 

valdes ut som sökord, till exempel fysisk aktivitet och depression, men även motion 

och terapeutisk motion lades till som ett komplement till fysisk aktivitet. Orden som 

valts ut översattes till engelska och gjordes om till ämnesord i databaserna. 

Inledningsvis gjordes sökningar på varje enskilt ämnesord, sedan kombinerades de 

ihop till olika sökblock m h a booleska sökoperatorerna ”OR” och 

”AND”. Sökoperanden ”AND” används vid kombinering av två sökord och för att 

söka på närliggande termer används sökoperanden ”OR”.  De slutgiltiga 

sökkombinationerna gav 4,617 träffar i Cinahl och 400 träffar i PsycInfo. Sökningen 

begränsades sedan med peer reviewed, artiklar skrivna på engelska och 

publikationsåren 2013-2020 samt all adult/adulthood (18 years and older) och gav 

ett resultat på 1,350 träffar i Cinahl och 161 träffar i Psycinfo.  

Sökningarna finns redovisade i bilaga A och B.  

6.2 Urval 

Inklusionskriterier i denna studie var artiklar som undersökte vad som motiverar 

personer att utföra fysisk aktivitet vid depression eller depressiva symtom hos 

personer över 18 år. Artiklarna var publicerade mellan 2013-2020 i databaserna 



 

7(26) 

 

CINAHL och PsycInfo. Artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ ansats för 

att på bästa sätt svara mot syftet. De utvalda artiklarna var skrivna på engelska och 

peer reviewed. 

Antal träffar från de båda databaserna blev 1,511 artiklar. Sökningarna gjordes 

gemensamt av författarna i båda databaserna. Det gallrades bort många artiklar på 

grund av att titlarna innehöll specifika sjukdomstillstånd eller var av karaktär 

“systematic review” eller “a secondary analysis”.  Efter granskning av 70 abstrakt 

som lästes så valde författarna bort 40 artiklar då de inte kunde svara upp till syftet.  

Författarna läste 30 artiklar i fulltext och för att göra en relevansbedömning till det 

slutgiltiga urvalet. Av de artiklar som lästes i fulltext valdes 11 ut som svarade upp 

till vårt syfte. Övriga 19 artiklar som författarna gallrade bort mynnade ut i resultat 

som handlade om att fysisk aktivitet är bra för depression och inte vad som 

påverkade motivationen till fysisk aktivitet. De utvalda artiklarna genomgick en 

fullständig granskning av författarna och det slutliga urvalet bestod av åtta artiklar 

som svarade upp till författarnas syfte.  

6.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning är en central del i en litteraturstudie då kvaliteten på artiklarna 

kan variera (Kristensson, 2014). De 11 artiklar som valts ut i urvalsprocessen 

kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. En fråga i 

granskningsmallen byttes ut, istället för patienter med lungcancerdiagnos frågade vi 

efter patienter med depression/depressiva symtom (se bilaga D). Varje enskild 

studie poängsätts enligt en tregradig skala där I innebär hög vetenskaplig kvalitet 

och III innebär låg vetenskaplig kvalitet. Granskningen avgjorde vilka åtta artiklar 

som ingick i studiens resultat. Det var totalt tre artiklar som föll bort från de 11 som 

valts ut efter läsning i fulltext. En artikel valdes bort på grund av att den inte var 

etiskt granskad och två för att de efter granskning inte nådde upp till poängnivån 

som önskades för att artikeln skulle uppnå hög eller medel vetenskaplig kvalitet. 

6.4 Analys 

I denna studie gjordes en innehållsanalys av artiklarna (Kristensson, 2014). 

Resultaten av samtliga studier lästes flera gånger av båda författarna för att ge en 

helhet och kunna urskilja likheter och skillnader. Därefter identifierades 
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meningsbärande enheter som sedan sammanställdes och kategoriserades. 

Subkategorier och kategorier skapades och exempel på hur processen gått till ses i 

tabellen nedan.  

 

 

 

Meningsenhet Subkategori Kategori 

Inre motivation handlar om att njuta 

av fysisk aktivitet och vilja 

förbättras. De deltagarna var fysiskt 

aktiva för att de ville, inte för att de 

måste.  

Inre motivation och att 

vara fysiskt aktiv för 

att hen vill och inte för 

att hen måste. 

En stark vilja 

Deltagarnas upplevelse av fysisk 

aktivitet var avgörande för att 

motivera till ett eventuellt fortsatt 

utövande, den kroppsliga och 

känslomässiga upplevelsen spelar 

in. Att njuta av aktivitet var viktigt. 

Deltagarnas upplevelse 

av fysisk aktivitet är 

viktig för 

motivationen. Att njuta 

av aktiviteten var 

viktigt. 

Att njuta av 

aktiviteten 

Barriärer som fanns för att 

träningen skulle bli av var bland 

annat brist på motivation, många 

rapporterade en brist på support från 

familj/vänner påverkade utövandet 

av fysisk aktivitet negativt, mindre 

motiverande. 

Brist på support från 

familj/vänner påverkar 

utövandet av fysisk 

aktivitet negativt. 

Stöd från 

omgivningen 

påverkar 

motivationen. 

Den fysiska aktiviteten bidrog inte 

till någon positiv effekt när 

deltagarna befann sig i en ny, okänd 

Inte någon positiv 

effekt när deltagarna 

befann sig i en ny 

okänd miljö. 

En positiv 

träningsmiljö. 
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miljö t.ex. ett gym eller en 

gruppträning. 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetik betyder ett ansvar för att de som ingår i forskningen behandlas med 

respekt (Kristensson, 2014). Detta gäller inte enbart intervjuer eller observationer 

utan även litteraturstudier. Det finns fyra etiska principer forskaren ska ta hänsyn till 

och dessa är; autonomiprincipen, icke-skada principen, göra-gott principen samt 

nyttoprincipen. Deltagare i studien ska ha lämnat informerat samtycke och det ska 

tydligt framgå vad som förväntas samt vad studien innebär från forskaren 

(Kristensson, 2014). Det syfte forskaren valt att undersöka ska också vara etiskt 

försvarbart. Författarna till denna uppsats har kvalitetsgranskat samtliga artiklar och 

sett till att de är etiskt godkända och att det framkommer i artiklarna. 

Helsingforsdeklarationen finns även att tillgå vid forskning och den är riktad mot 

medicinsk forskning där människor deltar, för ett informerat samtycke (Kristensson, 

2014). Vi kommer i denna studien uppvisa ett etiskt förhållningssätt genom hela 

arbetet. Vi kommer redovisa alla artiklar som svarar mot syftet, oavsett om svaren i 

resultaten stödjer den egna åsikten eller ej (Kristensson, 2014). 

7 Resultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som påverkar 

motivationen för fysisk aktivitet hos personer med depression eller depressiva 

symtom. Granskning och genomgång av artiklarnas resultat ledde fram till fyra 

gemensamma teman som svarade upp till vårt syfte; ”Att njuta av aktiviteten, ”Stöd 

från omgivningen påverkar motivationen”, ”En vilja till förändring” och ”En positiv 

träningsmiljö”. Vi har valt att använda oss av siffror som referenshantering i 

resultatdelen. Artiklarna presenteras med den siffra de blivit tilldelade i 

artikelmatrisen, se bilaga C.  
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7.1 Att njuta av aktiviteten 

En faktor som var viktig för motivationen var att den fysiska aktiviteten skulle 

upplevas som rolig och njutbar, men även att den skulle vara något som patienterna 

tyckte om att utföra (1,4). Något som också påverkade motivationen positivt var att 

ha ett mål eller ett syfte med den fysiska aktiviteten (4,6). Om den fysiska 

aktiviteten ledde till känslor av framgång eller en känsla av att “kunna” hos 

patienterna stärktes motivationen till att utföra aktiviteten mer frekvent (2,4). När 

den fysiska aktiviteten upplevdes som tråkig var det svårare att motivera sig till att 

utföra aktiviteten (1,2). 

 

7.2 Stöd från omgivningen påverkar motivationen 

Ett stöd utifrån, antingen från familj, vänner eller vårdpersonal visade sig vara 

viktigt hos många människor för positiva effekter på deras motivation (1,2,3,4,6). 

En underlättande faktor var att kunna ringa till vänner och familj och berätta att de 

utfört fysisk aktivitet, de kände sig stolta över att få berätta (2). En hindrande faktor 

till att utöva fysisk aktivitet var upplevelsen av att inte känna någon support eller 

förståelse från familj och vänner, speciellt män upplevde detta som ett hinder (1,2). 

Dock upplevde många som saknade ett stöd från sin familj att de ville bli coachade 

av någon och en kontakt med en fysioterapeut eller annan vårdpersonal som 

utformat ett personligt träningsprogram åt de var väldigt värdefullt (2,6). Det första 

mötet med vårdpersonalen upplevdes som bäst om det var ansikte mot ansikte, 

antingen ett fysiskt möte eller via videosamtal (1,6). Kvinnor föredrog dock att den 

första kontakten skulle tas via e-mail (1). Uppföljande möten skedde lika bra över 

telefon som genom fysisk kontakt och dessa regelbundna uppföljningar verkade som 

en vänlig påminnelse om att utföra den fysiska aktiviteten, men också som ett sätt 

att fortsätta ha bra kontakt med personalen (6). Dessa samtal eller möten utvecklade 

patienternas självreflekterande, var ett sätt att dela erfarenheter och ett sätt för de att 

få bekräftelse på sina framsteg (2,6). Att som vårdpersonal visa ett genuint intresse 

och lyssna på patienterna utan att döma stärkte patienternas inre motivation (3,6). 

Personalens kontakt med patienterna skulle vara supportande och relevant till 

patientens behov, de skulle vara uppmärksamma och komma med förslag (2,6). Med 
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hjälp av dessa inputs kunde vissa styra sina tankar till mer positiva tankemönster 

och förvandla till copingstrategier vilket de menade kunde förhindra depressiva 

episoder (6). Många rapporterade om att de varit fysisk aktiva tidigare, men att de 

tappat tron på sig själva. Dessa patienter rapporterade att personalen guidade de rätt 

i deras val av aktivitet och deras förmåga att plocka upp gamla vanor (6). Vissa 

upplevde att de skulle fortsätta träna på egen hand efter studien var avslutad, medan 

andra uppgav att de inte skulle fortsätta utan personalens hjälp (2,6).  Kontakten 

med vårdpersonalen visade sig vara en viktig faktor för motivationen och en patient 

kände besvikelse över just den punkten. Han upplevde att en person med mindre 

motivation än han själv inte kunnat fortsätta med den undermåliga support som han 

fick (6). 

 

7.3 En vilja till förändring 

Olika former av motivation varierade beroende på vilket förändringsstadium som 

personerna befann sig inom, de motivationsformer som framhävdes var: inre 

motivation, amotivation, introjected motivation och yttre motivation (3,4,5,7,8). 

Förflyttningen till en inre motivation är en stor del i förändringsprocessen och det 

motiverar för att regelbundet utföra fysisk aktivitet, men också överkomma olika 

barriärer. De som hade en inre motivation var aktiva för att de ville, istället för att de 

måste (3,4). Den inre motivationen var positivt förknippad med individens fysiska 

hälsorelaterade livskvalité (3,4). I det stadiet som hen går från att måste till att vilja 

utföra fysisk aktivitet så visade det också öka chanserna för att ett regelbundet 

utövande skulle komma att ske (4,8). Inre motivation visade sig vara en positiv 

egenskap för att utföra måttlig till kraftfull fysisk aktivitet (5).  

Något som också framgick var att yttre motivation och introjected motivation ibland 

behövs för att personer med depression eller depressiva symptom ska ta steget till 

att börja med fysisk aktivitet, denna typ av motivation leder sedan många mot att 

stärka sin inre motivation (4,8). De som hade depressiva symptom visade sig ha 

mindre av inre motivation och mer av introjected vilket föranledde till mindre 

engagemang för aktivt deltagande i fysisk aktivitet (5). Den inre motivationen stärks 

av att behandlare/vårdpersonal använder ett autonomistödjande språk såsom 
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”kunde” och ”välja” istället för kontrollerande uttryck såsom ”du ska” och ”du 

måste” (2). Patientens inre motivation för fysisk aktivitet kan underlättas genom att 

skapa en miljö som stöder de tre psykologiska behoven för: autonomi, kompetens 

och stöd från närstående (3). Förändringsprocessen innefattar de steg patienten går 

igenom för att nå den inre motivationen, resultat visar på signifikant högre nivå av 

amotivation och yttre motivation och lägre nivåer av inre motivation i ett tidigt 

förändringsstadium (4,8). De individer som redan var fysiskt aktiva hade mer av den 

inre motivationen till att påbörja ett träningsprogram specifikt anpassat för patienter  

med depression (1).  

  

7.4 En positiv träningsmiljö 

Miljön framstår som en viktig faktor för att utförandet av fysisk aktivitet ska 

upplevas tryggt för de som deltar och för att de ska vilja återkomma (2,3,4). Var 

miljön stöttande och tillåtande ledde detta till att den inre motivation således stärktes 

och därmed ökade chanserna för ett frekvent deltagande i fysisk aktivitet (3). Det 

framkom dock att vissa kände sig obekväma i en okänd miljö såsom på gym eller 

deltagande på en gruppträning och att det då inte föranledde några positiva effekter 

av träningen eller någon lust att återkomma (4). För positiva effekter på depression 

och för att stärka den inre motivationen är därför en mental tillfredsställelse samt en 

miljö som är stöttande och trygg av stor vikt (3). Även om vissa deltagare hade 

negativ upplevelse av gruppträning så föredrog övervägande del att träna 

tillsammans i grupp med andra som hade liknande problematik med depression eller 

depressiva symptom (2,4). Många upplevde att träning i grupp var något positivt, de 

kände samhörighet med andra människor och upplevde att någon brydde sig om de. 

Andra sa att de verkligen behövde support för att utföra fysisk aktivitet, men inte 

tyckte om stora grupper. De tyckte inte om att vara en i mängden (2). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Det finns faktorer som kan påverka litteraturstudiens trovärdighet och det är bland 

annat författarnas egen förförståelse. I denna uppsats har trovärdigheten stärkts då vi 

har haft regelbundet stöd och återkoppling från handledare, enskilda 

handledarträffar och seminarier där arbetet under tiden granskats av både 

kompetenta handledare samt andra studenter. För att stärka trovärdigheten 

ytterligare har det tagits hänsyn till arbetets alla dimensioner genom att tydligt 

beskriva dess process.  

Metoden för denna uppsats var en litteraturstudie enligt Kristenssons mall (2014). 

En systematisk sökning har gjorts och resultaten från den har kritiskt granskats och 

formats till en ny helhet som vi bedömer svarar upp till syftet med studien. Metoden 

var lämplig då vi till slut fann material med hög kvalitet och som kunnat ge ett 

resultat utifrån syftet. Det var dock inte helt lätt för oss att finna artiklar som var helt 

relevanta för vårt syfte och därför valde vi att använda både kvalitativ och 

kvantitativ forskning då vi fick med ett bredare utbud av artiklar att gå igenom. Att 

vi använde oss av både kvalitativ och kvantitativ forskning i studien är en styrka, då 

kvalitativ forskning innefattar en mindre grupp, men mer djup, medan kvantitativ 

forskning innefattar ett resultat som kan generaliseras till en större population. 

Genom att blanda dessa två metoder så får vi ett resultat som stärks då resultatet 

från kvantitativa artiklarna stöttar upp resultatet i de kvalitativa.   

Vi hade först en tanke kring att begränsa sökningarna mer till specifik åldersgrupp 

och geografiskt för att stärka vår trovärdighet i arbetet. Det visade sig dock att det 

inte fanns tillräckligt material, det fick därför bli bredare perspektiv både 

åldersmässigt och geografiskt. Hade vi haft mer tid samt haft möjlighet att använda 

oss av fler databaser så hade studien kunnat begränsas mer till ett specifikt urval för 

högre trovärdighet. En svaghet i urvalet är just att det är brett, det är stort 

åldersspann och geografisk spridning, samtidigt är det ett tecken på att mer 

forskning kring området behövs. I arbetet ser vi en styrka i att vi trots denna 



 

14(26) 

 

spridning hittat vetenskapliga artiklar med hög kvalitet som svarar upp på syftet och 

som gett oss mer kunskap om ämnet. 

En kvalitetsgranskning utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall (se 

bilaga D) utfördes så vi kunde säkerställa de utvalda artiklarnas kvalitet. Artiklarna 

granskades till en början av båda oss båda, men för att spara tid delades artiklarna 

som återstod upp mellan oss. För att vi skulle styrka artiklarnas trovärdighet 

ytterligare förde vi hela tiden en diskussion mellan oss så att inga frågetecken skulle 

uppstå. Vi hade önskat mer tid att tillgå i denna processen liksom alla delar i arbetet 

för att säkerställa högre kvalité. För att tillsammans identifiera meningsbärande 

enheter och sammanställa dessa till subkategorier och huvudkategorier så valde vi 

att analysera artiklarna både individuellt och gemensamt för att stärka 

trovärdigheten i litteraturstudien (Kristensson, 2014).  I analysprocessen ansåg vi 

det viktigt att båda tillsammans analyserade materialet för att vi inte skulle missa 

någon viktig detalj eller för att vi skulle få med de meningsbärande enheter som 

svarade upp på vårt syfte. Samtidigt som vi analyserade materialet så kunde vi också 

föra en diskussion och påminna varandra om vikten av att undvika egna värderingar 

för att minska påverkan på resultatet. En styrka med analysprocessen var att vi läste 

och gick igenom våra artiklar flertal gånger för att säkerställa ytterligare att vi inte 

missat något som kunde vara en del av resultatet.  

Endast en artikel i studien var från Sverige, detta kan påverka studiens överförbarhet 

till den svenska vården då sjukvården i andra länder kan skilja sig från svensk. Att 

bara välja artiklar från Sverige var ingen möjlighet då detta begränsade utbudet 

artiklar för mycket och författarna valde då att inte exkludera artiklar från andra 

länder. Vi ansåg att artiklar från andra länder inte skulle påverka studiens 

överförbarhet i för hög grad, då studien handlade om vilka faktorer som motiverar 

och inte sjukvården i sig. I de artiklar som valdes ut var det en stor variation i ålder, 

bakgrund och olika stadier och grader på sjukdomstillstånd på deltagarna. Detta kan 

ses både som en styrka och en svaghet i studiens överförbarhet, variationen gör att 

resultatet är brett och kan överföras till ett stort antal personer. En svaghet kan vara 

att den breda variationen kan ha påverkat resultatet då vilka faktorer som påverkar 

en person som är sjuttio år kan skilja sig från en som är tjugo år. Detta kan bland 
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annat bero på vilken livserfarenhet de olika personerna innehar. Deltagarnas olika 

sjukdomstillstånd och grader av depression kan påverka studiens överförbarhet 

negativt. 

I denna studie har vi försäkrat oss om att alla valda artiklar har blivit godkända av 

en etisk kommitté genom att granska innehållet. Vi har också försökt undvika 

personliga tolkningar och värderingar som kan påverka resultatet. Under arbetets 

gång har diskussion kring förförståelse och föreställningar pågått, samtidigt har ett 

systematiskt och kritiskt arbetssätt har tillämpats då vi anser det vara en styrka i 

förhållandet till studiens etiska aspekter.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att stöd från till exempel personer utifrån, närstående, 

sjukvårdspersonal eller tränare kan upplevas både som en underlättande faktor, men 

även som en barriär för motivationen. Aktivitetens utformning har betydelse för ett 

fortsatt utövande av fysisk aktivitet och författarna har även sett att den inre 

motivationen är en betydande del i att motiveras till fysisk aktivitet. Miljön beskrivs 

av deltagarna som viktig och upplevelsen av en trygg och tillåtande miljö är 

övervägande positiv för motivationen till fysisk aktivitet. Resultatet som studien 

mynnar ut i kommer nedan diskuteras mer ingående av författarna till uppsatsen. 

Vårt syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen för fysisk 

aktivitet vid depression/depressiva symtom. En av de viktigaste uppgifterna som en 

sjuksköterska har är att utbilda patienter i egenvård. Sjuksköterskans 

hälsovägledning bör fokusera på att öka patientens motivation till att utföra 

egenvård, till exempel öka sin fysiska aktivitet, för att stärka patientens hälsa 

(Edberg & Wijk, 2014). Vilka faktorer som påverkar motivationen när en patient 

lider av depression eller depressiva symtom är därmed av vikt för sjuksköterskan att 

veta om för att enklare kunna ge stöd och råd till patienten. 

Enligt Orem (2001) är förmågan till egenvård inte en självlärd kunskap utan något 

vi tar efter av vår omgivning och enligt teorin har inte alla människor samma 

förutsättningar till egenvård. Utifrån sina kunskaper och förmågor kan människor 

helt eller delvis behöva bli assisterade vid utförandet. Resultatet i vår studie visar att 
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de flesta ville ha assistans för att kunna utföra den fysiska aktiviteten. En 

livsstilsförändring lyckas oftast om förändringen finns förankrad hos personen som 

ska genomföra den, men tidigare forskning har visat att människor blir mer 

motiverade till förändring om någon annan uppmuntrar och stöder patientens 

initiativ, till exempel vårdpersonal eller vänner/familj (Arborelius, 2018). Detta 

stämmer överens med vårt resultat, där vissa upplevde att stöd från familj/vänner 

var underlättande, medan vissa hellre vill ha stöttning från vårdpersonal. 

Gemensamt för dessa grupper i vårt resultat var att de ville ha ett socialt stöd av 

något slag och Faskunger (2018) skriver att ett socialt stöd kan underlätta en 

beteendeförändring. Patienterna i vår studie ville till att börja med ha en fysisk 

kontakt med personalen, men sedan kunde uppföljningen ske över telefon. Dessa 

samtal var inte bara en påminnelse om att utföra den fysiska aktiviteten, utan också 

ett sätt att bibehålla kontakten och stödet från vårdpersonalen. Normalt vill vuxna 

människor ta hand om sig själva och medvetet stärka sin hälsa och välbefinnande, 

men handlingen måste vara frivillig och inte påtvingad och en människa har också 

valet att låta bli (Orem, 2001). Vårt resultat visade att patienterna upplevde att 

vårdpersonalen var stöttande och patienterna kände sig delaktiga i vården, då 

personalen ställde frågor kring tidigare erfarenheter och nuvarande mål/syfte med 

den fysiska aktiviteten. Om en patient känner sig delaktig i sin vård finns större 

möjligheter att utföra en effektiv vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta bekräftas 

i vårt resultat då vissa kände att de hade stöd från personalen, men även fick 

möjlighet att påverka sin fysiska aktivitet. 

Egenvård utförs som ett inlärt beteende eller som en medveten handling enligt 

Orems (2001) två olika inriktningar inom teorin. Ett inlärt beteende kan underlättas 

genom att något är roligt eller uppskattat och vårt resultat visade att den fysiska 

aktiviteten ska vara rolig eller njutbar. Detta visade sig också ha stor betydelse för 

om deltagarna utförde aktiviteten eller ej. Om deltagarna fick en känsla av framgång 

eller en känsla av att kunna så stärktes motivationen till att utföra aktiviteten mer 

frekvent. Detta fynd stöder vad tidigare forskning också kommit fram till (Booth et 

al.,2019; Bethancourt, Rosenberg, Beatty, & Arterburn, 2014). 

Enligt Dahlberg & Segesten (2010) är det viktigt att ha ett vårdvetenskapligt 

livsvärldsperspektiv, där patientens situation och perspektiv betonas genom att 
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sjuksköterskan är öppen och följsam. Detta kan sjuksköterskan få användning av i 

sin datainsamling med patienten exempelvis genom att ta reda på om hen deltar i 

några aktiviteter just för tillfället, vad hen tycker om att göra både nu och innan 

sjukdomen, hur mycket tid hen har till sin fysiska aktivitet och vad hen har för 

resurser hemma som skulle kunna underlätta vid genomförandet. 

I vårt resultat framkom också svårigheter att motivera patienter till att utföra fysisk 

aktivitet om de upplevde att den var tråkig. Risken finns att dessa personer inte 

fortsatte med fysisk aktivitet efter att studien var avslutad. Detta kunde eventuellt ha 

motverkats om dessa personer fick välja aktivitet som de tyckte var roligt. I en 

studie av Busch et al., (2016) fann forskarna att de aktiviteter som deltagarna med 

depression eller depressiva symtom tyckte var mest njutningsbara var promenader, 

styrketräning, yoga och dans.  

Precis som i Orems (2001) teori att initiativet till egenvård ska komma från 

patienten själv och ha ett syfte, fann vi i vårt resultat att det var viktigt att ha ett mål 

eller ett syfte med den fysiska aktiviteten för att underlätta utövandet. Detta mål 

eller syfte skulle kunna vara att alltid ha roligt när personen utför den fysiska 

aktiviteten, vilket då skapar en god cirkel och leder till mer frekvent utövande. 

WHO (2018) rekommenderar fysisk aktivitet 150 minuter i veckan utspritt på flera 

dagar i minst måttlig intensitet. Dessa minuter kan till exempel delas upp på att 

utföra en fysisk aktivitet 30 minuter, fem dagar i veckan. 

En inre motivation visade sig vara betydelsefull hos de flesta i övervägande del av 

materialet som använts. En inre motivation betyder att motivationen kommer 

inifrån, du är fysiskt aktiv för att du vill och inte för att du måste. När en individ 

lider av depressiva symtom kan det finnas hinder för att nå den inre motivationen 

och hen kan behöva stöd i form av yttre motivation. Det framkommer i vårt resultat 

att patienterna befinner sig i olika förändringsstadier och därmed olika stadier av 

motivation. Det framkom att de som saknar den inre motivationen är också de som 

behöver hjälp utifrån att nå den, de individer som saknade inre motivation var också 

ofta mer deprimerade eller uppvisade depressiva symptom, vilket tidigare forskning 

stödjer (Dacey, Baltzell, & Zaichkowsky, 2008). Som blivande sjuksköterskor är en 

av våra kompetenser att kunna ge råd kring livsstil samt att förebygga ohälsa och ge 

råd om egenvård (Edberg & Wijk, 2014). Att använda sig av motiverande samtal 
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(MI) i mötet med patienten är en teknik som kan fungera för att stärka den inre 

motivationen men det är också viktigt inte utnyttja sin maktposition då det kan 

kränka den deprimerade patienten (Österlund Efraimsson & Klang Söderkvist, 

2018). Enligt Socialstyrelsen (2019) är syftet med det motiverande samtalet att 

främja motivationen hos patienten så att det på sikt kan leda till beteendeförändring. 

Motiverande samtal kan användas då patienten är i behov av en förändring i sitt 

beteende, sjuksköterskan som nyttjar MI-metoden kan hjälpa patienten att finna sin 

inre motivation till förändringen. I detta fall är det den inre motivation vi vill stärka 

för att patienten ska vilja vara fysiskt aktiv för ett bättre mående (Österlund 

Efraimsson & Klang Söderkvist, 2018). Å andra sidan finns det hinder med 

motiverande samtal då en patient som lider av depression eller depressiva symptom 

ofta redan är nedstämd och därmed har nedsatt förmåga att förstå och ta emot 

information och känner meningslöshet inför det mesta (Allgulander, 2019). Hälso – 

och sjukvården använder sig av motiverande samtal i olika syften och det är högst 

relevant att ha kunskap om denna metod. I Dorothea Orems (2001) teori om 

egenvård framkommer fem riktlinjer att använda som verktyg för egenvård ska 

kunna ske, två av dem är: att vägleda patienten & att stötta patienten psykiskt och 

fysiskt vilket vi gör när vi använder motiverande samtal för att motivera till 

egenvård.  

 

En av Orems (2001) riktlinjer kring egenvård är att skapa en utvecklande och 

tillåtande miljö. I vårt resultat såg vi att miljön var en faktor som påverkade 

motivationen på många plan. I den fysiska aktivitetens utformning och i mötet med 

behandlare eller närstående är en trygg miljö att föredra. Även Rouse, Ntoumanis, 

Duda, Jolly & Williams (2011) belyser vikten av en autonomistödjande miljö och 

dess effekter på motivationen när det gäller främst fysisk aktivitet. Detta stödjer det 

vi kommit fram till i vår litteraturstudie där det framgick att miljön har en betydande 

roll för träningsupplevelser, frekvensen samt motivationen. En mer 

autonomistödjande miljö kan således leda till positiva effekter på den inre 

motivationen (Rouse et al, 2011). Som sjuksköterska i mötet med patienten är det 

bra att ha kunskap om hur miljön påverkar de vi möter och vikten av att skapa en 

trygg, stödjande och tillåtande miljö är uppenbarligen stor. Då personer med 

depression som tidigare nämnts kan ha en nedsatt förmåga att förstå och ta emot 
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information kan miljön öka chanserna för ett bättre utgångsläge för ökad motivation 

till träning och egenvård (Allgulander, 2019). 

9 Kliniska implikationer 

Att kunna förstå vad som motiverar en patient till att utföra fysisk aktivitet har 

betydelse för sjuksköterskan för att enklare kunna motivera patienten till att utföra 

egenvård. Sjuksköterskan har kompetens att ge livsstilsråd och även förskriva 

Fysisk aktivitet på recept (FaR). Kunskapen om vilka faktorer som underlättar 

motivationen, men även vilka som utgör en barriär kan hjälpa sjuksköterskan att 

stötta och motivera dessa patienter på ett bra sätt. Genom uppföljning och stöttning 

till en mer aktiv livsstil kan sjuksköterskan få patienter mer motiverade till fysisk 

aktivitet.  

9.1 Förslag på framtida forskning 

Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet kan lindra lätt till måttliga 

depressioner samt i en del fall förhindra uppkomsten eller svårighetsgraden för 

depressiva symtom. Denna tidigare forskning i kombination med att var femte 

person lider av depression och att det var svårt att finna artiklar som svarade upp till 

vårt syfte är enligt oss en stor motivator till att mer forskning kring ämnet hade varit 

en fördel för vården. En djupare kunskap om ämnet underlättar också för 

sjuksköterskan i att ge råd och stöttning kring fysisk aktivitet till deprimerade 

patienter. 

10 Slutsats 

Studiens resultat visar på olika faktorer som påverkar motivationen till fysisk 

aktivitet vid depression och depressiva symtom. Vi ville undersöka hur vi i 

kommande yrkesroll kan stötta dessa individer i motivation till fysisk aktivitet. 

Resultatet visar både på barriärer och underlättande faktorer som främjar 

motivationen. Vi blev förvånade över att den inre motivationen var så betydande 

och framlyft av många deltagare i nästan samtliga studier i vårt resultat. Detta ger 
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oss mer nyfikenhet på att i framtiden utforska mer hur vi kan stärka den inre 

motivationen i ett tidigt skede i vården för att på sikt också stärka både psykisk och 

fysisk hälsa hos patienter vi möter. Det är därför viktigt att som sjuksköterska tänka 

på den inre motivationens betydelse och drivkraft när vi ska ge livsstilsråd till 

patienter och ha med oss kunskapen om att alla människor befinner sig på olika plan 

i sin motivationsprocess och kan därför behöva olika typer av stöd.  
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Nr Författare 

År  

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Busch, A,. 

Ciccolo, J,. 

Puspitasari, A,. 

Nozarat,S,. 

Whitworth, J,. 

Stults-

Kolehmainen, 

M,.  

(2016). USA. 

Mental health 

and physical 

activity:  

Preferences for 

exercise as a 

treatment for 

depression. 

Författarna till studien upplever 

att det finns ett tomrum kring 

forskningen av 

träningsprogram specifikt 

utformat för individer med 

depression. Syftet med studien 

är att ta itu med detta tomrum 

genom att bedöma följande 

bland ett urval av för 

deprimerade individer: 1) 

graden av vilja att delta i ett 

träningsprogram som är inriktat 

på humör, 2) 

preferenser för innehåll och 

struktur i en övning för 

depressionsbehandling, 3) 

uppfattade hinder för ökad 

träning, och 4) könsskillnader i 

dessa variabler. 

 

En Kvantitativ Studie. 

Totalt 102 individer med 

depression genomförde en 

online-undersökning om 

träning som 

depressionsbehandling, vilka 

underlättande och hindrande 

faktorer ökad fysisk aktivitet. 

Båda könen visade ett stort 

intresse för ett 

träningsprogram som 

behandling mot depression. 

Deltagarna fick utöva 

fysisk aktivitet, styrketräning, 

promenader osv, varierande 

intensitet, 

rekommenderat att genomföra 

ett par gånger i veckan. Här 

var det dock en 

betydande variation inom och 

mellan könen. Brist på 

motivation, humör och 

trötthet, rapporterades som 

barriärer för att utöva 

fysisk aktivitet, av båda 

könen.  

 

Hög 
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2 Danielsson, L., 

Kihlbom, B., & 

Rosberg, S. 

(2016). Sverige. 

 

Physical 

therapy: 

“Crawling out 

of the Cocoon”: 

PatientS 

Experiences of 

a Physical 

Therapy 

Exercise 

Intervention in 

the Treatment 

of Major 

Depression 

Syftet med studien var att 

undersöka hur personer med 

svår depression upplevde en 

träningsintervention ledd av en 

sjukgymnast.  

En induktiv studie. Kvalitativ 

innehållsanalys. 13 patienter 

som deltagit i en 

träningsgrupp ledd av en 

sjukgymnast deltog i 

semistrukturerade intervjuer.  

4 huvudteman upptäcktes. 

Deltagarna upplevde att 

interventionen var hårt arbete, 

men upplevde även en känsla 

av meningsfullhet.  

Hög 

3 Farholm, A., 

Sorensen, M., 

Halvari, H. 

(2017). Norge. 

Scand J Caring 

Sci: 

Motivational 

Factors 

associated with 

physical activity 

and quality of 

life in people 

with severe 

mental illness.  

Syftet med studien var att 

undersöka faktorer förknippade 

med motivation för fysisk 

aktivitet samt förhållandet 

mellan motivation, fysisk 

aktivitet och hälsorelaterad 

livskvalitet hos individer med 

svår psykisk ohälsa som för 

närvarande var fysiskt aktiva. 

En Kvantitativ studie. 

En tvärsnittsdesign användes, 

88 deltagare rekryterades 

från ett folkhälsonätverk 

vilken främjar fysisk aktivitet 

för personer med svår 

psykisk ohälsa. De besvarade 

ett frågeformulär bestående 

av skalor som mäter 

psykologiskt behov av stöd. 

Psykisk tillfredsställelse var 

positivt förknippad med 

autonom motivation och 

mental hälsorelaterad 

livskvalitet och negativt 

associerad med kontrollerad 

motivation och amotivation. 

Fysisk aktivitet var positivt 

förknippad med autonom 

motivation och fysisk 

hälsorelaterad livskvalitet och 

Hög 
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negativt associerad med 

amotivation. 

4 Pickett, K., 

Kendrick, T., 

Yardley, L. 

(2017). UK 

Mental health 

and physical 

activity: “A 

forward 

movement into 

life” A 

qualitative study 

of how, why 

and when 

physical activity 

may benefit 

depression. 

Denna teoristudie syftar till att 

belysa förändringsprocessen 

genom att utforska fysiska 

aktivitetsupplevelser bland 

individer med självrapporterad 

och diagnostiserad depression 

eller nedstämdhet som kände 

att det hade hjälpt eller inte 

hjälpt deras humör. 

 

Kvalitativt grundad 

teoristudite. Metodisk metod 

och epistemologiskt 

perspektiv. En 

grundläggande teoristudie 

som genomfördes ur ett 

interpretivistiskt, 

konstruktionistiskt 

epistemologiskt perspektiv. I 

analysen ville forskarna 

försöka förstå deltagarnas 

subjektiva upplevelse. 

Deltagarna kände att fysisk 

aktivitet hjälpte sin depression, 

det gav ett engagemang för 

livet och nutiden. Resultatet 

visar att aktiviteten behöver 

vara trevlig och rolig för ett 

frekvent utövande ska ske. För 

vissa deltagare ledde de 

positiva upplevelserna av 

fysisk aktivitet till att 

deltagarna var mer aktiva då 

de visste att det skulle få dem 

att må bra och det sin tur ge 

dem mer självsäkerhet i det. 

Resultatet representerar en 

övergång från yttre till 

inneboende motivationer, 

vilket hjälpte dem att 

övervinna hinder för att vara 

aktiva, och vissa började 

använda fysisk aktivitet för att 

Hög 
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själv hantera symtom, att gå 

från ett måste till att vilja. 

 

5 Scarapicchia, T., 

Sabistion, C,. 

O´Loughlin, E,. 

Brunet, J,. 

Chaiton, M,. 

O´Loughlin, J.    

(2014). 

Nederländerna 

Elsevier 

science: 

Physical activity 

motivation 

mediates the 

association 

between 

depression 

symptoms and 

moderate-to-

vigorous 

physical 

activity.  

Syftet var att testa om 

motiverande föreskrifter (dvs. 

amotivation, extern, 

introjekterad, identifierad och 

inre) förmedlar sambandet 

mellan depressionssymtom och 

måttlig till kraftig fysisk 

aktivitet (MVPA) hos unga 

vuxna. 

Longitudinell studie. Totalt 

319 deltagare, 54% kvinnor, 

unga vuxna 20 år 

>.Deltagarna hade depressiva 

symptom och de fick bära 

stegräknare för att mäta deras 

MVPA. (hur fysiskt aktiva). 

Mäter Sambandet mellan 

fysisk aktivitet och 

depression under 4 år.  

 

Resultatet visar att depressiva 

symptom var positivt 

associerade med yttre hjälp, 

och negativt associerade med 

den inre motivationen. Inre 

motivation var positivt 

associerad med MVPA 

(moderate to go vigorous 

physical activity / måttlig till 

kraftfull fysisk aktivitet). 

Resultatet visar att individer 

som har mindre 

introjected(inre) motivation 

och som ofta upplever 

depressiva symptom gjorde de 

mindre engagerade i måttlig 

till kraftfull fysisk aktivitet. 

Resultaten visar att depressiva 

symptom påverkar inre 

motivationen negativt och 

Hög 
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därmed minskar chansen att 

utöva fysisk aktivitet. 

Resultatet visar sambandet 

mellan introjekterad 

motivation och depressiva 

symtom, introjekterad 

motivation 

betyder att motivationen 

kommer inifrån, är den inre 

motivationen där så ökar 

chanserna för att fysisk 

aktivitet ska blir av, som i sin 

tur leder till 

minskade depressiva symtom.  

6 Searle, A., 

Haase, A M., 

Chalder, M., 

Fox, K R., 

Taylor, A H., 

Lewis G. & 

Turner, K M. 

(2013). UK(?) 

Journal of 

Health 

Psychology: 

Participants’ 

experiences of 

facilitated 

physical activity 

for the 

management of 

Syftet var att utforska 

deltagarnas acceptans och 

engagemang i  fysisk aktivitet, 

men även att utforska 

deltagarnas tankar och 

upplevelser kring 

interventionen.  

Grounded theory. 12 

personer deltog i 

semistrukturerade intervjuer.  

I resultatet fann man 4 teman, 

deltagarnas engagemang i 

fysisk aktivitet förstärktes i en 

miljö som störkte deras 

autonomi.  

Hög 
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depression in 

primary care 

7 Vancampfort, 

D., Moens, H., 

Madou, T., De 

Backer, T., 

Vallons, V., 

Bruyninx, P., … 

Probst, M. 

(2016). UK(?) 

Psychiatry 

Research: 

Autonomous 

motivation is 

associated with 

the maintenance 

stage of 

behaviour 

change in 

people with 

affective 

disorders.  

Syftet var att utvärdera 

sambanden mellan 

förändringstadier och de motiv 

som människor med affektiva 

störningar uppger till att vara 

fysiskt aktiva. 

A cross-sectional multi-

centre design. 165 patienter 

deltog i studien och 

besvarade olika enkäter.  

Resultatet visade att personer 

med affektiv störning 

uppvisade mer kontrollerade 

former av motivation och 

mindre autonom motivation i 

tdidiga förändringsstadium.  

Medel 

8 Vancampfort, 

D., Stubbs, B., 

Venigalla, K S. 

& Probst, M. 

(2015). 

Nederländerna 

Preventative 

Medicine: 

Adopting and 

maintaining 

physical activity 

behaviours in 

people with 

severe mental 

illness: The 

4 syften fanns med studien: 1) 

om motivationen för fysisk 

aktivitet skiljer sig mellan 

diagnostiska undergrupper; 2) 

undersöka om skillnader finns 

mellan kön, utbildningsstatus 

och inställning; 3) att utvärdera 

skillnader i motivation till 

fysisk aktivitet i 

A multi-centre cross-

sectional study. 294 patienter 

med depression, bipolär 

sjukdom eller schizofreni 

deltog i studien och svarade 

på olika enkäter gällande 

fysisk aktivitet, motivation 

osv.  

Resultatet visade att personer 

med affektiva störningar hade 

högre nivåer av introjected 

motivation än personer med 

schizofreni. Resultatet visade 

också på signifikant högre 

nivåer av amotivation och 

yttre motivation och lägre 

Hög 

https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/medicine-and-dentistry/cross-sectional-study
https://www-sciencedirect-com.proxy.lnu.se/topics/medicine-and-dentistry/cross-sectional-study
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importance of 

autonomous 

motivation 

förändringsstadierna; 4) 

undersöka om dagens fysiska 

aktivitetsnivåer är relaterade till 

olika motivationstyper.  

nivåer av inre motivation i de 

tidiga förändringsstadierna.  
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Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

 Poängsättning 0 1 2 

3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

depression/depressiva symtom Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
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Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 

 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

 

 Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

depression/depressiva symtom Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Total poäng (max 47 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad 
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Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 
 

 

 

Total poäng (max 48 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 


