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Abstrakt 
Bakgrund: Depression utgör tillsammans med ångestsyndrom 90 procent av 

sjukskrivningarna i Sverige i de fall där psykisk ohälsa är bakomliggande orsak. De två 

vanligaste fysioterapeutiska behandlingsformerna vid depression är fysisk aktivitet och basal 

kroppskännedom. Syfte: Syftet var att utifrån kvalitativa studier sammanställa hur personer 

med depression upplever fysisk aktivitet och träning respektive basal kroppskännedom. 

Material och metod: Sökningarna gjordes i Web of Science, Scopus, Cinahl, PubMed, 

PsycINFO och PsycARTICLES genom avancerade sökningar samt fritextsökningar. Fem 

studier inkluderades, fyra studier för fysisk aktivitet och träning och en studie för basal 

kroppskännedom. Resultat: Behandlingsmetoderna bidrog till mestadels positiva upplevelser 

hos deltagarna vilket skapade förkroppsligad erfarenhet och ökad kroppsmedvetenhet. Detta 

ledde till ökad energi och ökat deltagande i livet i stort. Deltagarna beskrev känslan av att 

behöva bryta sig igenom ett motstånd och att det krävdes ett engagemang för att kunna 

överkomma de barriärer som diagnosen innebär. Stödet utifrån belystes och fysioterapeuten 

ansågs inneha en viktig roll som professionellt stöd. Konklusion: Fysioterapeuter bör ha ett 

professionellt bemötande, bygga en förtroendeingivande terapeutisk relation, inneha ett 

personcentrerat vårdperspektiv och individanpassa behandlingen. Genom detta utvecklas 

förkroppsligad erfarenhet vilket ökar kroppsmedvetenhet och leder till strategier som 

förbättrar livssituationen för personer med depression. Materialet till denna litteraturstudie var 

begränsat och visar på att det behövs mer forskning inom områdena. 
 

Nyckelord: basal kroppskännedom, egentlig depression, fysisk aktivitet, kvalitativ studie, 

litteraturstudie, träning, upplevelse 
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Bakgrund 
Mer än 300 miljoner människor runt om i världen lider av depression (1). Depression är 

därför en stor bidragande faktor till den sjukdomsbördan som finns i världen och dessutom en 

av de största orsakerna till funktionshinder. Insjuknande i depression beror på komplexa 

samband mellan sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Depression kan vid långvarig 

och medelsvår eller svår intensitet medföra ett allvarligt hälsotillstånd och leda till ett stort 

lidande hos den drabbade personen. Sjukdomen kan även orsaka sekundära komplikationer 

såsom kardiovaskulär sjukdom och i värsta fall leda till självmord (1). I Sverige riskerar 36 

procent av kvinnorna och 23 procent av männen att insjukna i depression (2) och många som 

drabbas är i arbetsför ålder (3). Depression- och ångestsyndrom utgör 90 procent av 

sjukskrivningarna i de fall där psykisk ohälsa är bakomliggande orsak (3). Enligt 

diagnossystemet ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health 

problems) definieras egentlig depression genom en symtombild som utgörs av nedstämdhet, 

nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje av att göra aktiviteter som tidigare gett 

tillfredsställelse (4). Tillståndet ska ha varat i minst två veckor. Symtom som också kan 

förekomma är förlust av självtillit, skam och skuldkänslor, tankar på döden eller suicid, 

svårigheter att tänka eller obeslutsamhet, vankelmod, sömnsvårigheter och aptitförändring. 

Personen ska inte tidigare ha haft maniska symtom. Huruvida depressionen är lindrig, 

medelsvår eller svår beror på hur många av symtomen som är aktuella (4). Vi kommer i 

fortsättningen av denna litteraturstudie använda oss av benämningen “depression” och menar 

då “egentlig depression”.  

 

Behandlingsinsatser styrs av hur svår depressionen är (4). Vuxna med depression behandlas i 

huvudsak med antidepressiva läkemedel i kombination med olika former av psykoterapi 

såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT). Elektrokonvulsiv 

behandling (ECT) och litiumbehandling används som tillägg vid svårare tillstånd. De nämnda 

behandlingarna är högt prioriterade enligt Socialstyrelsens rekommendationsskala (prioritet 

1–3) vilket innebär att de bör användas (4). De två vanligaste fysioterapeutiska 

behandlingsmetoderna vid depression är fysisk aktivitet och basal kroppskännedom (5) men 

prioriteten gällande dessa utifrån Socialstyrelsens rekommendationsskala är lägre (prioritet 6–

7) vilket innebär att de kan användas (4).  
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Enligt World Confederation of Physical Therapy är fysioterapeuters centrala roll att utveckla, 

underhålla och återställa maximal rörelse- och funktionsförmåga hos individen (6). Detta har 

stor betydelse för individens hälsa och livskvalité och fysioterapeuter tittar på detta i flera 

perspektiv; det fysiska, psykologiska, emotionella samt sociala (6). Enligt fackförbundet 

Fysioterapeuterna kan fysioterapeuter hjälpa personer som är drabbade av mental ohälsa 

genom att titta på individuella faktorer som kroppsuppfattning, hållnings-, andnings- och 

rörelsemönster (7). Fysioterapeuter kan ge individen möjlighet att få en förståelse för 

samspelet mellan kropp, emotioner och kognition. Målet med en fysioterapeutisk behandling 

är att öka individens tillit till sin kropp och öka förmågan att på egen hand reglera samspelet 

mellan kropp och själ (7). Mattsson uttrycker hur den fysioterapeutiska metoden skiljer sig 

från andra terapeutiska interventioner (8):  

  
Sjukgymnasten är mindre beroende av om patienten kan eller vill uttrycka sig verbalt. Via 

kroppen upprättas alltid en form av samtal. Ett terapeutiskt arbete kan vara mycket verksamt 

under stor tystnad. (…) De kroppsliga upplevelser som aktiveras i sjukgymnastiken förmedlar 

en autentisk “här och nu” upplevelse som inte behöver verbaliseras eller tolkas. 

Sjukgymnastiken tar kroppen och rörelsen som utgångspunkt, och skapar rörelseupplevelser. 

Rörelsen “berör och stör” samtidigt som den utvecklar funktion och mening. (8, s. 92) 
  

Mattsson menar vidare att fysioterapeutens roll är att fokusera på de spår som ligger dolda i 

muskulatur, hållningsmönster och andning eftersom kropp, känsla, tanke och handling är 

inbäddade i varandra, i den levande existensen (8). För att försöka förstå betydelsen av 

mänsklig rörelse på ett filosofiskt plan kan begreppet “den levda kroppen” enligt filosofen 

Merleau-Ponty användas (9). Bullington har i sin översättning och tolkning definierat franska 

filosofen Merleau-Pontys karaktärisering av människan såsom en kropp-själ-värld enhet, att 

människan genom kroppen får en levd relation till omvärlden som skapar mänsklig erfarenhet 

(9). Eftersom människan alltid är både kropp och själ kan det förstås som ett kontinuum av 

beteenden som är kroppsliga, perceptuella icke-reflektiva samt kognitiva, språkliga och 

kulturella (9). Mattsson refererar också till Merleau-Pontys begreppsvärld och menar att 

kroppen är vår icke förhandlingsbara existens, att allt vi upplever sker utifrån vårt kroppsliga 

jag, för utan kropp existerar ingen (10).  

 

Danielsson et al. har i en kvalitativ studie undersökt hur personer med depression upplever sin 

relation till kroppen (11). Några beskrivningar som framkom under intervjuerna var att 
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kroppen upplevdes som främmande, paralyserad och betyngd av extrem trötthet. Huvudtemat 

i analysen var att ständigt behöva kämpa emot känslan av att tyna bort vilket en deltagare 

uttryckte så här (11):    

 
I finally realised that this is not me, there is nothing left of me. It’s like I’ve been reduced. If 

we draw my outlines, the inner person is embedded deep within. I’m kind of not there. I’ve just 

shrunk. It feels like I’ve disappeared. And there is just a shell that looks a bit like me, well a 

bit more miserable but everybody else still thinks that this is me. But the person I knew myself 

to be, she is gone. Just went away. (11, s. 505)  

 

Fysisk aktivitet är ett samlingsnamn för all form av kroppsrörelse och är ett resultat av att 

skelettmuskulaturen kontraheras, vilket vidare leder till den ökade energiförbrukningen (12). 

Den fysiologiska definitionen av fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som ger ökad 

energiförbrukning och som sker utöver den vanliga förbrukningen vilken förekommer i vila 

(13). Enligt Världshälsoorganisationen är fysisk träning en underkategori till fysisk aktivitet 

som är planerad, strukturerad, återkommande och målbaserad, det vill säga har ett tydligt 

syfte att bibehålla eller förbättra fysisk kondition och/eller styrka (14). På så sätt skiljer sig 

fysisk träning från annan form av fysisk aktivitet (14). 

 

Två metaanalyser som jämförde fysisk träning vid depression med ingen behandling alls, 

visar på att träning är effektivt i att minska depressiva symtom, alltifrån måttlig, stor och till 

signifikant skillnad (15, 16). Träning visar sig också ha en likvärdig effekt vad gäller 

minskningen av depressiva symtom i jämförelse med andra mer etablerade 

behandlingsmetoder vid mild till medelsvår depression (15, 16). Vid svår depression kan 

träning tjäna på att finnas med som en alternativ behandling (15). En översiktsartikel från 

2014 visar att kombinationen av fysisk aktivitet och läkemedel är mycket effektiv (17). 

Effekter av fysisk träning visas genom att personer med depression upplever en högre 

livskvalitet, förbättrad kroppsuppfattning, bättre hanteringsstrategier vad gäller stress samt 

upplevd självständighet i dagliga aktiviteter (15). Knapen et al. bedömer att personer som är 

drabbade av depression kan ha symtom som utgör hinder vad gäller närvaro vid fysisk 

aktivitet som behandling (15). Till dessa symtom hör exempelvis fysiska hälsoproblem, 

generaliserad utmattning, lågt självförtroende, lågt egenvärde, rörelserädsla samt låg 

motivation. Av det drar författarna slutsatsen att motiverande strategier såsom transteoretiska 

modellen och motiverande samtal (MI) bör användas i behandlingen för att öka personens 
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motivation och tillgivenhet till behandlingen (15). En sammanställning gjord av Glowacki et 

al. visar på att de barriärer som finns hos deprimerade ofta är kopplade till känslor; 

nedstämdhet, trötthet, nedsatt energi samt brist på motivation, njutning och glädje (18). Den 

studien lyfter även fram sådant som underlättar deltagande i fysisk aktivitet; positivt humör, 

positiv stämning, glädje och distraktion (18). 

 

Basal kroppskännedom är en skandinavisk fysioterapeutisk metod skapad på 1970-talet av 

sjukgymnasten Gertrud Roxendal som till stor del tog inspiration av franska psykoanalytikern 

och rörelseläraren Jacques Dropsy (19). Metoden bygger på inspiration ur de österländska 

träningsformerna tai chi och zenmeditation och till de grundläggande principerna hör 

balanserad hållning, frihet och styrka i leder, muskler och andning, samt framför allt 

medveten närvaro (20). Kärnan i behandlingsformen är “kroppsjaget”, ett teoretiskt begrepp 

som Roxendal utvecklade från psykoanalysens grundare Freuds begrepp “the body ego” (19). 

Kroppsjaget innebär enligt Roxendal att det finns en kroppslig aspekt av kropp och själ som 

inte går att separera från varandra utan är och förblir en odelbar enhet som människan utgörs 

av (21). Syftet med basal kroppskännedom är att utforska och utveckla förmågan att vara, 

både i rörelse och i vila, i kontakt med sig själv och tillsammans med andra (20). Detta övas 

genom ett urval av rörelser som är anpassade efter människans anatomi och utgår från de 

olika positionerna; att sitta, stå, ligga och gå. Rörelserna utförs i ett mjukt och rytmiskt flöde 

för att väcka inre läkande resurser i kroppen som andning, blodcirkulation och 

hormonproduktion (20).  

 

I en svensk RCT-studie undersöktes effekten av fysisk träning respektive basal 

kroppskännedom med utfallsmåtten Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) 

samt kardiovaskulär funktion, samtidigt som deltagarna fortsatte med antidepressiva 

läkemedel (22). Träningsgruppen fick signifikant effekt på depressionens svårighetsgrad 

enligt den klinikeradministrerade skalan MADRS, en skala som är speciellt utvecklad för att 

vara känslig för förändring av depression. De deltagarna hade även signifikant effekt på 

kardiovaskulär funktion i jämförelse med kontrollgruppen som enbart fick rekommendation 

om att påbörja någon form av fysisk aktivitet. Den enda nämnvärda effekt för gruppen som 

hade basal kroppskännedom var att självskattningen enligt Montgomery Åsberg Depression 

Rating Scale (MADRS-S) var bättre än kontrollgruppen. Författarna påpekar att det finns 

svagheter med studien och de framhåller bristen på mätinstrument som kan återge eventuell 

effekt av basal kroppskännedom. En av anledningarna som kan ha påverkat resultatet är att 
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deltagarna som fick träning som behandling var mer motiverade (22), vilket kan 

sammankopplas med betydelsen som förväntningar har för behandlingsresultat (23). I och 

med detta drar Danielsson et al. slutsatsen att det krävs att personer är motiverade för den 

intervention de ska genomföra, samt att basal kroppskännedom kan vara lämpligt för dem 

som av olika anledningar inte kan utföra träning (22). Författarna framhäver att det är första 

gången en studie görs på basal kroppskännedom där deltagarna är diagnostiserade med 

depression (22). I en svensk RCT-studie gjord av Lundvik Gyllensten et al. undersöktes basal 

kroppskännedom hos deltagare med olika psykiatriska diagnoser (24). Interventionsgruppen 

fick basal kroppskännedom i kombination med vanlig behandling och kontrollgruppen fick 

endast vanlig behandling. Resultatet visade bland annat på signifikant bättre 

kroppsmedvetenhet, rörelsebeteende, postural kontroll, koordination och färre psykiatriska 

symtom hos interventionsgruppen. De behövde även signifikant mindre hjälp av psykiatrisk 

vård och socialtjänst. Författarna efterlyser mer forskning på basal kroppskännedom eftersom 

studien visar på potential för behandlingsmetoden (24). 

 

Vi vill i den här litteraturstudien fördjupa oss i kvalitativa studier för att få en uppfattning om 

vad personer med depression har för upplevelser av fysisk aktivitet och träning respektive 

basal kroppskännedom eftersom det är de två vanligaste fysioterapeutiska 

behandlingsmetoderna vid depression (5). Så vitt vi vet har ingen litteratursammanställning 

med samma syfte och frågeställningar gjorts. En sammanställning av det nuvarande 

kunskapsläget ger oss indikationer av vad fysisk aktivitet och träning respektive basal 

kroppskännedom kan ha för betydelse för individerna, vilket i sig kan ha klinisk relevans. 

 

Syfte 

Syftet var att utifrån kvalitativa studier sammanställa hur personer med depression upplever 

fysisk aktivitet och träning respektive basal kroppskännedom.  

  

Frågeställningar 
 

• Hur beskriver personer med depression sin upplevelse av fysisk aktivitet och träning? 

• Hur beskriver personer med depression sin upplevelse av basal kroppskännedom? 
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Material och metod 

Material  
Databaser: Web of Science, Scopus, Cinahl, PubMed, PsycINFO, PsycARTICLES. 

Sökningarna gjordes i denna ordningsföljd med syftet att börja i större, heltäckande databaser 

för att sedan fortsätta i mer specifika databaser för ämnesområdet. 

 

Sökord/ämnesord: “depressive disorder, major”, ”depressive disorder”, ”major depression”, 

exercise, ”physical activity”, ”resistance training”, ”endurance training”, ”physical 

exercise”, ”basic body awareness therapy”, ”qualitative studies”, ”qualitative research”, 

qualitative. 

 

Inklusionkriterier: Kvalitativa studier om personers upplevelser av fysisk aktivitet och/eller 

träning respektive basal kroppskännedom vid egentlig depression. Personerna kunde ha 

medicinering parallellt. Alla studier som svarade mot syftet oavsett kvalitet och oavsett 

kostnad. Ingen begränsning via årtal. 

 

Exklusionskriterier: Alla psykiatriska diagnoser utöver egentlig depression. Studier som inte 

var gjorda på vuxna personer. Systematiska reviews. Studier som inte var skrivna på 

engelska.  

 

Metod 

En systematisk genomgång av vetenskapliga studier kopplat till syftet med studien har gjorts. 

Insamlingsdata bestod av de inkluderade vetenskapliga studierna som svarade på 

frågeställningarna (25). Den valda litteraturen kvalitetsgranskades och analyserades, vilket 

resulterade i en beskrivande översikt av ett avgränsat område (26).  

 

Sökstrategi: För fysisk aktivitet och träning skedde sökningarna i de utvalda databaserna 

mellan 2019-10-02 och 2019-10-04. Sökningarna gjordes med hjälp av både fritextsökning 

och avancerad sökning eller genom kontrollerade ämnesord såsom “MesH-termer”, “Suggest 

Subject Terms” eller “Thesaurus” beroende på databas. Sökningarna resulterade i totalt 814 

träffar varav fyra studier inkluderades (se Tabell 1). För basal kroppskännedom skedde 

sökningarna i de utvalda databaserna mellan 2019-10-02 och 2019-10-03. Sökningarna 

gjordes enbart via fritext eftersom det inte fanns något kontrollerat ämnesord för basal 
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kroppskännedom. Sökningarna resulterade i totalt 135 träffar varav en artikel inkluderades (se 

Tabell 2).  

 

Tabell 1: Sökning av studier för fysisk aktivitet/träning 
 

DATABAS SÖKORD TRÄFFAR INKLUDERADE 

Web of Science 
2019-10-02  

Fritextsökning: 
(“Depressive disorder, major” OR “depressive 
disorder” OR “major depression”) AND 
(exercise OR “physical activity” OR “resistance 
training” OR “endurance training” OR “physical 
exercise”) AND (“qualitative studies” OR 
“qualitative research” OR qualitative) 

53 3 
 
Danielsson et al., 2016:  
"Crawling Out of the Cocoon": 
Patients' Experiences of a Physical 
Therapy Exercise Intervention in the 
Treatment of Major Depression 
 
Searle et al., 2011: 
Patients' views of physical activity as 
treatment for depression: a qualitative 
study. 
 
Faulkner et al., 2004: 
Exercise and Depression: Considering 
Variability and Contextuality.  

Web of Science 
2019-10-04 

Avancerad sökning genom sökhistorik*: 
(“Depressive disorder, major” OR “depressive 
disorder” OR “major depression”) AND 
(exercise OR “physical activity” OR “resistance 
training” OR “endurance training” OR “physical 
exercise”) AND (“qualitative studies” OR 
“qualitative research” OR qualitative) 

29 Dubbletter:  
Danielsson et al., 2016  
Faulkner et al., 2004  

Scopus 
2019-10-02  

Fritextsökning: 
(“Depressive disorder, major” OR “depressive 
disorder” OR “major depression”) AND 
(exercise OR “physical activity” OR “resistance 
training” OR “endurance training” OR “physical 
exercise”) AND (“qualitative studies” OR 
“qualitative research” OR qualitative) 

47 Dubbletter:  
Danielsson et al., 2016 
Searle et al., 2011 

Scopus 
2019-10-04 

Avancerad sökning genom sökhistorik*: 
"major depression” AND (exercise OR "physical 
activity" OR "resistance training" OR 
"endurance training" OR "physical exercise") 
AND ("qualitative studies" OR "qualitative 
research" OR qualitative) 

25 Dubblett:  
Danielsson et al., 2016 
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Cinahl  
2019-10-02  

Fritextsökning: 
(“Depressive disorder, major” OR “depressive 
disorder” OR “major depression”) AND 
(exercise OR “physical activity” OR “resistance 
training” OR “endurance training” OR “physical 
exercise”) AND (“qualitative studies” OR 
“qualitative research” OR qualitative)  

49 Dubbletter:  
Danielsson et al., 2016 
Searle et al., 2011 

Cinahl  
2019-10-03 
  

Suggest Subject Terms:  
(MH "Depression") OR "major depression" 
AND (MH "Qualitative Studies") AND (MH 
"Exercise") OR (MH "Resistance Training") OR 
(MH "Physical Activity") OR (MH "Endurance 
Training").  

34 
0 
 

PubMed  
2019-10-03 
   

Fritextsökning: 
(“Depressive disorder, major” OR “depressive 
disorder” OR “major depression”) AND 
(exercise OR “physical activity” OR “resistance 
training” OR “endurance training” OR “physical 
exercise”) AND (“qualitative studies” OR 
“qualitative research” OR qualitative) 

26 Dubbletter:  
Danielsson et al., 2016 
Searle et al., 2011 

PubMed 
2019-10-03  

MeSH-termer: 
(("Depressive Disorder, Major"[Mesh]) AND 
"Exercise"[Mesh]) AND "Qualitative 
Research"[Mesh]   

1 0 

PubMed 
2019-10-03  

MeSH-termer: 
("Depressive Disorder, Major"[Mesh]) AND 
"Exercise"[Mesh]  

193 0 

PsycINFO 
2019-10-03  

Fritextsökning: 
(“Depressive disorder, major” OR “depressive 
disorder” OR “major depression”) AND 
(exercise OR “physical activity” OR “resistance 
training” OR “endurance training” OR “physical 
exercise”) AND (“qualitative studies” OR 
“qualitative research” OR qualitative) 

67 1 
Pickett, Kendrick, Yardley, 2017: 
‘A forward movement into life’: A 
qualitative study of how, why and when 
physical activity may benefit 
depression. 
 
Dubblett: 
Faulkner et al., 2004  

PsycINFO 
2019-10-03  

Suggest Subject Terms: 
“Major depression” AND “Qualitative methods” 

117 0 

PsycARTICLES 
2019-10-03  

Fritextsökning: 
(“Depressive disorder, major” OR “depressive 
disorder” OR “major depression”) AND 
(exercise OR “physical activity” OR “resistance 
training” OR “endurance training” OR “physical 

1 0 
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exercise”) AND (“qualitative studies” OR 
“qualitative research” OR qualitative) 

PsycARTICLES 
2019-10-03  

Fritextsökning: 
(“Depressive disorder, major” OR “depressive 
disorder” OR “major depression”) AND 
(exercise OR “physical activity” OR “resistance 
training” OR “endurance training” OR “physical 
exercise”)  

112 0 

PsycARTICLES 
2019-10-03  

Thesaurus:  
“Major depression” AND “Physical activity” OR 
exercise 

60 0 

* Avancerad sökning genom sökhistorik: Alla sökorden läggs till var för sig i “Basic Search” och kombineras 
sedan ihop med “OR” och “AND” i “Advanced Search”. 
 

Tabell 2: Sökning av studier för basal kroppskännedom 
 

DATABAS SÖKORD TRÄFFAR INKLUDERADE 

Web of Science 
2019-10-02  

Fritextsökning: 
(“depressive disorder major” OR 
“major depression” OR “depression, major”) 
AND “basic body awareness therapy” 

3 1 
Danielsson & Rosberg, 2015: 
“Opening toward life: Experiences of 
basic body awareness therapy in 
persons with major depression” 

Web of Science 
2019-10-03  

Fritextsökning: 
“basic body awareness therapy” 

34 Dubblett:  
Danielsson & Rosberg, 2015 

Scopus 
2019-10-02  

Fritextsökning: 
“basic body awareness therapy” 

39 0 

Cinahl 
2019-10-02  

Fritextsökning: 
“basic body awareness therapy” 

28 Dubblett:  
Danielsson & Rosberg, 2015 

PubMed  
2019-10-02  

Fritextsökning: 
“basic body awareness therapy” 

25 Dubblett:  
Danielsson & Rosberg, 2015 

PsycINFO 
2019-10-02  

Fritextsökning: 
“basic body awareness therapy” 

6 Dubblett:  
Danielsson & Rosberg, 2015 

PsycARTICLES 
2019-10-02  

Fritextsökning: 
“basic body awareness therapy” 

0 0 

 

Urvalsprocess: I ett första skede granskades studierna utifrån titel och av de som såg relevanta 

ut lästes abstrakt. De studier som såg ut att svara på syftet granskades vidare i fulltext innan 

de inkluderades eller exkluderades. Fem studier inkluderades i studien varav fyra svarade på 

frågeställningen om fysisk aktivitet och träning och en svarade på frågeställningen om basal 
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kroppskännedom (se Tabell 1 och 2). Vi kontrollerade sökningarna genom att båda gjorde om 

varje sökning individuellt, detta för att garantera att ingen relevant studie hade missats. 

 

Kvalitetsgranskning: Kvalitetsgranskning av de kvalitativa vetenskapliga studierna skedde 

enligt “SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser” (27) (se Bilaga 1). Vi läste studierna, diskuterade dem, svarade på 

frågorna utifrån SBU:s mall och gav sedan studierna en totalbedömning. Denna procedur 

upprepades vid ytterligare två tillfällen för att kontrollera bedömningen. Allt sammanställdes i 

en tabell (se Tabell 3, Bilaga 2). För att bedöma den totala kvaliteten av varje studie, 

definierad som låg, medelhög eller hög, användes SBU:s handbok “Utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården” (28). I en sammanfattad text motiverades varje studies totalbedömning 

(se Resultat). 

 

Resultatanalys: I ett första skede lästes studierna individuellt flera gånger för att förstå 

innehållet och kontexten samt för att öka trovärdigheten innan en gemensam sammanställning 

av studiernas karaktär kunde göras (26). Detta resulterade i två översiktliga tabeller (se Tabell 

4 och 5). Fortsättningsvis fokuserade vi på resultatet i de inkluderade studierna för att 

identifiera övergripande områden. Relevant innehåll analyserades individuellt utifrån likheter 

och/eller skillnader (26) och därefter tillsammans. Vid olika åsikter diskuterades detta tills ett 

gemensamt beslut kunde tas. Från början användes lämpliga underrubriker för att kategorisera 

resultatet (26) och få en överblick över resultatets olika delar. När resultatet var färdigställt 

valde vi att ta bort underrubrikerna för att öka läsvänligheten. Ett till två citat från varje 

originalstudie har inkluderats för att öka trovärdigheten. Gällande frågeställningen om basal 

kroppskännedom kunde vi inte utgå från likheter och/eller skillnader eftersom enbart en studie 

svarade mot syftet. 

  



 11 

Resultat 
Sökningarna i de olika databaserna resulterade i att fem studier mötte inklusionskriterierna, 

fyra studier för fysisk aktivitet och träning samt en studie för basal kroppskännedom.  

 

Gällande motivering av kvalitet bedömdes Danielsson et al. (29) ha hög kvalitet för att 

studien hade en klart beskriven kontext, utförligt beskriven metod och data, diskussion om 

tolkningarnas trovärdighet, kontextualisering av resultat i tidigare forskning samt relevanta 

kliniska implikationer. Studien av Danielsson et al. (30) höll samma nivå som föregående 

studie och klassades därför nå hög kvalitet. Faulkner et al. (31) fick bedömningen låg kvalitet 

på grund av otydligheter i metoden vad gäller urval, datainsamling och analysmetod. Det 

fanns även brister vad gällde metodisk medvetenhet, dataredovisning, förankring av 

tolkningar i data samt tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet. Studien av Pickett et al. 

(32) bedömdes ha medelhög kvalitet för att den påvisade brister gällande metodisk 

medvetenhet och hade otydligheter i analysen. Till sist bedömdes Searle et al. (33) ha 

medelhög kvalitet eftersom det fanns otydligheter gällande teoretisk grund och metodisk 

medvetenhet.  

 

En översiktlig sammanställning av studierna presenterades i två tabeller (se Tabell 4 och 5). 

Utöver tabellerna sammanställdes de inkluderade studiernas resultat i text genom ett 

helikopterperspektiv (26) utifrån frågeställningen som berörde fysisk aktivitet och träning. 

Gällande frågeställningen om basal kroppskännedom sammanställdes resultatet från den enda 

inkluderade studien. 
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Tabell 4: Resultatsammanställning av fysisk aktivitet/träning 

 
Författare 

& år 
Deltagare Syfte & teoretisk 

grund 
Intervention  Datainsamling & 

analysmetod 
Resultat Konklusion 

Danielsson 
et al. 
 
2016  

13 svenska 
personer 
diagnostiserade 
med egentlig 
depression 
enligt 
Diagnostical 
and Statistical 
Manual of 
Mental 
Disorder. 

Författarna ville 
utforska en 
fysioterapeutisk 
träningsintervention 
upplevd av 
personer med 
egentlig depression. 
 
Fenomenologisk 
teori.  

Personerna hade 
deltagit i en 
RCT-studie där 
de fick guidad 
fysioterapeutisk 
aerob träning två 
gånger i veckan 
under tio veckor, 
först två 
individuella 
sessioner, 
resterande 
sessioner i små 
grupper (max 8 
personer). 
Träningen låg på 
en intensitet 
mellan 13-17 på 
Borgskalan. 
Samtidig 
medicinering 
med 
antidepressiva 
läkemedel. 

Semistrukturerade 
intervjuer vid ett 
tillfälle efter 
interventionen.  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys enligt 
Graneheim och 
Lundman. Induktiv 
ansats. 

Fyra 
kategorier: 
“Struggling 
Towards Your 
Healthy Self” 
 
“Challenging 
the 
Resistance” 
 
“Feeling More 
Alive but Not 
Euphoric” 
 
“Needing 
Someone to Be 
There for You” 

Träningen 
upplevdes kunna 
hjälpa deltagarna 
med att komma ut 
ur den depressiva 
stagnationen, 
förbättrade deras 
uppfattning om sin 
fysiska förmåga 
och skapade mer 
aktivitet i andra 
delar av deras liv. 
Författarna 
framhäver det 
fysioterapeutiska 
stödet som 
väsentligt för en 
lyckad 
behandling. 

Faulkner et 
al. 
 
2004 

6 engelska 
personer med 
klinisk 
depression.   

Författarnas syfte 
var att utöka 
förståelse för de 
motiv och barriärer 
som träning kan 
innebära för 
personer med 
depression, samt 
utöka förståelse för 
den roll som fysisk 
aktivitet har för att 
främja psykologiskt 
välbefinnande, på 
ett sätt som 
omfattade 
variationen och 
kontextualiteten i 
individernas liv. 
 
Teoretisk grund 
framkommer inte.  

Personerna fick 
fysisk aktivitet på 
recept och ett 
individuellt 
designat 
träningsprogram 
som utfördes på 
egen hand på ett 
träningscenter. 
Samtidig 
medicinering 
med 
antidepressiva 
läkemedel. 

Longitudinell studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. Varje 
person intervjuades 
totalt fem gånger 
under ett års tid; innan 
interventionens 
uppstart, efter fem 
veckor, tolv veckor, 
sex månader och ett 
år. 
 
Narrativ analysmetod. 
Författarna skapade 
fiktiva karaktärer 
utifrån deras 
deltagare. Dessa 
karaktärer vävdes 
samman i berättelser. 

Tre karaktärer: 
“The Initial 
Enthusiast: 
Terry” 
 
“The slow 
starter: 
Laura” 
 
“The regular: 
Dave”  

Kontextualiteten i 
individernas 
livssituation 
påverkade 
relationen mellan 
fysisk aktivitet 
och det psykiska 
välmående. 
Författarna 
framhäver det 
komplexa 
samspelet och gav 
en kritisk inblick i 
varför det behövs 
ta hänsyn till 
individuella 
omständigheter 
som hade 
betydelse i 
sammanhanget för 
att träning ska 
kunna vara en 
effektiv 
behandlingsmetod. 
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Pickett  
et al.  
 
2017  

26 engelska 
personer, varav 
två tredjedelar 
diagnostiserade 
med 
depression. 
Två stycken 
hade bipolär 
diagnos. 
Resten hade 
självupplevd 
depression 
eller nedstämt 
humör. 
  

Författarnas syfte 
var att undersöka 
erfarenheter av 
fysisk aktivitet hos 
individer med 
depression eller 
nedstämt humör 
och klargöra en 
förändringsprocess. 
 
Grounded theory. 

Majoriteten hade 
tränat på egen 
hand under 
perioder av 
depression eller 
nedstämt humör. 
Ett fåtal hade 
följt ett 
träningsprogram 
eller fått 
rekommendation 
om fysisk 
aktivitet av 
sjukvårdspersonal 
via remiss. Oklart 
om samtidig 
medicinering 
hade 
förekommit.   

Semistrukturerade 
intervjuer vid ett 
tillfälle.  
 
Analysmetod 
parallellt med 
datainsamling, i 
enlighet med 
Grounded theory.  

Modell: 
“The process 
of change in 
physical 
activity for 
depression” 
 
Tre faser: 
1.“(Re)starting 
physical 
activity” 
 
2. “Embodied 
experience” 
 
3. “Embodied 
knowledge 
(knowing from 
experience)” 

Deltagarnas 
tidigare 
erfarenheter och 
vetskapen om de 
fördelar som 
fysisk aktivitet 
har, ansågs vara 
viktiga aspekter 
för att kunna 
åstadkomma en 
förändring på sikt. 
Betydelsen av att 
göra aktiviteter 
som är lustfyllda 
betonades för att 
kunna känna 
delaktighet, öka 
self-efficacy och 
därmed kunna 
hantera 
depressionen. 

Searle  
et al. 
 
2011  

33 engelska 
personer 
diagnostiserade 
med 
depression 
enligt ICD-10. 

Författarna ville 
undersöka 
personernas syn på 
fysisk aktivitet för 
behandling av 
depression i kontext 
av primärvård. 
 
Otydlig teoretisk 
grund. Talar för 
Grounded theory, 
men finns inte 
beskrivet.  

Personerna deltog 
samtidigt i en 
pågående RCT-
studie där vissa 
fick fysisk 
aktivitet på en 
anläggning samt 
standardiserad 
vård och vissa 
fick bara 
standardiserad 
vård. En del hade 
samtidig 
medicinering 
med 
antidepressiva 
läkemedel.  

Semistrukturerade 
intervjuer vid ett 
tillfälle. 
 
Analysmetod 
underförstått enligt 
Grounded 
theory.  (Dataanalysen 
skedde parallellt med 
datainsamlingen tills 
datamättnad 
uppnåtts.) 
Deduktiv och induktiv 
ansats. 

Fyra teman: 
“Can physical 
activity help 
manage 
depression?” 
 
“How does 
physical 
activity help 
manage 
depression?” 
 
“The 
feasibility of 
assimilating 
activity into 
daily life” 
 
“Views of 
physical 
activity 
compared with 
other 
treatments for 
depression” 

Deltagarna såg 
fysisk aktivitet 
som en effektiv 
behandlingsmetod. 
Det fanns delade 
meningar hos 
deltagarna 
huruvida fysisk 
aktivitet påverkar 
depression 
beroende på 
intensitet, typ av 
aktivitet och 
barriärer. 
Författarna 
påpekar vikten av 
individuellt 
anpassad fysisk 
aktivitet för att nå 
bästa möjliga 
resultat. 
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Tabell 5: Resultatsammanställning av basal kroppskännedom 
 

Författare 
& år 

Deltagare Syfte & teoretisk 
grund 

Intervention  Datainsamling & 
analysmetod 

Resultat Konklusion 

Danielsson 
et al.  
 
2015  

15 svenska 
personer 
diagnostiserade 
med egentlig 
depression 
enligt 
Diagnostical 
and Statistical 
Manual of 
Mental 
Disorder. 
 
  

Författarna ville 
utforska fenomenet 
basal 
kroppskännedom 
upplevt av 
personer med 
egentlig 
depression. 
 
Hermeneutisk 
fenomenologi.  

Deltagarna var 
med i en RCT-
studie där de fick 
basal 
kroppskännedom 
under totalt tio 
veckor. 
Interventionen 
startades upp med 
två individuella 
sessioner 
tillsammans med 
fysioterapeut, 
sedan fortsatte 
interventionen i 
små grupper (5-8 
personer) två 
gånger i veckan 
under resterande 
åtta veckor. 

Semistrukturerade 
intervjuer vid ett 
tillfälle. 
 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats. 

Tema: 
“Opening 
towards life” 
 
Fem 
komponenter: 
“Vitality 
springing 
forth” 
 
“Grounding 
oneself” 
 
“Recognizing 
patterns in 
one’s body” 
 
“Being 
acknowledged 
and allowed to 
be oneself” 
 
“Grasping the 
vagueness”   

Deltagarna 
upplevde 
behandlingen som 
utmanande i 
relation till 
diagnosen, vilket 
gjorde att det 
krävdes 
engagemang och 
vilja. Utöver 
oroande moment 
som kunde 
övervinnas väckte 
basal 
kroppskännedom 
existentiell 
öppenhet genom att 
överskrida den 
kroppsliga 
dimensionen och 
utveckla relationen 
till sig själv, andra 
och omvärlden. 

 

 

Hur beskriver personer med depression sin upplevelse av fysisk aktivitet och 

träning? 

Fysisk aktivitet och träning upplevdes kunna utgöra kontrast till de tillstånd som depression 

kan innefatta (29, 31-33). Den vanligtvis stela och avdomnade kroppen samt den sjukliga 

tröttheten upplevdes istället kunna ge en känsla av kroppslig mjukhet, rörlighet och mer 

energi (29, 32, 33). En deltagare uttryckte det på följande sätt: 

I notice that my body softens and that I feel more alive in my body, more in contact with my 

body. If I’m just sitting like this, I don’t really feel my body in the same way; it’s more 

uncomfortable. But when I start to move, I kind of turn more alert, happy, and strong in a 

way. (29, s. 1247) 

Den ökade energinivån var något som kunde uppfattas av nära anhöriga och vänner genom en 

slags utstrålning, benämnd som “overall spirit” (29). Vissa deltagare ansåg att deltagande i 
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fysisk aktivitet och träning kunde göra att de kom ur sin isolation, sin så kallade kokong, 

vilket i sin tur ledde till ett ökat deltagande i aktiviteter i livet och tillsammans med andra (29, 

31, 32). Känslan av att göra någonting istället för ingenting, att bryta sig igenom motståndet 

och utföra träningen oavsett känsla, bidrog till att de flesta deltagarna upplevde att de faktiskt 

åstadkom någonting (29, 31-33).  

 

Några deltagare kände sig stolta när de kunde berätta för andra att de hade varit fysiskt aktiva 

eller tränat, vilket kunde ge en ökad självkänsla (29, 31). Vidare nämnde deltagare att fysisk 

aktivitet och träning hjälper dem med struktur, att utföra hushållsarbete samt att ta initiativ för 

sociala interaktioner (29, 31-33). En positiv upplevelse som nämndes i alla studierna var ökat 

välbefinnande (29, 31-33). Flera deltagare framhävde att fysisk aktivitet och träning är 

humörhöjande och att det ger en känsla av att känna sig i bättre form (31-33). Den upplevda 

upprymdheten av endorfiner och adrenalin beskrevs på sådana sätt som ett ökat blodflöde, att 

få en “kick” och känna sig “hög” tack vare aktiviteten och för vissa var det en euforisk känsla 

(33). Ett sätt att beskriva det var: 

 
When you are doing activity you are more pumped up, the adrenaline is going, the excitement 

is back, the pleasure is back. I’m a lot clearer [after physical activity] on what I want to do. I 

get more focused on things, menial tasks. Everything’s working as it should be as far as I’m 

concerned. (33, s. 153) 

 

Känslor av att vara fysiskt och mentalt klarare, känna sig fräsch och mer stärkt togs upp (32). 

Vissa deltagare upplevde att det skapades samverkan med flera andra faktorer till exempel 

förbättrad sömn, förbättrat ätbeteende och kontrollerad vikt, vilket ledde till en mer holistisk 

upplevelse (32, 33). Fysisk aktivitet och träning upplevdes kunna ge ökat självförtroende och 

självkänsla för vissa deltagare, vara en flykt från vardagens tristess och utgöra distraktion från 

det negativa tänkandet som depression kan innebära (31-33). En deltagare uttryckte sig så här: 

 
I know how it [physical activity] can help distract me. And I switch then to positive thoughts, 

you know, positive thinking about much better things, so I know it works. I know when I’ve 

gone out walking with my friend, I’m concentrating on my surroundings which are great, I’m 

looking at different things, I’m not thinking about all the negative terrible things that I seem to 

have infested myself with. So I know it works, it makes you think much more positively.  (33, s. 

153) 
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Deltagare som hade en hög aktivitetsnivå och upplevde att depressionen har biokemiska 

mekanismer trodde mer på att aktiviteter som höjer hjärtfrekvensen behövs för att uppnå 

fördelar (33). De deltagare som hade låg aktivitetsnivå och upplevde att depressionen 

grundade sig i deras livssituation hade större tro på effekten av lågintensiva aktiviteter (33). 

Några deltagare menade att fysisk aktivitet kan hjälpa dem att upprätthålla balans för att 

depressionen inte ska bli värre, medan vissa ansåg att det temporärt kan lätta på symtomen 

istället för att det ska ses som ett sätt att bota depressionen (31, 32). Vissa deltagare menade å 

andra sidan att fysisk aktivitet kan ge ett mer bestående fysiskt och mentalt resultat samt en 

bibehållen känsla av ett normalt liv som hjälper dem att hitta tillbaka till sig själva (29, 32). 

En av de deltagarna formulerade sin känsla på det här sättet: 

 
Since I’ve been exercising, like always… then to suddenly not being able to,... it’s like you 

don’t really know who you are. So it’s this thing about trying to find myself again, I think. It 

feels like I’m coming back to myself again, both body and mind. I’m taking them back, so to 

speak! (29, s. 1245) 

 

I samtliga studier belystes barriärer för deltagande i fysisk aktivitet och träning. Apati och 

sjuklig trötthet, låg motivation, låg självkänsla och dåligt självförtroende, samt att inte se sig 

själv som en som tränar är exempel på vad deltagarna upplevde (29, 31-33). En obekant miljö 

som känns skrämmande och väcker olika obehagskänslor, till exempel osäkerhet och rädsla, 

utgjorde också barriärer (32, 33). Deltagarna nämnde vidare att social ångest och oron för hur 

man ser ut i jämförelse med andra mer vältränade personer kan utgöra svårigheter till träning 

(31). Även tidigare negativa upplevelser av fysisk aktivitet upplevdes som en barriär och det 

fanns oro att träningen skulle göra en uttråkad (31, 33). Att befinna sig i en svårare period av 

depression togs upp som exempel på barriär och vissa menade att det ibland behövs medicin 

för att kunna komma igång med fysisk aktivitet (33). En del deltagare upplevde obehag av 

träning och kände att det knappt finns några fördelar med träning för deras depression (32). 

Två deltagare framhöll risker med fysisk aktivitet då de ansåg att det kan leda till 

tvångsmässigt beteende (33). Några hade högre förhoppningar på vad träning skulle ge och 

när de förväntningarna inte införlivades blev de besvikna. Vissa deltagare hävdade att träning 

är tråkig och påminner dem om idrotten i skolan (29). Träning kunde upplevas skapa stress 

och ge en känsla av att vara tvingad till att träna, vilket ledde till negativa effekter (31) och 

kunde uttryckas på det här sättet: 
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It got to the point where it was becoming a chore and I was getting stressed by the thought of 

having to go, which was defeating the object, because one of the problems that I have as part 

of the depression is the fact that I get easily stressed over silly things . . . And I was getting 

stressed out over the fact that I felt like I had to go to the gym . . . it became self-defeating in 

the end. (31, s. 8) 

Att få känna att någon finns där för en, en fysisk stöttning av en utomstående individ, 

nämndes vara av vikt för att komma runt barriärer (29, 31). Andra ansåg att det var av stor 

vikt att utföra träningen för ens egen skull för den egna motivationen samt att det är en nyckel 

till att komma över de barriärer som fysisk aktivitet kan innebära (32). Motivation till fysisk 

aktivitet och träning uppgavs kunna drivas av olika inre och yttre faktorer. Inre faktorer kunde 

vara att vilja bli hälsosammare, gå ner i vikt, utveckla sina förmågor och kunna njuta av 

aktiviteten (31, 32). En annan inre drivkraft kunde vara rädslan för skuldkänslor istället för 

glädje inför träning (31). Som yttre faktorer nämndes att behöva gå ut och gå med hunden och 

bli uppmuntrad av vänner (32). Ett skifte från yttre till inre faktorer upplevdes kunna ske när 

deltagarna tyckte sig ha en förkroppsligad erfarenhet av vad fysisk aktivitet bidrar med för 

dem och det upplevdes då kunna bli ett självreglerande verktyg och en del av vardagen (32). 

Detta uttrycktes på det här sättet: 

 

Although I still get down days, I still do feel very lethargic and depressed and, well ‘I really 

don't want to do this', and I'll just sit indoors, but I know that if I do go out, I will feel better 

and it's, having had that experience of feeling better for getting out and doing something, 

rather than somebody telling me, ‘oh, you'll, it'll make you feel better, it'll do you good’ 

(Interviewer: Mmm), it's actually knowing myself from experience (Interviewer: Mmm) that's 

more, gives me more of an impetus to do it. (32, s. 106)  

 

Annat som påtalades vara av vikt för motivationen var att; tycka att det är roligt med den 

fysiska aktiviteten, ha mening och mål med träningen, kunna fokusera på nuet, upptäcka 

personliga förmågor samt att det ska vara en bekväm och tillfredsställande upplevelse (32). 

En deltagare upplevde att hon blev mer deprimerad av att träna på gym då hon inte trivdes i 

det sammanhanget. Samma deltagare började sedan cykla och promenera till sitt nya jobb 

vilket visades sig vara något hon gillade och som hon därmed ansåg bidrog till ett bättre 

mående (32). 
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Flera deltagare menade att det inte är av betydelse att få information om fördelar med fysisk 

aktivitet och träning, utan poängterade istället vikten av att få stöd i utförandet (29, 31). Råd 

om fysisk aktivitet från professionell vårdpersonal eller från anhöriga upplevdes kunna leda 

till en känsla av att inte bli bekräftad för sina svårigheter (29). Några deltagare nämnde att det 

inte är skäl nog att träna för ens egen skull och fysioterapeuten beskrevs därför ha en viktig 

roll. Vissa deltagare upplevde att de kunde ha svårt att se möjligheter och då uppgavs 

samarbetet med fysioterapeuten viktigt för att få en mer balanserad relation till träning (29). 

 

Hos deltagare med svårare episoder av depression ansågs den fysiska aktiviteten vara ett 

komplement till medicinering då medicinen i sig kunde upplevas vara till hjälp för att lättare 

komma igång med träningen (33). Vissa menade att det är enklare att ta ett piller i jämförelse 

med det engagemang som krävs för att delta i fysisk aktivitet och upplevde medicinering som 

en mer pålitlig behandling. En del deltagare påstod att användandet av medicinering kan leda 

till ett beroende. Sett i ett längre perspektiv föredrog många fysisk aktivitet istället för andra 

behandlingar, i synnerhet medicinering, för att kunna skapa den självständighet som de 

upplevde att de kan få ut av fysisk aktivitet (33). 

 

Hur beskriver personer med egentlig depression sin upplevelse av basal 

kroppskännedom? 
Basal kroppskännedom beskrevs av deltagarna som en process där de upplever att de 

återupptäcker kroppen (30). Från att ha haft en känsla av att känna sig avskuren från sin 

kropp, sig själv och omvärlden, kunde de hitta tillbaka till sig själva och sitt liv. Övningarna 

hjälpte dem att flytta uppmärksamheten till den konkreta kroppen och kunde därmed skapa 

distans från de negativa tankarna och göra det uppenbart att deltagandet i deras egna liv har 

betydelse, eftersom depressionen gör en oförmögen och otydlig. Rörelserna i övningarna 

utmanade den annars avdomnade känslan och den dränering av energi som depression ofta 

innebär och kunde ge dem en omedelbar känsla av kroppen som rörlig och föränderlig. Detta 

skapade öppenhet och mottaglighet till att kunna känna något inom en, relatera till andra och 

ta in den yttre världen. Öppnandet beskrevs inte vara enbart vara behagligt utan kunde också 

upplevas som upprörande och innebära att behöva ta sig igenom ett djupt motstånd. Känslan 

kunde beskrivas som liknelser med att “komma ut ur sin bubbla” och “sticka hål i sin 

rustning” (30).  
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Några deltagare var skeptiska till basal kroppskännedom vid uppstarten och upplevde att det 

var utifrån en plikt som de först deltog, men senare blev de mer närvarande och avslappnade 

(30). Vissa kände hur ångest och stress väcktes på grund av de långsamma rörelserna och 

tystnaden i rummet. Även sorg infann sig, vilket kunde leda till bearbetning och reflektion 

som i sin tur gav personliga insikter. De flesta deltagarna kunde hantera detta men två valde 

att hoppa av behandlingen i och med de negativa upplevelserna (30).  

 

Deltagarna upplevde att de blev bekräftade för dem de är, vilket var nytt för många som 

annars hade blivit dåligt bemötta inom vården och inte tagna på allvar utifrån sin diagnos 

(30). I och med att fysioterapeuten utstrålade värme och tolerans samt gav vägledning och 

mening, upplevde många att de var trygga och bekväma i gruppen och i sammanhanget (30).  

 

Genom basal kroppskännedom fick deltagarna öva på att grunda sig genom att hitta en 

stabilitet och mjukhet i relation till tyngkraften i både stående, sittande och liggande 

positioner (30). Detta gjorde att flera av dem upplevde deras vikt och tyngd som något 

positivt, till skillnad från den annars vanligtvis negativa aspekten av tyngdhetskänsla som 

depression kan innebära. Samtidigt skapades en upplevelse av att känna sig hel vilket en 

deltagare uttryckte på det här sättet (30): 

  
Well, I feel lighter but heavier! [laughs] . . . It’s hard to describe in words, but it feels like you 

are more . . . whole. A whole. You feel lighter but at the same time more stable. (30, s. X) 

 

De från början obekanta rörelserna som de övade på kunde allt eftersom skapa kroppslig 

tilltro, vilket bidrog till att känna sig hemma i sig själv (30). Några deltagare upplevde att de 

genom kroppen och övningarna får tillgång till att väcka upp livskraft. Detta kunde gestaltas i 

form av friare andning, spontana gäspningar och suckar, att kunna gå med mer pondus och 

känna en elasticitet i muskulatur. Det skapade vidare en kroppslig frihet, en känsla av att 

kroppen rör sig själv genom ett flöde och en följsam rytm. Vissa deltagare fick “aha”-

upplevelser och insikter som kunde förena det fysiska med det psykiska, vilket en deltagare 

beskrev på detta sätt (30): 

 
Now I understand more and more, the connection between how I feel and . . . well, the contact 

I have with myself and how my stomach reacts . . . I realize something or that I learn to 

interpret my body and listen more to myself, sort of. (30, s. X) 
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De flesta deltagare kunde genom de kroppsliga sensationerna upptäcka personliga mönster 

som de tidigare inte reflekterat över eller varit medvetna om (30). En annan upplevelse var att 

det via övningarna kunde skapas omedelbara kroppsliga känslor som sammankopplades med 

tidigare livshändelser, att något som tidigare upplevts kunde väckas upp och relateras till nuet 

genom den kroppsliga medvetenheten. Vissa deltagare upplevde att basal kroppskännedom 

kunde överföras till ett bredare perspektiv av livet och började använda en del av övningarna 

som en copingstrategi i deras vardag (30).  

 

 

 

  



 21 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Sökningen var utformad efter ambitionen att inkludera samtliga studier som svarade mot 

syftet (34). Med den valda sökstrategin anser vi att sökningen har inkluderat relevanta studier 

inom områdena. Databaserna Web of Science, Scopus, Cinahl, PubMed, PsycINFO och 

PsycARTICLES valdes för att de svarar mot forskning inom fysioterapi såväl som det 

psykiatriska området. Sökningar i fler databaser kan eventuellt ha gett fler relevanta träffar.  

De valda sökorden kombinerades på olika sätt för att fånga in största möjliga material. Vi 

kunde inte hitta någon annan sökstrategi gällande sökorden då vi upplevde att vissa av orden 

var nödvändiga och inte kunde varieras i någon större utsträckning. I första skedet granskades 

träffarna utifrån titel och kontrollerades av oss båda genom upprepade sökningar, trots detta 

kan någon relevant studie ha missats.  

 

Kvalitetsgranskningen av de inkluderade studierna gjordes enligt SBU:s mall (27) (se Bilaga 

1). Ingen av oss hade erfarenhet av denna mall sedan tidigare och vi är medvetna om att våra 

begränsade kunskaper och erfarenheter i kvalitativ forskning kan ha påverkat granskningen, 

men samtidigt följde vi direktiven i SBU:s handbok (28) och hade även stöd från handledare 

genom processen.  

 

Litteraturöversikter har ibland svagheter på grund av en begränsad mängd relevant forskning 

(34), vilket är en svaghet med detta examensarbete då vi endast har fem inkluderade studier. 

Det är ytterligare en svaghet att endast en studie berör basal kroppskännedom och det kan 

ifrågasättas vad för klinisk relevans den därmed har. Basal kroppskännedom är generellt ett 

sparsamt beforskat område i och med att det är en skandinavisk fysioterapeutisk metod som 

främst används i Skandinavien. I relation till diagnosen depression och i ett kvalitativt syfte är 

basal kroppskännedom ännu mer sparsamt beforskat. Enligt författarna av den inkluderade 

studien är det den första inom ämnesområdet och enligt vår sökning fram till 2019-10-03 den 

enda som finns. Vi bedömde att studien har hög kvalitet och eftersom kvalitativ forskning 

undersöker fenomen och subjektiva upplevelser anser vi att den har en viss betydelse, men att 

det måste tas i beaktning att det är få deltagare som representerar resultatet, om än relevanta 

deltagare. 
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I studien gjord av Faulkner et al. (31) behöver resultatet enligt oss ses på med kritiska ögon 

eftersom den har låg kvalitet. Vi anser ändå att den har viss relevans i och med den 

longitudinella designen, vilket gör att den framhäver individers komplexitet och lyckas 

därmed fånga en bredare helhetsbild vad gäller livsomständigheter. I studien av Pickett et al. 

(32), som vi bedömde ha medelhög nivå, kan resultatet delvis beaktas kritiskt eftersom några 

av deltagarna hade självrapporterad depression samt bipolär diagnos, men majoriteten hade 

medicinskt konstaterad depression. Författarna uttrycker att de inte kunde se någon skillnad i 

svaren hos personerna oavsett diagnos, men påtalar att de inte ställde specifika frågor riktade 

mot någon diagnos (32). 

 

Processen kring resultatanalysen har fungerat tillfredsställande genom att vi först arbetade 

individuellt med varje studie och sedan träffades för att gemensamt diskutera och 

sammanställa resultatet. Det kan av misstag ha skett feltolkningar på grund av översättning 

från engelska till svenska. För att öka trovärdigheten i resultatanalysen valde vi att ta med ett 

till två citat per inkluderad studie och behålla dem på engelska.  

 

Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt vid både läsning av de insamlade studierna och 

skrivandet av litteraturstudien samt har inte medvetet förvrängt, vinklat, gjort omtolkningar, 

feltolkningar eller uteslutit fakta som framkommit under analysen (34). Vi använde SBU:s 

mall som kvalitetsgranskning för att ytterligare stärka vårt kritiska förhållningssätt (27) (se 

Bilaga 3). Materialet består av etiskt godkända studier (34), vilket försäkrar oss om att ingen 

person har kunnat ta skada av denna litteraturstudie.  

 

Sammanfattningsvis är vi medvetna om att vår sökning är begränsad i antal inkluderade 

studier, särskilt vad gäller basal kroppskännedom. Detta visar på ett sparsamt 

forskningsunderlag och vi anser det är önskvärt med mer forskning inom områdena.  

 

Resultatdiskussion 
Centralt i vårt resultat är att deltagarna lägger vikt vid att ha stöd av någon för att klara av att 

genomföra behandlingsmetoderna. I tre av studierna har deltagarna parallellt medverkat i 

RCT-studier där de fick fysisk aktivitet och/eller träning respektive basal kroppskännedom 

och gemensamt är att deltagarna hade någon form av stöd från fysioterapeut eller annan 

profession (29, 30, 33). Deltagarna framhåller betydelsen av att den som stöttar ska ha insikt i 
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diagnosen och därmed kan förstå deras livssituation (29, 30). I studien gjord av Faulkner et al. 

har deltagarna inget stöd från utomstående utan får ett individuellt träningsprogram att utföra 

på egen hand (31). Den studien belyser komplexiteten mellan depressionen, 

behandlingsinsatserna och livet, då livsomständigheterna många gånger har en avgörande roll 

om huruvida behandlingsutförandet blir av, särskilt med tanke på bristande stöd (31). Det 

välmenande rådet om att det vore bra att röra på sig, oavsett vem det kommer från, räcker inte 

till, utan stödet i sig är viktigare (29, 31). Med utgångspunkt i detta anser vi att 

fysioterapeuten har en betydande roll som professionellt och engagerat stöd, samt att 

medvetenheten om den komplexitet som varje individs liv innebär alltid bör beaktas. Detta 

går att relatera till det holistiska perspektivet som Danielsson belyser i sin avhandling och 

som hon menar är en fördel för den fysioterapeutiska professionen (35). Danielsson betonar 

även att medvetenheten bland fysioterapeuter bör öka vad gäller potentialen i 

rörelseupplevelser som kan användas för att frambringa förmåga, livskraft och öppenhet till 

att känna, agera och relatera (35). 

 

Det vi ser gemensamt för både fysisk aktivitet och träning samt basal kroppskännedom är att 

behandlingsinsatserna kräver ett engagemang hos personen för att kunna bryta sig igenom det 

motstånd som depressionen utgör (29-33). I vårt resultat användes målande ord såsom 

isolation, kokong, bubbla och rustning (29-32), vilket vi tolkar som en del av det motståndet 

som individen behöver ta sig igenom. Vad vi också kan se gemensamt i studierna är 

vinningen i att få uppleva kroppen på ett sätt som står i kontrast till hur den annars känns. I 

studien gjord av Danielsson et al. beskriver deltagarna med depression sin kropp som 

främmande, paralyserad, betyngd av extrem trötthet och att ständigt behöva kämpa emot 

känslan av att inte tyna bort (11), vilket går att relatera till hur deltagarna i vårt resultat 

beskriver den förändring som de genomgår i och med behandlingsmetoderna (29-33). Genom 

fysisk aktivitet och träning kunde den annars sjukligt trötta kroppen istället upplevas som 

energifylld (29, 31-33) och via basal kroppskännedom upplevdes den annars betyngda 

kroppen som mjuk och stabil när relationen till tyngdkraften övades och dessutom skapade en 

existentiell känsla av helhet (30). Utifrån dessa upplevelser uppfattar vi det som att 

behandlingsmetoderna hjälper individen att skapa kroppsmedvetenhet och att den processen 

har ett viktigt värde för att väcka livskraft och välmående. Detta är något som kan relateras till 

resultatet i studien gjord av Gyllensten et al. där betydelsen av kroppsmedvetenhet 

undersöktes i utgångspunkten att personer med psykiatriska, psykosomatiska eller långvariga 

smärtproblem ofta klagar på kroppsliga symtom, brist på tron på kroppens förmåga samt brist 
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på självförtroende (36). Gyllensten et al. drar slutsatsen att kroppsmedvetenheten är fast 

förbunden med identiteten och kan därmed ha betydelse för individens hälsa. Analysen visar 

att kroppsmedvetenheten byggs på att vara kroppsligt närvarande i nuet och då öppnar sig 

möjligheten att uppleva behov och känslor, vilket är en grundläggande aspekt för fysisk och 

psykisk hälsa (36).  

 

För att som fysioterapeut kunna vara ett stöd i utvecklingen av ökad kroppsmedvetenhet 

belyser Skjaerven et al. rörelsekvalitet och dess betydelse i det kliniska arbetet (37). Tre 

element uppges utgöra grunden för en ökad förståelse av rörelsekvalitet; postural stabilitet, fri 

andning och medvetenhet. Dessa bidrar tillsammans till en ökad självmedvetenhet om att vara 

hel och utgör förutsättning för de fyra dimensioner som mänsklig rörelse kan struktureras in i; 

den strukturella-, den fysiologiska-, den psykologiska-relationella- och den äkta mänskliga 

dimensionen som rör självmedvetenhet (37). I den inkluderade studien som undersöker basal 

kroppskännedom berörs dessa fyra dimensioner och gränsöverskridandet dem emellan genom 

att deltagarna beskriver upplevelser såsom att känna sig hel, få förkroppsligad erfarenhet av 

hur det fysiska och psykiska hänger ihop, samt hur kopplingen mellan tidigare livshändelser 

och nuet sammanförs i kroppen (30). Detta framhålls även av Pickett et al. som menar att 

positiva upplevelser av fysisk aktivitet och träning skapar förkroppsligad erfarenhet kring hur 

aktiviteterna kan främja hälsan och/eller bidra till att hantera depressionen (32). Detta går att 

knyta an till den filosofiska aspekten av mänsklig rörelse, “den levda kroppen” enligt 

filosofen Merleau-Ponty som både Mattsson och Bullington refererar till (9, 10). Mattsson 

framhäver betydelsen av att fysioterapeuten skapar rörelseupplevelser som både “berör och 

stör” och i och med detta skapar funktion och mening (8). Vi tycker oss se flera exempel på 

det i vårt resultat i och med att kroppen, som är vår icke förhandlingsbara existens, står i 

fokus i behandlingsmetoderna och samtidigt har inflytande på livssituationen för deltagarna. 

Danielsson et al. tar upp den kliniska aspekten av att stötta personer med depression i att hitta 

strategier för att känna sig mer levande, kapabla och uppleva tillhörighet (11). När detta 

införlivas skapar det synergieffekter och påverkar andra delar av livet i en positiv riktning, 

vilket deltagarna från samtliga studier i vårt resultat uttrycker på olika sätt genom ökat 

deltagande i andra aktiviteter och ökad social interaktion (29-33). På så sätt kan de 

fysioterapeutiska behandlingsmetoderna bidra till aktiva copingstategier som personerna kan 

börja använda sig av i sin vardag för att hantera depressionen (30, 32, 33).  
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Pickett et al. framhäver den kliniska relevansen i att hitta rätt typ av aktivitet som är förankrad 

hos individen för att väcka glädje och kunna bibehålla motivation över tid (32). I resultatet 

framkommer det att vissa personer inte tycker att behandlingsmetoderna är lämpade för dem 

(29-33). I och med detta anser vi att fysioterapeuter behöver ha ett personcentrerat 

vårdperspektiv för att kunna utgå från den unika individen. Det personcentrerade 

vårdperspektivet är centralt i Danielssons avhandling och hon menar att fysioterapeuten har 

en viktig roll i att vägleda personen vad gäller motoriska, sensoriska och emotionella 

processer, vilket innebär att behandlingsmetoden inte kan ses som en standardiserad rutin utan 

bör anpassas till individen och sammanhanget (35). De tillvägagångssätt som fysioterapeuter 

kan använda sig av och som föreslås av Knapen et al. är motiverande samtal (MI) samt den 

transteoretiska modellen (15), vilket även vi utifrån vårt resultat anser är användbara metoder 

i sammanhanget. Deltagarna i studien om basal kroppskännedom framhöll vikten av att bli 

bekräftad av fysioterapeuten för att kunna känna sig trygg och bli bemött med förståelse 

utifrån sin diagnos (30), vilket vi tolkar bidrar till att skapa ett förtroendeingivande stöd som 

grund för en professionell terapeutisk relation.  

 

Kunskapsläget inom ämnesområdena är begränsat och därmed efterlyser vi mer kvalitativ 

forskning för att få kunskap om hur fysioterapeuter kan hjälpa personer med depression. 

Utöver mer forskning på behandlingsmetoderna var för sig tycker vi att det skulle finnas ett 

värde i att titta på potentialen med kombinerad behandling. Vissa moment från basal 

kroppskännedom skulle kunna komplettera någon form av fysisk aktivitet och/eller träning 

eftersom det är två helt olika typer av behandlingsmetoder som båda har relevans och olika 

nytta för personer med depression. Utifrån vårt resultat ser vi fördelar och utmaningar med 

båda metoderna, vilket framtida forskning förhoppningsvis fortsätter att utreda. 

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturstudie visar på att det utifrån personers upplevelser finns relevans att använda 

fysisk aktivitet, träning och basal kroppskännedom som behandling vid depression eftersom 

resultatet visar på utveckling av förkroppsligad erfarenhet där positiva upplevelser av kroppen 

står i fokus. Detta leder till ökad kroppsmedvetenhet och förbättrad livssituation. 

Fysioterapeuten har en betydande roll i att ge ett professionellt bemötande och att utgöra ett 

engagerat stöd. Fysioterapeuten behöver även ha insikt i komplexiteten gällande diagnosen 

och individens unika livssituation samt ha en personcentrerad utgångspunkt i 
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behandlingsmetoden oavsett vilken som används. Det är av vikt att behandlingsmetoden är 

individanpassad för att upprätthålla motivation och därmed kunna nå ett långsiktigt resultat. 

Det finns potential och utmaningar med behandlingsmetoderna och dessa bör därför 

undersökas i framtida forskning.  

 

Konklusion 

Denna litteraturstudie visar att personer med depression till stor del har positiva upplevelser 

av fysisk aktivitet, träning och basal kroppskännedom. Det vi funnit centralt i vårt resultat är 

att det krävs ett engagemang för att kunna bryta sig igenom det motstånd som utgörs av hur 

kroppen upplevs och de barriärer som individen står inför. När personerna tar sig igenom 

motståndet och kan utföra någon av behandlingsmetoderna öppnar sig möjligheten att få 

uppleva kroppen på ett sätt som skiljer sig från hur den annars känns. Genom detta utvecklas 

förkroppsligad erfarenhet vilket ökar kroppsmedvetenhet och leder till strategier som 

förbättrar livssituationen. För att detta ska kunna ske behöver fysioterapeuten utgöra 

professionellt stöd genom ett bra bemötande, bygga en förtroendefull relation och skapa en 

individanpassad behandling. Materialet till denna litteraturstudie var begränsat och visar på att 

det behövs mer kvalitativ forskning inom områdena. 
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Bilaga 1 
 

5:1mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

Bilaga!5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser

!"#$%"!&% '()*

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Total bedömning av studiekvalitet:

Hög   Medelhög   Låg  

Anvisningar:
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är urvalet relevant?

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

c) Är kontexten tydligt beskriven?

d) Finns relevant etiskt resonemang?

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):
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3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?

b) Är datainsamlingen relevant?

c) Råder datamättnad?

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 
i relation till datainsamlingen?

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):

4. Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är analysen tydligt beskriven?

b) Är analysförfarandet relevant i relation 
till datainsamlingsmetoden?

c) Råder analysmättnad?

d) Har forskaren hanterat sin egen 
förförståelse i relation till analysen?

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):

5. Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är resultatet logiskt?

b) Är resultatet begripligt?

c) Är resultatet tydligt beskrivet?

d) Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram?

e) Genereras hypotes/teori/modell?

f) Är resultatet överförbart till ett 
liknande sammanhang (kontext)?

g) Är resultatet överförbart till ett 
annat sammanhang (kontext)?

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):
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Bilaga 2 
 

Tabell 3: Kvalitetsgranskning av studierna enligt SBU:s mall. 
 

Frågor 
SBU- 
mall 

Artikel 1 
Danielsson  
et al., 2016 

Artikel 2 
Danielsson  
et al., 2015 

Artikel 3 
Faulkner  
et al., 2004 

Artikel 4 
Pickett  
et al., 2017 

Artikel 5 
Searle  
et al., 2011 

Total  Hög kvalitet Hög kvalitet Låg kvalitet Medelhög kvalitet Medelhög kvalitet 

1a Ja Ja Ja Ja Ja 

2a Ja Ja Ja Ja Ja 

2b Ja Ja Nej Ja Ja 

2c Ja Ja Nej Ja Ja 

2d Ja Ja Nej Nej  Nej  

2e Nej Nej Nej Nej Nej 

3a Ja Ja Ja Ja Ja 

3b Ja Ja Ja Ja Ja 

3c Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Oklart Ja 

3d Ja Ja Nej Nej Nej 

4a Ja Ja Nej Nej Ja 

4b Ja Ja Ja Ja Ja 

4c Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja Ja 

4d Ja Ja Nej Ja Nej 

5a Ja Ja Ja Ja Ja 

5b Ja Ja Ja Ja Ja 

5c Ja Ja Ja Ja Ja 

5d Ja Ja Nej Ja Nej 

5e Nej Ej tillämpligt Nej Ja Nej 

5f Ja Ja Ja Ja Ja 

5g Ja Ja Oklart Ja Nej 
 
 
 


