
Vt 2017 
Examensarbete, 30 hp 
Psykologprogrammet, 300 hp 
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp 
Handledare: Stefan Holmström 

 

Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression och 
dess tillämpning i ett 
internetbehandlingsprogram 

 

Kamilla Brenje och Maria Tropp  

 
  



 

Vi vill rikta ett stort tack till informanterna som delat med sig av sina erfarenheter, vilka ligger 

till grund för denna uppsats. Samt till vår handledare Stefan Holmström som handlett oss genom 

skrivandet och Psykologpartners AB för samarbetet. 



 1 

Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression och 
dess tillämpning i ett internetbehandlingsprogram 

Kamilla Brenje och Maria Tropp 

Depression är en global sjukdom och miljoner människor i världen är drabbade. 
Socialstyrelsen rekommenderar bland annat kognitiv beteende terapi (KBT) vid 
depressionsbehandling, och internetbaserad KBT (iKBT) blir allt mer vanligt. 
Fysisk aktivitet anges som möjlighet vid depressionsbehandling och forskning visar 
att fysisk aktivitet verkar både symtomreducerande och förebyggande mot 
depression. Målet med uppsatsen var att utforska upplevelsen av fysisk aktivitet 
som komplement i psykologisk behandling vid depression, motiverande respektive 
hindrande faktorer för ökning av fysisk aktivitet vid depression samt utveckla en 
modul i ett internetbehandlingsprogram och undersöka upplevelsen av denna. Tio 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio psykologer och en individ som 
genomgått depressionsbehandling via internet. Erfarenheten av 
depressionbehandling, fysisk aktivitet och internetbaserad behandling varierade 
inom gruppen. Genom en induktiv och deduktiv tematisk analys fastställdes fem 
huvudteman: Tilltro till fysisk aktivitet som komplement i behandling, Hinder för 
utförandet av fysisk aktivitet i allmänhet och vid depression, Faktorer för att öka 
sannolikheten till fysisk aktivitet vid depression, Modulens sätt att förmedla 
information och Modulens viktigaste faktorer. I studien framkom att fysisk 
aktivitet ses som ett viktigt komplement i behandling av depression, men att hinder 
kan begränsa utförandet av den. Det framkom även att motiverande faktorer är 
viktiga inslag i behandlingen för att öka aktiviteten och nå varaktig 
beteendeförändring. Modulen upplevdes som ett viktigt tillägg till 
Depressionshjälpen men bör revideras utifrån vissa faktorer.    

Depression is a global illness and millions of people over the world are affected. 
Socialstyrelsen recommends Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for depression 
treatment, and computer based CBT (iCBT) is becoming more common. Physical 
activity is listed as one possibility for treatment of depression and research shows 
that it reduces symptoms as well as prevents depression. The aim of this study was 
to investigate the experience of physical activity as a complement to psychological 
treatment of depression, motivational and preventive factors for increase of 
physical activity for people with depression, and develop a module in a computer 
based treatment program and explore the experience of it. Ten semi-structured 
interviews were conducted with nine psychologists and one person who had 
undergone computer based depression treatment. The experience of depression 
treatment, physical activity and internet based treatment varied within the group. 
From both inductive and deductive thematic analyses five main themes were 
established: Confidence in physical activity as a complement in treatment, 
Obstacles for the execution of physical activity in general and during depression, 
Factors that could increase the likelihood of physical activity during depression, 
The module’s way to convey information and The module’s most important 
factors. The main results of the study showed that physical activity is an important 
complement in treatment for depression, but obstacles could reduce its execution. 
Motivational factors are important for increasing and maintaining physical activity. 
The module was experienced as an important addition to Depressionshjälpen but 
should be revised based on certain factors. 
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Fler än 300 miljoner människor i världen uppskattas vara drabbade av depression och det 
beräknas vara den vanligaste sjukdomsorsaken globalt år 2030 (World Health Organization 
[WHO], 2017). I Sverige uppfyller mellan 4 till 10 procent av den vuxna befolkningen vid en viss 
tidpunkt kriterierna för egentlig depression (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering [SBU], 2004). För de som drabbas försämras livskvalitén kraftigt och även anhöriga 
kan påverkas (SBU, 2004). För individer med lindrig till måttlig depression rekommenderas 
bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) (Socialstyrelsen, 2016). Tillgången till psykologisk 
behandling varierar dock i landet och ungefär en tredjedel av vårdcentralerna i Sverige uppger 
att de saknar psykolog (Sveriges Psykologförbund, 2015). Internetbaserad KBT (iKBT) är en 
växande behandlingsform som ökar möjligheten och tillgängligheten för grupper som inte nås 
inom hälso- och sjukvården och behandling kan ges oavsett distans (SBU, 2013). Fysisk aktivitet 
anges som en möjlig behandlingsinsats mot depression (Socialstyrelsen, 2016) och har visat sig 
kunna förebygga insjuknande och återinsjuknande i depression (Martinsen, Hovland, Kjellman, 
Taube & Andersson, 2016).  

Ett depressivt tillstånd karakteriseras av nedstämdhet och orkeslöshet varje dag i en period 
som varar längre än två veckor, samt förlorat intresse för saker som tidigare varit lustfyllda 
(American Psychiatric Association, 2013). Vanliga symtom vid depression är nedstämdhet, 
minskat intresse av daglig aktivitet, minskad glädje, sömnrubbningar, agitation eller hämning, 
energilöshet, värdelöshetskänslor, oförmåga till koncentration och/eller tankar på döden 
(American Psychiatric Association, 2013). Det finns olika svårighetsgrad av ett depressivt 
tillstånd: lindrig, måttlig och svår (Gråberg, 2012). Vid lindrig depression kan individen fungera 
i vardagen, på arbetet eller i skolan trots dåligt mående (Gråberg, 2012), vilket individen inte 
klarar vid svår depression, och vid måttlig depression varierar problematiken mellan de två 
(American Psychiatric Association, 2013).   

Enligt WHO (2016) bör målsättning med behandling för depression vara frihet från 
depressionssymtom, återvunnen arbetsförmåga och social funktion. Socialstyrelsen (2016) 
rekommenderar behandlingsinsatser för depression beroende på svårighetsgraden av det 
depressiva tillståndet. Den behandling som rekommenderas vid lindrig till måttligt depressivt 
tillstånd är psykologiska behandlingsinsatser som kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell 
terapi (IPT) samt komplettering med antidepressiv medicinering och/eller möjlighet till 
behandling med fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2016). Fysisk aktivitet på recept (FaR) vid 
depression har vetenskapligt stöd för behandling av lindrig till måttlig depression (Martinsen et 
al., 2016). FaRs riktlinjer följer Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer för 
utövandet av fysisk aktivitet (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet [YFA], 2011) som är baserade 
på riktlinjer av WHO (2010). 

KBT via internet (iKBT) ökar möjligheten för alla patienter, oavsett geografisk spridning, att 
få tillgång till evidensbaserad behandling (SBU, 2013). Behandlingsformen är relativt ny och 
forskning finns inte i samma utsträckning som för traditionell behandling och antidepressiv 
medicinering, den forskning som finns visar dock att iKBT har lovande effekter som liknar 
traditionell behandling (Sveriges kommuner och Landsting, 2013; Kivi et al., 2014) då det gäller 
symtomreduktion och avhopp (Cuipers, Donker, Van Straten, Li & Andersson, 2010). iKBT ger 
också symtomreducering och ökad livskvalitet för individer med mild till måttlig depression 
flertalet år efter avslutad behandling (Andersson, Hesser, Hummerdal, Bergman- Nordgren & 
Carlbring, 2013). 

iKBT består av veckovisa moduler som koncentreras till information, interaktiva delar, 
självhjälpstekniker och uppgifter för patienten att utföra hemma eller vid vårdenheter 
(Vernmark & Bjärehed, 2013). Där inslagen också fungerar självhjälpande för patienten (SBU, 
2013). Behandlingen ges via dator och internet och vanligtvis med behandlare som förmedlar 
och administrerar behandlingen via ett tekniskt system (Vernmark & Bjärehed, 2013; SBU, 
2013). Stödet från behandlare är viktigt då en studie visat att bäst effekt av internetbehandling 
uppnås med terapeutiskt- och administrativt stöd (Richard & Richardson, 2012). Innan 
behandling med iKBT bedömer behandlaren om det finns tillräcklig motivation för att individen 
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ska kunna genomföra behandlingen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013), detta är viktigt 
för att bedöma om individen kommer att ha nytta av den (SBU, 2013). 

En viktig utgångspunkt inom KBT är att tankar, känslor och beteende påverkar varandra 
(Linton & Flink, 2011). Då beteendet är mätbart, enklare att utvärdera och lättare för individen 
att påverka på egen hand är därför beteenden i huvudfokus (Linton & Flink, 2011). Acceptance 
and commitment therapy (ACT), en vidareutveckling av KBT, arbetar även med individens 
beteende men fokuserar också på värderad riktning, acceptanstekniker och 
mindfulnessprocesser (Hayes, Strosahl & Wilson, 2014). Individer med depression utför ofta 
beteenden som på kort sikt leder till välbehag eller undvikande av obehag, trots beteendenas 
negativa långsiktiga konsekvenser (Andersson, 2012). Depression innebär ofta hopplöshet och 
passivitet och för att bryta de onda cirklarna som medfört en gradvis minskning av 
aktivitetsnivå används beteendeaktivering (Kaldo & Jernelöv, 2012). Målet med detta är att 
individen ska börja med beteenden som kan vara besvärande på kort sikt men leder till positiva 
konsekvenser på lång sikt (Andersson, 2012). När individen börjat arbetet med nya beteenden 
skrivs potentiella risksituationer upp och en vidmakthållandeplan författas för att kunna 
hantera dessa (Andersson, 2012).  Olika former av beteendeaktivering samt social kontakt är 
den verksamma mekanismen i många olika psykoterapiformer vilket även gäller för fysisk 
aktivitet (SBU, 2004). 

Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse utöver viloförbrukning som ökar en individs 
energiförbrukning (Mattson, Jansson & Hagströmer, 2014). Det finns ett samband mellan 
depression och låg grad av fysisk aktivitet, då brist på fysisk aktivitet är en riskfaktor för 
utvecklandet av depressiva symtom samtidigt som depression ofta leder till minskad fysisk 
aktivitetsnivå (Jerstad, Boutelle, Ness & Stice, 2010). Individer som är fysiskt aktiva har 
dessutom 15-25 % lägre risk för att utveckla depressiva symtom jämfört med inaktiva individer 
(Physical Activity Guidelines Advisory Committee [PAGAC], 2008) och risken för 
återinsjuknande minskar samt förebyggs (Martinsen et al., 2016). För individer som har 
depression reducerar fysisk aktivitet de depressiva symtomen (Brown, Ford, Burton, Marshall & 
Dobson, 2005).  

Vid fysisk aktivitet utsöndras neurotransmittorerna serotonin, noradrenalin, dopamin och 
endorfiner i hjärnan (Martinsen et al., 2016). En teori om orsaken till depression är just obalans 
av serotonin, noradrenalin och dopamin (Martinsen et al., 2016). Obalansen påverkar 
sinnesstämning, känslor och tankar, sömn, aptit och initiativförmåga negativt (Björklund, 
2016). När neurotransmittorerna istället är i balans och serotonin, dopamin och endorfiner 
utsöndras aktiveras belöningssystemet i hjärnan och en känsla av välbefinnande infinner sig, 
endorfiner ger även en naturlig smärtlindrande effekt och kan ge en euforisk känsla (Jonsdottir, 
Thoren & Hoffmann, 1996). Även antidepressiva läkemedel återställer obalansen genom en 
ökad aktivering av de olika neurotransmittorerna (Björklund, 2016) och selektiva 
serotoninupptagningshämmare (SSRI) är det vanligaste antidepressiva läkemedlet för att 
behandla depression (Socialstyrelsen, 2016). Antidepressiva läkemedel används frekvent men 
kan ge olika biverkningar (Socialstyrelsen, 2016). Vilket en femtedel av patienter som behandlas 
med detta upplever i varierande grad, som exempelvis nedsatt reaktionsförmåga, minskad 
sexuell lust och ibland initialt ökad ångest (Wasserman, 2014). Detta innebär att vid fysisk 
aktivitet uppnås liknande kemiska reaktioner i hjärnan som vid antidepressiv medicinering 
(Blumenthal et al., 2007; Köhler et al., 2016) men utan de direkta biverkningarna. 

Fysisk aktivitet har även positiva kognitiva effekter som exempelvis förbättrad exekutiv 
förmåga, planeringsförmåga och ökad minneskapacitet (Henriksson & Sundberg, 2015). Fysisk 
aktivitet skyddar även mot de fysiska sjukdomar som är vanligt förekommande vid depressiva 
tillstånd (Martinsen et al.,, 2016; WHO, 2010). Detta skydd uppnås delvis genom den ökade 
kroppsliga kapacitet och positiva effekt på organ, vävnader, blodtryck och blodsockernivå som 
fysisk aktivitet har (Henriksson & Sundberg, 2015). De positiva effekterna styrs främst av den 
mängd och typ av fysisk aktivitet som individen utför (Henriksson & Sundberg, 2015). 

Fysisk aktivitet med måttlig intensitet innebär en mindre ökning av puls och andning, medan 
hög intensitet innebär en tydlig ökning av puls och andning (YFA, 2011). För inaktiva individer 
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räcker lågintensiv aktivitet för att nå effekt på de depressiva symtomen (Brown et al., 2005). 
Effekten blir dock större när intensiteten höjs vilket medför att medel- och högintensiv träning 
ger lägre risk för depression och gäller oavsett kön, ålder eller medicinsk åkomma (PAGAC, 
2008). Effektstorleken påverkas även av hur ofta och hur länge aktiviteten utförs (Mammen & 
Faulkner, 2013). För den vuxna befolkningen rekommenderas minst medelintensiv aktivitet i 
minst 150 minuter per vecka, eller 75 minuter högintensiv aktivitet samt muskelstärkande 
aktivitet minst två gånger per vecka (YFA, 2011). 

Vid utformandet av program som ämnar främja hälsobeteenden, som exempelvis fysisk 
aktivitet, är det viktigt att inte bara fokusera på beteendet som slutmål utan även att påverka 
individens motivation till utförande av beteendet (Weman-Josefsson, 2016). Detta då 
motivation ökar sannolikheten för att individen följer den rekommenderade fysiska aktiviteten 
inledningsvis samt bibehåller denna (Wisén, Hassmén & Hagströmer, 2017). Individer med 
depressiva symtom har lägre motivation till fysisk aktivitet än individer utan depressiva 
symtom, vilket är en orsak till minskad aktivitetsnivå (Krämer, Almut, Helmes, Seelig, Fuchs & 
Bengel, 2014). Vid arbete med individens motivation är fokus såväl på hur mycket motivation 
individen har som varför individen är motiverad (Weman-Josefsson, 2016). Self-Determination 
Theory är en motivationsteori som fokuserar på dessa faktorer och utgår från att individen har 
tre grundläggande behov: kompetens, autonomi och samhörighet (Weman-Josefsson, 2016). 
Kompetens handlar om att individen upplever sig kunna utnyttja sina förmågor, självständighet 
att individen handlar utifrån eget intresse och behovet av samhörighet innebär att känna 
gemenskap och tillhörighet med andra människor (Deci & Ryan 2008). 

Målet vid ökad fysisk aktivitet är att individen ska utöva regelbunden fysisk aktivitet, alltså 
etablera en ny vana, och därmed reducera risken för oönskade avbrott (Wissén, Hassmén & 
Hagströmer, 2017). Nya beteenden kräver initialt planering, uppmärksamhet och energi medan 
vanor utförs mer effektivt och med mindre tankeverksamhet (Lally, Jaarsved, Potts & Wardle, 
2010). Enligt Lally et al., (2010) varierar tiden för att skapa en ny vana mellan 18 till 254 dagar, 
där mediantiden beräknas till 66 dagar. Verplanken och Melkervik (2008) menar att det är 
viktigare att skapa en vana kring fysisk aktivitet än att öka frekvensen av beteendet, detta 
eftersom vanor ses som ett stabilt och varaktigt mönster som är viktigt för att skapa 
regelbundenhet kring fysisk aktivitet.  

Utvecklingen av modulen skedde i samarbete med Psykologpartners AB som utvecklat 
Depressionshjälpen, ett internetbehandlingsprogram utformat för individer med depression. 
Programmet är uppbyggt av KBT- och ACT-  tekniker som syftar till att minska individens 
nedstämdhet samt öka hens livskvalitet med hjälp av beteendeaktivering och 
beteendeförändring. Detta uppnås genom olika uppgifter och evidensbaserade tekniker. 
Depressionshjälpen saknar i dagsläget fysisk aktivitet som en del av programmet. Syftet med 
denna uppsats är att utforska upplevelsen av fysisk aktivitet som komplement i psykologisk 
behandling vid depression, motiverande respektive hindrande faktorer som kan finnas för 
ökning av fysisk aktivitet vid depression samt utveckla en modul för fysisk aktivitet i 
Depressionshjälpen, och undersöka upplevelsen av denna. Utifrån uppsatsens resultat kommer 
modulen revideras, vilket inte ligger inom ramen för uppsatsarbetet.  

Frågeställningar 
1. Hur upplever pilotgruppen fysisk aktivitet som komplement i behandling vid 

depression?  
2. Vad kan vara hindrande respektive motiverande faktorer för att individer med 

depression ska öka sin aktivitetsnivå? 
3. Hur upplever pilotgruppen modulen om fysisk aktivitet som tillägg i 

Depressionshjälpen?   

Metod 
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Eftersom studien ämnade till att undersöka informanternas tankar, erfarenhet och åsikter 
tillämpades en kvalitativ ansats. Denna ansats har som syfte att tolka och förstå individers 
upplevelser (Patel & Davidsson, 2011). För att bearbeta data användes tematisk analys som av 
Braun och Clarke (2013) beskrivs som en flexibel och applicerbar metod gällande många olika 
typer av frågeställningar och framförallt lämpad för studentprojekt. Den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten i uppsatsen var socialkonstruktivistisk hållning. Utifrån denna anses de 
fenomen individer själva ser som oberoende av den egna förståelsen, egentligen vara skapade i 
sociala interaktioner (Allwood & Erikson, 2010).  
 
Urval 

Då frågeställningen och den utvecklade modulen främst behandlar ämnena 
depressionsbehandling, fysisk aktivitet och KBT bestod pilotgruppen av individer som hade 
olika erfarenhet av dessa. För att få en spridning av erfarenheten rekryterades legitimerade 
psykologer och en individ som genomfört Depressionshjälpen. De nio psykologerna 
rekryterades utifrån tillgänglighetsprincipen, vilket innebar att de psykologer som deltog var de 
som utefter inklusionskriterierna tillfrågades och tackade ja. Inklusionskriterierna var att 
psykologerna tidigare arbetat med KBT samt depressionsbehandling. Testpersonen rekryterades 
då hon tidigare genomfört behandling med Depressionshjälpen, och därmed ansågs ha en god 
inblick i programmet samt erfarenhet av att genomgå depressionsbehandling. Författarna kom 
inte i kontakt med någon mer individ som genomfört Depressionshjälpen och försökte därför 
via psykologer inom primärvård och landstingsmottagningar rekrytera individer som genomfört 
depressionsbehandling. Författarna kom dock inte i kontakt med någon mer individ som ville 
delta och rekrytering avslutades på grund av tidsbrist då det ansågs vara av stor vikt att 
uppsatsen författades inom tidsramen. En bedömning gjordes i samråd med handledare, utifrån 
pilotgruppens storlek och bredd av erfarenhet, och ledde till slutsatsen att processen kunde 
fortsätta med god kvalitet trots detta.  

Av de nio psykologerna, sex kvinnor och tre män, rekryterades sex från Umeå med omnejd 
och tre genom Psykologpartners. Psykologgruppen varierade i ålder från 25 till 60 år och hade 
alla erfarenhet av behandling med KBT i olika utsträckning, mellan 3 år till 20 år där 
mediantiden var 10 år och medeltiden 11,25 år.  Psykologgruppen hade även varierande 
erfarenhet av internetbaserad terapi. Tre psykologer hade själv arbetat med internetbehandling, 
tre psykologer hade inte arbetat med detta men kommit i kontakt med antingen via 
handledning, patienter som genomfört eller genom arbetskollegor. Tre psykologer hade ingen 
erfarenhet. Psykologerna hade också varierande erfarenhet av fysisk aktivitet i behandling. En 
psykolog hade själv utvecklat behandlingsprogram för fysisk aktivitet vid depression, en 
psykolog hade aktivt arbetat med fysisk aktivitet vid stress och utmattning och en psykolog vid 
överviktsproblematik. Resterande sex psykologer hade arbetat med fysisk aktivitet vid 
beteendeaktivering där det funnits särskilt behov för klienten, vilket dock inte skett systematiskt 
för någon av dessa. Testpersonen, 42 årig kvinna, som tidigare genomfört Depressionshjälpen 
rekryterades via Psykologpartners behandlare. Hon genomförde och avslutade detta årsskiftet 
2016/2017.  
 
Instrument 

En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) användes, vilket är den vanligaste formen för 
insamlande av informanternas åsikter (Braun & Clarke, 2013). Denna form av intervjuguide 
används när intervjuaren önskar inkludera förbestämda frågor samtidigt som utrymme lämnas 
för deltagaren att ta upp egna kommentarer rörande ämnet (Braun & Clarke, 2013). Detta 
tillvägagångssätt gjorde att intervjuaren kunde ta hänsyn till individens kommentarer och 
åsikter samtidigt som vissa förbestämda delmoment och områden i modulen kunde följas upp. 
Till grund för den semistrukturerade intervjun sammanställdes relevant teori och forskning 
rörande depression, fysisk aktivitet och aktuella behandlingsmetoder. Frågorna i intervjuguiden 
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utformades för att besvara frågeställningarna samt ge relevant bakgrundsinformation. De teman 
som togs upp i intervjuguiden var exempelvis informantens egna erfarenheter och åsikter 
rörande fysisk aktivitet vid psykologisk behandling samt hur modulen upplevdes överlag, men 
även för specifika delmoment. De teman som användes i intervjuguiden utgjorde inte de 
slutgiltiga teman som framkom i resultatet. 

Depressionshjälpen. Behandlingsprogrammet består av sju behandlingsavsnitt, även kallade 
moduler, som användarna tar del av via en internetsida. Användarna loggar in med en personlig 
kod och navigerar själv i behandlingsprogrammet genom att välja aktivitet i menyn. 
Användaren kan då utföra modulen i eget tempo. Modulerna består av information via text, 
video, ljudfiler, bildspel, skrivövningar och registreringar som användaren ska fylla i. 
Utgångspunkten i programmet är att nå motivation, minskad risk för avhopp och öka inlärning 
genom bland annat variation i förmedling av innehåll (Sveriges kommuner och landsting, 2015). 
Nedan följer en översikt av originalmodulerna i Depressionshjälpen: 

 
Modul 1: Vad är depression? 
Modul 2: Samband mellan aktivitet och mående 
Modul 3: Olika typer av aktiviteter 
Modul 4: Att påverka sin vardag 
Modul 5: Att hantera tankar och känslor 
Modul 6: Repetition och fortsatt övning 
Modul 7: Vidmakthållandeplan 
  

Modul 5a fysisk aktivitet. Den nya modulen (se bilaga 2) utvecklades och dess primära fokus 
var fysisk aktivitet vid behandling av depression. Modulen planeras utföras mellan avsnitt 4 och 
5 i Depressionshjälpen och kallas därför “modul 5a”. Modul 5a innehåller åtta delmoment som 
bland annat beskriver effekter av fysisk aktivitet, motivation, vanor och hinder. Den är 
uppbyggd på liknande sätt som tidigare moduler och inkluderar textavsnitt, övningar och 
illustrativa videoklipp. Arbetet som sker i modul 5a planeras även följas upp i de tre 
efterkommande modulerna. Informationen baseras på forskning som presenteras i uppsatsens 
teoridel. 

Procedur 

Först sammanställdes relevant litteratur inom valda ämnen som grund för modul 5a. Innan 
materialet skickades ut till pilotgruppen granskade sex personer modulen. Dessa rekryterades 
utifrån tillgänglighetsprincipen ur författarnas egna vänskapskrets. Detta för att undersöka 
stav- och syftningsfel, få synpunkter på modulens innehåll och utifrån detta modifiera modulen. 
Varje deltagare i pilotgruppen mottog därefter ett e-postutskick med information om studien 
och instruktioner. En av de sju original modulerna (modul 3) valdes ut som jämförelsemodul, 
detta för att ge deltagarna förståelse för programmets uppbyggnad och innehåll. E-postutskicket 
innehöll en PDF-fil innehållande modul 5a, jämförelsemodulen och informerat samtycke. 
Psykologerna granskade och testpersonen genomförde alla delmoment i modul 5a.  

 Efter att varje deltagare i pilotgruppen granskat eller genomfört modul 5a skedde en 
datainsamling utifrån intervjuguiden. Fem intervjuer var genomfördes, med en intervjuperson 
åt gången. Fyra intervjuer skedde via möten på deltagarens kontor, då ett personligt möte inte 
kunde genomföras av geografiska skäl utfördes de återstående sex intervjuerna per telefon. 
Intervjuernas längd varierade mellan 25 och 32 minuter och spelades in, efter informanternas 
godkännande, med Iphone eller dator. Intervjuerna spelades in för att kunna korrekt 
transkriberas och ge intervjuaren möjlighet att vara närvarande och genomföra en bra intervju 
(Braun & Clarke, 2013).  

Databearbetning 
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Efter utförandet av de semistrukturerade intervjuerna användes tematisk analysmetod enligt 
Braun & Clarke (2013) för att sammanställa samt analysera intervjudata. Induktiv tematisk 
analys genererar teman från data och styrs inte av teori medan deduktiv tematisk analys 
genererar teman utifrån teori och teoretiska begrepp, ofta används en kombination av de två  
(Braun & Clarke, 2013). I den här processen användes både induktiv och deduktiv tematisk 
analys för att kunna utgå från teori vid skapandet av modul 5a samtidigt som informanternas tal 
utgör resultatet. De sex steg som Braun och Clarke (2013) menar utgör tematiskt 
analysförfarande har följts i analysen. I ett första steg transkriberades intervjun av intervjuaren. 
I andra steget lästes dessa igenom av båda författarna på var sitt håll igenom transkriberingen 
flera gånger och noterade speciella delar som var av extra intresse. I ett tredje steg kodades 
transkriberingen av varje författare, oberoende av varandra, och nyckelord som var intressanta 
markerades. I det fjärde steget jämfördes koderna med varandra för att även säkerställa att de 
var textnära och letade tillsammans efter teman utifrån de koder som tagits ut för varje intervju. 
I femte steget granskades de teman som tagits fram, där fokus var hur temana förhöll sig till 
varandra och eventuella subteman diskuterades. I det sjätte steget definierade båda författarna 
teman och namngav dem. I sjunde och sista steget ordnades teman i  sin slutgiltiga hierarki och 
skrivandet påbörjades. Se tabell 1 för exempel på citat, koder och de teman som utvecklats.  

Deltagarna anonymiserades genom att inte benämnas med namn och ersattes därmed med 
bokstav samt siffra. Deltagarna är nämnda utifrån bakgrund, psykologer (P) och testperson (T) 
samt siffra för att påvisa att svar var från olika deltagare.  

Forskarreflexivitet 

Inom kvalitativ forskning påverkar forskarens subjektivitet resultatet, om detta medvetandegörs 
kan det vara en positiv faktor för skapandet (Braun & Clarke, 2013). Detta då det är oundviklig 
att forskare och informanter tar med värderingar, perspektiv och antaganden in i 
intervjusituationen (Braun & Clarke, 2013). Resultatet är därmed beroende av hur 
informanternas tal fångats upp, tolkats och getts mening. Modul 5a, som ligger till grund för 
intervjun, har utvecklats av författarna själva och är även tänkt att förbättras utefter 
informanternas åsikter. Detta har troligtvis påverkat vilka aspekter som författarna aktivt frågat 
efter då intresse varit vad som kan förbättras och hur. Båda författarna läser vid 
Psykologprogrammet, den ena med idrottsinriktning, vilket medför att båda har tidigare 
kunskap om psykoterapimetoder och depression. Författaren med idrottsinriktning har även 
skrivit arbete om fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa. Detta har troligtvis påverkat vilka 
antaganden och värderingar författarna tagit med sig in i uppsatsarbetet. Båda författarna är 
sedan tidigare intresserade av fysisk aktivitet, och ser det som en viktig del av en hälsosam 
vardag och förbättrat psykiskt mående men upplevt utebliven kunskap om detta från 
utbildningen. Även detta har med stor sannolikhet påverkat valet av teori, skapande av 
intervjuguide, tematisering samt när vi valt att ställa följdfrågor och inte.  

Uppsatsen skedde i samarbete med Psykologpartners eftersom modulen skapades för 
Depressionshjälpen. Förutom att undersöka upplevelsen av modulen specifikt, undersöktes 
även upplevelsen av fysisk aktivitet som komplement i behandling samt motiverande och 
hindrande faktorer. Detta efterfrågades inte av Psykologpartners men valdes för att generera 
mer kunskap inför revidering av modulen. Utvecklandet av modulen och författandet av 
uppsatsen har skett oberoende av Psykologpartners åsikter och direktiv då de inte haft någon 
insyn i arbetet. De har inte heller angett önskemål kring hur utvecklingen av modulen ska ske. 
Detta innebär att författarna inte anser att Psykologpartners har påverkat uppsatsarbetet mer 
än att de uttryckt ett behov av att integrera fysisk aktivitet i Depressionshjälpen. Det finns inte 
heller någon ekonomisk eller materiell vinning av samarbetet.    

Etiska överväganden 
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Ett samtyckesdokument skrevs under av informanten och samlades in innan eller i samband 
med intervjun. Detta dokument utgick från Vetenskapsrådets (2013) riktlinjer där det framgår 
att deltagaren har rätt till information om studien och syftet med den, att allt material 
behandlas konfidentiellt samt att deltagandet är frivilligt. Informanterna informerades också 
om rätten att avbryta sin medverkan utan specificerad anledning. I dokumentet framgick även 
att intervjun kommer spelas in, transkriberas och anonymiseras. Vid intervjun fick deltagarna 
även information om att resultatet kommer ligga till grund för förbättring av modulen, samt 
tillfrågades igen om hen godkände inspelning av intervju innan detta påbörjades. Ingående 
information om informanterna har utelämnats då det ansetts kunna användas för att uppenbara 
deras identiteter, detta för att säkerställa informanternas anonymitet.  

Resultat  

Resultatet av de tio intervjuerna analyserades och sammanställdes i fem övergripande teman: 
Tilltro till fysisk aktivitet som komplement i behandling, Hinder för utförandet av fysisk 
aktivitet i allmänhet och vid depression, Faktorer för att öka sannolikheten till fysisk aktivitet 
vid depression, Modulens sätt att förmedla information och Modulens viktigaste faktorer. 
Utifrån dessa teman urskiljde sig 14 underteman som kan ses i tabellen under med tillhörande 
exempelkoder och exempelcitat. 
 
Tabell 1  
Sammanställning av teman och underteman samt exempel på koder och citat. 

Övergripande tema Undertema Exempelkod Exempelcitat 

Tilltro till fysisk 
aktivitet som 
komplement i 
behandling 

Fysisk aktivitet som 
grundläggande 
faktor 

Bättre kondition 
leder till bättre 
mående 

“[...] så ser man att en bättre 
kondition, en bättre fysik leder 
också till psykisk bättre 
mående [...]” 

 Fysisk aktivitet i 
psykologisk 
behandling 

Fysisk aktivitet 
borde göras mer 

“[...] jag tycker verkligen att 
det [fysisk aktivitet] är något 
som borde göras mycket mer, 
sen vet jag inte exakt hur [...]” 

Hinder för utförandet 
av fysisk aktivitet i 
allmänhet och vid 
depression.  

Generella hinder Samhället 
uppmuntrar 
passivitet.  

“[...] det samhälle, det 
uppmuntrar inte till aktivitet 
utan till passivitet vilket också 
är ett bekymmer.” 

 Depressionsbilden Depressionen som 
hinder 

“Intervjuare: [...] vad tror du 
att det finns för eventuella 
hinder för att öka fysisk 
aktivitet hos deprimerade 
personer? 

P4: Depressionen [...]” 

Faktorer för att öka 
sannolikheten till 
fysisk aktivitet vid 
depression 

Att hitta fysisk 
aktivitet som passar 
individen 

Aktiviteter som 
personen tycker är 
kul 

“[...] någonting som man får ut 
energi, ja något man tycker är 
kul så att det inte bara blir 
jobbigt.” 

 Skapa 
regelbundenhet 

Små doser och öka 
successivt 

“[...] sen att börja i små doser 
och successivt öka.” 
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 Hantera inre 
beteenden 

Göra fysisk aktivitet 
fastän det känns 
dåligt 

“[...] ja det är en väldigt viktig 
del anser jag, alltså det 
kommer inte kännas sådär 
jättebra till en början.” 

 Ta hjälp av andra Någon annan kan 
hjälpa 

“[...] om man har en kompis 
som kan ringa till en, eller 
någon man kan promenera 
med, någon som kan påminna 
en, alltså ta in andra sånna 
grejer.” 

 

Modulens sätt att 
förmedla information 

Övergripande - en 
positiv bild 

Modulen jättebra 
och imponerad 

“Jag tycker att överlag var det 
jättebra, imponerad. Jag 
kommer inte att säga så 
mycket negativt, förmodligen.” 

 Strukturens för- 
och nackdelar 

Bra balans “[...] annars tycker jag att det 
är bra balans mellan att först 
kommer text sen kommer en 
övning sen kommer text sen 
kommer övning sen kommer 
text sen kommer video. “ 

Modulens viktigaste 
faktorer 

Problemlösning 
som förstärkare 

Problemlösning bra “[...] det är ju också skitbra att 
man bygger in 
problemlösning.”  

 Vidmakthållandepl
an - en viktig del 

Vanligt sluta träna “Man skulle ju liksom kunna 
ha om, finns det nånting som 
kan få dig att sluta träna för 
det är ju så vanligt tänker jag 
[...]” 

 Definitionens för- 
och nackdelar 

Definitionen ett 
brett uttryck 

“[...] det [definitionen] 
funderade jag över också, det 
kanske var för brett uttryck.” 

 Individanpassning 
av modulen 

För vissa ökad 
njutningsdel 

“Jag tänker att en del behöver 
inte öka den delen utan mer 
njutningsdelen.” 

 

Nedan utvecklas de teman och underteman  som presenteras i Tabell 1 samt en fördjupning och 
tolkning av dessa. För att få en mer övergripande och sammanhängande bild av informanternas 
åsikter har de teman som uppmärksammats varit de som uppkommit mest frekvent i 
informanternas tal. 

Tilltro till fysisk aktivitet som komplement i behandling 

I detta övergripande tema samlades informanternas tal rörande tilltron till fysisk aktivitet som 
behandlingsmöjlighet vid depression. Fysisk aktivitet beskrevs av informanterna som en viktig 
och effektiv faktor för att behandla depression och även annan psykisk ohälsa. Detta tema 
utgörs av undertemana: Fysisk aktivitet som grundläggande faktor och Fysisk aktivitet i 
psykologisk behandling. 

Fysisk aktivitet som grundläggande faktor. I detta undertema samlades informanternas tal 
kring fysisk aktivitet som en förutsättning för psykisk hälsa, tillsammans med sömn, mat och 
relationer. Informanternas tal tolkades som att de alla var väldigt positiva till fysisk aktivitet vid 
behandling av depression och såg det som en grundläggande faktor för ett bättre mående. En 
informant beskrev hur hen tror många ser fysisk aktivitet som en av flera grundläggande 
förutsättningar för psykisk hälsa i citatet:  
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P5: [...] Ja alltså, det, jag tror i alltså, så tror jag väldigt många jobbar idag jag hoppas då 
det i varje fall att mat, sömn och rörelse är tre liksom grundläggande förutsättningar för 
psykisk hälsa, så det handlar mer om att alla de här… egentligen, jag brukar säga mat, 
sömn, rörelse och relationer. 
 

Informanternas tal visade på att arbetet med fysisk aktivitet är något som är viktigt att använda 
mer, speciellt i psykologens arbete vilket belyses i citatet:  
 

P9: […] Så jag tänker att här finns det något som vi behöver ta fasta på mer, att kunna 
använda oss av, speciellt som psykologer. 
                    

Fysisk aktivitet i psykologisk behandling. I detta undertema samlades informanternas tal 
rörande integrering av fysisk aktivitet i psykologisk behandling. Informanternas tal visade på att 
fysisk aktivitet kan fungera som ett bra komplement i flera psykologiska behandlingar men att 
flertalet informanter inte inkluderar det systematiskt i behandling. Vidare ansåg informanterna 
fysisk aktivitet vara en användbar med underanvänd friskfaktor vid behandling av depression, 
vilket belyses i citatet: 
 

Intervjuare: Mm, okej, och vad har du för tankar mer generellt kring fysisk aktivitet som 
behandling av depression? 
P4: Ja tänker att det är underanvänt, så att det verkligen är något som skulle behövas 
lyftas in mer och oftare och ja och i större utsträckning. Det är någonting som är väldigt 
användbart och väldigt... vad ska man säga… en friskfaktor i folks liv på ett sätt som ja 
men som underutnyttjas. 

 
Testpersonen beskrev att fysisk aktivitet borde vara en självklarhet i alla behandlingsprogram. 
Hon beskrev även att det kan vara en av de viktigaste faktorerna vid behandling av depression, 
vilket belyses i citatet: 
 

Intervjuare: Vad tänker du kring fysisk aktivitet som behandling av depression? 
T1: Ja det är jätteviktigt, kanske det viktigaste av allt egentligen. 

 
En aspekt som lyftes var fysisk aktivitet som mer naturligt komplement i behandling än 
läkemedel. Detta eftersom det ansågs ha mer naturliga effekter på kroppen. Flera informanter 
beskrev vidare att ökad fysisk aktivitet, i kombination med andra hälsorelaterade områden, kan 
minska användandet av läkemedel vid psykisk ohälsa, vilket belyses i citatet:  
  

Intervjuare: Ja. Och hur tänker du rent öppet kring fysisk aktivitet som behandling vid 
depression då? 
P8: Jag tror såhär att fysisk aktivitet... om folk kunde sluta röka, sluta supa och börja 
träna så skulle vi kunna plocka bort av 80 % av våra psykiska… alltså läkemedel [...]. Så 
bra tror jag att det är. 

 
Hinder för utförandet av fysisk aktivitet i allmänhet och vid depression 

I detta övergripande tema samlades informanternas tal rörande de hinder som kan upplevas i 
samband med fysisk aktivitet. Informanternas tal belyste både generella hinder oavsett psykisk 
mående, samt specifika hinder som kan upplevas vid depression. Detta tema utgörs av 
undertemana: generella hinder och depressionsbilden.  

Generella hinder. I detta undertema samlades informanternas tal om generella hinder, 
oavsett psykiskt mående, för utövandet av fysisk aktivitet. Ett hinder som informanterna lyfte 
var att samhället idag är optimerat för vila vilket försvårar för att fysisk aktivitet ska ske 
naturligt i vardagen. Andra generella hinder som informanterna tog upp var att fysisk aktivitet 
kan upplevas obehagligt, smärtsamt och jobbigt, vilket belyses i citatet: 
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P9: [...] och sen också det att fysisk aktivitet kan vara lite obehagligt, det kan göra ont, 
det är ju jobbigt att vara flåsig så man undviker av den anledningen. 

  
Informanterna menade att dessa direkt obehagliga upplevelser kan innebära att individen 
undviker fysisk aktivitet, trots vetskap om positiva konsekvenser längre fram. Informanterna 
talade även om vanor som ett hinder, där det är mer bekvämt att sitta kvar i soffan än att ta sig 
iväg och bryta mot sina invanda mönster. 

Depressionsbilden. I detta undertema samlades informanternas tal kring specifika hinder 
som individer med depression kan uppleva inför fysisk aktivitet. Ett flertal av informanterna 
beskrev depressionsbilden och dess symtom som ett stort hinder, ingen av dessa informanter 
var testpersonen. Det psykologerna beskrev som vanliga hinder var minskad motivation, ork 
och energi, vilket belyses i citatet:  
 

Intervjuare: Vad tänker du att det finns för eventuella hinder för att öka den fysiska 
aktiviteten hos personer med depression? 
P2: Åh det finns ju massor med hinder, eller liksom att det ingår ju i depressionsbilden 
att man inte är särskilt motiverad att göra någonting, att man kan tappa de bitarna, så 
att man inte orkar och inte har någon energi.  

 
En del av informanterna poängterade att ett vanligt problem vid depression är att vänta på ett 
bättre mående för att sedan orka utöva fysisk aktivitet, vilket inte infinner sig och leder till ännu 
sämre mående. Detta belyses i citatet:  
 

P8: [...] Det är ju som det som nästan är det största problemet för de som är deprimerade 
att de inte riktigt har förstått det, det här kommer bara kännas sämre om du väntar [...]. 

 
Ett annat hinder som uppmärksammades i en del av informanternas tal var svårigheten kring 
vilken dos som är lämpligt att börja med, framförallt om individen inte varit fysiskt aktiv innan. 
Det finns därmed en risk att individen börjar på en högre nivå än vad hen klarar av och därmed 
får svårt att klara implementeringen på egen hand. Ett ytterligare hinder vid framförallt 
depression är inre beteenden i form av negativa tankar och känslor, vilket försvårar utövandet 
av fysisk aktivitet. Sammantaget tolkades ovanstående punkter som att fysisk aktivitet kan bli en 
än större utmaning för individer med depression på grund av symtombilden. Individen som 
tidigare använt Depressionshjälpen beskrev att hon ibland upplever hinder men tolkades inte 
ske i något större utsträckning och vilka dessa hinder var specificerades inte heller.  
 
Faktorer för att öka sannolikheten till fysisk aktivitet vid depression 

I detta övergripande tema samlades informanternas tal kring faktorer som möjliggör en ökning 
av fysisk aktivitet hos individer med depression. Här beskrev informanterna vikten av att göra 
aktiviteter roliga och anpassa dem efter individens intressen. Där även regelbundenhet och ta 
hjälp av andra sågs som viktiga framgångsfaktorer. Detta tema utgörs av undertemana att hitta 
fysisk aktivitet som passar individen, skapa regelbundenhet, hantera inre hinder och ta hjälp 
av andra.   

Att hitta fysisk aktivitet som passar individen. I detta undertema samlades informanternas tal 
om vikten av att utöva aktiviteter som individen upplever som glädjefyllda. En informant talade 
om vikten av att associera aktiviteten till något som ses som roligt för att öka motivationen. 
Informanternas tal poängterade att den fysiska aktiviteten blir mer belönande om de associeras 
med något som uppfattas som roligt, vilket också ökar den inre motivationen och aktiviteten kan 
då fungera som belönande i sig. Detta belyses i citatet:   
 

P9: [...] att kunna koppla motionen till något som i sig är positivt, belönande, en 
motionsform som man tycker är rolig gör att man kan öka den inre motivationen att man 



 12 

tycker att det är roligt att motionera och jag tänker att ganska mycket är nog att det är 
där man måste hamna, att det här ska vara motiverande i sig själv [...]. 

 
Några av informanterna uttryckte detta som att hitta former av fysisk aktivitet som är anpassade 
efter individens egna förutsättningar och intressen, vilket innebär att den fysiska aktiviteten kan 
vara såväl högintensiv träning som vardagsmotion.  

Skapa regelbundenhet. I detta undertema beskrev informanterna vikten av kontinuitet och 
regelbundenhet för att en varaktig beteendeförändring ska ske. Informanternas tal visade att det 
i behandling är viktigare att fokusera på att individen gör mindre och oftare än göra väldigt 
mycket fysisk aktivitet vid samlat tillfälle någon enstaka gång, vilket belyses i citatet:  
  

P7:  [...] ett vanligt hinder det vill säga man vill för mycket men man ser att det är svårt 
att få till kontinuiteten i den här formen av aktivering och då skulle det kunna vara 
värdefullt tillägg att prata om att “okej kanske göra mindre men oftare, göra mindre 
intensiva saker men regelbundet” om man nu nånstans tänker att i all 
beteendeförändring vill man nå ökad kontinuitet i det man gör inte liksom 
chockexponera sig en gång varannan vecka utan mer regelbundet lite grann dagligen 
[...].  

 
Flera informanter belyste även i sina tal att en strategi för att göra detta är att individen “fäster” 
den fysiska aktiviteten vid en redan etablerad rutin, för att därigenom skapa regelbundenhet 
även för den fysiska aktiviteten. 

Hantera inre beteenden. I detta undertema samlades informanternas tal om vikten av att 
kunna hantera de negativa tankar och känslor som uppkommer i samband med fysisk aktivitet 
men även är vanligt vid all beteendeförändring. Informanternas samlade tal belyste vikten av 
räkna med att dessa kommer uppstå och kunna hantera dem för att även vid det obehaget göra 
en förändring vilket belyses i citatet: 
 

P7: [...] Ja alltså det är väl nånstans med inre hinder hur gör vi men den här upplevelsen 
att det är ingen ide, kommer inte gå, jag är för trött, tar det sen, det här passar inte mig 
[...]. Även vid det obehaget göra förändring, vi behöver någonstans vi kan förvänta oss 
att det känns motigt annars hade vi gjort det redan. Det ingår i paketet på nåt sätt i att 
göra förändring, inget tecken på att det är fel eller dåligt, farligt utan det är väntat, det 
tar emot.  

 
Ta hjälp av andra. I detta undertema samlades informanternas tal kring att en motiverande 

faktor kan vara att ta hjälp av den sociala kontexten. Den sociala kontexten kan utgöras av 
exempelvis vänner, familj eller sällskapsdjur för att öka sannolikheten till fysisk aktivitet. Detta 
kunde enligt informanterna fylla flera olika syften då man kan bekräfta varandra och får än mer 
energi vilket belyses i citatet:  

 
P1: Jag tänkte man kanske skulle betona för att många drar sig undan när man är 
deprimerad, kan betona nånstans att man kan kombinera rörelse med att göra det 
tillsammans med andra. För att det gör ju också att, att man tränar tillsammans eller tar 
en promenad tillsammans eller hittar en aktivitet där man kan göra tillsammans man 
får mycket mer energi och så bekräftar man varandra och drar varandra.  
 

Modulens sätt att förmedla information 

I detta övergripande tema samlades informanternas tal rörande upplevelsen av modul 5a. 
Informanterna beskrev modulen som övergripande bra och pedagogisk samtidigt som vissa 
förbättringsmöjligheter och tillägg lyftes. Modulen upplevdes som ett viktigt tillägg i 
Depressionshjälpen då fysisk aktivitet är ett aktuellt ämne, och implementeringen ligger 
därmed i tiden. Detta tema utgörs av undertemana: övergripande - en positiv bild och 
strukturens för- och nackdelar.  
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Övergripande – en positiv bild. I detta undertema samlades informanternas tal om hur 
modulen upplevts överlag. Alla informanter beskrev att modulen var övergripande bra och att 
längden var optimerad. Hälften av informanterna ansåg att inget område saknades eller 
upplevdes som överflödigt. Testpersonen som genomförde alla delmomenten av modulen 
beskrev att genomförandet gav insikt och reflektion vilket belyses i citatet:  
 

Intervjuare: Vad skulle du säga det gav dig att göra modulen? 
T1: Reflektion, insikt och en påminnelse om att det är viktigt och ja, att planera in det 
och inte välja bort. 

 
De förbättringsförslag som senare lyfts, i nästa undertema, ska ses som förslag för att göra 
modulen bättre snarare än att belysa att modulen var dålig, vilket belyses i citatet:  
 

P9: Jag vill verkligen poängtera att jag tyckte att det verkligen var jättefint även om jag 
nu kommer med små detaljer så tycker jag att det var en jättefin modul. 
 

Informanternas tal belyste att modulen upplevdes som ett viktigt komplement i 
Depressionshjälpen trots att de flesta informanter hade begränsad insikt i programmet. I 
informanternas tal beskrevs modul 5a följa samma struktur som övriga moduler vilket skapade 
igenkänningen och vetskap om vad användaren förväntas göra. Detta belyses i citatet:  
 

T1: Det bygger ju på samma logik och samma uppbyggnad som de andra så det är ju en 
igenkänning om man vet vad man ska göra och vad som förväntas av en liksom. Och det 
är ju bra uppbyggt båda liksom handlar ju om att planera och att reflektera över vad 
som är hinder och vad jag behöver tänka på för att få det genomfört och så. 

  
Strukturens för- och nackdelar. I detta undertema samlades informanternas tal kring 

upplevelsen av struktur, upplägg och hur information förmedlas i modulen. Kombinationen av 
information via text, där tabeller och övningar ingår, samt video lyftes av informanterna som 
bra och balanserat. Inom detta tema har även  informanternas upplevelse om hur språket i 
modulen inkluderats, där sättet modulen är skriven på har både för- och nackdelar. En fördel 
var den röda tråd som även upplevdes finnas med från tidigare moduler. Modul 5a upplevdes 
också som informativ, pedagogisk och strukturerad. Nackdelarna var att den av flera 
informanter upplevdes som tråkig och språket ansågs vara på en för avancerad nivå. Detta var 
oftast till följd av ordval enligt informanterna, och texten kan med fördel kan skrivas på ett mer 
intresseväckande sätt menar de. Att språket beskrevs vara på en för avancerad nivå vilket 
riskerar att användaren känner sig dum belyses i följande citat:  
 

P6: Det jag menar med språket, för mig sitter det som en smäck det ni skriver, men min 
syster skulle bli förvirrad. Det är ett rätt avancerat språk. Så det tänker jag, det tycker 
jag överlag att ni ska titta över och tänka igenom. För det är i vissa lägen ett akademiskt 
psykologspråk, och det kan det kan göra att vanligt folk känner sig lite dum dom hänger 
inte med dom förstår inte. 

 
I undertemat har också informanternas tal kring planering som en viktig och hjälpsam del 
inkluderats. Att uppföljningen stärker användarens möjlighet att bibehålla 
beteendeförändringen och att en veckas arbete med nya beteendet inte räcker för alla belyses i 
citatet:   
 

P2: Ja precis det är superbra, [...]. Att följa upp det längre fram vilket ju känns självklart 
att man måste göra eftersom fysisk aktivitet kan vara en ny bana och för vissa räcker det 
ju definitivt inte att bara ha med det under en vecka. Så att ni har tagit med det i de 
andra modulerna också tycker jag är jättebra. 

 
Modulens viktigaste faktorer 
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I detta övergripande tema samlades informanternas tal rörande faktorer i modulen som ansågs 
extra viktiga, men även faktorer som ansågs saknas. Detta tema utgörs av undertemana: 
problemlösning som förstärkare, vidmakthållandeplan - en viktig del, definitionens för- och 
nackdelar och individanpassning av modulen.   

Problemlösning som förstärkare. I detta undertema samlades tal rörande uppgiften rörande 
hinder och lösningar som ett extra bra delmoment i modulen. Informanterna ansåg att detta 
moment kommer vid en bra tidpunkt i modulen och när användaren övervinner sina hinder 
ökar förstärkning och motivation. Att användaren får fundera på vad som kan vara såväl hinder 
som öka sannolikheten för att aktiviteten utförs ansågs vara jättebra och likna arbetssättet i 
traditionell behandling med hemuppgift, vilket belyses i citatet:  
 

P6: Här tyckte jag va smart. Att redan från börja självklart tänka att saker och ting 
kommer kunna vara i vägen för dina beslut och för att du verkligen ska göra det du ska 
göra. Vad skulle det vara tyckte jag va jättesmart, det är ju samma sak som när man 
kommer överens om en hemuppgift, och säger okej hur sannolikt är det att du kommer 
göra det här? Aa kanske 50. Okej vad kan vi göra för att öka den sannolikheten, vad är 
det som hindrar, vad är det som skulle kunna locka dig till andra vägar. Det tycker jag 
kändes jättebra [...]. 

  
Vidmakthållandeplan – en viktig del. I detta undertema samlades informanternas tal om 

planering och uppföljning av fysisk aktivitet, samt bakslag. Delmomentet i modulen kallat 
vidmakthållandeplan uppfattades som extra viktigt och bra av flertalet informanter. 
Testpersonen lyfte fram att detta var den bästa delen då planering behövs för att göra 
annorlunda vilket ansågs frånskilt att enbart kartlägga, vilket belyses i citatet:  
 

Intervjuare: Okej, fanns det något speciellt delmoment som du uppfattade som bättre än 
något annat? 
T1: Jag tyckte väl kring vidmakthållandeplanen, den är ju bra, det är där det liksom man 
får tänka till lite hur jag skulle använda det här nu då, det är ju en sak att kartlägga och 
se liksom men att förändra sitt beteende och göra någonting annorlunda då behöver 
man göra en plan. Så den tyckte jag var bäst. 

 
Informanternas tal berörde ofta sannolikheten för användaren att hamna i en period då 
beteendet upphör och går tillbaka till gamla rutiner, vilket benämndes som bakslag. En del 
informanter önskade mer utvecklad information kring dessa bakslag och dess normala del av 
förändringsprocessen.   

Definitionens för- och nackdelar. I detta undertema samlades informanternas tal rörande 
definitionen av fysisk aktivitet som används i modulen: all kroppsrörelse utöver viloförbrukning 
som ökar en individs energiförbrukning (Mattson, Jansson & Hagströmer, 2014). 
Informanterna ansåg att definitionen var bred och inkluderande. Åsikterna huruvida detta var 
positivt eller negativt skiljdes åt mellan informanterna. Vissa informanter beskrev att 
definitionen var bra då den visade på att alla sysslar med något vilket beskrevs som förstärkande 
och kan sänka tröskeln för att komma igång då hård träning kan ligga för långt bort för 
individen. Vilket belyses i citatet: 
 

P4: [...] det blir förstärkande, ”jag gör ju det, hur stort steg kan det vara?” Så att säga, 
det gör det lättare tänker jag att man ser att vissa av sakerna gör jag. Och sen när jag 
tänker, men det här med för annars tycker jag att det är någonting som kan vara svårt 
om man ska motivera någon att man tänker… speciellt om det är folk som är inaktiva 
som kanske har övervikt eller liksom äter dåligt och tar hand om sig dåligt, att man 
tänker fysisk aktivitet så tänker man hård träning och det ligger alldeles för långt borta. 

 
Andra informanter beskrev valet av bred definition som omotiverande och att den låga 
aktiviteten blir svår att skilja från annan aktivitet där det senare belyses av citatet:  
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P3: det var svårt också med breda definitionen av fysisk aktivitet att allting inklusive [...] 
men om man räknar all fysisk aktivitet så blir det också väldigt svårt att avgränsa det 
mot annan aktivitet.  

   
Individanpassning av modulen. I detta undertema samlades informanternas tal om hur de 

önskar att modulen anpassas efter individuella skillnader. Dessa individuella skillnader 
inbegriper att texten skrivs med fler olika exempel för att få individen att känna igen sig, men 
även mer anpassning av fysisk aktivitet. Den vanligaste problematiken vid depression är för få 
aktiviteter, men att vissa är fysiskt aktiva och till och med har för hög aktiveringsnivå. Vidare 
föreslog en stor del av informanterna att modulen inte bara syftar till beteendeaktivering med 
fler aktiviteter utan att hitta rätt aktiviteter, öka balans mellan aktiviteter eller skapa ett större 
fokus på njutningsaspekten av fysisk aktivitet. Detta belyses av citatet:  
 

P3: […] att man bara pratar om fler aktiviteter som ideal, bara pratar om att lägga till 
mer och mer så tror jag man missar en grupp som är aktiva och som kanske har fullt 
upp snarare.  [...] För dom är det inte bara fler aktiviteter som är lösningen, man kan va 
deprimerad ändå även fast man har massa aktiviteter. Då är det mer lägga till balansen 
mellan dom aktiviteter som man har. [...], inte alltid fler aktiviteter som är den 
viktigaste frågan. Samtidigt är det väl det vanligaste också så, ni har ju helt rätt där 
tycker jag, det är ju den vanligaste, stämmer för de flesta, dom behöver göra mer saker 
men inte för alla tycker ja. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att utforska upplevelsen av fysisk aktivitet som komplement i 
psykologisk behandling vid depression, motiverande respektive hindrande faktorer som kan 
finnas för ökning av fysisk aktivitet vid depression samt utveckla en modul för fysisk aktivitet i 
Depressionshjälpen och undersöka upplevelsen av denna. Detta för att få en bredare bild om 
ämnet fysisk aktivitet och vilket underlag det finns för att implementera fysisk aktivitet mer i 
vården. Generella åsikter undersöktes också för att synliggöra ämnen som inte tagits upp i 
modulen, och som annars hade förbisetts.  

Den första frågeställningen undersökte upplevelsen av fysisk aktivitet som komplement i 
depressionsbehandling. Utifrån resultatet tolkas det vara ett viktigt komplement i behandling av 
depression. I resultatet framkom även att informanterna ansåg att det används i för liten 
utsträckning. Vikten av fysisk aktivitet som del av depressionsbehandling går i linje med 
forskning som visar på dess effekt på depressiva symtom. En studie av Brown et al., (2005) 
visade att fysisk aktivitet reducerar depressiva symtom, och dessutom har fysiskt aktiva 
individer 15-25% lägre risk att utveckla dessa symtom (PAGAC, 2008). Enligt Socialstyrelsen 
(2016) är det även en möjlig behandlingsinsats vid depressiva tillstånd och enligt informanterna 
anses det som viktigt komplement i behandling. Utifrån detta har det stöd i forskning och hos 
tillfrågade informanter men används utav de sistnämnda enbart i begränsad utsträckning. I 
författandet av uppsatsen diskuterades flera anledningar som skulle kunna förklara denna 
diskrepans. Diskussionen grundades i den frekventa användningen av antidepressiv 
medicinering (Socialstyrelsen, 2016) och den begränsade användningen av fysisk aktivitet som 
lyftes i resultatet. Fysisk aktivitet har liknande effekter på hjärnan som antidepressiv 
medicinering (Blumenthal et al., 2007; Köhler et al., 2016) och enligt resultatet ansågs det vara 
ett bra och mer naturligt komplement i behandling än antidepressiv medicinering som enligt 
forskning har flertalet biverkningar (Wasserman, 2014). Vilket inte beskrivs för fysisk aktivitet. 
Dessa aspekter stödjer användandet av fysisk aktivitet kontra antidepressiv medicinering, då de 
har liknande effekter och skiljer sig i grad av biverkningar. En förklaring för detta skulle kunna 
vara att det är mer krävande än antidepressiv medicinering gällande tid, fysiskt arbete och 
ibland upplevt obehag vilket kan vara lika besvärande som medicineringens biverkningar. 
Utifrån detta kan det vara svårt att motivera individen till att vara med fysiskt aktiv. En annan 
förklaring till att fysisk aktivitet inte används frekvent kan vara okunskap och bristande 
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information om dess effekt vid psykisk ohälsa på psykologprogrammet, vilket författarna erfarit 
under sin utbildning. Vilket bidrar till vikten av att öka kunskap om effekterna samt diskutera 
hur psykologer kan integrera detta mer i behandling. Ett sätt att göra detta är via 
beteendeaktivering, vilket är något som några av informanterna beskriver de gjort i några av 
deras behandlingar. Detta kan således användas mer systematiskt i beteendeaktivieringen för 
att skapa regelbundenhet och ökning av användandet. Detta då beteendeaktivering är ett 
välanvänt verktyg inom KBT (Andersson, 2012) vilket kan göra fysisk aktivitet till en naturlig del 
av behandlingen snarare än att inkluderas som enskilt område, som kan vara ett sätt för 
behandlare att använda det i större utsträckning.  

Den andra frågeställningen undersökte hindrande respektive motiverande faktorer för ökat 
utövande av fysisk aktivitet hos individer med depression. I resultatet framkom att flertalet 
hinder finns för utförandet av fysisk aktivitet oavsett individens psykiska hälsa, som exempelvis 
obehag och smärta både innan och under aktiviteten. Dessa hinder framkom främst i 
psykologernas tal. Testpersonen upplevde att hinder ibland uppkommer men detta tolkades inte 
besvära henne eller ske i någon större utsträckning. Utifrån detta drogs slutsatsen att det finns 
individuella skillnader inom gruppen för individer med depression, och att just den här 
testpersonen är en individ som var och är mer fysiskt aktiv. Psykologerna beskrev sina 
erfarenheter rörande individer med depression, de menade att de upplever fler hinder än 
individer utan diagnosen, där just depressionsbilden och de symtom som följer denna är det 
som främst påverkar fysisk aktivitet på ett negativt sätt. I diagnoskriterierna för depression 
framgår exempelvis att brist på energi och minskat intresse för vardaglig aktivitet är vanliga 
symtom vid depression (American Psychiatric Association, 2013). Vilket kan visa på att 
depressionsbilden kan vara ett stort hinder för alla typer av aktiviteter.  Forskning visar även att 
depressionssymtomen kan minska utövandet av fysisk aktivitet och att minskning av aktivitet i 
sin tur är en riskfaktor för just depression (Jerstad, Boutelle, Ness & Stice, 2010). Utifrån denna 
forskning är en möjlig tolkning att fysiskt inaktiva individer löper större risk för att utveckla 
depression, om individen sedan utvecklar depression och behandlingen innehåller fysisk 
aktivitet kanske de generella hindren finns kvar från innan depressionen, men har nu även 
förvärrats till följd av depressionsbilden. Det är därmed viktigt att som behandlare vara 
medveten om detta och aktivt arbeta med individens upplevda hinder i behandlingen.  

Enligt informanterna kan ett vanligt problem hos individer med depression vara att vänta på 
ett bättre mående istället för att utföra fysisk aktivitet trots det dåliga måendet, med syfte att må 
bättre. Dessutom lyftes att individer med depression ofta drabbas av negativa tankar och 
känslor. Detta tar även Andersson (2012) upp i förklaringen av att en vanlig problematik vid 
depression är att styras av tankar och känslor, vilket kan leda till att aktiviteter som på kort sikt 
leder till välbehag eller undvikande av obehag väljs i större utsträckning trots att de kan ha 
långsiktiga negativa konsekvenser. Sammantaget tolkas detta som att alla individer, oavsett om 
de har depression eller inte, kan uppleva kortsiktiga negativa konsekvenser vid fysisk aktivitet 
som exempelvis obehag. Aktiviteterna kommer då undvikas trots information och kunskap om 
dess positiva långsiktiga konsekvenser. För individer med depression blir detta sätt att agera än 
mer markant då motivation och energi kan vara minskat vilket gör det än svårare att inte styras 
av kortsiktiga negativa konsekvenser. Enbart psykoedukation om fysisk aktivitets effekter tolkas 
inte vara tillräckligt i behandling utan individen bör, med stöd, arbeta aktivt med att identifiera 
hinder och lösningar för dessa. Detta då ovanstående hinder tolkas som hanterbara med hjälp 
av motiverande faktorer, men även att forskning av Wisén, Hassmén och Hagströmer (2017) 
påvisat att då dosen fysisk aktivitet ska ökas spelar motivationen stor roll för det förändrade 
aktivitetsbeteendet. Där motivation ökar såväl sannolikheten för att individen följer 
rekommenderad fysisk aktivitet inledningsvis som att bibehålla den (Wisén, Hassmén & 
Hagströmer, 2017).  

I resultatet framkom att sociala relationer ansågs vara ett sätt att öka fysisk aktivitet. Vilket 
går i linje med Self- Determination Theory som betonar samhörighet som en av de tre 
grundläggande behoven hos en individ, som är viktiga för att förstå varför och vad hen strävar 
efter (Weman-Josefsson, 2016). En annan motiverande faktor som återfinns i resultatet är att 
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den fysiska aktiviteten upplevs som rolig och glädjefylld. Utifrån detta bör ett stort fokus vid 
ökning av fysisk aktivitet vara att identifiera och utforma motiverande faktorer för individen. Ett 
symtom vid depression är minskat intresse för saker individen tidigare upplevt som roligt 
(American Psychiatric Association, 2013) vilken kan innebära att individen har svårt att 
identifiera roliga aktiviteter. En möjlighet i behandling är därmed att identifiera och använda 
aktiviteter individen upplevde som glädjefyllda innan depressionen. I arbetet kan det även med 
fördel tas fram personer i individens närmiljö som kan stötta och motivera i utförandet av fysisk 
aktivitet. Vilket är ett viktigt arbete att utföra, samtidigt som det i praktiken kan vara svårare att 
arbeta fram då inte alla individer har sociala resurser eller intressen hen kan ta hjälp av. Att som 
psykolog vara medveten om detta och arbeta fram möjligheter för aktiviteter där individen kan 
prova nya aktiviteter som även kan ge sociala relationer anses därmed önskvärt.  

Två ytterligare faktorer som informanterna ansåg viktiga för att öka fysisk aktivitet var 
kontinuitet och regelbundenhet. Utifrån resultatet bör fokus ligga på dessa två faktorer snarare 
än att uppnå en viss dos eller frekvens gällande den fysiska aktiviteten. Detta har även påvisats i 
forskning av Wissén, Hassmén & Hagströmer (2017) som lyfter att målet vid ökad fysisk 
aktivitet är regelbundenhet för att en ny vana ska etableras, vilket i sin tur minskar risken för att 
aktiviteten avbryts. Resultatet kan tolkas som att fokus i behandling bör ligga på att individen 
formar en vana för fysisk aktivitet utifrån hens egna förutsättningar, vilket gör att lämplig 
intensitetsnivå varierar mellan individer. Detta går i linje med forskning rörande att lågintensiv 
fysisk aktivitet har effekt för individer med depression, som tidigare inte varit fysiskt aktiva 
(Brown et al., 2005). Samtidigt uppnås större effekt om aktiviteten är medel- eller höginstensiv 
(PAGAC, 2008), vilket innebär att för aktiva individer är det en fördel om aktiviteten ökar i 
intensitet och frekvens.  

Den tredje frågeställningen undersökte hur informanterna upplevde modul 5a som tillägg till 
Depressionshjälpen. Informanterna upplevde modulen som ett viktigt tillägg i 
behandlingsprogrammet som i dagsläget saknar fysisk aktivitet. Modulen upplevdes ha bra 
placering i programmet med struktur och begrepp som liknar övriga moduler vilket bidrar till 
att användaren vet vad som förväntas av hen. Dessa åsikter uttrycktes av psykologer och 
testpersonen, där deras åsikter genomgående var överensstämmande gällande modulens 
utformning och innehåll. Det är möjligt att resultatet kunnat bli annorlunda med fler 
testpersoner, framförallt som varit mindre fysiskt aktiva än testpersonen som deltog i denna 
studie. Mellan psykologerna och testpersonen skiljde sig dock det faktum att testpersonen 
faktiskt utförde modulen och kunde utifrån det ger en mer detaljrik upplevelse av de olika 
delmomenten och hur det blev att utföra dem.  

Förbättringsmöjligheter rörande modul 5a lyftes av informanterna i resultatet. De saknade 
främst en individanpassning gällande att alla individer är olika men främst för individer med 
depression som redan är fysiskt aktiva. Denna grupp beskrevs som mindre vanlig, men ska ändå 
beaktas i revidering av modulen. Ökad individanpassning av modul 5a kommer dels ske när 
denna integreras i behandlingsprogrammet då behandlare förmedlar behandlingen samt följer 
upp hur det går för individen. Detta ökar möjligheten att ta hänsyn till användarens 
utgångspunkt och anpassa modulens aktivitetsnivå därefter. Att behandlingen förmedlas med 
stöd från behandlare är även viktigt enligt forskning för att behandlingen ska önskvärd effekt 
(Richard och Richardson, 2012). Vid utformandet av modul 5a valdes en bred definition av 
fysisk aktivitet för att anpassa modulen efter individen. Upplevelsen var dock delad av 
informanterna där flera upplevde den som för bred. Att smalna av definitionen kan dock 
begränsa möjligheten till individanpassning då inte alla individer utövar fysisk aktivitet på en 
hög nivå och att smalna av definitionen kan därför innebära att modulen blir mindre 
individanpassad, och kommer utifrån denna aspekt vara kvar. Dock ska det i revidering av 
modulen inkluderas mer betoning på de olika intensiteternas effekt för att motivera inaktiva 
individer till ökning av fysisk aktivitet. 

Vidmakthållandeplanen lyftes i resultatet som ett extra viktigt delmoment i modulen. Detta 
är även ett viktigt moment i KBT för att planera framtiden, hantera risksituationer och 
vidmakthålla beteendet (Andersson, 2012). Planering och vidmakthållandeplanen blir därmed 
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viktiga att ha kvar i modulen för att göra fysisk aktivitet till en vana, då nya beteenden initialt 
kräver mer planering och energi samt tar tid att etablera (Lally et al., 2010). Dessutom är det, i 
enlighet med resultatet, vanligt att i behandling att stöta på bakslag, vilket var en del som 
informanterna hade önskat mer information kring. Att utveckla vidmakthållandeplanen till att 
även diskutera vanliga bakslag och hur dessa kan hanteras för individen blir därmed ett viktigt 
nytt komplement i modulen, som ses som en del att utveckla vidare. 

Utifrån informanternas åsikter om modul 5a ämnar författarna att revidera den. Framförallt 
ska modulen individanpassas mer. Ett förslag gällande detta är att inkludera de individer som är 
fysiskt aktiva trots depressionen och upplever mer krav kring detta än vad som kan hanteras. En 
revidering kan vara att inkludera mer njutning och balans via exempelvis värderad riktning från 
ACT-teori. Dessutom ska bakslag inkluderas och uppmuntra användaren att ta del av såväl 
sociala faktorer som att hitta regelbundenhet för fysisk aktivitet. Det akademiska språket ska 
även ses över. Slutligen ämnar författarna att revidera modulen utifrån aspekter som inte tagits 
upp i uppsatsens resultatdel som exempelvis skriva texten på ett mer intresseväckande sätt och 
ändra motivationsavsnittet. 

Sammanfattningsvis är modul 5a ett viktigt tillägg i ett internetbehandlingsprogram som 
årligen hjälper individer med depression. Att inkludera fysisk aktivitet som komplement i 
behandling ses även som viktigt utanför internetbehandlingen och kan med fördel användas 
mer frekvent i traditionell behandling. Vid arbetet med detta ingår även kunskap, arbete och 
hjälp med andra områden, som exempelvis hinder och motivatorer, för att hjälpa individer med 
depression.  
 
Metoddiskussion 

Analysen har utgått från socialkonstruktivistisk hållning vilket innebär att både författarnas och 
informanternas förståelse påverkas av samhället (Allwood & Erikson, 2010). Resultatet ska 
därmed inte ses som en definitiv sanning. Hur författarna begripliggör omgivningen kan därför 
påverka vilka frågor som inkluderats i intervjuguiden och vilka följdfrågor som valts att ställa 
under intervjun. Vid framställandet av uppsatsen tillämpades dock tekniker för att minska den 
subjektivitet som präglar en kvalitativ metod då intervjuerna kodades enskilt och sedan 
jämfördes för att skapa textnära teman.  

En sammanställning av Sveriges Kommuner och Landsting (2015) har granskats, där inget 
internetbehandlingsprogram som explicit inkluderar fysisk aktivitet funnits. Utöver denna 
sammanställning vet författarna om ett internetbehandlingsprogram som inkluderat detta men i 
vilken utsträckning eller form har ej tydligt framgått. För tillgång till program behövs 
inloggningsuppgifter vilket författarna ej haft, det kan därmed finnas möjlighet att program 
inkluderar fysisk aktivitet i någon form som ej påträffats. I författandet av den här uppsatsen 
har således författarna inte funnit information som tyder på att ett liknande program utformats 
och använts i internetbaserad behandling. 

Fysisk aktivitet kan, som många av informanterna beskrev, användas i beteendeaktivering. 
Det är därmed svårt att uppskatta hur frekvent detta då används eftersom beteendeaktivering är 
ett vanligt inslag i KBT (Andersson, 2012). Utifrån att författarna inte uppfattar det som ett 
explicit och systematiskt inslag i internetbaserad behandling sågs ett behov och möjlighet för att 
utforma detta. Ett behov som även samarbetspartnern gett uttryck för. Därmed anses 
utvecklandet av modul 5a som ett viktigt verktyg vid behandling av depression som även bör 
tillämpas i fler behandlingar, såväl traditionell som internetbaserad. 

Ett samarbete med Psykologpartners valdes då behandlingsprogrammet ansågs kliniskt 
använt och baserat på nutida forskning, men även utifrån ett behov av att inkludera fysisk 
aktivitet i det. Författarna anser inte att detta påverkar resultatet då varken modul eller uppsats 
presenteras för företaget förrän efter den slutförts.  

Frågor i intervjuguiden rörande modulen men även informantens allmänna åsikt om 
hindrande och motiverande faktorer för ökad fysisk aktivitet vid depression ansågs viktiga att 
inkludera. Detta innebar att tal som berörde de mer övergripande upplevelserna tangerade 
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modulen och vice versa. För uppsatsen innebar detta att vissa teman kom att likna varandra och 
har varit svåra att särskilja. Då tal i teman liknade varandra gick författarna tillbaka till 
transkriberingen för att se i vilken kontext informanten tog upp upplevelsen. 

Urval. Initialt var intentionen att pilotgruppen skulle bestå av två lika stora subgrupper, 
legitimerade psykologer med KBT inriktning och individer som genomfört Depressionshjälpen 
eller depressionsbehandling. Det fanns svårigheter med att hitta individer till den sistnämnda 
gruppen, men betydligt lättare att få deltagare till gruppen bestående av KBT-psykologer. De 
som genomfört depressionsbehandling har större praktisk insikt från ett användarperspektiv 
vilket begränsas när endast en individ deltog och det är oklart huruvida åsikten delas av andra. 
Testpersonens åsikter inom alla teman liknande psykologgruppens, vilket tyder på att 
fördelningen mellan subgrupperna inte fått negativ påverkan på resultatet.  

Det var en stor spridning av erfarenhet inom psykologgruppen, gällande internetbaserad och 
traditionell KBT-behandling, men även fysisk aktivitet i behandling. Detta är positivt då det ger 
mer nyanserat resultat utifrån olika erfarenheter och preferenser kring modulens delmoment. 
Dock är pilotgruppen begränsad i storlek samt rekryterades utifrån specifika inklusionskriterier 
vilket innebär att resultatet inte generaliserbart för den stora massan (Silverman, 2013).    
 
Slutsats 

Fysisk aktivitet är en behandlingsmöjlighet vid depression, enligt Socialstyrelsen, den här 
studien och annan forskning på ämnet. Fysisk aktivitet har liknande effekt som antidepressiv 
medicinering men upplevs mer naturligt och biverkningar upplevs inte i samma grad. Det finns 
dock flertalet hinder i allmänhet som kan begränsa utförandet av fysisk aktivitet, som 
exempelvis smärta och obehag, i synnerhet vid depression på grund av depressionsbilden i sig. 
Motiverande faktorer kan däremot öka sannolikheten för att fysisk aktivitet utövas, och för att 
nå en varaktig beteendeförändring bör dessa inkluderas i behandling. Samhörighet och 
regelbundenhet är enligt resultatet två exempel på dessa. Modul 5a upplevdes som bra överlag 
och ett viktigt tillägg i Depressionshjälpen med förbättringsmöjligheter som leder till en 
revidering av modulen.  
 
Vidare forskning 

Gällande vidare forskning har författarna främst fokuserat på modul 5a som utvecklats och 
undersökts i pilotstudien. Vidare forskning för att undersöka modulens effekt bör göras, 
förslagsvis genom en behandlingsstudie. Forskning rörande motivatorer och hinder vid ökning 
av fysisk aktivitet kan även med fördel göras av en större patientgrupp.  
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