
Mollie Manelius & Celine Roberts 

 

Fysioterapeutisk behandling vid depression  

En studie om tre olika behandlingsmetoder 

Mollie Manelius & Celine Roberts  

 

 

Examensarbete 

Fysioterapi 

2020 



 

 

EXAMENSARBETE 

Arcada  

 

Utbildningsprogram: Fysioterapi 

 

Identifikationsnummer: 7466, 7467 

Författare: Mollie Manelius & Celine Roberts 

Arbetets namn: Fysioterapeutisk behandling vid depression – En studie om 

tre olika behandlingsmetoder 

 

Handledare (Arcada): Jessica Silfver 

 

Uppdragsgivare: FINLUST – Yrkeshögskolan Arcada 

 

Sammandrag: 

Psykisk ohälsa var den vanligaste orsaken till att lyfta sjukdagpenning i Finland år 2018. 

Därför handlar detta arbete om depression, som är en mycket vanlig folksjukdom. Arbe-
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terapi, fysisk aktivitet och akupunktur) på deprimerade individer?” och ”Vilka negativa 

följder kan de olika behandlingsmetoderna medföra hos deprimerade individer?” Arbetets 
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pingmetoder, positiv attityd till sig själv, jorda sig och ökad kroppsmedvetenhet. Nega-

tiva utfall är bieffekter. Akupunkturbehandling har följande positiva utfall: att bli bekräf-

tad som den man är, ökat välbefinnande, nya copingmetoder och lindrade fysiska symp-

tom. Negativt utfall är bieffekter. Resultaten diskuteras utifrån arbetets teoretiska grund 

som utgörs av hälsodimensionerna (Scriven 2010) och depressionens symptom. Alla be-

handlingsmetoder visade effekter på alla hälsodimensioner. På basen av våra resultat kan 
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 INLEDNING 

År 2018 betalade FPA ut sjukdagpenning till 294 633 mottagare. Av dessa var ca. 

74 300 av mottagarna beviljade sjukdagspenning av grunden psykisk ohälsa. De längsta 

sjukfrånvarorna år 2018 berodde på psykiska sjukdomar och syndrom, och varade i ge-

nomsnitt 4,6 dagar. Sedan år 2016 har sjukdagpenningen som beviljats pga. syndrom 

med psykiska symptom av klinisk betydelse ökat med 27 %. Utifrån detta går det att 

konstatera att psykisk ohälsa var den vanligaste orsaken till att lyfta sjukdagpenning i 

Finland år 2018. (Folkpensionsanstalten 2019a; Folkpensionsanstalten 2019b) 

 

Man kan se skillnader i antal sjukfall mellan olika branscher. Svensk statistik (se För-

säkringskassan 2016) redovisar sjukfrånvaron uppdelad på 19 olika branscher där flest 

anmälda sjukfall (längre än 14 dagar) fanns inom vård, omsorg och sociala tjänster. Va-

riationen i antal sjukfall mellan olika branscher beror till viss del på skillnader i psyko-

social och fysisk arbetsmiljö. Speciellt inom vård, omsorg, skola och socialtjänst finns 

faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som kan inverka negativt på hälsan och arbets-

förmågan. Exempel på faktorer i den psykosociala arbetsmiljön är bl.a. hot, mobbning, 

våld, trakasserier, jobb med höga krav, obalans mellan ansträngning och belöning men 

också begränsade möjligheter att påverka den egna arbetssituationen. (Arbetsmiljöver-

ket 2015) Många inom vård, omsorg, skola och socialtjänst upplever i högre grad brister 

i den psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2015; Arbetsmiljöverket 2016; För-

säkringskassan 2014). Den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse, speciellt för 

sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser (FORTE 2015). I detta arbete kommer vi att foku-

sera speciellt på vårdpersonal, men depression ter sig lika oavsett yrke och sysselsätt-

ning, därför kommer vi främst att skriva allmänt om egentlig depression. 

 

Depression är en mycket vanlig folksjukdom som kännetecknas av bl.a. ångest, sömn-

svårigheter, psykomotorisk hämning, sänkt grundstämning och minskad aptit (Hjärn-

fonden u.å.). Depression blir allt vanligare bland vuxna finländare. Från år 2011 till 

2017 steg depressionssymptomen från 6 % till 9 % hos männen och från 9 % till 13 % 

hos kvinnorna i Finland (Koponen et al. 2017 s. 88). Ur ett folkhälsoperspektiv är de-

pression ett omfattande problem då sjukdomen tillsammans med sjukdomar i stöd- och 
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rörelseorganen är den vanligaste bakomliggande orsaken till invalidpension i Finland 

(Psykisk Hälsa Finland r.f. u.å.). 

 

Depression är som redan nämnts en folksjukdom (Hjärnfonden u.å.), vilket betyder att 

vi som blivande fysioterapeuter med stor sannolikhet kommer att stöta på diagnosen i 

framtiden. Utifrån detta kan vi se ett stort behov av ytterligare behandling mot psykisk 

ohälsa och sannolikheten att en fysioterapeut träffar en klient med en psykisk sjukdom 

någon gång under sin arbetskarriär är stor. Därför bör ytterligare tilläggsbehandlingar, 

utöver bl.a. psykoterapi och läkemedelsbehandling, mot psykiska sjukdomar utvärderas. 

Fysioterapeuter kan behandla psykisk ohälsa med många olika fysioterapeutiska be-

handlingsmetoder som bl.a. Basal Kroppskännedom, Psykodynamisk kroppsterapi, Psy-

komotorisk behandling, Feldenkraismetoden samt olika former av tillämpad avspän-

ningsbehandling (Fysioterapeuterna u.å.). Redan år 2005 belyste svenskarna Håkansson 

& Mattsson (2005 s. 28) att fysioterapeuters kunskap är outnyttjad inom den psykia-

triska vården. Faktumet att fysioterapi inte nämns i den finska God Medicinsk praxis 

vårdrekommendationer (Tarnanen et al. 2016) tyder på att fysioterapi som behandling 

vid depression, men även psykisk ohälsa, behöver synliggöras ytterligare. Se citat av 

Håkansson & Mattsson (2005 s. 28) nedan: 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund ser det som angeläget att sjukgymnasters kunskapsområde 

i utökad omfattning kan bli tillgänglig för patienter inom den psykiatriska vården. Den stigande psy-

kiska ohälsan kräver ett nyttjande av alla tillgängliga evidensbaserade resurser. Utifrån den kompetens 

som sjukgymnasten besitter anser vi att sjukgymnasterna inom psykiatrisk och psykosomatisk vård är 

en grundligt outnyttjad yrkesgrupp. Att inte använda denna redan existerande resurs kan knappast vara 

i linje med effektivitetskrav i svensk sjukvård.  

 

Detta arbete undersöker behandlingsmetoderna fysisk aktivitet, Basal Kroppskännedom 

(BK-terapi) och akupunktur vid depression. Fysisk aktivitet har valts för att vi sedan 

tidigare vetat att det är en vanlig behandlingsmetod som rekommenderas vid depression, 

bland annat av Martinsen et al. (2016) och Socialstyrelsens nationella riktlinjer (Social-

styrelsen 2017a). Anledningen till att vi valt BK-terapi är för att det också rekommende-

ras som en behandlingsmetod vid depression (Socialstyrelsen 2017a). Enligt en enkät-

studie gjord i Sverige är både fysisk aktivitet och BK-terapi två av de mest använda be-

handlingsmetoderna vid depression av fysioterapeuter i Sverige (Öhrlund & Norlander 



9 

 

2018). Akupunktur valdes som sista och tredje behandlingsmetod efter att vi hade utgått 

från målet att undersöka massageterapi som behandlingsmetod vid depression men istäl-

let fått flera sökresultat om akupunktur vid vår första litteratursökning. Därför resone-

rade vi att akupunktur tycktes vara lättare att hitta forskning om. 

 Examensarbetets arbetslivsrelevans 

Med detta arbete vill vi belysa fysioterapi som tilläggsbehandling mot depression och ta 

reda på hur tre olika fysioterapeutiska behandlingsformer inverkar på sjukdomen. Vi vill 

även kartlägga vilken fysioterapeutisk behandlingsmetod som lämpar sig bäst till de-

pression. I och med detta hoppas vi kunna öka kunskapen och synligheten för fysiote-

rapi som tilläggsbehandling vid egentlig depression. Vi vill därmed ta reda på och jäm-

föra effekterna av BK-terapi, fysisk aktivitet och akupunktur som tilläggsbehandling vid 

depression, samt utreda vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst vid behandling av 

depression. Vi önskar att resultaten vi kommer fram till i detta arbete ska kunna vägleda 

och ge riktlinjer för fysioterapeuter som behandlar denna sjukdom.  

 

Detta arbete skrivs som en del av projektet FINLUST som är en forskning Yrkeshögs-

kolan Arcada gör i samarbete med Karolinska Institutet. FINLUST är en finländsk upp-

följning till Petter Gustavssons LUST-projekt på Karolinska Institutet i Sverige. LUST 

är en förkortning av “en longitudinell undersökning av sjuksköterskors tillvaro” (Ud-

denstig 2018). Fokus för projektet FINLUST är på unga nyutbildade och nyanställda 

inom social- och hälsovårdsbranschen och deras arbetshälsa, välbefinnande i arbetet och 

hur de på arbetet upplever motivation, hälsa och trivsel (Forss 2018). 

 BAKGRUND 

Detta kapitel behandlar bakgrundsinformation som anses vara nyttigt för läsaren att veta 

för att få en djupare förståelse vid läsning av resterande delar av arbetet. För att hitta 

material, litteratur och information till detta kapitel gjordes litteratursökningar via olika 

böcker, sökmotorer och databaser. Bland annat användes Arcadas bibliotekssökmotor 

Finna, Google Scholar, Google, samt sökmotorn EBSCOhost inställd på databaserna: 

CINAHL, SPORTDiscus with Full Text, GreenFILE, Library, Information Science & 
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Technology Abstracts, eBook Collection (EBSCOhost), MEDLINE, ERIC och Teacher 

Reference Center. Ytterligare har PubMed använts. Vid sökningarna använde vi oss 

främst av följande sökord enskilt eller i kombination med varandra: depression, fysiote-

rapi, behandling, vårdrekommendationer, diagnostisering av depression, egentlig de-

pression, depressiv episod, riskfaktorer, psykisk ohälsa, mental ohälsa, mental hälsa, 

Finland, prevalens och rekommendationer. Vi använde oss även av sökordens motsva-

righeter på engelska för att bredda sökresultaten. Några böcker som användes var Ewles 

& Simnett Hälsoarbete av Scriven (2010), Hälsa & Hälsopromotion av Winroth & 

Rydqvist (2008) samt Hälsopsykologi av Andersson (2002).  

 Centrala begrepp 

I detta avsnitt definieras termer och begrepp som är väsentliga för läsaren att förstå för 

att begripa innebörden av detta examensarbete. 

2.1.1 Vad är hälsa? 

Då detta arbete läses, är det viktigt att veta vad begreppet hälsa betyder eftersom be-

handlingarna som undersöks syftar till att lindra depression och öka individens hälsa. 

Det finns flera olika teorier och modeller som försöker förklara begreppet hälsa. Olika 

yrkesgrupper använder sig ofta av olika modeller för att beskriva hälsan och hälsobete-

enden (Scriven 2010 s. 24). Man kan således konstatera att hälsa är ett väldigt brett och 

komplext begrepp. World Health Organization (2020) definierade år 1948 hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro 

av sjukdom och funktionsnedsättning. Denna definition kvarstår än idag och innebär att 

även om man är sjuk så kan man uppleva hälsa. World Health Organizations (WHO) 

definition satte grunden till den holistiska modellen av hälsa, innan detta såg de flesta 

hälsa ur ett medicinskt perspektiv, alltså mättes hälsa i frånvaro av sjukdom och hög 

funktionsförmåga menar Scriven (2010 s. 24).  

 

WHO:s definition har dock fått kritik då det är ett alltför svåruppnåeligt mål att nå det 

fullständiga stadiet (Scriven 2010 s. 26). Huber et al. (2011) har till exempel skrivit en 

artikel angående kritik mot WHO:s hälsodefinition och hur den skulle kunna förändras. 
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De noterar bland annat att om man behöver uppnå ett fullständigt tillstånd av psykisk, 

fysisk och socialt välbefinnande så skulle nästan ingen uppnå hälsa största delen av ti-

den.  

 

I detta arbete ser vi hälsa ur den synvinkeln att det finns sex hälsodimensioner: psykisk, 

social, fysisk, emotionell, existentiell och folkhälsa (Scriven 2010 s. 26–27). Vi definie-

rar hälsodimensionerna närmare senare i arbetet. 

2.1.2 Vad är depression? 

Begreppet depression innebär en psykisk sjukdom men även en sinnesstämning. Som 

psykisk sjukdom innebär detta att individen drabbas av långvarig (minst två veckor) or-

keslöshet, nedstämdhet, förlust av välbehagskänsla och andra symptom som berör bete-

endet, tankarna, känslorna och hela kroppen. En person som lider av depression orkar 

sällan upprätthålla sociala kontakter samt isolerar sig från andra i sin omgivning. Olika 

individer kan uppvisa många olika symptom på depression. (Psykisk Hälsa Finland r.f. 

u.å.) Utifrån symptomen klassificeras depressionen som lindrig, medelsvår eller svår. 

Beroende på hur svår depressionen är påverkas individens funktionsförmåga olika 

mycket (Tarnanen et al. 2016). 

 

Depression kan definieras som egentlig depression, dystymi eller depression utan när-

mare specifikation enligt diagnossystemet DSM-5 (American Psychiatric Association 

2013) och räknas som ett förstämningssyndrom (Psykporten u.å.). I detta arbete fokuse-

rar vi främst på egentlig depression, vilket är benämningen på depression som uppfyller 

diagnoskriterierna (Socialstyrelsen 2017a s. 16). 

2.1.3 Basal Kroppskännedom  

Basic body awareness är en fysioterapiform som på svenska går under benämningen 

Basal Kroppskännedom (BK-terapi) eller basal kroppskännedomsträning (Egidius u.å.). 

BK-terapi är en specifik kroppsterapeutisk metod som går ut på fysiska rörelser och re-

flektion. Metoden utgår från både kroppsliga och själsliga aspekter. Under rörelserna 

ska tanken alltid vara med för att öka kroppsmedvetenheten. (SBU 2016)  
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BK-terapins mål är att främja hälsan och självkänslan. Fysiskt sett kan balansen och 

stabiliteten förbättras, fysiologiskt blir andningen friare och muskelspänningsbalansen 

förbättras, psykologiskt ökar kroppsmedvetenheten, eller kontakten till den egna krop-

pen och känslor. Detta kan sedan leda till att hanteringen av smärta och ångest förbätt-

ras. BK-terapi kan utföras både i grupp och individuellt. (Institutet för Basal Kropps-

kännedom u.å.) 

2.1.4 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan ske på arbetet, i hemmet, på fritiden, under transport och under pla-

nerad fysisk aktivitet. Begreppet innefattar flera grundläggande begrepp och principer 

för aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet och träning. Fysisk aktivitet är ett kom-

plext beteende men kan rent fysiologiskt definieras som ”all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila”. Fysisk aktivitet påver-

kar kroppens organsystem på många olika sätt och kan användas i förebyggande och 

behandlande syfte. (Mattsson et al. 2016) 

2.1.5 Akupunktur 

Akupunktur är en behandlingsmetod som ofta används vid muskel- eller ledsmärta och 

har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Metoden har utvecklats med tiden och 

används nu i stora delar av västvärlden. Behandlingen går ut på att ett antal sterila, 

mycket tunna nålar sticks in i muskler, bindväv och senor. De placeras i så kallade aku-

punkturpunkter och vrids sedan om av behandlaren för att stimulera vävnaden. Behand-

lingen kan fås i vilken kroppsdel som helst men akupunkturpunkterna baseras på vilka 

besvär som behandlas. Därför inleds behandlingen med att frågor om patienten och hens 

besvär besvaras. Ofta palperar även behandlaren de områden som gör ont om det är 

möjligt. (Brydolf 2018) 

 Depression 

Depression som sjukdom finns beskriven redan innan Hippokrates tid och har med tiden 

fått en alltmer förfinad diagnostik (Berntsson 2017). Depression klassificeras numera 
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som en av vår tids stora folksjukdomar och är en av de mest kostsamma sjukdomarna i 

västvärlden. Majoriteten av kostnaderna är indirekta, vilket innefattar exempelvis ar-

betsoförmåga och förtida död i suicid. Depression orsakar även mycket lidande hos den 

insjuknade individen och dess närstående. För att minska ovanstående konsekvenser är 

det viktigt att förebygga, upptäcka, diagnostisera och behandla depression. (Asp 2019; 

Region Uppsala 2019) 

 

Orsakerna bakom depression kan vara många. Ofta är det en kombination av psykolo-

giska, biologiska och sociala faktorer men även medfödda anlag, livsomständigheter 

och tidiga uppväxtförhållanden kan inverka på hur mottaglig en individ är för depress-

ion. En av orsakerna till sjukdomen är nedsatt funktion hos vissa synapser i hypota-

lamus. De drabbade transmittorsubstanserna är noradrenalin och serotonin. Läkemedlet 

psykofarmaka som används vid depression förstärker noradrenalin och serotonin. (Sand 

et al. 2006 s. 132) 

 

Det finns även vissa faktorer som kan öka risken att drabbas av depression. I vissa fall 

kan en depression startas av yttre utlösande faktorer som en händelse eller situation. Ex-

empel på sådana är förlust av någon eller någonting mycket viktigt för individen i fråga, 

kronisk stress, en påfrestande förändring i livet eller långvarig ensamhet. Personer som 

har haft depression eller har andra psykiska problem, missbrukar alkohol, droger eller 

vissa läkemedel har en ökad risk att drabbas av depression. Även sömnbrist, kronisk 

smärta eller annan sjukdom som orsakar nedsatt funktionsförmåga kan öka risken att 

insjukna. (Halldin 2013a) Kvinnor har även en ökad risk att drabbas av depression (So-

cialstyrelsen 2016 s. 13; Psykisk Hälsa Finland r.f. u.å.). 

2.2.1 Depression bland vårdpersonal  

Långa arbetsdagar och för mycket arbetsstress kan öka risken för depression visar en 

undersökning av Arbetshälsoinstitutet (2018). Personer som arbetade mer än 55 timmar 

per vecka hade 11 % högre risk att insjukna i depression än de personer som hade nor-

mallång arbetsvecka (35–40 timmar per vecka) och upplevd arbetsstress ökade risken 

att drabbas med 30–80 % (Madsen et al. 2017; Virtanen et al. 2018). Det finns alltså 

också arbetsrelaterade riskfaktorer för psykisk ohälsa. Som tidigare nämnts finns det 
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riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön som kan ha negativ inverkan på hälsan och 

arbetsförmågan, dessa riskfaktorer har visat sig ha en stor betydelse för sjukfrånvaron i 

psykiatriska diagnoser som bl.a. depression (FORTE 2015). Riskfaktorerna kan vara 

mobbning, trakasserier, jobb med höga krav, obalans mellan ansträngning och belöning 

eller begränsade möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (Arbetsmiljöverket 

2015). Många inom vård, omsorg, skola och socialtjänst upplever i högre grad brister i 

den psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2015; Arbetsmiljöverket 2016; För-

säkringskassan 2014). 

 

Depressionssymptom bland vårdpersonal syns över hela världen. En kinesisk studie 

(Gao et al. 2011) som utfördes år 2009 visade att 61,7 % av de undersökta kinesiska 

sjuksköterskorna hade depressiva symptom. En nyare studie från samma land menar att 

35 % av de undersökta sjuksköterskorna hade depressiva symptom (Cheung & Yip 

2015). I en brasiliansk studie (Assunção et al. 2014) utförd på läkare som arbetar inom 

den allmänna hälsovården hade 12 % av de undersökta fått depressionsdiagnos fastställd 

av en annan läkare. Mörkertalet på de läkare som inte fått diagnos men lider av depres-

siva symptom är okänt. En annan brasiliansk studie utförd på vårdpersonal arbetande 

inom kirurgi visade att 24,2 % hade depressionssymptom (Schmidt et al. 2011). I USA 

uppvisade 35–41 % (Letvak et al. 2012) av de undersökta sjuksköterskorna depressiva 

symptom. I Australien undersöktes 102 sjuksköterskor av Maharaj et al. (2018), 32,4 % 

av dem upplevde depressiva symptom. Redan under studietiden kan depression uppstå. 

Hope & Henderson (2014) har undersökt studier utförda på medicinska studenter vid 

europeiska skolor och engelskspråkiga skolor utanför Nordamerika, de kom fram till att 

6,0–66,5 % av studenterna led av depression. Den vida spridningen av resultat beror tro-

ligtvis på de undersökta studiernas kvalitet. Att hitta liknande studier utförda på vård-

personal i Finland, skrivna på svenska eller engelska visade sig vara svårt.  

 

Depression och psykisk ohälsa leder som tidigare nämnt till höga samhällskostnader 

pga. bland annat arbetsoförmåga, förtida död och utbetalning av sjukdagpenning (Asp 

2019; Folkpensionsanstalten 2019a; Folkpensionsanstalten 2019b). Därför är det myck-

et viktigt att fånga upp de som lider av depression så fort som möjligt och påbörja be-

handlingen för att de sedan ska kunna återgå till arbetet och det vardagliga livet. Det är 

ofta personer i den deprimerade individens närhet som lägger märke till depressions-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maharaj%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30591627
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symptomen, därför är det viktigt för alla på arbetsplatsen, vänner och familj att vara 

uppmärksamma. Även personen själv bör vara uppmärksam (Mäkelä 2010). Man kan 

också fånga upp depression genom olika test eller mätinstrument. Exempel på sådana är 

MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale), PHQ-9, BDI (Becks De-

pression Inventory) och DEPS-test (God Medicinsk Praxis 2016; Montgomery & Åsberg 

1979).  

 

Genom att påbörja behandling i tid kan man förbättra prognosen, det förhindrar att de-

pressionen förvärras, underlättar återhämtningen och förhindrar vidare skador på hjär-

nans funktioner, ju längre depressionen verkar desto större blir skadorna (Region Upp-

sala 2019; Hansson 2019; Psykisk Hälsa Finland r.f. u.å.). Det är även viktigt att påbörja 

behandling för att undvika samsjuklighet med andra psykiska eller somatiska sjukdo-

mar. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, osteoporos, can-

cer, ångest, ätstörning, bipolär sjukdom och social fobi (Socialstyrelsen 2017b; Social-

styrelsen 2019). Med rätt och bra behandling kan man tillfriskna från depression (Psyk-

porten u.å.; Halldin 2013b). Nuvarande vårdrekommendationer i Finland är läkemedels-

behandling och psykoterapeutiska behandlingar, ofta i kombination med varandra (Tar-

nanen et al. 2016). Vid sjukskrivning för depression kan många återgå till arbetet redan 

innan avslutad behandling (Socialstyrelsen 2017b). En finländsk studie gjord av 

Mattila-Holappa et al. (2017) visade att över 90 % av de yngre anställda (inom den of-

fentliga sektorn) som varit sjukskrivna för depression eller ångest kunde återgå till arbe-

tet.  

 

 Fysioterapi och psykisk ohälsa 

Psykisk hälsa handlar om ”att må bra i själen”, skriver Psykosociala förbundet (u.å.). 

Faktorer som påverkar den psykiska hälsan är näring i form av föda, sömn, sociala relat-

ioner, motion, tidsanvändning och avslappning, aktiviteter som gör en glad eller ledsen, 

stress och prestationskrav (Psykporten för unga u.å.; Psykosociala förbundet u.å.). Psy-

kisk ohälsa däremot är ett paraplybegrepp för både psykiska besvär såsom oro och ned-

stämdhet, samt för diagnostiserade psykiska sjukdomar såsom depression menar både 

Psykosociala förbundet (u.å.) och Kunskapsguiden (2016). 
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Personer med psykisk ohälsa kan behandlas med fysioterapi. Psyke och kropp hänger 

ihop, då en människa mår dåligt psykiskt uppstår ofta fysiska symptom (Winroth & 

Rydqvist 2008 s. 84; Näsman Boberg & Lindqvist 2016; Fysioterapeuterna u.å.). Exem-

pel på dessa kroppsliga symptom är smärta, ångest, stressreaktioner orkeslöshet, rörel-

sesvårigheter, störd kropps- och självuppfattning samt passivitet (Näsman Boberg & 

Lindqvist 2016; Fysioterapeuterna u.å.).  

 

Vid dessa symptom kan en fysioterapeut hjälpa. Fysioterapeuten gör bedömningar av 

individens hållning, kroppsuppfattning, smärta, stelhet, andnings- och rörelsemönster 

för att få en uppfattning om de kroppsliga reaktionerna av den psykiska ohälsan. Utifrån 

detta ger fysioterapeuten individuellt anpassad behandling till patienten, exempel på 

detta kan vara fysisk aktivitet. Den fysioterapeutiska behandlingen är kroppsorienterad 

och möjliggör för individen att utveckla en förståelse för samspelet mellan kropp, käns-

lor och kognition. Behandlingen ger ökad tillit till individens kropp och förmåga att re-

glera samspelet av kropp, kognition och känslor. Fysioterapeuten arbetar med patientens 

kropp för att hitta vägar till psyket, och ökar därigenom mental närvaro, kroppsmedve-

tenhet, självkänsla och självförtroende. Även rörelseglädjen, självomsorgen och delak-

tigheten stimuleras. En viktig del av fysioterapin är att göra patienten uppmärksam på 

de egna känslorna och kroppsspråket, samt hur de uppträder och uttrycks för andra och 

en själv. Fysisk aktivitet, som fysioterapi ofta innefattar, påverkar psykisk ohälsa posi-

tivt: tillfriskningen påskyndas och motståndskraften mot psykiska belastningar, medi-

cinska biverkningar och livsstilssjukdomar blir starkare (Fysioterapeuterna u.å.). Ytter-

ligare ökar styrka, kondition och social gemenskap av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen 

2019).  

 

Det finns en rad olika behandlingsmetoder vilka fysioterapeuter använder ute i prakti-

ken vid depression. I en svensk enkätstudie (Öhrlund & Norlander 2018 s. 20) kom det 

fram att svenska fysioterapeuter använde 47 olika behandlingsmetoder vid egentlig de-

pression, av dessa var 26 av metoderna klassificerade som regelrätta fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder. Studien poängterade även att det fodras en större kartläggning för 

att täcka den fysioterapeutiska populationen vilka behandlar egentlig depression. 
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Enligt Martinsen et al. (2017) rekommendationer bör personer med depression utföra 

muskelstärkande fysisk aktivitet eftersom det minskar symptomen. Fysisk aktivitet ska 

även kunna likställas med antidepressiva läkemedel då det handlar om att bota symp-

tom. Evidensgraden för detta är måttligt stark. Även aerob fysisk aktivitet, alltså motion 

som är pulshöjande under en längre tid såsom löpning, cykling och simning är att re-

kommendera då det reducerar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Risken för kardio-

vaskulär sjukdom är högre hos personer med depression. (Martinsen et al. 2017) 

 

Probst (2017) har sammanfattat fysioterapins mål vid behandling av psykisk ohälsa till 

nio mål. Dessa handlar om att främja välbefinnande och självständighet hos patienterna, 

att erbjuda råd om förebyggande av stress och fysiska påfrestningar, samt “quality im-

provement techniques”, vilket syftar till att systematiskt förbättra vårdinterventioner 

(The Health Foundation 2013),  att undervisa om träning, avslappning och kommunikat-

ion, att informera individerna om biverkningar och ge råd om kvalitetsförbättringsme-

toder, att motivera individerna till hälsosamma levnadsvanor, att upprätthålla eller återfå 

fysiska-, psykiska- och sociala färdigheter för att bevara funktionsförmågan och livs-

kvaliteten, att arbeta med sinnena och de motoriska färdigheterna hos barn med kropps- 

och beteendesvårigheter, att behandla fysiska och psykosomatiska problem och slutligen 

att utvärdera behandlingens effektivitet och patientens tillfredställelse. Se tabell 1 för 

målen i sin helhet. 

Tabell 1. Fysioterapins mål vid behandling av psykisk ohälsa (Probst 2017) 

To promote human well‐being and autonomy in people with physical health needs that are 

associated with a mental illness or learning disability and/or to use physical approaches safely 

to influence mental health. 

To offer advice on the prevention of stress and physical problems as well as quality‐

improvement techniques. 

To teach on topics relating to exercise, relaxation and communication. 

To warn people about the side effects and to advise people on the use of quality‐

improvement techniques. 

To motivate people to engage in healthy living habits. 

To maintain (or to regain) physical mental and social skills to preserve the ability to function 

and the quality of life. 

To work with the senses and motor skills of children with bodily and behavioral difficulties. 

To treat physical and psychosomatic problems. 

To assess treatment effectiveness and patient satisfaction. 
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 HÄLSANS DIMENSIONER  

Detta kapitel kommer att presentera hälsans dimensioner, vilka vi kommer att använda 

som teoretisk grund i detta arbete. Vi utgår från att alla hälsodimensioner tillsammans 

påverkar en individs hälsa. Dimensionerna behöver dock inte vara fullständigt uppnådda 

för en god hälsa, utan det handlar mera om vad personen själv upplever är viktigt för sin 

egen hälsa. Hälsa är alltså subjektivt. Det här synsättet utgår från ett helhetsperspektiv 

som tar hänsyn till den självupplevda hälsan (Nationalencyklopedin u.å.). 

 

Fysisk hälsa innebär den kroppsliga hälsan, hur kroppen fungerar mekaniskt (Scriven 

2010 s. 26). Om man ser hälsan ur den medicinska modellen så tänker man ofta främst 

på den fysiska hälsan, menar Scriven. Winroth & Rydqvist (2008 s. 84) berättar att kon-

dition, styrka, rörlighet och koordination är faktorer som påverkar vår funktion i var-

dagslivet. Ytterligare skriver Winroth & Rydqvist att ”De fysiska faktorerna utgör också 

ofta grunden för hur vi mår mentalt.” Med detta vill de belysa att kropp och själ hänger 

ihop och det betyder att själsliga problem kan ta sig i uttryck i kroppsliga symptom. 

 

Psykisk hälsa innebär att reagera på ett friskt och sunt sätt på sina känslor, både då det 

gäller exempelvis glädje eller sorg. Denna dimension handlar även om att ha energi till 

att göra saker, att se möjligheter, att aktivt reagera på sin omgivning, att förstå sin om-

värld i det stora hela men också att i viss mån ha möjlighet att påverka sin egen situat-

ion. Psykisk hälsa som dimension innefattar bl.a. attityder, förhållningssätt, självbild 

och kunskap (Winroth & Rydqvist 2008 s. 67–73). 

 

Emotionell hälsa handlar om att känna igen sina egna känslor och visa dem på ett lämp-

ligt sätt. Hit hör också förmåga att hantera sina känslor, såsom nedstämdhet, ängslan 

och stress. (Scriven 2010 s. 26–27) 

 

Social hälsa som hälsodimension handlar om hur samspelet mellan individen och den 

omgivande miljön fungerar (Winroth & Rydqvist 2008 s. 76). Den sociala miljön kan 

erbjuda resurser som främjar individens utveckling och hälsa men den kan också skapa 

konflikter och framkalla skadlig stress (Andersson 2002 s. 59). Den sociala dimension-
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en av hälsa innefattar bl.a. normer, sociala nätverk, trivsel och trygghet (Winroth & 

Rydqvist 2008 s. 77–79).  

 

Existentiell hälsa, även kallat andlig hälsa, är kopplad till personlig tro (vilket för vissa 

kan vara religion), egna principer och beteenden enligt Scriven (2010 s. 27) eller livsfi-

losofi enligt Winroth & Rydqvist (2008 s. 65). Det handlar om att finna sinnesfrid och 

ro i sig själv menar Scriven. Livsfilosofin eller den personliga tron bygger på egna erfa-

renheter, kunskap, samspel man har med andra, hur våra livsvillkor är samt hur våra 

värderingar och uppfattningar formats (Winroth & Rydqvist 2008 s. 65–66). Livsfiloso-

fin visar sig i sättet vi lever på, alltså livsstilen. Winroth & Rydqvist menar att livsstilen 

präglas av det som personen tycker att är viktigt, såsom arbetslivet, idrotten, religionen, 

naturen eller familjelivet. De nämner också att självbilden är nära kopplad till den exi-

stentiella hälsan. Självbilden sammanfattar vem du själv anser att du är skriver Tuomi-

nen (2018). 

 

Folkhälsa är till skillnad från de andra dimensionerna inte hälsa på individnivå, utan på 

samhällsnivå. Scriven (2010 s. 27) lägger fram att, för att vara en frisk individ i ett sam-

hälle krävs det vissa resurser som samhället måste tillgodose. Grundbehov som alla 

människor har är bl.a. föda, kläder, tak över huvudet, sjukvård och tillgodosedda 

mänskliga rättigheter samt att människorna inte lever under förtryck.  

 SYMPTOM VID DEPRESSION  

Detta kapitel handlar om diagnostisering av depression, för att vi senare i arbetet kom-

mer att koppla samman hälsans dimensioner och depressionens symptom. Symptom vid 

depression ligger alltså också som en teoretisk grund för detta arbete. 

 

Depression beror på en obalans mellan handlingskraft och vila, vilket efter en tid kan 

medföra fysisk belastning, risk för skada samt social påverkan (Allgulander 2014). Det 

finns som tidigare nämnt olika former av tillståndet, där den mest förekommande är 

egentlig depression. Egentlig depression delas som nämnt in i tre nivåer: mild/ lindrig, 

måttlig/ medelsvår eller svår utifrån symptomens karaktär och svårighetsgrad. Vid mild 

eller lindrig depression klarar personen av det praktiska i vardagen och sociala sam-
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manhang men med viss ansträngning. Vid måttlig eller medelsvår depression klarar in-

dividen inte längre av sin tidigare vardag. Vid svår depression klarar individen fortfa-

rande inte av vardagen och depressionen påverkar även tankarna och känslorna på ett 

sätt som kan orsaka att individen inte heller klarar av att utföra de primära behoven som 

att äta eller dricka. (Region Uppsala 2019) 

 

Sinnesstämningen hos en deprimerad person är generellt ständigt nedstämd och för-

mågan att känna tillfredsställelse och intresse är borta. Sömnen påverkas ofta negativt, 

då personen kan ha svårigheter att somna eller så är personens sömn störd och trötthet 

förekommer ofta dagligen. En individ med depression har ofta svårt att koncentrera sig 

och att fatta beslut, aptiten kan försvinna och individen kan drabbas av ofrivillig vikt-

nedgång. Ibland kan konsekvenserna av depression visa sig tvärtom: individen får ökad 

aptit och ökat sömnbehov. Självbilden är i allmänhet negativ och självkänslan nedsatt 

hos den deprimerade personen. Vid svår depression kan psykotiska symptom före-

komma, exempel på sådana är hallucinationer och vanföreställningar. Vissa deprime-

rade patienter har självdestruktiva tankar och risk för att tankarna leder till handlingar 

förekommer. Varje år begås över 500 självmord i anslutning till depression i Finland. 

(Tarnanen et al. 2016) 

 

För att kunna diagnostisera depression finns speciella kriterier, dessa kriterier anges en-

ligt Socialstyrelsen (2017a) i diagnossystemet ICD-10 (International Statistical Classifi-

cation of Diseases and Related Health Problems 2016), en standard för klassificering av 

sjukdomar utgiven av WHO. De anges även i DSM-5 (Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders) (American Psychiatric Association 2013). Kriterierna motsvarar tio 

symptom (Asp 2019; Tarnanen et al. 2016). För att få diagnosen egentlig depression 

enligt ICD-10, behöver två till tre av följande symptom ha varit närvarande större delen 

av tiden under minst två veckor: sänkt grundstämning (onormal nedstämdhet enligt in-

dividen själv), intresseförlust/glädjeförlust eller energiförlust/ ökad uttröttbarhet. Indivi-

den ska inte ha haft någon hypomani eller manisk episod under sin livstid. Utöver de tre 

ovanstående huvudkriterier ska också andra symptom på depression förekomma: aptit-

störning (minskad eller ökad och med påföljande viktförändring), sömnstörning, psy-

komotorisk hämning eller agitation, kognitiv störning/ koncentrationsstörning, åter-
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kommande tankar på död, självmord eller självmordsbeteende, skuldkänslor och mins-

kat självförtroende eller självkänsla. (Asp 2019) 

 

För att få diagnosen lindrig depression, F32.0 enligt ICD-10, ska fyra till fem av 

ovanstående symptom/kriterier förekomma, varav två av symptomen är från huvudkrite-

rierna. Vid lindrig depression klarar personen som tidigare nämnt fortfarande av sina 

vanliga aktiviteter. För att få diagnosen medelsvår depression, F32.1 enligt ICD-10, ska 

sex till sju kriterier vara uppfyllda, varav minst två av symptomen är från huvudkriteri-

erna. Vid medelsvår depression har individen ofta svårigheter att klara sina vanliga ak-

tiviteter. För att få diagnosen svår depression, F32.2 enligt ICD-10, uppfyller individen 

åtta till tio av kriterierna. En person med svår depression är mycket funktionsnedsatt och 

kan behöva sjukhusvård, suicidala tankar kan ofta förekomma. (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems 2016; Tarnanen et al. 2016; Asp 

2019) 

 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Avsikten med detta arbete är att redovisa utfallen av fysisk aktivitet, BK-terapi och aku-

punktur som tilläggsbehandling för individer som lider av depression. Arbetets syfte är 

att undersöka vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst vid behandling av depress-

ion. Frågeställningen ser ut enligt följande: 

 

1. Vilka positiva utfall har de olika behandlingsmetoderna (BK-terapi, fysisk akti-

vitet och akupunktur) på deprimerade individer?  

2. Vilka negativa följder kan de olika behandlingsmetoderna medföra hos deprime-

rade individer?  

 Avgränsning 

Arbetet avgränsas genom att endast fokusera på egentlig depression utan psykotiska 

symptom. Arbetet beaktar inte de andra typerna av depression som dystymi, melankoli, 

psykotisk depression, depressiv episod förenad med beteendestörning, recidiverande 

depressiva episoder eller depression i samband med graviditet. En annan avgränsning i 
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detta arbete är att målgruppen som lider av egentlig depression är myndiga personer 

över 18 år. Vi har även valt att fokusera på fysisk aktivitet av aerob karaktär i detta ar-

bete för att särskilja fysisk aktivitet från BK-terapi.  

 METOD 

Detta arbete syftar till att svara på vilka utfall behandlingsmetoderna har på individer 

som lider av depression. Därför valde vi att använda en kvalitativ forskningsmetodik 

som även kallas intensiv metod. Kvalitativa metoder är enligt Jacobsen (2012 s. 26) 

öppna och flexibla och lämpar sig när man vill få en djupare förståelse och utveckla ny 

kunskap, vilket vi har som avsikt att göra i detta arbete. Vi valde att i stora drag följa 

riktlinjer för en systematisk litteraturstudie, för att sedan analysera behandlingsmetoder-

nas effekter och dess skillnader med en kvalitativ innehållsanalys med induktivt tillvä-

gagångssätt som utgångspunkt. En systematisk litteraturstudie kan svara på frågeställ-

ningar som handlar om att ta reda på vad som är mest effektivt och hurdana rekommen-

dationer det finns för en viss typ av behandlingsmetod eller intervention (Forsberg & 

Wengström 2013 s. 26). Processen för den kvalitativa innehållsanalysen följer tre hu-

vudfaser: förberedelse, strukturering och rapportering av resultat (Elo et al. 2014). I det 

induktiva tillvägagångssättet i en kvalitativ innehållsanalys inkluderar struktureringsfa-

sen öppen kodning, skapande av kategorier och abstraktion (Elo & Kyngäs 2008).  

 

I detta kapitel presenteras datainsamlingsprocesserna för arbetets litteratursökning, kva-

litetsgranskning samt analys av resultaten. En litteratursökning gjordes för att finna ar-

tiklar till arbetet. Artiklarna som valdes kvalitetsgranskades med hjälp av de valda kva-

litetsgranskningsmallarna för randomiserade studier och kvalitativa studier. För de ran-

domiserade kontrollerade studierna (eng. randomized controlled trial, RCT) användes 

PEDro scale (PEDro 1999) och för de kvalitativa studierna användes kvalitetsgransk-

ningsmallen för kvalitativa studier av Statens Beredning för Medicinsk och Social Ut-

värdering (SBU 2014). Efter kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna gjordes en 

analys av artiklarnas resultat. Processerna och granskningarna kommer att beskrivas yt-

terligare senare i detta kapitel. 
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 Datainsamling 

Insamling av material gjordes med en systematisk litteratursökning som utgångspunkt. 

Den systematiska litteratursökningen är organiserad, specifik och begränsad. Sökningen 

bör begränsas till pålitligt och relevant innehåll, detta fordrar definiering av specifika 

exklusions- och inklusionskriterier inför datainsamlingsprocessen. Sökorden väljs nog-

grant ut efter arbetets ämne och frågeställningar. Därefter väljs ändamålsenliga databa-

ser för informationssökningen. Alla steg i informationssökningen ska dokumenteras och 

presenteras. Efter informationssökningen väljs artiklar ut på basis av deras rubriker, ab-

strakt samt helhetsinnehåll. (Johansson et al. 2007 s. 10–59; SBU 2017a) 

 

Antalet forskningar som inkluderas i studien beror på hurdana exklusions- och inklus-

ionskriterier skribenten väljer att använda samt vad hen sedan hittar (Forsberg & Weng-

ström 2013). Enligt Forsberg & Wengström (2013 s. 31–32) finns det åtta steg till att 

utföra en litteraturstudie:  

1. Motivera varför studien görs (problemformulering) 

2. Formulera frågor som går att besvara 

3. Formulera en plan för litteraturstudien 

4. Bestämma sökord och sökstrategi 

5. Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter 

6. Kritiskt värdera, kvalitetsgranska och välja den litteratur som ska ingå 

7. Analysera och diskutera resultat 

8. Sammanställa och dra slutsatser 

6.1.1 Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen innefattade definiering av urvalskriterier, litteratursökning och urval av 

artiklar som ska analyseras. För att förenkla urvalsprocessen bestämde vi inklusions- 

och exklusionskriterier innan litteratursökningen påbörjades. Som främsta inklusionskri-

terium har vi haft att alla artiklar ska vara RCT-studier eller kvalitativa studier då vi valt 

att jämföra effekterna av de olika behandlingsmetoderna. Den fysiska aktiviteten ska 

vara av aerob karaktär och får inte bestå av någon annan träningsform som är en rörel-
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sebaserad förkroppsligande kontemplativ träningsform. Exempel är Zenmeditation eller 

Tai Chi Chuan vilket BK-terapi har sitt ursprung från (Skoglund 2011). Den får inte hel-

ler bestå av dans eller yoga (Schmalzl et al. 2014). Som andra krav har vi haft att artik-

larna ska finnas tillgängliga gratis och i fulltext via Yrkeshögskolan Arcada eller Cam-

pusbiblioteket i Gumtäkt, vara publicerade mellan åren 1998–2020 och vara skrivna på 

svenska eller engelska. Förutom motsatsen till ovannämnda inklusionskriterier är övriga 

exklusionskriterier bl.a. artiklar som huvudsakligen handlat om depression i samband 

med graviditet, cancer eller stroke. Även studier som är gjorda på personer som är yngre 

än 18 år exkluderades då vi valt att fokusera på vuxna som är i arbetsför ålder. Dessa 

beskrivs nedan i tabell 2. 

Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Artiklar som är på svenska eller engelska Artiklar som är på annat språk än 

svenska och engelska 

Artiklar som är gratis och tillgängliga i 

fulltext via Arcadas bibliotekstjänster eller 

Campusbiblioteket i Gumtäkt 

Fulltext av artikeln hittas inte via Ar-

cadas bibliotekstjänster eller Campusbib-

lioteket i Gumtäkt 

Studier som behandlar BK-terapi, fysisk 

aktivitet eller akupunktur som intervention 

vid depression 

Studier som inte behandlar BK-terapi, 

fysisk aktivitet eller akupunktur som in-

tervention vid depression 

Artiklar som har medel till hög kvalitet och 

är RCT-studier eller kvalitativa studier 

Artiklar med låg kvalitet 

Artiklar publicerade mellan åren 1998–

2020 

Artiklar som är publicerade innan år 

1998 

Deltagarna i studierna är över 18 år Deltagarna i studien är under 18 år 

Deltagarna i studien lider av depression Deltagarna i studien lider inte av de-

pression 

 

Efter att ha definierat urvalskriterierna påbörjades sökprocessen som bestod av littera-

tursökningar. Litteratursökningen gjordes främst på Helsingfors universitets campusbib-

liotek i Gumtäkt och på Arcada. Sökningen inleddes hösten 2019 och pågick fram till 

våren 2020. Utifrån syftet med studien gjordes sex olika fritextsökningar i databaserna 

PubMed, EBSCOhost (Academic Search Elite, CINAHL, SPORTDiscus with Full Text, 

GreenFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts, eBook Collection 

(EBSCOhost), MEDLINE, ERIC, Teacher Reference Center) Pedro, Sage och Google 

Scholar. För varje enskild behandlingsmetod (fysisk aktivitet, BK-terapi och akupunk-

tur) gjordes skilda sökningar för att hitta RCT-studier gjorda på vardera metoden. Då vi 

valde att även analysera en kvalitativ studie från vardera behandlingsmetoden för att 
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komplettera den kvalitativa aspekten i vårt arbete gjordes ytterligare tre olika sökningar 

för att hitta dessa studier. Sökresultaten och processen kommer att presenteras och re-

dovisas mer ingående senare i detta kapitel.  

 

Urvalsprocessen delades först upp i urval av RCT-studier och sedan av kvalitativa stu-

dier. Utifrån studiens syfte och frågeställningar så valde vi, redan innan sökprocessen 

påbörjades, att endast analysera tre RCT-studier per behandlingsmetod (BK-terapi, fy-

sisk aktivitet och akupunktur), alltså totalt nio artiklar. Detta för att vi uppskattade att tre 

artiklar av varje behandlingsmetod skulle vara material nog att analysera och fortfa-

rande vara hanterbart. Vi valde att även inkludera en kvalitativ studie från varje behand-

lingsmetod för att komplettera RCT-studiernas innehåll, detta för att få ytterligare in-

formation om effekterna av de olika behandlingsmetoderna och för att få en inblick i 

patienternas egna upplevelser av interventionerna. Vi hoppades på att denna komplette-

ring skulle nyansera och bredda resultaten i vår studie. Mer ingående beskrivning av 

urvalsprocesserna redovisas senare i detta kapitel.  

Sökprocessen för RCT-artiklar 

För att hitta artiklarna om BK-terapi gjordes sökningar i databaserna Sage, EBSCOhost 

(Academic Search Elite, CINAHL, SPORTDiscus with Full Text, GreenFILE, Library, 

Information Science & Technology Abstracts, eBook Collection (EBSCOhost), MED-

LINE, ERIC, Teacher Reference Center), Google Scholar och övriga sökvägar. Några 

artiklar hittades även via källförteckningen i andra artiklar som hittats i tidigare sök-

ningar. Artiklarna söktes sedan upp via Google Scholar. Följande sökord användes vid 

sökningarna i databaserna: effects, impact, outcome, effectiveness, efficacy, depression, 

depress*, depressive disorder, depressive symptoms, major depressive disorder, mental 

depression, basic body awareness therapy, basic body awareness method, BBAT, Basic 

BAT, basal kroppskännedom, basic body awareness och treatment. Sökorden kombine-

rades med booleska operatorerna AND och OR. Sammanlagt gav sökorden 270 410 

träffar med dubbletter inräknat, 270 400 av dessa träffar kommer från sökningarna 

gjorda på Google Scholar. Då träffarna var så många lästes endast de 150 första artik-

larnas titlar. Genom sökningarna i databaserna och Google Scholar hittades 10 artiklar 

som markerades som relevanta för vårt arbete, detta gjordes på basis av artiklarnas ru-
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briker. Därefter gjordes ett andra urval av de artiklar som markerats som relevanta, detta 

innefattande läsning av abstrakten. Efter vidare jämförelse mot våra exklusions- och in-

klusionskriterier kvartsod tre artiklar. Dessa var Outcome of Basic Body Awareness 

Therapy, A Randomized Controlled Study of Patients in Psychiatric Outpatient Care 

(Gyllensten et al. 2003), Long-term effectiveness of Basic Body Awareness Therapy in 

psychiatric outpatient care, A randomized controlled study (Gyllensten et al. 2009), Ex-

ercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major depression: A 

controlled study (Danielsson et al. 2014). En illustration av sökprocessen av RCT-

artiklarna kan ses i figur 1. 

 

För att hitta artiklarna om fysisk aktivitet gjordes sökningar i databaserna PubMed , 

EBSCOhost (Academic Search Elite, CINAHL, SPORTDiscus with Full Text, Green-

FILE, Library, Information Science & Technology Abstracts, eBook Collection 

(EBSCOhost), MEDLINE, ERIC, Teacher Reference Center), Pedro och Sage. Några 

artiklar hittades även via källförteckningen i andra artiklar som hittats i tidigare sök-

ningar. Artiklarna söktes sedan upp via Google Scholar. Följande sökord användes vid 

sökningarna i databaserna: exercise, physical activity, fitness, physical exercise, sport, 

training, massage therapy, stretching, manipulation, mobilisation, depression, depres-

sive disorder, depressive symptoms, major depressive disorder, RCT, randomized con-

trol trial, randomized controlled trial, effects, impact, outcomes, adults, working age. 

Sökorden kombinerades med booleska operatorerna AND, OR och NOT. Booleskt NOT 

användes för att utesluta tai chi, cancer, stroke, spinal cord, chronic pain, pregnancy, 

older, elderly, elder, prenatal, cancer, postnatal. Sammanlagt gav sökorden 1644 träffar 

med dubbletter inräknat. Av dem markerades 56 artiklar som relevanta för vårt arbete 

utifrån artiklarnas rubriker. Därefter gjordes ett andra urval av de artiklar som markerats 

som relevanta, detta innefattande läsning av abstrakten. Efter vidare jämförelse mot våra 

exklusions- och inklusionskriterier kvartsod 6 artiklar. Därefter valdes 3 artiklar som 

lämpade sig bäst för vår studie. Dessa var Exercise Treatment for Depression Efficacy 

and Dose Response (Dunn et al. 2005), Pragmatic randomised controlled trial of pre-

ferred intensity exercise in women living with depression (Callaghan et al. 2011), EF-

FORT-D: results of a randomised controlled trial testing the EFFect of running therapy 

on depression (Kruisdijk et al. 2019). Se figur 1 för  illustration av sökprocessen för 

RCT-artiklarna. 
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För att hitta artiklarna till akupunktur gjordes sökningar i databasen EBSCOhost (Aca-

demic Search Elite, CINAHL, SPORTDiscus with Full Text, GreenFILE, Library, In-

formation Science & Technology Abstracts, eBook Collection (EBSCOhost), MED-

LINE, ERIC, Teacher Reference Center). Följande sökord användes vid sökningarna: 

acupuncture, acupuncture therapy, acupuncture treatment, depression, benefit, efficacy, 

randomized controlled trials, rct, randomised control trials. Sökorden kombinerades 

med booleska operatorerna AND och OR. Vid sökningarna användes ”advanced search” 

och booleska TI. Booleskt TI användes för att få träffar med de olika orden för depress-

ion samt akupunktur i titeln på artiklarna som kom upp. Sammanlagt gav sökningarna 

170 träffar med dubbletter inräknat. Vid sökningarna i EBSCOhost markerades 6 artik-

lar som relevanta för vårt arbete, detta gjordes på basis av artiklarnas rubriker. Därefter 

gjordes ett andra urval av de artiklar som markerats som relevanta, detta innefattande 

läsning av abstrakten. Efter vidare jämförelse mot våra exklusions- och inklusionskrite-

rier kvarstod 3 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning. Artiklarna är följande: 

The efficacy of acupuncture in the treatment of major depression in women (Allen et al. 

1998), The benefit from whole body acupuncture in major depression (Röschke et al. 

2000) och The benefit from whole body acupuncture in major depression (Allen et al. 

2006). Se figur 1 för en illustration av sökprocessen för RCT-artiklarna. 
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Figur 1. Sammanställning av litteratursökningen för RCT-artiklarna 

 

Sökprocessen för de kvalitativa artiklarna 

För att hitta de kvalitativa artiklarna om BK-terapi gjordes två skilda sökningar i data-

basen EBSCOhost (Academic Search Elite, CINAHL, SPORTDiscus with Full Text, 

GreenFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts, eBook Collection 

(EBSCOhost), MEDLINE, ERIC, Teacher Reference Center). Följande sökord anvä-

ndes vid sökningarna: depression, depressive disorder, depressive symptoms, major de-

pressive disorder, basic body awareness therapy, basic BAT, BBAT, basic body aware-

ness method, qualitative, experiences, perceptions, attitudes, views och feelings. Sökor-

den kombinerades med booleska operatorerna AND och OR. Sammanlagt gav sökorden 

52 träffar med dubbletter inräknat. Genom sökningarna i databaserna hittades 3 artiklar 

som markerades som relevanta för vårt arbete, detta gjordes på basis av artiklarnas ru-

briker och abstrakt. Därefter jämfördes artiklarna mot våra exklusions- och inklusions-
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kriterier och då kvarstod en artikel som sedan kvalitetsgranskades. Denna artikel var 

Opening toward life: Experiences of basic body awareness therapy in persons with ma-

jor depression av Danielsson & Rosberg (2015). Sökprocessen för de kvalitativa artik-

larna illustreras i figur 2. 

 

För att hitta de kvalitativa artiklarna om fysisk aktivitet gjordes sökningar i databasen 

EBSCOhost (Academic Search Elite, CINAHL, SPORTDiscus with Full Text, Green-

FILE, Library, Information Science & Technology Abstracts, eBook Collection 

(EBSCOhost), MEDLINE, ERIC, Teacher Reference Center). Följande sökord anvä-

ndes vid sökningen: physical activity, exercise, fitness, physical exercise, sport, aerobic 

exercise, depression, depressive disorder, depressive symptoms, major depressive disor-

der, experiences, perceptions, attitudes, views, feelings, qualitative research, qualitative 

study, qualitative methods och interview. Sökorden kombinerades med booleska opera-

torerna AND och OR. Booleskt TI användes för att begränsa sökningen till träffar med 

titlar som innefattade de olika orden för depression. Sammanlagt gav sökorden 128 träf-

far med dubbletter inräknat. Av dem markerades 6 artiklar som relevanta för vårt arbete 

utifrån artiklarnas rubriker och abstrakt. Efter vidare jämförelse mot våra exklusions- 

och inklusionskriterier kvarstod 3 artiklar som sedan kvalitetsgranskades. Dessa artiklar 

var följande: “Crawling Out of the Cocoon”: Patients’ Experiences of a Physical Ther-

apy Exercise Intervention in the Treatment of Major Depression (Danielsson et al. 

2016), Participants’ experiences of facilitated physical activity for the management of 

depression in primary care (Searle et al. 2014), Patients’ views of physical activity as 

treatment for depression: a qualitative study (Searle et al. 2011). Sökprocessen för de 

kvalitativa artiklarna illustreras i figur 2. 

 

För att hitta de kvalitativa artiklarna till akupunktur gjordes sökningar i databasen EB-

SCOhost (Academic Search Elite, CINAHL, SPORTDiscus with Full Text, GreenFILE, 

Library, Information Science & Technology Abstracts, eBook Collection (EBSCOhost), 

MEDLINE, ERIC, Teacher Reference Center) och Google scholar. Följande sökord 

användes vid sökningarna: acupuncture, acupuncture therapy, acupuncture treatment, 

depression, depressive disorder, depressive symptoms, major depressive disorder, expe-

riences, perceptions, attitudes, views, feelings, qualitative research, qualitative study, 

qualitative methods och interview. Sökorden kombinerades med booleska operatorerna 
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AND och OR. Vid sökningarna i EBSCOhost användes ”advanced search” och boo-

leska TI. Booleskt TI användes för de olika sökorden om depression. Sammanlagt gav 

sökningarna 44 739 träffar med dubbletter inräknat. 44 700 av träffarna gavs på Google 

Scholar, i och med det stora antalet träffar lästes endast rubrikerna på de 100 första ar-

tiklarna vilket resulterade i tre relevanta artiklar. Från träffarna från sökningarna i 

EBSCOhost markerades två artiklar som relevanta. Sammanlagt markerades fem artik-

lar som relevanta, detta på basis av artiklarnas rubriker och abstrakt. Därefter jämfördes 

artiklarnas innehåll mot våra exklusions- och inklusionskriterier, vilket resulterade i en 

artikel. Artikeln som gick vidare till kvalitetsgranskning var skriven av Hopton et al. 

(2014) och heter Patients’ experiences of acupuncture and counselling for depression 

and comorbid pain: a qualitative study nested within a randomised controlled trial. 

Sökprocessen för de kvalitativa artiklarna illustreras i figur 2. 

 

 

Figur 2. Sammanställning av litteratursökningen för de kvalitativa artiklarna 
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6.1.2 Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen av RCT-studierna användes PEDro scale (PEDro 1999). 

Denna kvalitetsgranskningsmall valdes då den är utformad specifikt för att granska 

RCT-studier och för att vi sedan tidigare var bekanta med den. Mallen baserar sig på 11 

olika frågor, vilka utgör kriterium. Dessa besvaras med antingen ”ja” eller ”nej” bero-

ende på om studien uppfyller kriteriet eller inte. Studien uppnår medel till hög kvalitet 

om den lyckas få 6 poäng eller högre. Kriterium nummer ett poängsätts inte, detta inne-

bär att den maximala poängen är 10 poäng. Kvalitetsgranskningsmallen kan ses i bilaga 

1. Var och en av de inkluderade RCT-studierna analyserades och genomgick en kvali-

tetsgranskning. Alla inkluderade artiklar granskades först enskilt av båda skribenterna. 

Därefter presenterade skribenterna kvalitetsgranskningsresultaten för varandra och jäm-

förde dem sinsemellan. De frågor som hade besvarats med olika svar diskuterades och 

skribenterna kom till en gemensam slutsats. Därefter sökte vi upp de kvalitetsgranskade 

artiklarna på databasen PEDro för att jämföra våra resultat med deras kvalitetsgransk-

ningar av artiklarna i fråga. Våra resultat stämde överens med PEDro scales resultat. 

Åtta av nio RCT-artiklar uppnådde medel till hög kvalitetsnivå medan en artikel av Gyl-

lensten et al. (2003) endast lyckades uppnå låg kvalitetsnivå. Artikeln uppfyllde därmed 

inte våra inklusionskriterier och valdes därför att exkluderas. Resultaten av kvalitets-

granskningen av RCT-artiklarna beskrivs nedan i tabell 3. 

Tabell 3. Kvalitetsgranskningsresultat av RCT-studierna (PEDro scale) 

Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kvalitet 

Fysisk aktivitet 

Dunn et al. 
2005 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/10 medel- 
hög 

Kruisdijk 
et al. 2019 

Ja  Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 7/10 medel-
hög 

Callaghan 
et al. 2011 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 6/10 medel-
hög 

Basal Kroppskännedom 

Danielsson 
et al. 2014 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 7/10 medel-
hög  

Gyllensten 
et al. 2009 

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 6/10 medel-
hög 

Gyllensten 
et al. 2003 

Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 5/10 låg 

Akupunktur 

Allen et al. Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja  Ja Ja 8/11 medel-
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2006 hög 

Röschke et 
al. 2000 

Ja  Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja  Ja Ja 8/10 medel-
hög 

Allen et al. 
1998 

Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja 8/10 medel-
hög 

 

 

Kvalitetsgranskningen av de kvalitativa forskningarna gjordes med Statens Beredning 

för Medicinsk och Social Utvärdering granskningsmall för kvalitetsgranskning av stu-

dier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU 2014). Mallen består 

av 21 frågor och är konstruerad så att det önskvärda svaret på varje fråga är ”ja”. Alter-

nativen ”nej”, ”oklart” och ”ej tillämpligt” finns även som svarsalternativ. Denna mall 

poängsätts inte, utan mallen ger stödfrågor som används för bedömning av studiens kva-

litet (SBU 2017b s. 45–46). Vi som granskare valde dock själva att sätta en nedre gräns 

på antal ”ja”, där vi bestämde oss för att om studien uppfyllde över 60 % av kriterierna 

så fick studien medel till hög kvalitet. Denna indelning valde vi då vi tidigare i arbetet 

använde oss av PEDro scale som kvalitetsgranskningsmall för RCT-studierna. Den mal-

len poängsätts så att om 6 eller fler av kriterierna, av 10, uppfylls så uppnår studien me-

del till hög kvalitet. Var och en av de inkluderade kvalitativa artiklarna analyserades och 

genomgick en kvalitetsgranskning. Granskningsmallen kan ses i bilaga 1. Alla fem in-

kluderade studier granskades enskilt av båda skribenterna. Därefter presenterade skri-

benterna kvalitetsgranskningsresultaten för varandra och jämförde dem sinsemellan. De 

frågor som hade besvarats med olika svar diskuterades och skribenterna kom till en ge-

mensam slutsats. Resultaten av kvalitetsgranskningen av de kvalitativa artiklarna besk-

rivs i tabell 4. Då vi kvalitetsgranskade tre artiklar som handlade om fysisk aktivitet och 

hade valt att endast analysera en artikel från varje behandlingsmetod så inkluderades 

den som uppnådde högst kvalitet och de andra två artiklarna exkluderades. De tre artik-

lar som inkluderades fick alla medel till hög kvalitet enligt vår indelning.  

Tabell 4. Kvalitetsgranskningsresultat av de kvalitativa artiklarna 

Kriterier Danielsson & 

Rosberg 2015 

Searle et al. 

2011 

Danielsson et 

al. 2016 

Searle et al. 

2014 

Hopton et al. 

2014 

1a Ja Ja Ja Ja Ja 

2a Ja Ja Ja Ja Ja 

2b Ja Ja Ja Ja Ja 

2c Oklart Ja Ja Ja Ja 

2d Ja Ja Ja Ja Nej 

2e Oklart Nej Oklart Oklart Oklart 

3a Ja Ja Ja Ja Ja 
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3b Ja Ja Ja Ja Ja 

3c Oklart Ja Oklart Ja Ja 

3d Ja Oklart Ja Oklart Ja 

4a Ja Ja Ja Ja Ja 

4b Ja Ja Ja Ja Ja 

4c Oklart Oklar Oklart Oklart Ja 

4d Ja Oklart Oklart Oklart Ja 

5a Ja Ja Ja Ja Ja 

5b Ja Ja Ja Ja Ja 

5c Ja Ja Ja Ja Ja 

5d Ja Nej Ja Oklart Ja 

5e Oklart Nej Oklart Nej Nej 

5f Ja Ja Ja Ja Ja 

5g Oklart Oklart Oklart Oklart Nej 

Betyg:  Medel – hög, 

15/21 (71,4 %) 

Medel – hög, 

14/21 (66,6 %) 

Medel – hög, 

15/21 (71,4 %) 

Medel – hög, 

14/21 (66,6 %) 

Medel – hög, 

17/21 (80,9 %) 

 

Efter att ha kvalitetsgranskat alla inkluderade artiklar kvarstod sammanlagt elva artiklar, 

fyra stycken om fysisk aktivitet, tre om BK-terapi och fyra om akupunktur. Ytterligare 

uppgifter om dessa kan ses i tabell 5. 

Tabell 5. Översikt över inkluderade artiklar 

Författare & årtal Artikelns namn Studiedesign 

Fysisk aktivitet 

Danielsson et al. 

2016 

“Crawling Out of the Cocoon”: Patients’ Experiences of a 

Physical Therapy Exercise Intervention in the Treatment of 

Major Depression 

Kvalitativ 

Callaghan et al. 

2011 

Pragmatic randomised controlled trial of preferred intensity 

exercise in women living with depression 

RCT 

Dunn et al. 2005 Exercise Treatment for Depression Efficacy and Dose Re-

sponse 

RCT 

Kruisdijk et al. 

2019 

EFFORT-D: results of a randomised controlled trial testing the 

EFFect of running therapy on depression 

RCT 

Basal Kroppskännedom 

Danielsson & Ros-

berg 2015  

Opening toward life: Experiences of basic body awareness 

therapy in persons with major depression 

Kvalitativ 

Danielsson et al. 
2014 

Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment 

for major depression: A controlled study 

RCT 

Gyllsten et al. 2009 Long-term effectiveness of Basic Body Awareness Therapy in 

psychiatric outpatient care. A randomized controlled study 

RCT 

Akupunktur 

Hopton et al. 2014 Patients’ experiences of acupuncture and counselling for de-

pression and comorbid pain: a qualitative study nested within a 

randomized controlled trial 

Kvalitativ 

Allen et al. 1998 The efficacy of acupuncture in the treatment of major depres-

sion in women 

RCT 

Allen et al. 2006 Acupuncture for Depression: A Randomized Controlled Trial RCT 

Röschke et al. 2000 The benefit from whole body acupuncture in major depression RCT 
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 Bearbetning av data 

Vi valde att bearbeta vår data med en kvalitativ innehållsanalys med induktivt tillväga-

gångssätt. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och är applicer-

bar på olika texter inom olika nivåer enligt Granskärs & Höglund-Nielsens (2012 s. 

159–160). Fokus vid denna metod är att beskriva variationer genom att identifiera lik-

heter och skillnader i textinnehåll (Granskärs & Höglund-Nielsens 2012 s. 162). Då vi 

valde att analysera tre olika behandlingsmetoder så har analysförfarandet utförts enskilt 

för artiklarna om BK-terapi, fysisk aktivitet och akupunktur. Tillvägagångssättet för 

analysen av de olika behandlingarna följde dock alla samma process, vänligen se figur 3 

för analysprocessen. Innehållet i alla artiklarna analyserades genom kvalitativ innehålls-

analys med induktiv ansats. Granskär & Höglund-Nielsen (2012 s. 188) beskriver in-

duktiv ansats som en förutsättningslös analys av texter. Texterna kan till exempel vara 

baserade på människors berättelser, vilket delvis är fallet i detta arbete. Målet genom 

bearbetningen har varit att se artiklarna i sitt sammanhang i enlighet med Granskär & 

Höglund-Nielsen (2012 s. 188) beskrivning av innehållsanalys med induktivt tillväga-

gångssätt.  

 

Figur 3. Innehållsanalysprocessen 

 

Det allra första vi startade med var att läsa igenom artiklarna för att få en helhetsbild. 

Därefter lästes de igenom igen, men på en djupare nivå. Vid andra läsningen delade vi 

artiklarna så att vardera skribenten läste hälften av materialet samt strök under alla sor-

ters resultat, subjektens upplevelser och effekter av interventionen genom öppen kod-

ning (Elo & Kyngäs 2008). Vi valde att stryka under negativa effekter, negativa resultat 

och negativa upplevelser med rött och positiva med grönt. Fokus låg på det som skrivits 

med bokstäver i texten, istället för siffror och statistik. Vi valde även att skriva tankar 

och noteringar i marginalerna. Därefter bytte vi hälften av artiklarna och läste de under-

Del 1
•Meningsenhet
•Översättning av meningsenhet
•Kondenserad mening
•Kod 
•Kategori

Del 2
• Kategori

• Domän
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strykningar som vardera parten gjort samt lade till eller tog bort understrykningar efter 

diskussion. Dessa understrykningar fungerade som våra analysenheter. Analysenheter 

innehåller ofta aktörer, handlingar, åsikter, händelser och eller processer enligt Paulin & 

Berglund, se Svensson (2015). Efter att ha valt analysenheter omarbetades de till me-

ningsenheter och skrevs in i en innehållsanalystabell se exempel i bilaga 3, 4 eller 5. 

Eftersom alla inkluderade artiklar är skrivna på engelska gjorde vi en kolumn för me-

ningsenheterna på originalspråket och sedan en kolumn för meningsenheterna på 

svenska. Tanken med meningsenheter på engelska var att inte ta texterna ur sin kontext 

och ge läsaren möjlighet att läsa alla nyanser i språket, samt att kunna återgå till origina-

let om osäkerhet angående betydelsen uppstår. Meningsenheterna översattes med hjälp 

av Google Översätt (u.å.), lexikonet Bab.la (u.å.) och lexikonet Glosbe (u.å.) som både 

översätter och ger förslag på synonymer. Till en början satsade vi på att behålla hela ci-

tat och meningar som hörde ihop, men efter noggrannare eftertanke blev vi tvungna att 

bryta ner dem för att undvika alltför stora meningsenheter. Detta för att de kan vara 

”svåra att hantera eftersom de kan rymma flera betydelser och det finns risk att delar av 

innehållet går förlorat allt eftersom analysen fortskrider och abstraktionsnivån blir 

högre” enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2012 s. 190).  

 

Nästa steg var kondensering av meningsenheterna. Kondensering betyder att förkorta 

meningsenheterna till kortare och mer hanterbara meningar utan att betydelsen går för-

lorad. De kondenserade meningarna abstraherades, vilket innebär att de kondenserade 

meningarna utmynnade i logiska koder. Koden fungerar som en etikett på meningsen-

heten som ger en sammanfattande inblick i meningsenhetens innehåll. Slutligen katego-

riserades koderna. Kategorier är alltså ett eller flera ord som sammanfattar flera koder. 

Ett exempel på en kategori som vi kom fram till var: Att kämpa mot ett hälsosammare 

jag. Till den kategorin hörde exempelvis meningsenheten: Det kändes så bra att göra 

den här typen av träning som man gör för sin hälsa. Denna meningsenhetens kod är bra 

känsla. För fler exempel se bilaga 3, 4 eller 5. I alla dessa steg har vi guidats av Gran-

skär & Höglund-Nielsen (2012 s. 188–191).  

 

När kategoriseringen var klar bildade vi tre översiktstabeller (för varje behandlingsme-

tod) bestående av domäner och kategorier, se tabell 6, 7 och 8. Enligt Granskär & 

Höglund-Nielsen (2012 s. 190) är domäner bitar ur en text som utgör en grov struktur 
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och som kan identifieras lätt. De domäner vi använt oss av är positiv upplevelse, negativ 

upplevelse, positiv effekt, negativ effekt och påverkande faktorer. Med positiv upple-

velse menar vi sådant som subjekten upplevt vara bra med behandlingen såsom våra ka-

tegorier att kämpa mot ett hälsosammare jag, bli bekräftad som den man är, och så vi-

dare. Negativ upplevelse är motsatsen till positiv upplevelse. Exempel på kategorier 

inom domänen negativ upplevelse är för hög tröskel och att behöva någon som är där 

för en. Med positiv effekt avser vi effekter som uppstått till följd av interventionen. Ka-

tegorier inom denna domän är bl.a. vitalitet uppstår, ökad kroppsmedvetenhet och nya 

copingmetoder. Negativ effekt handlar om bieffekter av interventionen. Bieffekter är 

även en av våra kategorier. Påverkande faktorer är en domän som handlar om sådant 

som kan påverka interventionen eller resultatet och inte passar in i övriga domäner. 

 

Efter domänbildningen kan man enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2012 s. 191) yt-

terligare sortera kategorierna och domänerna i teman. Ett tema ska svara på frågan ”vad 

handlar det här om?” Vi valde dock att inte presentera teman i själva resultatpresentat-

ionen utan att enbart diskutera dem i resultatdiskussionen. Vi har valt att koppla våra så 

kallade teman till hälsodimensionerna (Scriven 2010 s. 26–27). Dessa teman påvisar hur 

behandlingsmetoderna inverkat på hälsodimensionerna hos deltagarna i studierna, och 

besvarar således våra forskningsfrågor. Även om de tre olika behandlingsmetoderna 

analyserats enskilt så har vi valt att använda samma domäner i alla analyser för att göra 

behandlingsmetoderna jämförbara. 

 

För att konkretisera och visa hur vi resonerat kring behandlingsmetodernas lämplighet 

som behandling vid depression så skapade vi en tabell som vi tänkt att ska redogöra för 

vilken behandlingsmetod som hade flest positiva och negativa utfall inom de olika 

hälsodimensionerna. Denna tabell presenteras senare i resultatdiskussionen. 

 Etik 

Detta arbete följer anvisningarna i god vetenskaplig praxis av Forskningsetiska delegat-

ionen (2012 s. 20–21). Hederlighet, allmän omsorgsfullhet samt noggrannhet i forsk-

ningen, dokumenteringen och resultaten har vidtagits. Vi har tagit hänsyn till andra 

forskares arbeten som används i detta arbete genom att återge resultaten sanningsenligt 
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och att referera korrekt. Vi uppger arbetets förbindelse med FINLUST-projektet. Arbe-

tet har ingen finansieringskälla. Oredlighet och ansvarslösa förfaranden tar vi avstånd 

från genom att vara medvetna om vad som förväntas av ett korrekt utfört examensar-

bete. Vi har således försökt att vara så öppna och transparenta med tillvägagångsättet 

och de val som gjorts under arbetets gång. Exempelvis finns bara de källor som vi an-

vänt i källförteckningen. Detta arbete präglas av ärlighet och öppenhet. 

 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras kort alla analyserade artiklar och sedan resultaten av inne-

hållsanalyserna. Detta görs med hjälp av tabeller som ska ge läsaren en översikt av do-

mäner och kategorier som skapades vid innehållsanalysen (Granskär & Höglund-

Nielsen 2012 s. 193). Då innehållsanalyserna gjorts skilt för de artiklar som behandlat 

de olika behandlingsmetoderna så har vi valt att även presentera resultaten för dessa åt-

skilt för att sedan sammanföra dem i resultatdiskussionen. Alla behandlingsmetoders 

inverkan på depression, vilka utgör kategorier, utmynnade i fem domäner: positiva upp-

levelser, positiva effekter, negativa upplevelser, negativa effekter och påverkande fak-

torer. För att se exempel på hur innehållsanalysen gjorts, se bilagorna 3, 4 och 5. 

 

När vi presenterar resultaten kommer domänen påverkande faktorer att förekomma. 

Med detta begrepp menas i detta sammanhang faktorer som kan ha påverkat subjektens 

upplevelser av interventionen som i sin tur kan ha haft en inverkan på resultaten. 

 Presentation av de analyserade artiklarna 

I detta avsnitt presenteras de inkluderade artiklarna i korthet. Se bilaga 2 för att få en 

överblick av sammanställningen.  

7.1.1 Artiklarna om fysisk aktivitet 

“Crawling Out of the Cocoon”: Patients’ Experiences of a Physical Therapy Exercise 

Intervention in the Treatment of Major Depression är en kvalitativ studie med induktiv 

analysmetod. 13 personer med diagnosen egentlig depression intervjuades. Dessa per-
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soner deltog i två individuella träningstillfällen tillsammans med en fysioterapeut. De 

två tillfällena lade grunden till ett personligt träningsprogram. Under följande åtta veck-

or tränade patienterna i små grupper (åtta personer), två gånger i veckan under ledning 

av en fysioterapeut. Interventionen varade 45–60 minuter (min.) och bestod av 5–10 

min. uppvärmning, 20–40 min. aerobisk träning (intervaller med hög och låg intensitet 

med t.ex. cross-trainer, stationär cykel, rodd maskin, löpband, kabelmaskin, stepupp-

bräda, hopprep, vikter osv), slutligen 5 min. lågintensitetsrörelser och stretch. Slutsatsen 

av studien är att fysisk aktivitet ledd av en fysioterapeut kan förbättra patientens upp-

fattning om sin fysiska förmåga och kan skapa en känsla av vitalitet som förbättrar deras 

deprimerade tillstånd. Författarna konstaterar även att det terapeutiska förhållandet är 

viktigt för att stödja patienten. (Danielsson et al. 2016) 

 

Pragmatic randomised controlled trial of preferred intensity exercise in women living 

with depression är en studie med en interventionsgrupp och en aktiv kontrollgrupp, ut-

förd på endast kvinnor som övervakades och hade kontakt med hälsovården, eller fick 

behandling för depression. Interventionsgruppen utförde 12 sessioner av aerobisk aktivi-

tet på löpband av föredragen intensitet. De tränade i grupper upp till fem personer, tre 

gånger i veckan under fyra veckor. Interventionsgruppen jämfördes med kontrollgrup-

pen som utförde 12 sessioner av föreskriven fysisk aktivitet. Den föreskrivna fysiska 

aktiviteten bestod av aerobisk träning på löpband, i grupp med upp till fem deltagare, tre 

gånger i veckan i fyra veckor. Den föreskrivna fysiska aktiviteten grundades på nation-

ella riktlinjer. Det var 22 deltagare i interventionsgruppen och 21 deltagare i kontroll-

gruppen. Gruppen med föredragen intensitet hade lägre depressionsnivåer, bättre själv-

känsla, bättre allmänhälsa och förbättrad livskvalitet jämfört med gruppen som följt de 

nationella rekommendationerna. Summeringsvis skriver forskarna att övervakad träning 

av föredragen intensitet i grupp, i detta fall låg ansträngning i form av gång, troligtvis 

förbättrar deprimerade kvinnors allmänhälsa och välbefinnande. (Callaghan et al. 2011) 

 

Exercise Treatment for Depression Efficacy and Dose Response hade som mål att ta 

reda på om träning är en effektiv behandling för personer med mild till måttlig depress-

ion och vilken mängd träning som minskar depressionssymptom. Studien har fyra olika 

interventionsgrupper plus en placebogrupp som fungerat som kontrollgrupp. I låginten-

sitetsgruppen som motionerade tre gånger per vecka fanns 16 deltagare, i lågintensitets-
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gruppen som tränade fem gånger i veckan deltog 18 deltagare, i allmänna motionsre-

kommendationer-gruppen som tränade tre gånger i veckan fanns 17 deltagare, i all-

männa motionsrekommendationer-gruppen som tränade fem gånger i veckan fanns 16 

deltagare och i placebogruppen som utförde stretching i 15–20 min. tre gånger i veckan 

fanns 13 deltagare. Alla grupper förutom placebo-/kontrollgruppen utförde aktiviteten 

på löpband eller motionscykel ensamma i ett rum men under övervakning av laborato-

riepersonal. Studien varade i tolv veckor. Alla gruppers depressiva symptom (mätt med 

HRSD17) reducerades med 30 %. Störst reduktion av depressiva symtom såg man i 

allmänna motionsrekommendations-gruppen som tränade tre gånger i veckan och minst 

reduktion fanns i placebogruppen. Forskarna kom fram till att aerobisk träning i enlighet 

med allmänna motionsrekommendationer är en effektiv behandling för mild till måttlig 

depression och att träning som är av hälften så hög intensitet inte är effektiv. (Dunn et 

al. 2005) 

 

EFFORT-D: results of a randomised controlled trial testing the EFFect of running 

therapy on depression är en studie som utfördes på personer med egentlig depression, 

”bipolar depression” eller säsongsvis depression som ej svarar på ljusterapi. I sex måna-

der motionerade patienterna i interventionsgruppen två gånger per vecka som tilläggs-

behandling till deras normala behandling. I interventionsgruppen var träningen överva-

kad en gång i veckan och den andra gången oövervakad. Träningen varade i 60 min. och 

av dessa minuter var 30 min. antingen löpning eller stavgång, resten var uppvärmning 

eller nedvarvning. Alla subjekt i interventionsgruppen hade en gradvis ökande plan för 

att nå målet att träna 30 min. löpning eller stavgång under de sista sessionerna. I inter-

ventionsgruppen fanns 25 subjekt. I kontrollgruppen fanns 23 deltagare som endast till-

läts lågintensitetsträning. BMI och visceralt fett minskade, och vilopuls samt diastoliskt 

blodtryck hade positiva förändringar i interventionsgruppen. Man kom dock fram till att 

det inte fanns en signifikant minskning av depressiva symptom till följd av tilläggsbe-

handlingen löpning eller stavgång i relation till kontrollgruppen. Den fysiska allmänhäl-

san förbättrades men forskarna föreslår att en integrerad livsstilsintervention skulle vara 

mer effektiv. (Kruisdijk et al. 2019) 
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7.1.2 Artiklarna om BK-terapi 

Opening toward life: Experiences of basic body awareness therapy in persons with ma-

jor depression är en kvalitativ studie som utförts på 15 personer med egentlig depress-

ion. Dessa personers upplevelser av BK-terapi tas fram. Personerna hade varit med i en 

annan studie där de hade fått BK-terapi som behandlingsmetod två gånger i veckan i 

sammanlagt åtta veckor i grupper på 5–8 personer. Man inkluderade även personer ur 

originalstudiens kontrollgrupp som hade fått liknande behandling som interventions-

gruppen, fast efter dessa 8 veckor. Intervjuerna varade 35–75 minuter. Forskarna delade 

in intervjuernas meningsenheter i fem kategorier: ”vitality springing forth, grounding 

oneself, being acknowledged and allowed to be oneself, recognizing patterns in one’s 

body, and grasping the vagueness.” Patienterna hade upplevt ökad öppenhet och åter-

upptäckande av jaget och livet, lättare att andas och ökad livsglädje, sin fysiska existens 

genom att känna sin vikt mot underlaget, känt igen kroppsmönster, tillåtits att vara sig 

själva och att de kunde ta tag i vagheten. Det fanns dock även negativa upplevelser av 

BK-terapin, såsom ångest och stress vilka rörelserna kunde väcka. (Danielsson & Ros-

berg 2015) 

 

Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major depression: A 

controlled study studerade effekterna av Basal Kroppskännedom och fysisk aktivitet 

som tilläggsbehandlingsmetod. 62 subjekt inkluderades på basis av diagnosen egentlig 

depression och att de fick antidepressiva läkemedel som huvudbehandling. Intervent-

ionen varade i 10 veckor. De 22 deltagarna i träningsgruppen utförde högintensitetsträ-

ning två gånger per vecka och interventionen var densamma som i artiklen “Crawling 

Out of the Cocoon”: Patients’ Experiences of a Physical Therapy Exercise Intervention 

in the Treatment of Major Depression av Callaghan et al. (2011). BK-terapigruppen 

hade 20 deltagare som utförde Basal Kroppskännedom med målsättningen att förbättra 

upplevelsen av kroppsjaget och funktionell rörelse. Sessionerna utfördes i grupp på 5–8 

personer, under ledning av en fysioterapeut och varade 60 min., varav 10 min. var ver-

bal reflektion. Rådgivningsgruppen bestod av 20 deltagare som träffade en fysioterapeut 

en gång enskilt. De fick stöd och uppmanade till fysisk aktivitet och om de ville så fick 

de en broschyr som informerade om gratis träningsmöjligheter. Rådgivningsgruppens 

deltagare fick kontakta fysioterapeuten för mer stöd under interventionstiden. Studien 
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kunde bekräfta att fysisk aktivitet har positiv inverkan på depression och att BK-terapi 

har en indikerad effekt på depression. (Danielsson et al. 2014) 

 

Long-term effectiveness of Basic Body Awareness Therapy in psychiatric outpatient 

care. A randomized controlled study är en studie som undersökte långtidseffekter av 

BK-terapi. Studien hade en tre månaders interventionsperiod och en uppföljning 6 må-

nader efter att interventionen inleddes, vid tolv månader tittade man även på subjektens 

användning av hälso- och socialvårds tjänster. Subjekten led av affektiva störningar, 

somatoforma störningar eller personlighetsstörning. Interventionsgruppen bestod av 38 

deltagare. De fick vanlig behandling (läkemedelsbehandling) och 12 sessioner BK-

terapi. Kontrollgruppen bestod av 39 deltagare som endast fick vanlig behandling. Stu-

dien visade att de som hade fått BK-terapi hade signifikant förbättring av kroppsmedve-

tenhet, kroppsattityd och förbättrad självförmåga. De använde också mindre psykiatrisk 

vård från hälsovårdspersonal, psykiatriker ej inräknat. BK-terapi verkar vara en effektiv 

tilläggsbehandling även under längre tid. (Gyllensten et al. 2009) 

7.1.3 Artiklarna om akupunktur 

Patients’ experiences of acupuncture and counselling for depression and comorbid 

pain: a qualitative study nested within a randomized controlled trial är en substudie 

inom vilken forskarna har telefonintervjuat 52 stycken patienter som lider av endast de-

pression eller både depression och smärta. 26 personer som upplevde medelsvår till ex-

trem smärta och depression placerades i en smärtgrupp. Resten placerades i en icke 

smärta-grupp. Dessutom randomiserades dessa 52 personer till en av följande tre grup-

per: 22 deltagare i akupunkturgruppen, 20 i rådgivningsgruppen och 10 i vanlig vård-

gruppen. Akupunkturgruppen fick 12 akupunkturbehandlingar varje vecka. Rådgiv-

ningsgruppen fick 12 sessioner rådgivning. Intervjuerna gjordes 12 månader efter inter-

ventionens start. Forskarna kom fram till att patienter med eller utan komorbid smärta 

som fick rådgivning eller akupunktur rapporterade identifierbara effekter, som t.ex. att 

de psykiska symptomen och smärtan lättade för en kortare tid, efter akupunktur. Den 

terapeutiska relationen och deltagarnas aktiva engagemang verkar dock ha varit en tyd-

ligt bidragande faktor till att symptomen minskade. Forskarna sammanfattar att vissa 

patienter som lider av depression och fysiska symptom kanske önskar akupunktur för att 
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lätta symptomen: “Patients who present with depression and physical symptoms of care 

may wish to consider a short course of acupuncture to relieve symptoms prior to a refer-

ral for counselling if needed.” (Hopton et al. 2014 s. 1) 

 

Studien The efficacy of acupuncture in the treatment of major depression in women 

inkluderade 38 kvinnor med egentlig depression. Dessa randomiserades i tre grupper: 

specifik behandlingsgrupp (12 deltagare), ospecifik behandlingsgrupp (11 deltagare) 

eller väntelistan (11 personer). Interventionerna ägde rum under åtta veckor. Deltagarna 

på väntelistan väntade åtta veckor och fick sedan den specifika behandlingen under åtta 

veckor. Detsamma gällde den ospecifika gruppen som först fick åtta veckor ospecifik 

behandling för att sedan få den specifika i åtta veckor. Den specifika behandlingen best-

od av 12 akupunkturtillfällen under åtta veckor som baserades på patientens symptom, 

och den ospecifika gruppen fick en placeboliknande behandling som följde ett mönster, 

t.ex. för att behandla ryggsmärta. Patienterna i interventionsgruppen upplevde störst 

minskning av symptomen jämfört med placebogruppen men jämfört med personerna på 

väntelistan var minskningen marginell. Om detta endast var ett sammanträffade går inte 

att klargöra. Författarna menar att denna studie visar att akupunktur troligtvis kan 

minska depression på samma sätt som psykoterapi eller läkemedelsbehandling men att 

en större studie behöver göras. (Allen et al. 1998) 

 

Acupuncture for Depression: A Randomized Controlled Trial är en studie om tagit in-

spiration från föregående studie, Allen et al. (1998), men skillnaden är att denna inne-

håller fler deltagare (157) och både kvinnor och män med egentlig depression, samt att 

blindningen var bättre (dock ej garanterbart fullt blindad). Till den specifika intervent-

ionsgruppen inkluderades 53 personer, ospecifika 52 och till väntelistan 52. Intervent-

ionerna i grupperna var desamma som i föregående artikel. Under åtta veckor fick inter-

ventionsgruppen specifik behandling 12 gånger och den ospecifika gruppen fick ospeci-

fik behandling 12 gånger. Efter dessa åtta veckor fick både deltagarna på väntelistan och 

den ospecifika gruppen den specifika behandlingen av etiska skäl. Alla subjekt fick 

minskade depressionssymptom mätt med Hamilton Rating Scale for Depression. Den 

specifika och ospecifika gruppen uppvisade bättre resultat än deltagarna på väntelistan, 

men skillnaden var inte tydlig. Slutsatsen är att akupunktur inte är lämplig som enda 

behandling mot depression. (Allen et al. 2006) 
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Studien The benefit from whole body acupuncture in major depression mätte akupunk-

turens påverkan på egentlig depression som tilläggsbehandling kombinerat med läke-

medelsbehandling. 70 patienter med egentlig depression delades in i tre grupper: veru-

makupunktur (22 deltagare), placeboakupunktur (24 deltagare) eller kontrollgrupp (24 

deltagare). Verum-gruppen fick specifik behandling på sådana punkter som ansågs ef-

fektiva mot depression och placebogruppen fick akupunktur på icke specifika punkter 

plus klinisk behandling. Kontrollgruppen och alla andra grupper behandlades med det 

antidepressiva läkemedlet mianserin. Dessa behandlingar ägde rum tre gånger i veckan 

under fyra veckor. Under åtta veckor från interventionens start följdes patienterna upp 

två gånger i veckan av blindade bedömare. De deltagare som hade fått placebo-

akupunktur och specifik verumakupunktur uppvisade något färre depressionssymptom 

men ingen större skillnad mellan grupperna kunde ses. Akupunktur av bägge former var 

alltså mer effektivt än endast läkemedelsbehandling med mianserin. (Röschke et al. 

2000) 

 

 Inverkan av fysisk aktivitet på depression  

Artiklarna som behandlade fysisk aktivitet som intervention vid depression utmynnade i 

domänerna: positiva upplevelser, negativa upplevelser och positiva effekter. Studierna 

behandlade således inte negativa effekter. En överblick av dessa domäner och kategorier 

kan ses i tabell 6 längre ner i avsnittet . 

7.2.1 Positiva upplevelser av fysisk aktivitet 

Kategorierna under domänen positiva upplevelser är att kämpa mot ett hälsosammare 

jag, ökat välbefinnande, att bli bekräftad som den man är och socialt stöd. Den första 

kategorin, att kämpa mot ett hälsosammare jag, speglar upplevelser om att träning ger 

en känsla av att vara kapabel, som en fysisk aktiv person, i kontrast till att känna sig 

fångad i sitt depressionstillstånd. Deltagarna upplevde fysisk aktivitet som ett sätt att 

närma sig ett jag som de ville vara och se sig själva som. Ett exempel på detta är ur Da-

nielsson et al. (2016 s. 1246) artikel där en deltagare beskriver upplevelsen så här: ”It 
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feels like I’m coming back to myself, both body and mind. I’m taking them back so to 

speak.” Deltagaren menar att hen upplever att det känns som att hen kommer tillbaka till 

sig själv, både i kropp och sinne.   

 

Kategorin ökat välbefinnande återspeglar upplevelser av träning som något som ökar 

känslan av välbefinnande. Vissa deltagare beskrev detta som en känsla av “good and 

healthy in body and mind”, alltså bra och hälsosamt i kropp och själ (Danielsson et al. 

2016 s. 1245). 

 

Att bli bekräftad som den man är innefattar upplevelser av acceptans. Denna kategori 

handlar om att de deprimerade individerna får en känsla av att de blir bemötta och be-

kräftade som de personer de är trots deras svårigheter och brister, både från terapeuterna 

men också av de andra deltagarna i studierna. Ett exempel på detta är citatet ur artikeln 

av Danielsson et al. (2016 s. 1247): “They emphasized the importance of not being bla-

med by the physical therapist”, alltså att deltagarna betonade vikten av att inte klandras 

av fysioterapeuten.  

 

Kategorin socialt stöd innefattar upplevelser av att känna sig stöttad i träningsprocessen 

men även stöttad i sin depression. Vissa deltagare upplevde att träning i grupp, med 

andra som delar liknande problem som de själva, gav en trevlig känsla då de kände 

samhörighet med dem. Så här beskriver Danielsson et al. (2016 s. 1248) det: “Most par-

ticipants appreciated training in a group with others who share the same problems. Just 

knowing that others might feel similar is a nice feeling, according to another partici-

pant”. Vissa deltagare beskrev fysioterapeuten som en ”allierad” person som stöttar 

dem, se följande citat av Danielsson et al. (2016 s. 1247): “They described that the 

physical therapist is an important ally, as a supportive person ‘setting the pace’ and in-

creasing their motivation both by being attentive and by suggesting strategies to come 

around barriers such as pain.”  

7.2.2 Negativa upplevelser av fysisk aktivitet 

De negativa upplevelserna innefattar kategorierna för hög tröskel och att behöva någon 

som är där för en. Kategorin för hög tröskel reflekterar deltagarnas upplevelser av att 
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det är svårt att komma igång med träning då man varit sjuk länge, oavsett hur mycket 

andra försöker motivera till att hjälpa individen i fråga. Kategorin handlar om att de-

pressionens kraft är för stark och att steget till att ta sig upp och röra på sig känns för 

svårt. En deltagare beskrev det så här: 

Right now, when I’m feeling low, it’s hard, even though people say, “Pull yourself together and just 

go to the gym. It’s not that hard. Get off your lazy ass.” But if you’ve tried to get off your lazy ass for 

6 months, then you just can’t anymore. Doesn’t matter how much people nag you. (Danielsson et al. 

2016 s. 1245) 

Att behöva någon som är där för en speglar upplevelser av att inte klara av att utföra 

träningen på egenhand eller att göra det enbart för sig själv och sin hälsa. En deltagare i 

Danielsson et al. (2016 s. 1246) studie beskriver det så här: “ You need someone to 

practically drag you there. If no one waits for me there, how could I make myself go?” 

Kategorin återspeglar också upplevelser av att ta sig igenom träningen för någon annans 

skull, detta beskrivs på följande vis av en deltagare i samma studie: “I wouldn’t do it 

just for me. I’ve tried before, and it just doesn’t work. Some days I go just for her [the 

physical therapist’s] sake” (Danielsson et al. 2016 s. 1246).  

7.2.3 Positiva effekter av fysisk aktivitet 

De positiva effekterna innefattar följande kategorier: vitalitet uppstår, att ta tag i vag-

heten, ökat psykiskt välmående, förbättrad allmänhälsa och minskade kardiovaskulära 

riskfaktorer. 

 

Kategorin vitalitet uppstår behandlar effekter av fysisk aktivitet som ökar livskraften 

och livsglädjen. Deltagarna upplevde att träningsinterventionerna gav dem känslor av 

ökad energi, vakenhet, kontakt med kroppen och att det lyfte den allmänna sinnesstäm-

ningen. En deltagare i Danielsson et al. (2016 s. 1246-1247) beskriver det så här: “I no-

tice that my body softens and that I feel more alive, more in contact with my body”. 

Medan en annan deltagare i studien beskriver det på följande vis: “I walk differently, 

there’s more energy to it. It’s not just about fitness and stamina, but more about how I 

feel, like the energy inside. Because it was totally gone.” Forskarna i studien påpekar att 

deltagarna menat att denna ökade vitalitet till och med var synlig för deras vänner och 
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familj: “For most participants, exercise lifted something about the overall spirit, which 

they described was visible even to friends and family.” (Danielsson et al. 2016 s. 1247). 

 

Att ta tag i vagheten innefattar känslor av att göra något hellre än ingenting, att få ett 

fotfäste i depressionens vaghet och känsla av oförmåga. Att ta tag i vagheten belyser 

individens förmåga att delta i sitt eget liv. Danielsson et al. (2016 s. 1245) beskriver det 

på detta sätt: “Some participants said that exercise, in a concrete way, sets in motion 

their abilities to participate in life and with others. It can be about structuring and doing 

household tasks or taking initiatives for more social contacts, such as calling a friend.” 

 

Ökat psykiskt välmående belyser träningens positiva effekter på det psykiska välmåen-

det. Kategorin innefattar effekter som lägre depressionsnivåer, förbättrad självkänsla, 

bättre allmän mental hälsa och förbättrad livskvalitet. Dessa effekter framgår framförallt 

i studien av Callaghan et al. (2011 s. 5) genom detta citat: “Compared with the active 

comparator group, the preferred intensity group showed significantly lower depression 

levels, higher self-esteem levels, better general mental health, and improved quality of 

life.” 

 

Kategorin förbättrad fysisk hälsa innefattar positiva effekter på den allmänna hälsan av 

fysisk aktivitet. Bland annat så sjönk vilopulsen och det diastoliska blodtrycket förbätt-

rades hos dem som utförde träningsinterventionen. Detta framkommer i studien gjord av 

Kruisdijk et al. (2019 s. 8) i följande citat: “Heartbeat at rest and diastolic blood pres-

sure, as a possible expression of autonomic nervous system modulation by exercise, 

showed a moderately large effect in favor of the intervention group”. Upplevd ansträng-

ning, puls och allmänhälsa förbättrades även hos deltagarna i studien av Callaghan et al. 

(2011).  

 

Minskade kardiovaskulära riskfaktorer innefattar positiva effekter på deltagarnas BMI, 

visceralt fett och midjemått, detta kan till exempel läsas i följande två citat ur studien av 

Kruisdijk et al. (2019 s. 9, 11): ”The effects on metabolic risk factors, such as BMI, 

waist circumference and visceral fat, were large […]” och ” […] our results showed a 

potentially lower cardiovascular risk profile as a result of the intervention, which is a 

benefit when considering the high cardiovascular risk of depressive patients.” 
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Tabell 6. Resultaten av kvalitativa innehållsanalysen - fysisk aktivitet 

Kategori Domän 

Att kämpa mot ett hälsosammare jag Positiva upplevelser 

Ökat välbefinnande 

Att bli bekräftad som den man är  

Socialt stöd 

För hög tröskel Negativa upplevelser 

Att behöva någon som är där för en 

Vitalitet uppstår Positiva effekter 

Att ta tag i vagheten 

Ökat psykiskt välmående 

Förbättrad fysisk hälsa 

Minskade kardiovaskulära riskfaktorer 

 Inverkan av Basal Kroppskännedom på depression 

Artiklarna som behandlade Basal Kroppskännedom som intervention vid depression 

innehöll domänerna: positiva upplevelser, positiva effekter, negativa effekter och påver-

kande faktorer. Deltagarna hade inga negativa upplevelser av BK-terapi som kunde ut-

tydas ur artiklarna om Basal Kroppskännedom. En överblick av dessa domäner och ka-

tegorier kan ses nedan i tabell 7. 

7.3.1 Positiva upplevelser av Basal Kroppskännedom 

BK-terapi hade flera positiva upplevelser bland deltagarna i interventionsgrupperna. De 

upplevde ökat kroppsminne från rörelser och att de fick bekräftelse som den man är. 

Med kategorin kroppsminne från rörelser menas då en individ känner igen rörelser från 

tidigare. Deltagarna känner igen rörelser som finns lagrat i deras minne och de kan an-

knyta dem till den egna kroppen på ett medvetet sätt. Exempelvis uttryckte sig en 

kvinna så här i Danielsson & Rosbergs (2015 s. 8) studie: 

It was when we were trying out the standing movements, there was something, I think it was when we 

rocked a little from side to side and then I came to think about what I did instinctively when I felt real-

ly bad*I used to sit rocking my whole body like this [rocks back and forth in the chair with arms 

crossed]. But that was unconscious, I didn’t think about it or analyze it until now, but it, that was real-

ly comforting… I can do it now [rocks again], just a little movement makes a difference. 
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BK-terapins enkla rörelser kan alltså väcka minnen av rörelser som tidigare gett tröst 

eller trygghet men som glömts bort någonstans på vägen. Terapin öppnar upp för re-

flektion och närvaro i deltagarens egen kropp. 

 

Kategorin att bli bekräftad som den man är, som redan nämnts i resultaten om fysisk 

aktivitet, dyker även upp flera gånger i artiklarna om BK-terapi. I Danielsson & Ros-

bergs (2015 s. 8) artikel så påpekar forskarna att deltagarna kände att de fick vara sig 

själva, med alla sina svårigheter och känslor, och att de sågs för vem de är. Denna be-

kräftelse kom ofta från fysioterapeuten eller från gruppen som de haft terapi med.  

7.3.2 Positiva effekter av Basal Kroppskännedom 

De positiva effekterna av BK-terapi bildade kategorierna: vitalitet uppstår, att ta tag i 

vagheten, nya copingmetoder, positiv attityd till sig själv, att jorda sig (eng. grounding 

oneself) och ökad kroppsmedvetenhet.  

 

Vitalitet uppstår som kategori syftar i BK-terapiartiklarna till att känna sig upplyft eller 

i harmoni, samt att känna en slags mjukhet och att kroppen får göra som den vill. Att 

uppleva ett slags flyt, att kroppen gör något per automatik och är fri hör även till vitali-

tet. Följande två citat belyser två deltagares upplevelser av vitalitet uppstår: “I discove-

red, to my surprise, that I’ve felt happy*quite often lately. Something that I haven’t felt 

in a long time. Some kind of . . . satisfaction, a happy feeling.” (Danielsson & Rosbergs 

2015 s. 6) och “I noticed that I started to yawn uncontrollably the last sessions with the 

group! [laughs] Really, I couldn’t hold the yawnings back and it felt great just to release 

them, loud and big yawning, ’cause it felt so good for my body. But before, I held all 

such things back.” (Danielsson & Rosbergs 2015 s. 6). I det första citatet beskriver en 

person hur hen till sin förvåning upptäckt hur hen är allt mer glad och tillfredsställd. I 

det andra citatet kan det avläsas hur personen låtit kroppen göra vad den behöver, i det 

här fallet att gäspa, och hur bra det känts. Personen lyssnar till sin kropp och dess be-

hov. 

 

Att ta tag i vagheten speglar att på något sätt försöka ta tag i livet. Det behöver inte vara 

stora grejer men att man börjar någonstans för att vända saker och ting på rätt köl igen. 
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En person som varit med i Danielsson & Rosbergs (2015 s. 6) studie uttrycker sig så 

här: ”Something is bound to happen, I feel like I try so hard. And when I doubt myself, 

at home, I say to myself that, well it might sound ridiculous, but well, at least I’m trying 

this now, I’m doing something.” Danielsson & Rosberg beskriver även att terapin inte 

bara handlar om rörelse, utan att deltagarna försöker något för sin egen skull vilket gör 

att de får fotfäste i vagheten och att de sakta kan börja vara en aktiv aktör i sitt eget liv 

igen. 

 

Nya copingmetoder är en effekt av BK-terapi, denna utgör en kategori. En copingmetod 

betyder att man får verktyg till att hantera olika livshändelser. I Gyllensten et al. (2009 

s. 9) studie använde de deltagare som fått både vanlig behandling och BK-terapi mindre 

psykiatrisk hälsovård och social service än de som inte fått BK-terapi. Detta tror Gyl-

lensten et al. (2009 s. 9) kan bero på att dessa BK-terapideltagare utvecklat sina kropps-

liga resurser och förmåga att delta aktivt i det egna livet. Forskarna skriver så här: “This 

finding, and also the significantly reduced use of the social services may be an indica-

tion of the effectiveness of the BBAT intervention regarding the mobilization of the pa-

tient’s own resources.” 

 

Positiv attityd till sig själv är en kategori som belyser effekter av BK-terapi som påver-

kat individens tro på egna förmågor, möjligheter och trivsel med sig själv på ett positivt 

sätt. Kategorin innefattar även förbättrade attityder till kroppsliga funktioner och själv-

acceptans hos deltagarna som fick BK-terapi. Två exempel på detta kan ses i artiklarna 

av Danielsson & Rosberg (2015) och Gyllensten et al. (2009). Danielsson & Rosberg 

(2015 s. 10) skriver följande: “Interestingly, our findings suggest that BBAT might both 

challenge and enhance the embodied trust and a homelike feeling of oneself.” Gyllen-

sten et al. (2009 s. 9) skriver så här: “It is very interesting that also the self- efficacy was 

improved in the treatment group, indicating a change of cognitive aspects or belief in 

own possibilities and capabilities.”  

 

Kategorin att jorda sig betyder i denna analys att lita på tyngdkraften och den naturliga 

hållningen som finns hos människan för att hålla oss upprätta med minsta möjliga an-

strängning (Danielsson & Rosberg 2015 s. 8). Följande citat är ett exempel på hur delta-

garna i Danielssons & Rosbergs studie upplevde att jorda sig: 
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The participants associated this grounding experience of the weight of the body to a ‘‘landing plat-

form’’ of certainty and stability, rooting oneself in reality and familiarity. Here, the experience of 

gravity, of being supported by the ground, is related to firmness and reliability, as earthly, immediate 

evidence of one’s existence rather than a restraining heaviness: ‘‘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.’’ 

Citatet vittnar om hur jordning bidrar till ökad stabilitet vilket i sin tur gör att du kan 

knyta ann till kropp och själ för att sedan uppleva dig själv som en helhet. Att jorda sig 

är både verkligt och bekant, samt ger en direkt respons om att man existerar då man 

känner sin kropp och tyngd mot underlaget. 

 

Ökad kroppsmedvetenhet innefattar effekter som bland annat förbättrad stabilitet, håll-

ning, koordination, andning och förmåga att använda kroppen. Dessa effekter kom fram 

ibland annat studien av Gyllensten et al. (2009). En deltagare i studien av Danielsson & 

Rosberg (2015 s. 6) beskrev effekten på följande sätt: ”You became aware of your body. 

It struck me in various situations when I could feel that I was suddenly tensing up, that I 

had never realized before.” Deltagaren upplevde att hen blev medveten om sin kropp 

och att hen i flera situationer kunde lägga märke till att den började spänna sig, vilket 

hen innan aldrig lagt märke till. Danielsson & Rosberg (2015 s. 8) skriver om deltagar-

nas beskrivningar av den ökade kroppsmedvetenheten på följande sätt:  

They described noticing how they were moving --posture, tension, and breathing -- and they linked 

these patterns to how they felt emotionally. Exploring immediate bodily sensations during sessions 

made them aware of personal patterns, such as becoming tense in certain stressful situations or realiz-

ing that one has a tendency to exert oneself. 

7.3.3 Negativa effekter av Basal Kroppskännedom 

De negativa effekterna innefattar endast kategorin bieffekter. Den enda negativa effek-

ten som framkom under denna innehållsanalys för BK-terapi var upplevelser av 

känslomässig ångest. Vissa deltagare upplevde att de tysta långsamma rörelserna under 

BK-interventionen provocerade fram stress och ångest. Danielsson & Rosberg (2015 s. 

7) beskriver det så här i sin studie: 
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However, the training not only opened to enhanced access in a positive manner, but also to emotional 

distress, provoking anxiety and stress over the silent, slow movements. Some participants were struck 

and afflicted by the heaviness that sometimes invaded the room during group sessions. 

7.3.4 Påverkande faktorer 

Positiv inställning till interventionen är en kategori som handlar om subjektens attityd 

till att gå på BK-terapi. Danielsson & Rosbergs (2015 s. 7) nämner att till en början kom 

deltagarna ofta till terapin med skepticism och av en pliktkänsla, men vartefter började 

många av deltagarna gå in i en gradvis ökad närvaro och ett avslappnat läge som gjorde 

dem mera tillgängliga när de äntrade rummet innan terapin.  

Tabell 7. Resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen – BK-terapi 

Kategori Domän 

Kroppsminne från rörelser Positiva upplevelser 

Att bli bekräftad som den man är 

Vitalitet uppstår Positiva effekter 

Att ta tag i vagheten 

Nya copingmetoder 

Positiv attityd till sig själv 

Att jorda sig 

Ökad kroppsmedvetenhet 

Bieffekt Negativa effekter 

Positiv inställning till interventionen Påverkande faktorer 

 Inverkan av akupunktur på depression 

Artiklarna som behandlade akupunktur som intervention vid depression belyste domä-

nerna: positiva upplevelser, positiva och negativa effekter samt påverkande faktorer. En 

överblick av dessa kan ses nedan i tabell 8.  

7.4.1 Positiva upplevelser av akupunktur 

Kategorierna som innefattas i denna domän (positiva upplevelser) är att bli bekräftad 

som den man är, ökat välbefinnande och socialt stöd. Att bli bekräftad som den man är 

innebär patienterna blev bemötta och sedda av behandlarna som gav akupunktur. Hop-

ton et al. (2014 s. 6) skiver: 

The acupuncturists’ understanding of their symptoms and explanations of how acupuncture might help 

their particular problems initiated the development of a therapeutic relationship. […] Within the sec-
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ond stage of treatment, for most participants, the therapeutic relationship was further fostered through 

the acupuncturist listening to the participants’ concerns, and treating the symptoms of depression de-

pending on what was diagnosed to be of most important to the participant at that point. 

Behandlarna behövde först förstå sig på patienternas symptom och sedan förklara för 

dem hur akupunktur kunde hjälpa dem, detta ledde till starten av en terapeutisk relation. 

I ett senare skede förstärktes denna relation av att behandlaren lyssnade på patientens 

bekymmer och behandlade de symptom som var viktigast vid det tillfället. 

 

Ökat välbefinnande handlar om att finna ro, lugn och avslappning. Men även om att 

känna att man helas, får mer energi och en höjning av humöret. Under själva behand-

lingen kände flera av patienterna i smärtgruppen att de fick en djup avslappning och ef-

teråt en känsla av välbefinnande (Hopton et al. 2014 s. 6). Andra deltagare från samma 

studie men i icke smärta-gruppen var på förhand rädda för smärta av nålen men upplev-

de, efter behandlingens start, att nålningen snarare bidrog till en läkande känsla (Hopton 

et al. 2014 s. 6). En av deltagarna i studien av Hopton et al. (2014 s. 6) beskriver det 

även så här:  

I thought it was quite a strange sort of feeling, but I sort of felt better quite quickly. And then I went to 

the second and the third, it was…it completely lifted my mood and it made me feel more motivat-

ed…It was almost as if a weight had been lifted off my head and all of a sudden I felt like some ener-

gy had come back. 

Socialt stöd ses enligt (Hopton et al. 2014 s. 7) som en terapeutisk relation mellan be-

handlare och patient där det finns ett aktivt engagemang i behandlingen, vilket i sin tur 

påverkar resultatet av behandlingen. Hopton et al. (2014 s. 7) skriver om en patients ut-

talande som påvisar det sociala stödet: ”She was very positive about things...I think you 

have more of an intimate relationship with the person doing that rather than just a per-

son in an office somewhere. You’re physically involved.” Med detta menas att man får 

en mer intim relation med någon som är fysiskt involverad (och i detta fall ger en fysisk 

behandling i form av akupunktur). 

7.4.2 Positiva effekter av akupunktur 

De positiva effekterna innefattar följande kategorier: nya copingmetoder och lindrade 

fysiska symptom. Nya copingmetoder som kategori innefattar olika hanteringsmetoder 
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som individerna, vilka fått akupunktur, anskaffat sig genom att ha gått på akupunktur 

där de även fått råd av terapeuten. Vissa deltagare hittade nya sätt att hantera sin de-

pression och livet i allmänhet. En deltagare i studien av Hopton et al. (2014 s. 7) sa ex-

empelvis följande: “I go for acupuncture now once a month and I find that any more 

than a month and I can feel myself sort of slipping and feeling really, you know, starting 

to get worse again. And then I go and I feel much, much better…” medan en annan i 

samma studie berättade att hen hade utvecklat en egen teknik där hen höll sig fast vid 

samma känsla som vid akupunkturbehandlingarna då hen började känna sig nere: 

I sort of developed this technique and I don’t know, it was like…The way I was feeling during the ac-

upuncture... I sort of clung on to this feeling that, or this technique of gaining that feeling, so I re-

member on a couple of occasions where I was out and about walking, and thinking about things that 

would normally would start leading me to start feeling a bit down, but it was like I’d been given this 

tool in my head and I just sort of—it just sort of went onto auto-pilot. It was like pulling those feelings 

away and just sort of throwing them away...Well, it lasted for a while but it started subsiding. (Hopton 

et al. 2014 s. 7) 

Deltagarna i studien av Hopton et al. (2014 s. 9) rapporterade att den terapeutiska relat-

ionen och det aktiva deltagandet hjälpte dem att utveckla hanteringsstrategier som 

hjälpte dem att reducera depressionssymptomen mer långsiktigt: “For both intervent-

ions, participants reported that the establishment of a therapeutic relationship and their 

active engagement helped them develop coping strategies that in turn helped them be 

more effective in reducing their depression in the longer term.” 

 

Lindrade fysiska symptom som kategori behandlar de effekter där deltagarna, vilka fått 

akupunktur som behandling, fått sina fysiska symptom lindrade. En av de analyserade 

studierna (Hopton et al. 2014) behandlade individer som led av endast depression och 

individer som led av depression och komorbid smärta med akupunktur. Denna studie 

kommer till exempel fram till att de som också led av smärta upplevde lindrad musku-

loskeletal smärta upp till några timmar till några dagar efter behandlingen. Enligt 

Hopton et al. (2014 s. 7) lindrade akupunktur ofta fysiologiska symtom på depression 

och komorbid smärta på kort sikt, forskarnas slutsatser lyder så här: ”In the short term, 

acupuncture often relieved physiological symptoms of depression and of comorbid 

pain” 
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7.4.3 Negativa effekter av akupunktur 

De negativa effekterna innefattar endast en kategori, denna är bieffekter. Kategorin bief-

fekter innefattar i detta sammanhang konsekvenser av akupunkturbehandlingarna hos 

några deltagare. Vissa deltagare upplevde smärta medan en deltagare upplevde extrem 

trötthet. Ett exempel på detta kan ses i studien av Hopton et al. (2014 s. 6):  

With regards to negative experiences, one woman reported extreme tiredness after the acupuncture 

session, a problem that was addressed by the acupuncturist by adjusting treatment during the next ses-

sion, and one man with extreme back pain attributed needling pain to his damaged nerves from a pre-

vious injury. 

En annan studie rapporterade smärta i form av nålrelaterad smärta: “Only 5 patients 

specifically reported needle- related pain, 1 of whom discontinued prematurely be- 

cause of the needle pain.” (Allen et al. 2006 s. 1670)  

7.4.4 Påverkande faktorer 

De negativa upplevelser som utgör kategorin inom denna domän är missnöje. Missnöje 

är allt från personer som upplevt att interventionen inte är deras grej, inte upplevt desto 

större skillnad och likställt akupunktur med vila eller massage, ställde sig skeptisk till 

om akupunktur fungerade över huvud taget, andra tyckte att det var för tidskrävande. En 

deltagare ansåg att behandlarna skulle behöva en kurs i empati och två personer beskrev 

deras akupunktör som “[…] brisk, efficient and professional, yet lacking in bedside 

manner.” Med detta menas att självaste sättet som behandlaren bemötte och behandlade 

patienten var bristfälligt men annars var behandlaren professionell, effektiv och rask. 

(Hopton et al. 2014) 

Tabell 8. Resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen - akupunktur 

Kategori Domän 

Att bli bekräftad som den man är Positiva upplevelser 

Ökat välbefinnande 

Socialt stöd 

Nya copingmetoder Positiva effekter 

 Lindrade fysiska symptom 

Bieffekter Negativa effekter 

Missnöje Påverkande faktorer  
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 DISKUSSION 

Under processen av detta examensarbete har vi lärt oss mycket om metodik, forskning 

och fysioterapi relaterat till psykisk ohälsa. Vi är nöjda över att vi lyckades besvara våra 

frågeställningar och uppnådde syftet med arbetet. Med facit i hand hade det eventuellt 

räckt att analysera endast två fysioterapeutiska behandlingsmetoder då detta arbete blev 

mycket omfattande och ganska svårhanterat. Det har varit utmanande att redovisa resul-

taten på ett begripligt och hanterbart sätt. I de följande kapitlen diskuteras resultaten, 

arbetets metoder samt styrkor och svagheter. 

 Resultatdiskussion  

I detta kapitel kommer vi att diskutera våra resultat från den kvalitativa innehållsana-

lysen och svara på våra två frågeställningar: 1. Vilka positiva utfall har de olika behand-

lingsmetoderna (BK-terapi, fysisk aktivitet och akupunktur) på deprimerade individer? 

2. Vilka negativa följder kan de olika behandlingsmetoderna medföra hos deprimerade 

individer? 

 

Inledningsvis kommer vi att berätta om sambandet mellan hälsans dimensioner och de-

pression. Därefter diskuterar vi de olika behandlingsmetodernas effekter på depression 

och hur dessa kan inverka på hälsans dimensioner och besvarar därmed frågeställning 

ett och två. Utifrån svaren på frågeställningarna försöker vi ta reda på vilken metod som 

kan lämpa sig bäst som tilläggsbehandling vid depression. 

8.1.1 Hälsans dimensioner och depression 

Vi har använt oss av hälsans dimensioner som utgångspunkt då vi granskat de olika ef-

fekterna av BK-terapi, fysisk aktivitet och akupunktur på depression. Vi valde att utgå 

från dessa då symptomen hos deprimerade personer tar sig i uttryck inom dessa dimens-

ioner på ett negativt sätt. Hälsans olika dimensioner är som tidigare nämnt följande: fy-

sisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa, existentiell hälsa, emotionell hälsa och folkhälsa 

(Scriven 2010). Då behandlingsmetoderna som undersökts visat effekter främst på indi-
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vidnivå så kommer vi som skribenter även främst att diskutera dessa effekter just på in-

dividnivån för att sedan kort diskutera hur effekterna kan påverka på gruppnivå.  

Sociala hälsodimensionen 

Den sociala hälsodimensionen kan påverkas negativt vid depression pga. att det finns en 

obalans mellan handlingskraft och vila (Allgulander 2014), vilket gör att man inte orkar 

ta hand om sin sociala hälsa. En person som lider av depression orkar exempelvis sällan 

upprätthålla sociala kontakter och isolerar sig ofta från andra i sin omgivning (Psykisk 

Hälsa Finland r.f. u.å.). Alla behandlingsmetoder som undersöktes (fysisk aktivitet, BK-

terapi och akupunktur) visade effekter som kan tänkas påverka den sociala hälsodimens-

ionen. Effekterna, vilka utgör kategorierna från innehållsanalysen, kan inverka antingen 

positivt eller negativt på den sociala hälsodimensionen.  

 

De effekter som analysen av fysisk aktivitet visade och som vi anser att kan ha en posi-

tiv inverkan på den sociala dimensionen är: att bli bekräftad som den man är, socialt 

stöd och att ta tag i vagheten. Att bli bekräftad som den man är, socialt stöd och att ta 

tag i vagheten kan påverka en deprimerad persons sociala hälsa positivt på många sätt. 

Exempelvis skrev Danielsson et al. (2016) att individerna betonade vikten av att inte 

klandras av fysioterapeuten. Detta anser vi att tyder på en sorts känsla av acceptans där 

deltagarna upplevde att fysioterapeuten accepterade dem för vilka de är oavsett deras 

brister, vilket i sin tur kan öka trivseln och skapa en trygghet som enligt Winroth & 

Rydqvist (2008 s. 77–79) är komponenter i den sociala hälsan. Danielsson et al. (2016 s. 

1246, 1248) nämner också att deltagarna kände samhörighet med de andra i tränings-

gruppen, att de upplevde att det var trevligt och att det kändes som att någon brydde sig 

om dem. Detta tyder på ett upplevt fungerande samspel mellan individen och den omgi-

vande miljön, trygghet och socialt nätverk vilket enligt Winroth & Rydqvist (2008 s. 

76) ingår i den sociala hälsan. Danielsson et al. (2016 s. 1245) belyste även att vissa del-

tagare upplevde att träning satte igång deras förmågor att delta i livet där de som exem-

pel tar upp att ta initiativ till mer social kontakt. Även det anser vi att främjar den soci-

ala hälsan.  
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Innehållsanalysen av artiklarna om BK-terapi visade en kategori som vi anser att kan ha 

en positiv inverkan på den sociala hälsodimensionen. Denna kategori var att bli bekräf-

tad som den man är. Meningsenheter som utmynnade i denna kategori innefattade upp-

levelser av acceptans från träningsgruppen, värme, trygghet och trivsel. Danielsson & 

Rosberg (2015 s. 8–9) nämner exempelvis att deltagarna kände sig sedda. En deltagare i 

samma studie berättade att deltagarna i BK-gruppen blev bekanta med varandra och att 

det skapades ett förtroende i gruppen. Detta anser vi att har en positiv inverkan på den 

sociala hälsan då detta handlar om ett fungerande samspel, en social miljö som kan er-

bjuda resurser för utveckling samt trivsel och trygghet som Andersson (2002 s. 59) och 

Winroth & Rydqvist (2008 s. 77–79) skriver att ingår i den sociala hälsan.  

 

Vid innehållsanalysen av artiklarna som behandlade akupunktur dök tre kategorier upp 

som kan anses ha en positiv inverkan på den sociala hälsodimensionen. Dessa var föl-

jande kategorier: att bli bekräftad som den man är, socialt stöd och nya copingmetoder. 

Kategorierna innefattar bl.a. meningsenheter som tar upp terapeutiska relationer 

(Hopton et al. 2014 s. 6–9). Den terapeutiska relationen anser vi att kan erbjuda resurser 

som främjar individens utveckling och hälsa, vilket även vissa deltagare i Hopton et al. 

(2014) ansåg att den gjorde för dem. I artikeln kan man bl.a. läsa att den terapeutiska 

relationen och terapeutens aktiva deltagande hjälpte vissa deltagare att utveckla co-

pingmetoder vilket i sin tur hjälpte dem att effektivare reducera depressionen på lång-

sikt. Denna terapeutiska relation anser vi även att kan öka trivsel och skapa trygghet. 

Trivsel, trygghet och att erbjuda resurser är alla komponenter som hör till den sociala 

hälsan enligt Andersson (2002 s. 59) och Winroth & Rydqvist (2008 s. 77–79) därför 

anser vi att dessa effekter och upplevelser kan ha en positiv inverkan på depression.  

Fysiska hälsodimensionen 

Vid svår depression påverkas individens hälsa på flera hälsodimensioner. Tankarna och 

känslorna kan vara så påverkade att den deprimerade inte klarar av de primära behoven 

som att äta och dricka (Region Uppsala 2019). Att inte äta och dricka har direkt påver-

kan på den fysiska hälsodimensionen. Detta exempel visar även på hur de olika dimens-

ionerna av hälsa påverkar varandra och bildar en helhet. Känslorna hör till emotionell 

hälsa, och tankarna till den psykiska hälsan. Andra symptom som kan påverka den fy-
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siska dimensionen av hälsa är sömnstörningar, trötthet, minskad eller ökad aptit som 

leder till ofrivillig viktupp- eller nedgång (Tarnanen et al. 2016). Som tidigare nämnts 

uppstår ofta fysiska symptom då en människa mår psykiskt dåligt (Winroth & Rydqvist 

2008 s. 84; Näsman Boberg & Lindqvist 2016; Fysioterapeuterna u.å.). Exempel på så-

dana är ångest, smärta, orkeslöshet, rörelsesvårigheter, stressreaktioner och förvrängd 

kroppsuppfattning (Näsman Boberg & Lindqvist 2016; Fysioterapeuterna u.å.). Alla 

dessa fysiska symptom kan i sin tur leda till samsjuklighet, vilket också tidigare diskute-

rats (Socialstyrelsen 2017a; Socialstyrelsen 2017b; Socialstyrelsen 2019). Symptomen 

som nämnts är sådana som kan ha en negativ inverkan på den fysiska hälsan. 

 

Vid analysen av artiklarna som handlade om fysisk aktivitet uppstod fyra kategorier 

vars effekter på den deprimerade individen kan tänkas ha en positiv inverkan på den fy-

siska hälsan. Dessa kategorier var: vitalitet uppstår, att ta tag i vagheten, förbättrad fy-

sisk hälsa och minskade kardiovaskulära riskfaktorer. Kategorierna utformades av me-

ningsenheter som belyste känslor av mer energi, muskeltrötthet, kroppskontakt, ökad 

rörlighet och att vara kapabel (Danielsson et al. 2016 s. 1245–1247). Meningsenheterna 

innefattade även resultat som visade att träningsinterventionen hade positiva effekter på 

kardiovaskulära- och metaboliska riskfaktorer som BMI, midjemått, visceralt fett, blod-

tryck, puls och upplevd ansträngning (Kruisdijk 2019 s. 8; Callaghan 2011 s. 5). Precis 

som vid den sociala hälsodimensionen så påverkas den fysiska hälsodimensionen nega-

tivt av obalansen mellan handlingskraft och vila under depression som Allgulander 

(2014) beskriver. Vid depression ökar risken för samsjuklighet som bl.a. kardiovasku-

lära sjukdomar (Socialstyrelsen 2017b; Socialstyrelsen 2019) . I Kruisdijk et al. (2019) 

studie om löpningsterapi vid depression kunde vi se minskade riskfaktorer för just kar-

diovaskulära sjukdomar i interventionsgruppen. Enligt Scriven (2010 s. 26) är den fy-

siska hälsan synonym med den kroppsliga hälsan, dvs. mekaniken i kroppen. Dessutom, 

enligt Winroth & Rydqvist (2008 s. 84) är bl.a. styrka, kondition och rörlighet faktorer 

som påverkar den fysiska hälsan. Alla de innefattade effekterna som räknades upp tidi-

gare är sådana vi anser kan ha en positiv inverkan på just den fysiska hälsan hos en de-

primerad individ.  

 

Innehållsanalysen av artiklarna om BK-terapi innehöll tre kategorier som vi anser kan 

ha en positiv inverkan på den fysiska hälsan hos en deprimerad individ. Kategorierna 
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var följande: vitalitet uppstår, att jorda sig och ökad kroppsmedvetenhet. Kategorierna 

bygger på meningsenheter som innefattar effekter som ökad energi, frigörande av 

kroppsfunktioner, mer fri gång, minskad muskulär spänning, ökad kroppsmedvetenhet, 

förbättrad andning, förbättrad hållning, postural kontroll, förbättrad balans samt koordi-

nation (Danielsson & Rosberg 2015; Gyllensten et al. 2009). Alla dessa effekter av BK-

terapin inverkar positivt på den fysiska hälsan då de även går i enlighet med vad Scriven 

(2010) och Winroth & Rydqvist (2008) skriver om fysiska hälsans faktorer.  

 

Vid innehållsanalysen av artiklarna om akupunktur visades endast två kategorier vars 

inverkan kan ha en positiv effekt på den fysiska hälsan hos en deprimerad person, dessa 

var ökat välbefinnande och lindrade fysiska symptom. Innehållsanalysen visade även en 

kategori vars effekter kan tänkas ha en negativ effekt på den fysiska hälsan: bieffekter. 

De två förstnämnda kategorierna innehåller meningsenheter som belyser positiva upple-

velser och effekter som djup avslappning, läkningskänsla, lindrade fysiologiska symp-

tom och muskuloskeletal smärta (Hopton et al. 2014; Allen et al. 2006). Effekterna an-

ses kunna ha en positiv inverkan på den fysiska hälsan eftersom de påverkar kroppen 

och dess mekanik (Scriven 2010 s. 26). Bieffekter innefattar meningsenheter som bely-

ser faktorer vars inverkan på den fysiska hälsan kan tänkas vara negativa. Dessa är ex-

trem trötthet och smärta (Allen et al. 2006; Hopton et al. 2014). Båda faktorerna är såd-

ana som inte gynnar den fysiska hälsan.  

Psykiska hälsodimensionen  

Den psykiska dimensionen av hälsa påverkas mycket tydligt hos en person som lider av 

depression. Tarnanen et al. (2016) påpekar att sinnesstämningen hos den deprimerade 

överlag nästan alltid är nedstämd och intresse för sin omgivning samt känslan av till-

fredställelse är borta. Tarnanen påpekar även att individer med depression ofta har svårt 

att koncentrera sig och att fatta beslut. Detta kan vara en förklaring till varför flera stu-

dier nämnt kampen om att hitta motivation till att göra något över huvud taget och det är 

också anledningen till att vi valde att inkludera kategorin att ta tag i vagheten, som syf-

tar till att ta tag i något litet eller stort som hjälper en ut från sin depressionsbubbla. I 

BK-terapiartikeln av Danielsson & Rosberg (2015 s. 9) menade en patient att då man 

tvivlar på sig själv men ändå pressar sig till att göra något så känns det bra att man kan 
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säga till sig själv att man åtminstone försöker göra något. Detta anser vi har en positiv 

inverkan på den psykiska hälsodimensionen.  

 

Vid innehållsanalysen av artiklarna om fysisk aktivitet uppstod sex kategorier vilka in-

nehöll upplevelser och effekter vi anser kan ha en positiv inverkan på en deprimerad 

individs psykiska hälsa. Dessa kategorier var följande: att kämpa mot ett hälsosammare 

jag, ökat välbefinnande, att bli bekräftad som den man är, vitalitet uppstår, att ta tag i 

vagheten och ökat psykiskt välmående. De kategorier vi ansåg vara positiva byggde på 

meningsenheter som belyste positiva upplevelser och effekter. Dessa innefattade känslor 

av att göra något bra för sig själv, att komma tillbaka till ett aktivt jag, att ta initiativ, att 

klara av något svårt, att bli medveten om omvärlden, att kämpa, ökat välbefinnande och 

psykiskt välmående men även känslor av att accepteras för den man är och att vara ka-

pabel (Dunn et al. 2005; Callaghan et al. 2011; Danielsson et al. 2016). Kategorierna 

innefattade även effekter som ökad energi och livskraft (Callaghan et al. 2011; Daniels-

son et al. 2016). Vi anser att de uppräknade positiva effekterna och upplevelserna kan 

ha en positiv inverkan på individens psykiska hälsa. Enligt Winroth & Rydqvist (2008 s. 

67–73) handlar den  psykiska hälsan bl.a. om att ha energi till att göra saker, att se möj-

ligheter, att aktivt kunna reagera på sin omgivning, att förstå sin omvärld i det stora hela 

men också att i viss mån ha möjlighet att påverka sin egen situation. Psykisk hälsa som 

dimension innefattar dessutom också attityder och självbild vilket de positiva effekterna 

även innefattade. Kategorierna för hög tröskel och att behöva någon som är där för en 

dök även upp vid innehållsanalysen, de här två kategorierna innehåller upplevelser som 

vi anser kan inverka negativt på den psykiska hälsan hos den deprimerade individen. 

Upplevelserna innefattade bl.a. känslor av att träning är ett för stort steg att ta då man 

mått dåligt länge, att en själv inte är anledning nog till att träna och att man inte klarar 

sig självständigt (Danielsson et al. 2016).  I Danielsson et al. (2016 s. 1246) artikel be-

rättar två deltagare att de inte hade utfört träningen om det inte vore för att någon vän-

tade på dem eller räknade med dem.  

 

Innehållsanalysen av artiklarna om BK-terapi visade sex kategorier vilka vi anser hör 

till effekter och upplevelser som kan ha en positiv inverkan på individens psykiska 

hälsa. Kategorierna var följande: kroppsminne från rörelser, att bli bekräftad som den 

man är, vitalitet uppstår, nya copingmetoder, positiv attityd till sig själv och att jorda 
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sig. Dessa belyste känslor av att bli accepterad för den man är av gruppen såväl som av 

terapeuten, ökad energi och livskraft, reaktioner på känslor, att komma ut ur sin bubbla, 

att få nya copingmetoder, tro på sin egen förmåga och inställning till sig själv men även 

att kunna hitta en lugn plats i sinnet (Gyllensten 2009; Danielsson et al. 2014; Daniels-

son & Rosberg 2015). Dessa upplevelser och effekter går i enlighet med vad Winroth & 

Rydqvist (2008 s. 67–73) skriver om psykisk hälsa. En kategori klassade vi som en ef-

fekt vars inverkan på den deprimerade individens psykiska hälsa kan tänkas vara nega-

tiv. Denna kategori var bieffekter, vilket innefattade meningsenheter som belyste käns-

lor av ångest, stress och oro (Danielsson & Rosberg 2015 s. 7).  

 

Då vi analyserade akupunktur-artiklarna uppstod två kategorier som innehöll upplevel-

ser och effekter vars inverkan kan tänkas ha positiv effekt på individens psykiska hälsa. 

Kategorierna var följande: ökat välbefinnande och nya copingmetoder. Dessa bygger på 

meningsenheter vars innehåll handlar om att individen upplevde upplyftande känslor 

efter akupunktur, lägre depressionsnivåer samt nya sätt att hantera sin depression och 

livet i allmänhet på (Röschke et al. 2000; Allen et al. 2006; Hopton et al. 2014). Alla 

dessa effekter och upplevelser anser vi inverkar positivt på den psykiska hälsan och dess 

bestämningsfaktorer.  

Existentiella hälsodimensionen 

Den existentiella hälsan kan påverkas negativt vid depression av många orsaker. Den 

existentiella hälsan är kopplad till personlig tro, principer och beteenden (Scriven 2010 

s. 27). Enligt Winroth & Rydqvist (2008) är även självbilden kopplad till den existenti-

ella hälsan. Enligt Tarnanen et al. (2016) har en deprimerad individ ofta en negativ 

självbild och nedsatt självkänsla och vissa deprimerade personer har även, som tidigare 

nämnt, självdestruktiva tankar. Dessa tankar kan till exempel vara förknippade med att 

individen känner en meningslöshet med livet (American Foundation for Suicide Pre-

vention u.å.). Den existentiella hälsan handlar om att finna sinnesfrid och ro i sig själv, 

vilket många deprimerade personer ofta inte gör. Flera av de ovannämnda faktorerna 

som bidrar till den existentiella hälsan togs upp i artiklarna som behandlade de olika be-

handlingsmetoderna. 
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Innehållsanalysen av artiklarna om fysisk aktivitet hade flera kategorier med menings-

enheter som belyste effekter och upplevelser som kan tänkas påverka den existentiella 

hälsan positivt. Kategorierna är att kämpa mot ett hälsosammare jag, ökat välbefin-

nande, vitalitet uppstå, ökat psykiskt välmående och socialt stöd. Dessa tog upp känslor 

av sinnesro, samhörighet och välbefinnande i kropp och själ men även effekter på själv-

känslan (Danielsson et al. 2016; Callaghan et al. 2011). Till exempel fick fysisk träning 

en individ att känna sig utanför depressionen för en stund och som att hen fick en ökad 

uppmärksamhet till sin omvärld, vilket gav ro och mening (Danielsson et al. 2016 

s.1245). En annan hade en negativ upplevelse som sedan vändes till en positiv där hen 

menade att hen kände sig seg och inte litade på att kroppen skulle besitta den styrka som 

krävdes, men som sen efter att ha inlett den fysiska aktiviteten, insåg att kroppen vaknar 

och att det känns bra, till och med såpass bra att röra sig så att man genomför det till slut 

(Danielsson et al. 2016 s. 1247). Dessa känslor och effekter anser vi kan ha en positiv 

inverkan på den existentiella hälsan då den enligt Scriven (2010 s. 27) är kopplad till 

personlig tro och handlar om att finna sinnesfrid och ro i sig själv. Enligt Winroth & 

Rydqvist (2008 s. 65–66) bygger den existentiella hälsan även på samspel med andra 

och på ens egen självbilden. Inom kategorin att kämpa mot ett hälsosammare jag fanns 

även en meningsenhet som vi tolkar kan ha en negativ effekt på den existentiella hälsan. 

En person berättade exempelvis att hen kände sig utsatt av att vara på gymmet, att folk 

tittade på hen (Danielsson et al. 2016 s. 1246). Detta berättar en del om personens själv-

bild. Kanske hen kände sig malplacerad på gymmet och upplevde att folk såg det så. 

Självbilden är som tidigare nämnt en egen uppfattning om vem man själv är (Tuominen 

2018).  Detta anser vi indikerar att fysisk träning kanske inte är den mest lämpliga be-

handlingsmetoden för alla.  

 

Analysen av artiklarna om BK-terapi gav bl.a. kategorierna ökad vitalitet, att jorda sig 

och positiv attityd till sig själv vilka vi anser hade positiv inverkan på individer med de-

pression. Ökad vitalitet innefattade att patienterna kände sig mer glada och tillfreds-

ställda. Kategorin att jorda sig vittnade om att patienterna kände sig mer som en helhet, 

en person hade till och med funnit en mental plats av lugn och lycka. Vi tolkar detta 

som att patienterna funnit någon slags sinnesfrid eller ro, som i sin tur är positiva upple-

velser. Kategorin positiv attityd till sig själv förekom även i BK-terapin. Självförmågan 

visade sig ha förbättrats hos interventionsgruppen i Gyllensten et al. (2009) studie, vil-
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ket Gyllensten et al. tror kan ha haft en koppling till möjliga ökade kognitiva förmågor 

eller tro på individens egen förmåga och möjligheter. Enligt Scriven (2010) är den exi-

stentiella hälsan kopplad till bl.a. personlig tro, sinnesfrid och att finna ro i sig själv, 

vilket vi anser kategorierna innefattar. Det fanns inga nämnvärda negativa upplevelser 

eller effekter av BK-terapi som kan tänkas påverka den existentiella hälsan.  

 

Vid innehållsanalysen av artiklarna som involverade akupunktur som behandlingsmetod 

dök nya copingmetoder, att bli bekräftad som den man är och ökat välbefinnande upp 

som kategorier, dessa bygger på meningsenheter som belyser effekter och upplevelser 

som vi anser kan ha en positiv inverkan på den existentiella hälsan. Meningsenheterna 

innehåller bl.a. upplevelser av acceptans för den man är, fungerande samspel med tera-

peuten, upplyftande känslor, avslappning och att få resurser till att ta sig tillbaka till ru-

tiner såsom arbete (Hopton et al. 2014; Allen et al. 1998). Vi anser att dessa upplevelser 

och känslor kan inverka positivt på den existentiella hälsan då de handlar om funge-

rande samspel, självbild, att finna ro och sinnesfrid samt att komma tillbaka till rutiner 

som upplevs som viktiga för individen vilka alla är komponenter som bidrar till den exi-

stentiella hälsan enligt Scriven (2010 s. 27) och Winroth & Rydqvist (2008).  

Emotionella hälsodimensionen 

Vid depression kan den emotionella hälsan påverkas negativt. Som tidigare nämnt lider 

deprimerade personer ofta av bl.a. nedstämdhet och andra symptom som har med käns-

lor att göra (Psykisk Hälsa Finland r.f. u.å.). Ett exempel på symptom som kan ha en 

negativ inverkan på det emotionella planet är förlust av intresse och glädje (Asp 2019). 

Ytterligare ett exempel där den emotionella hälsan kan bli lidande hos en deprimerad 

person är vid svår depression då individen inte klarar av vardagen längre och känslorna 

tillsammans med tankarna påverkas negativt (Region Uppsala 2019). Enligt Tarnanen et 

al. (2016) har vissa deprimerade patienter, som tidigare nämnts, självdestruktiva tankar 

som kan leda till destruktiva handlingar. Detta är ett exempel på då individen inte klarar 

av att hantera sina känslor och tankar på ett friskt sätt, i motsatts till hur man hanterar 

dem då man har en god emotionell hälsa (Scriven 2010 s. 26–27). 
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Av de artiklarna som handlade om fysisk aktivitet framkom kategorierna att kämpa mot 

ett hälsosammare jag och att jorda sig hade positiv inverkan på den emotionella hälsan. 

Även upplevelserna inom kategorin missnöje påverkade den emotionella hälsan. Delta-

garna kunde identifiera sina känslor och hantera dem eller agera enligt dem på ett lämp-

ligt sätt (Danielsson et al. 2016 s. 1245–1247). De kunde dessutom utmana känslan av 

motstånd och överkomma den (Danielsson et al. 2016 s. 1247). Kategorin att jorda sig 

hade liknande igenkänning av känslor hos individerna. En deltagare beskrev t.ex. att hen 

var glad och nöjd att kroppen reagerade så bra på träningen, och hen kunde ha överse-

ende med att det fanns problem med vissa delar av kroppen (Danielsson et al. 2016 s. 

1247). Denna förmåga, att trots att man inte är helt nöjd med allt, ändå kan ha överse-

ende och vara nöjd i det stora hela, anser vi att är en sund reaktion på sina känslor om 

sin kropp. Deltagarna kunde även känna igen negativa känslor som hör till kategorin 

missnöje. De visste när de upplevde en oönskad känsla såsom utebliven eufori (Daniels-

son et al. 2016 s. 1247), men detta kan också kopplas intresseförlust. Vi kan dock inte 

veta om personen haft intresse för träning innan depressionen. Men om så skulle vara 

fallet så har missnöje en negativ inverkan på den emotionella hälsan. De flesta uttalan-

dena verkar dock vara av sådan karaktär att personerna känner igen sina känslor och inte 

är helt känslomässigt likgiltiga eller avtrubbade. 

 

BK-terapin påverkade den emotionella hälsan genom effekter och upplevelser i vitalitet 

uppstår och nya copingmetoder. Kategorin vitalitet uppstår vittnar om, precis som i de 

artiklarna om fysisk aktivitet, att känna igen och reagera normalt på sina känslor. Ex-

empel på detta är att låta kroppen göra som den vill, som att gäspa istället för att hålla 

tillbaka det (Danielsson & Rosberg 2015 s. 6). Detta påverkar den emotionella hälsan på 

så vis att det känns bra känslomässigt att reagera på kroppens impulser. Ett annat exem-

pel är då en person plötsligt upplevde ilska under en BK-terapisession, hon kände att 

hon nästan kunde ha slagit någon men satt igenom ilskan och lät den passera (Daniels-

son & Rosberg 2015 s. 7–8). Detta tycker vi är ett sunt sätt att reagera på sina känslor. 

Inom kategorin nya copingmetoder hittade vi ytterligare exempel som tyder på god han-

tering av känslor. Trots känslor av sorg och oro så kunde subjekten processa dem och 

reflektera över känslorna (Danielsson & Rosberg 2015 s. 7). I motsats till detta fanns 

bieffekter som påverkade den emotionella hälsan negativt. Detta var upplevelser av 
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emotionell stress, oro, ångest, negativ upplevelse av tystnaden och de långsamma rörel-

serna som kunde slå till under gruppsessionerna (Danielsson & Rosberg 2015 s. 7). 

 

I akupunkturartikeln av Hopton et al. (2014 s. 7) fick man läsa om hur nya copingmeto-

der som patienterna hade lärt sig kunde hjälpa dem att tackla känslor som att känna sig 

nere och undvika att tänka jobbiga eller destruktiva tankar. Exempelvis berättade en pa-

tient att hen kunde vara ute och gå och börja tänka negativa tankar, men istället för att 

låta dem ta över så tänkte hen på känslan som hen hade upplevt under akupunkturtill-

fällena så att tankarna hölls borta. Denna metod fungerade ett tag men tankarna kom 

tillbaka så småningom. (Hopton et al. 2014 s. 7) 

Folkhälsans dimension 

De behandlingsmetoder som analyserades hade alla effekter som påverkade individer-

nas hälsa på individnivå, och man kan således dra slutsatsen att de troligtvis även på-

verkar gruppnivån. Troligen påverkar dessa effekter även den stora massans hälsa, alltså 

folkhälsan. Ett argument för detta påstående är att depression är en utbredd folksjukdom 

i vårt samhälle (Asp 2019; Region Uppsala 2019; Hjärnfonden u.å.). De tre behand-

lingsmetoderna hade alla i olika mån positiv effekt när det gäller behandlingen av de-

pression, så genom att behandla deprimerade individer med någon av dessa som till-

äggsbehandling så kan det tänkas påverka samhället och folkhälsan positivt. Exempelvis 

i Gyllensten et al. (2009) studie om långtidseffekter av BK-terapi visade det sig att pati-

enterna som fått BK-terapi använde social- och hälsovård i mindre utsträckning än den 

jämförda gruppen. Detta minskar sjukvårdskostnader, ökar arbetsförmågan hos den 

drabbade individen och minskar trycket på de som arbetar inom vården. Det finns inte 

enbart ekonomisk vinning av detta utan även minskat lidande, inte enbart för den de-

primerade, utan också för samhället. Självklart kostar det att ge BK-terapi men vi anser 

ändå att interventionen kan ge långvariga effekter, då individerna lärt sig att hantera sina 

känslor och erhållit verktyg som de kan använda livet ut. Ur ett folkhälsoperspektiv be-

höver samhället tillgodose grundbehoven (Scriven 2010 s. 27), vilket i detta fall skulle 

kunna vara bl.a. en optimerad sjukvård. 
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8.1.2 Påverkande faktorer 

I artiklarna om BK-terapi och akupunktur kunde vi identifiera faktorer som kan ha på-

verkat resultaten både positivt och negativt. Dessa påverkande faktorer handlade ofta 

om attityder eller inställning till interventionen eller behandlarens tillvägagångssätt. 

Dessa faktorer gick inte att placera under en specifik hälsodimension, utan anses på-

verka resultaten och upplevelserna av studien.  

 

Positiv inställning till interventionen är en kategori som handlar om deltagarnas attityd 

till BK-terapin. Danielsson & Rosbergs (2015) nämner att till en början kom deltagarna 

ofta till terapin med skepticism och av pliktkänsla, men vartefter började många av del-

tagarna gå in i en gradvis ökad närvaro och ett avslappnat läge som gjorde dem mera 

tillgängliga för terapin. Detta betyder alltså att subjekten fick en mer öppen och mottag-

lig inställning under interventionens gång. 

8.1.3 Sammanfattning 

Genom våra innehållsanalyser av artiklarna om de valda behandlingsmetoderna (fysisk 

aktivitet, BK-terapi och akupunktur) har vi tagit reda på vilka positiva respektive nega-

tiva utfall de olika behandlingsmetoderna medför hos en deprimerad person. Vi kan 

därmed besvara båda våra frågeställningar. Vi väljer att göra det genom att redovisa ka-

tegorierna, vilka innehåller utfallen, från innehållsanalyserna. 

 

Frågeställning 1. Vilka positiva utfall har de olika behandlingsmetoderna (BK-terapi, 

fysisk aktivitet och akupunktur) på deprimerade individer? Alla undersökta behand-

lingsmetoder hade positiva utfall på alla hälsans dimensioner. Fysisk aktivitet hade föl-

jande: att kämpa mot ett hälsosammare jag, ökat välbefinnande, att bli bekräftad som 

den man är, socialt stöd, vitalitet uppstår, att ta tag i vagheten, ökat psykiskt välmå-

ende, förbättrad fysisk hälsa och minskade kardiovaskulära riskfaktorer. Dessa utfall 

anser vi, baserat på våra resultat, att kan tänkas ha en positiv inverkan på alla hälsodi-

mensioner. Störst inverkan tycks fysisk aktivitet ha på den psykiska hälsan och minst på 

den emotionella hälsan. 

 



67 

 

De analyserade artiklarna om BK-terapi hade följande positiva utfall: kroppsminne från 

rörelser, att bli bekräftad som den man är, vitalitet uppstår, ta tag i vagheten, nya co-

pingmetoder, positiv attityd till sig själv, jorda sig och ökad kroppsmedvetenhet. Vi an-

ser att utfallen har en positiv inverkan på alla hälsodimensioner hos en deprimerad indi-

vid, dock verkar de positiva utfallen av BK-terapi ha störst inverkan på den psykiska 

hälsan och minst inverkan på den sociala hälsan. 

 

Akupunkturbehandling hade följande positiva utfall: att bli bekräftad som den man är, 

ökat välbefinnande, nya copingmetoder och lindrade fysiska symptom. Utfallen anser vi 

att kan ha en positiv inverkan på alla hälsodimensionerna. Akupunktur tycks ha störst 

inverkan på den sociala och existentiella hälsan och minst inverkan på den emotionella 

hälsan. 

 

Frågeställning 2. Vilka negativa följder kan de olika behandlingsmetoderna medföra hos 

deprimerade individer?  Fysisk aktivitet hade två negativa utfall:  för hög tröskel och att 

behöva någon som är där för en. Dessa hade inverkan på den sociala-, psykiska- och 

emotionella hälsodimensionen. Negativa utfall av BK-terapi var endast upplevelserna 

som fanns i kategorin bieffekter, denna kan tänkas påverka den psykiska och emotion-

ella hälsan hos en deprimerad individ. Endast ett negativt utfall av akupunktur påträffa-

des: bieffekter, som påverkade den fysiska hälsodimensionen. 

 

BK-terapi, fysisk aktivitet och akupunktur verkar alla ha positiva effekter på alla di-

mensionerna av hälsa, de kan dock ha olika stor inverkan på de olika dimensionerna. 

Alla behandlingsmetoderna hade även något negativt utfall på vissa dimensioner av häl-

san. Den enda hälsodimensionen som ingen av behandlingsmetoderna tycks ha negativ 

inverkan på är den existentiella. Även de negativa utfallen kan ha olika stor inverkan på 

dimensionerna.  

 

Utifrån svaren på våra frågeställningar så gjorde vi även ett försök till att besvara arbe-

tets syfte: att ta reda på vilken av dessa behandlingsmetoder som är mest lämplig vid 

depression. Vi gjorde detta med hjälp av en sammanställande tabell (se tabell 9) över 

behandlingsmetodernas positiva respektive negativa utfall på de olika dimensionerna av 

hälsa. Utfallen utgör kategorierna som uppstod vid innehållsanalyserna av de olika ar-
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tiklarna. Dessa kategorier delades upp baserat på deras domän (positiva upplevelser, 

positiva effekter, negativa upplevelser och negativa effekter) till positiva eller negativa 

utfall. Påverkande faktorer finns inte med i tabellen, eftersom de inte tillhör någon di-

mension och är svåra att jämföra, dock är det viktigt att ha dem i åtanke då man avläser 

resultaten. En annan faktor vi reflekterat över är att det kan hända att vissa artiklar ute-

lämnat negativa effekter av interventionerna, men vi utgår från att de är redovisade ef-

tersom det hör till god vetenskaplig praxis att inte förvränga resultat. Antalet kategorier 

som tillhörde de positiva utfallen på en viss dimension räknades ihop och antalet kate-

gorier som tillhörde de negativa utfallen på inom samma dimension räknades också in. 

Detta gjordes inom alla dimensioner på vardera behandlingsmetoden. Om en och 

samma kategori innehöll både positiva och negativa utfall så blev den positiv om majo-

riteten av meningsenheterna var positiva. Antalet positiva utfall subtraherades med anta-

let negativa utfall (se tabell 9). Utifrån tabellen kan man se att fysisk aktivitet tycks ha 

flest positiva utfall (20st) på depression men även flest negativa utfall (4st). BK-terapi 

har många positiva utfall (15st) och färre negativa utfall än vad fysisk aktivitet hade: 

2st. Akupunktur har minst positiva utfall (11st) och även minst negativa utfall (1st).  

Tabell 9. Sammanställning av utfall 

Hälsodimensioner Fysisk aktivitet BK-terapi Akupunktur 

Sociala 

 

Positivt 3 1 3 

Negativt 1  - - 

Fysiska  

 

Positivt 4 3 2 

Negativt - - 1 

Psykiska Positivt 6 6 2 

Negativt 2 1 - 

Existentiella 

 

Positivt 5 3 3 

Negativt - - - 

Emotionella Positivt 2 2 1 

Negativt 1 1 - 

Totalt 20-4= 16 15-2= 13 11-1= 10 

 

Anledningen till de få positiva och negativa utfallen av akupunktur kan bero på att artik-

larna om akupunktur överlag inte tog upp konkreta effekter på depression. Alla aku-

punktur-artiklar kommer fram till olika slutsatser vilket gör det svårt för oss skribenter 

att avgöra akupunkturens egentliga effekt på depression. I många fall tycks effekterna 
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snarare vara baserade på den terapeutiska relationen och rådgivningen (Hopton et al. 

2014) eller spontan förbättring (Allen et al. 1998 s. 400). Dessutom förstärks detta av att 

man i Röschke et al. (2000) studie inte kunde se någon skillnad i resultaten mellan pla-

cebo-akupunktur och verum-akupunktur.  

 

Det finns en klar anledning till varför man rekommenderar motion vid depression 

(Martinsen et al. 2016; Martinsen et al. 2017; Socialstyrelsen 2017a), då vi i resultaten 

av artiklarna om fysisk aktivitet såg tydliga förbättringar hos de deprimerade, såsom 

psykiska, fysiska och sociala faktorer (Danielsson et al. 2016; Callaghan et al. 2011). 

Kruisdjik et al. (2019) kunde dock bara bevisa fysiska förbättringar. 

 

Liksom fysisk aktivitet så rekommenderas även BK-terapi vid depression (Socialstyrel-

sen 2017a). Nämnvärt är att BK-terapi också kan ses som en form av fysisk aktivet, då 

man rör på sig under terapin. BK-terapins huvudsakliga effekter på depression var: ökad 

livsglädje, ökad kroppskännedom och -medvetenhet, förbättrad själv förmåga och mins-

kade depressionsymptom. Till fördel för BK-terapin så hade den färre negativa utfall än 

den fysiska aktiviteten. Detta kan troligtvis bero på att just den utförda träningsformen 

kanske inte passar alla eller att det blir en för hög tröskel att helt plötsligt börja motion-

era om man inte gjort det förr (Danielsson et al. 2016). Eller så beror det på att BK-

terapin är speciellt utformad med en reflektionsdel i slutet som kan hjälpa personen att 

hantera negativa upplevelser, såsom smärta och ångest (Institutet för Basal Kroppskän-

nedom u.å.). Utfallet för BK-terapi kan ha påverkats av att det var en artikel färre som 

analyserats jämfört med de andra behandlingsmetodernas fyra artiklar var.  

 

Sammanfattningsvis har de olika behandlingsmetoderna både negativa och positiva ut-

fall som inverkar på hälsodimensionerna. Vissa dimensioner tycks påverkas mer medan 

andra mindre. Nämnvärt är även att om man vrider och vänder på kategorierna tillräck-

ligt mycket kan de många gånger kopplas till flera hälsodimensioner. Detta påvisar hur 

hälsa är en helhet och att gränserna mellan dimensionerna ofta flyter ihop. Dimension-

erna kan dessutom påverka varandra, såsom Fysioterapeuterna (u.å.) menar att psykisk 

ohälsa kan ta sig i uttryck i fysiska symptom – fysiska hälsodimensionen blir påverkad 

av den psykiska. Som tidigare nämnt kan depression leda till samsjuklighet (Socialsty-

relsen 2017a; Socialstyrelsen 2017b; Socialstyrelsen 2019). Sjukdomarna som kan upp-
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stå i samband med depression kan drabba vilken dimension av hälsa som helst då det 

kan handla om både andra psykiska sjukdomar men även somatiska sjukdomar. Därför 

är det speciellt viktigt att behandla depression i ett så tidigt skede som möjligt (Social-

styrelsen 2019). 

 Metoddiskussion 

Arbetet har till största delen genomförts tillsammans, förutom vissa delar av bakgrunden 

samt en liten del av kvalitetsgranskningen av artiklar som genomfördes separat. Hela 

arbetet har lästs och finslipats flera gånger om på enskilda håll men även tillsammans. 

Vi anser att denna arbetsprocess och fördelning var till fördel då det på så vis blev lät-

tare att se helheten och den röda tråden i arbetet samt att upptäcka eventuella bristfällig-

heter. Under hela arbetet har vi tagit god etisk praxis i beaktande (Forskningsetiska de-

legationen 2012).   

 

Arbetsprocessen hade Forsberg & Wengströms (2013 s. 31–32) åtta steg till litteratur-

studie som utgångspunkt. Tidigt i processen bestämde vi oss för att endast analysera tre 

RCT-artiklar per behandlingsmetod eftersom de anses vara av hög kvalitet. Vi insåg 

dock ganska snabbt att vi ville komplettera med en kvalitativ studie per behandlingsme-

tod för att få ett bredare och mer nyanserat material att analysera. Vi anser att våra 

sökord, inklusions- och exklusionskriterier var relevanta för vårt arbete. Vi använde oss 

av många olika databaser vilket gav oss en bred sökning. Efter flera sökningar insåg vi 

att det var svårt att hitta artiklar om akupunktur, som inte var äldre än 10 år gamla men 

även skrivna på svenska eller engelska. Detta tvingade oss att ändra inklusionskriteriet 

om artiklarnas utgivningsår till 1998–2020 från 2010–2020. Eftersom vi ibland fick 

långt över 1000 träffar så valde vi att endast gå igenom de 150 första och använda oss 

av sorteringsfiltret ”mest relevanta” om det var möjligt. Detta gjordes främst vid sök-

ningar i Google Scholar. Utgående från detta kan det finnas risk för att relevanta artiklar 

uteblivit. Vi anser att vår urvalsprocess var bra eftersom vi systematiskt gjorde flera ur-

val på basis av rubriker, abstrakt, inklusions- och exklusionskriterier samt slutligen läs-

ning av hela studien.  
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Efter urvalet kvalitetsgranskades artiklarna med PEDro scale (PEDro 1999) och SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier (SBU 2014). Innan vi började granska sattes tyd-

liga riktlinjer för användningen av kvalitetsgranskningsamallarna då vi analyserade en 

artikel med vardera mallen tillsammans. Sedan granskades alla artiklar av vardera skri-

benten för att sedan jämföra resultaten och diskutera eventuella olikheter, därefter fast-

ställdes artiklarnas kvalitet. Eftersom skribenterna aldrig innan kvalitetsgranskat kvali-

tativa studier så finns det en risk för att feltolkning av studiernas kvalitet kan ha före-

kommit. 11 artiklar inkluderades, av dessa var åtta RCT-studier. Detta anser vi att med-

för högre kvalitet av vårt arbete. En brist vi ser i vår kvalitetsgranskning av RCT-

artiklarna är poängsättningen i PEDro scale, den anger att alla artiklar över sex poäng är 

av medel till hög kvalitet, vilket är ett brett spann. 

 

Vid bearbetning av data användes en kvalitativ innehållsanalys med induktivt tillväga-

gångssätt. Vi anser att den valda metoden var lämplig för vårt arbete då vår avsikt var 

att ta reda på vilka utfallen av behandlingsmetoderna är. Dock inser vi att vi kanske 

borde ha analyserat endast kvalitativa artiklar då det var lättare att bygga meningsenhet-

er av dem än RCT-artiklar. Vi har många gånger under arbetet ställt oss frågan om vi är 

för subjektiva och om vi tolkar rätt, men vi insåg att denna analysmetod bygger på att 

tolka text, vilket människor gör olika. Detta innebär att andra kanske hade tolkat me-

ningsenheterna annorlunda. Då vi beslöt att behålla de ursprungliga citaten på engelska 

så undvek vi att innehållet i citaten skulle förändras i översättningen, detta ger en chans 

att gå tillbaka till ursprungstexten och undvika missförstånd. Som tidigare nämnt var 

vårt syfte att diskutera vilken av de tre valda behandlingsmetoderna som lämpar sig bäst 

som tilläggsbehandling för depression. Tabell 9 var ett försök till att konkretisera och 

jämföra behandlingsmetodernas olika utfall. Tabellen fungerade som ett stöd för skri-

benterna men den har även brister, såsom att ett utfall kan ha både negativ och positiv 

inverkan på hälsan i olika sammanhang, och att vissa negativa utfall kanske bara är en 

till antalet men väger tyngre och har större inverkan på en deprimerad person än flera 

positiva utfall. Tabell 9 kan därför omöjligt ge ett totalt korrekt svar på vårt syfte, ef-

tersom tillvägagångssättet är ifrågasättningsbart. Vi anser däremot att tabellen ger en 

indikation på vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst baserat på våra resultat från 

innehållsanalysen. 
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 Trovärdighet  

Validitet avser att man mäter rätt sak, alltså undersöker det som ska undersökas och mä-

ter det som ska mätas (Bryman & Bell 2011 s. 41–42). Reliabilitet däremot avser mät-

ningens tillförlitlighet, till exempel om man skulle göra om samma processer och mät-

ningar med samma metod och verktyg, skulle man då komma fram till samma resultat? 

Reliabiliteten är hög om så är fallet. Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbar-

het har att göra med arbetets trovärdighet och är främst relaterade till kvantitativ tradit-

ion, motsvarande begrepp inom kvalitativ tradition är tillförlitlighet (reliabilitet), giltig-

het (validitet) och överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012 s. 161). Trovärdig-

het ska svara på frågan hur trovärdigt ett resultat är. Trovärdigheten handlar enligt Ahl-

ström (u.å.) om hur begrepp och teoretiska modeller använts, hur urval, bearbetning av 

data och analys beskrivs, forskarens analytiska förmåga och förståelse för ämnet, datans 

kvalitet och djup samt tolkning och slutsatser av resultatet. Alla dessa nämnda faktorer 

som påverkar trovärdigheten bör vara noggrant beskrivna. Vi anser att vi i vår studie 

beskrivit forskningsförfarandet och processens framväxande detaljerat. Vi har även 

noggrant beskrivit alla dessa faktorer som Ahlström nämner. Vi har tagit upp att tolk-

ningen av data kanske skulle bli en annan om en annan person gjort analysen. Vi har 

även noterat att vår förståelse för ämnet har vuxit och blivit starkare under arbetets 

gång, men värt att nämna är att vi inte ännu är fullfjädrade fysioterapeuter med erfaren-

het inom de tre behandlingsmetoderna. Detta går också i enlighet med enligt Schreiers 

(2012) perspektiv på validitet. Schreier menar att det är viktigt att rapportera hur resulta-

ten skapades och att läsaren ska kunna följa analysens och resultatens slutsatser klart 

och tydligt, detta upplever vi att vi lyckats med i detta arbete. Whittemore (et al. 2001) 

skriver att utöver en tillräcklig beskrivning av analysen ska forskaren även öppet disku-

tera studiens begränsningar, vilket vi anser att vi har gjort.  

 

Vårt arbete är enligt oss så tillförlitligt som vi förmår att göra det. Undersökningens re-

sultat besvarar frågeställningarna och stämmer överens med studiens syfte, vilket tyder 

på tillförlitlighet. Då detta arbete skrevs av två skribenter, ökar sannolikheten till en 

högre validitet och reliabilitet av datainsamlingsprocessen, kvalitetsgranskningen, ana-

lysen och den kritiska granskningen. Exempelvis analyserade vi de valda forskningsar-

tiklarna på egen hand för att sedan analyserna och jämföra dem tillsammans. Vårt resul-



73 

 

tat är även troligtvis överförbart till andra än vuxna individer som lider av depression. 

Resultaten kan tänkas tillämpas på individer som lider av andra psykiska sjukdomar än 

depression också och vi anser att resultaten i denna studie är rimliga. 

 Idéer till fortsatt forskning 

Vi skulle gärna se fortsatt forskning gällande depression och fysioterapeutiska intervent-

ioner, särskilt då fysioterapi vid depression ännu inte verkar vara allmänt känt. I dagslä-

get är de allmänna finska vårdrekommendationerna vid depression som sagt bl.a. läke-

medelsbehandling och psykoterapeutiska behandlingar (Tarnanen et al. 2016). Aku-

punktur som behandling vid depression behöver fler nya forskningar på engelska eller 

svenska där patienternas upplevelser av akupunktur lyfts fram. Detsamma går att säga 

angående BK-terapi. Studier gjorda på ämnet fysisk aktivitet och depression fanns det 

däremot mycket forskning om. Utifrån våra litteratursökningar kunde vi se att de flesta 

studier om BK-terapi var gjorda i Norden, vilket indikerar på att behandlingsmetoden 

tycks vara ganska outforskad i världen. Förslagsvis skulle en RCT-studie kunna utföras 

inkluderande alla tre behandlingsmetoder tillsammans med en skild substudie som in-

tervjuar patienterna om deras upplevelser.  

 SLUTSATSER 

Vårt examensarbete skrevs som en del av projektet FINLUST. Avsikten med arbetet var 

att ta reda på de positiva och de negativa utfallen av tre olika fysioterapeutiska behand-

lingsmetoders inverkan på depression. Syftet var även att diskutera vilken av de tre be-

handlingsmetoderna som tycks lämpa sig bäst som tilläggsbehandling vid depression. 

Genom detta arbete vill vi belysa fysioterapi som tilläggsbehandling vid depression.  

 

Resultaten av vår innehållsanalys visade att fysisk aktivitet hade följande positiva utfall 

som inverkade på alla hälsodimensionerna: att kämpa mot ett hälsosammare jag, ökat 

välbefinnande, att bli bekräftad som den man är, socialt stöd, vitalitet uppstår, att ta tag 

i vagheten, ökat psykiskt välmående, förbättrad fysisk hälsa och minskade kardiovasku-

lära riskfaktorer. Negativa utfall var: för hög tröskel och att behöva någon som är där 

för en och påverkade sociala, psykiska och emotionella hälsan. BK-terapiartiklarna hade 
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dessa positiva utfall: kroppsminne från rörelser, att bli bekräftad som den man är, vita-

litet uppstår, ta tag i vagheten, nya copingmetoder, positiv attityd till sig själv, jorda sig 

och ökad kroppsmedvetenhet som inverkade på alla hälsodimensionerna. Det enda nega-

tiva utfallet var bieffekter, vilken påverkade den psykiska och emotionella hälsan. Aku-

punkturbehandling hade följande positiva utfall: att bli bekräftad som den man är, ökat 

välbefinnande, nya copingmetoder och lindrade fysiska symptom, de hade effekt på alla 

dimensionerna av hälsa. Akupunktur hade lika som BK-terapi bara det negativa utfallet 

bieffekter, detta påverkade den fysiska hälsan.  

 

På basen av våra resultat kan man även konstatera att fysisk aktivitet verkar ha större 

inverkan än både BK-terapi och akupunktur på hälsodimensionerna hos en deprimerad 

individ. Dock indikerar våra resultat på att BK-terapi har tydliga positiva effekter på 

depression och även färre potentiella negativa utfall än vad fysisk aktivitet tycks ha. 

Värt att nämna är att BK-terapi hade en artikel färre som analyserats än de andra be-

handlingsmetoderna. Akupunktur däremot har minst utfall överlag, detta kan indikera på 

att det finns få konkreta effekter av akupunktur på depression. Vi anser att både fysisk 

aktivitet och BK-terapi tycks vara lämpliga behandlingsmetoder vid depression. Dock 

bör de vara anpassade efter individens symptombild och depressionsgrad, utgående från 

det kan man diskutera vilken behandlingsmetod som lämpar sig bäst för just den indivi-

den. Vi resonerar att behandlingsmetoderna tycks vara mest effektiva som tilläggsbe-

handling vid sidan av exempelvis psykoterapi eller läkemedelsbehandling om depress-

ionen är av svårare grad. Vid lindrigare depression anser vi att fysisk aktivitet och BK-

terapi skulle kunna ha goda effekter som monoterapi. Akupunktur verkar enligt vår upp-

fattning kunna ge tillfällig lindring av symptom för personer med depression och fysiska 

symptom, såsom exempelvis smärta. Om en patient önskar akupunktur kan det vara till 

nytta om patienten själv har en positiv inställning till behandlingen.  

 

Det krävs dock ytterligare forskning för att klargöra vilken metod som faktiskt lämpar 

sig bäst till depression och även för att fastställa de exakta effekterna av dessa tre be-

handlingsmetoder, vårt arbete kan endast ge indikationer på detta. Vi som skribenter 

anser att fysisk aktivitet på en individanpassad nivå som strävar efter att uppnå allmänna 

motionsrekommendationer och BK-terapi båda är lämpliga tilläggsbehandlingsmetoder 

för depression. Förslagsvis skulle de kunna utföras i kombination. Till exempel BK-
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terapi en gång i veckan och fysisk aktivitet gradvis tills man uppnår de fysiska motions-

rekommendationerna. Med detta sagt kan vi konstatera att våra resultat går att imple-

mentera på alla individer som lider av depression, även på vårdpersonal.
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BILAGA 1. KVALITETSGRANSKNINGSMALLAR FÖR OLIKA 

STUDIER 

 



 

 

 
  

 

Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a cr iter ion is clear ly satisfied. If on a literal reading of the trial 

report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that 

criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used to 

determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was random. 

The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-tossing and 

dice-rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 

allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion.  

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for inclusion 

in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject would be 

allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was 

concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 

involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one measure 

of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome measure at 

baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on 

the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant amount. 

This criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack 

of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome 

measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which group the 

subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be “blind” 

if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments 

applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue 

scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects initially 

allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were obtained. 

In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have been 

measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the control 

condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis was 

performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. This 

criterion is satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report 

explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with another. 

Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more treatments, or 

comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple comparison of 

outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of the change in one 

group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the 

data, the latter is often reported as a group ´ time interaction). The comparison may be in the form 

hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that the groups differed 

only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median difference, or a 

difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its 

confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect may be 

described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Measures of 

variabi l ity include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges 

(or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 

provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear 

what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). 

Where outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met if the number of 

subjects in each category is given for each group. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 2. ARTIKELÖVERSIKT 

Författare 

årtal 

Syfte Design, metod Urval, 

bortfall 

Intervention Bedömnings-

instrument 

Duration, 

frekvens 

Resultat 

Fysisk aktivitet 

Callaghan 

et al. 2011 

Att jämföra effekten av re-

kommenderad mängd träning 

med föreskriven träningsinte-

nistet hos 38 kvinnor med de-

pression 

Pragmatisk RCT 43 per-

soner 

Löpband BDI, GHQ-

12, SF-12, 

RSES, QLDS, 

MDSPSS, HR 

4 veckor, 

3ggr/vecka 

 

Valbar inten-

sitet 

Fysisk träning av rekommenderad träningsintensitet 

förbättrade psykologiska, fysiologiska och sociala ut-

fall. 

Dunn et 
al. 2005 

Att undersöka om träning är en 

lämplig intervention för mild 

till medelsvår depression 

RCT 80 per-

soner  

 

Löpband eller 

cykel 

HRSD-17 12 veckor 

löpband eller 

cykel 

 

LD: 3 eller 5 

ggr/v 

 

Eller 

 

HD: 3 eller 5 

ggr/v 

Alla gruppers depressiva symptom (mätt med 

HRSD17) reducerades med 30 %. Störst reduktion av 

depressiva symtom såg man i allmänna motionsre-

kommendationsgruppen som tränade tre gånger i veck-

an och minst reduktion fanns i placebogruppen. Fors-

karna kom fram till att aerobisk träning i enlighet med 

allmänna motionsrekommendationer är en effektiv be-

handling för mild till måttlig depression och att träning 

som är av hälften så hög intensitet inte är effektiv. 

Kruisdijk 
et al. 2019 

Att utforska de antidepressiva- 

och hälsoeffekterna av “add-

on” träning hos patienter med 

egentlig depression  

RCT 46 per-

soner  

Löpning eller 

stavgång 

 

KG: vanlig 

behandling 

som innan 

Hamilton-17 

depression 

Submaximal 

bicycle-tests 

6 månader 

2 ggr/v  

BMI och visceralt fett minskade, och vilopuls samt dia-

stoliskt blodtryck hade positiva förändringar i intervent-

ionsgruppen. Man kom dock fram till att det inte fanns 

en signifikant minskning av depressiva symptom till 

följd av tilläggsbehandlingen löpning eller stavgång i 

relation till kontrollgruppen. Den fysiska allmänhälsan 

förbättrades men forskarna föreslår att en integrerad 

livsstilsintervention skulle vara mer effektiv. 



 

 

Daniels-

son et al. 
2016 

Att utforska en fysioterapeu-

tisk träningsintervention upp-

levt av personer med egentlig 

depression  

Induk-

tivt närmelsesätt

 med kvalitativ 

innehållsanalys  

13 per-

soner  

Semistruktu-

rerad intervju  

  Slutsatsen av studien är att fysisk aktivitet ledd av en 

fysioterapeut kan förbättra patientens uppfattning om 

sin fysiska förmåga och kan skapa en känsla av vitalitet 

som förbättrar deras deprimerade tillstånd. Författarna 

konstaterar även att det terapeutiska förhållandet är vik-

tigt för att stödja patienten. 

Basal Kroppskännedom 

Daniels-

son et al. 

2014 

Att undersöka effekten av trä-

ning och BK-terapi som tillägg 

till vård av egentlig depression 

 

RCT 62 per-

soner 

TG: individu-

ell aerobisk 

träning med 

fysioterapeut 

 

BK-gruppen: 

BK-terapi i 

grupp 

 

Rådgivnings-

gruppen: råd 

och stöd för 

motivation till 

fysisk aktive-

ring  

MADRS 

 

global func-

tion, cardio-

vascular fit-

ness, self-

rated depres-

sion, anxiety 

and body 

awareness 

10 veckor 

 

Träningsgrup-

pen och BK-

gruppen fick 

två individu-

ella sessioner 

under de två 

första veck-

orna, varefter 

deltagarna 

fick 2 inter-

ventioner/v 

Studien kunde bekräfta att fysisk aktivitet har positiv 

inverkan på depression och att BK-terapi har en indike-

rad effekt på depression. 

Lundvik 

Gyllsten et 

al. 2009 

Att utvärdera långtidseffekten 

av BBAT tillsammans med 

konventionell rehabilitering. 

Man ville även utreda i vilken 

utsträckning interventions-

gruppen använde den psykia-

triska vården samt sociala ser-

vicen.  

RCT 80 per-

soner 

BBAT med 

integrerad 

mindfulness  

BAS-H 

BAS-I 

ASES 

NHP 

SCL90 

CRI 

SOC  

12 sessioner 

av BBAT  

Studien visade att de som hade fått BK-terapi hade sig-

nifikant förbättring av kroppsmedvetenhet, kroppsatti-

tyd och förbättrad själv förmåga. De använde också 

mindre psykiatrisk vård från hälsovårdspersonal, psyki-

atriker ej inräknat. BK-terapi verkar vara en effektiv 

tilläggsbehandling även under längre tid. 

Daniels-

son & 

Rosberg 
2015 

Att utforska fenome-

net BBAT upplevt av personer 

med egentlig depression  

Fenomenologisk 

hermeneutik - 

intervju och 

dataanalys  

15 per-

soner  

Intervju   I resultaten urskildes ett huvudtema; att öppna sig för 

livet. Inom temat urskildes fem komponenter: livskraft 

och livsstyrka, förmåga att jorda sig, förmåga att känna 

igen mönster i den egna kroppen, att bli bekräftad och 

låta sig vara sig själv och att ta tag i vagheten. Delta-

garna kände även att de fått bättre förmåga att subjek-

tivt delta i sitt eget liv.  

Akupunktur 



 

 

Allen et al. 

2006 

Att bedöma effekten av aku-

punktur som intervention vid 

egentlig depression. 

Dubbelblindad 

RCT 

151 per-

soner 

Specifik: 

TCM-

akupunktur 

med manuell 

stimulering 

för depression 

HAMD17 8 veckor 

12 sessioner 

Alla subjekt fick minskade depressionssymptom mätt 

med Hamilton Rating Scale for Depression. Den speci-

fika och ospecifika gruppen hade större förbättring än 

väntelistgruppen, men ingen tydlig skillnad mellan 

varandra. Slutsatsen är att akupunktur inte är lämpligt 

som enda behandling mot depression. 

Röschke et 
al. 2000 

Att undersöka effekten av aku-

punktur som tilläggsbehand-

ling vid sidan om läkemedels-

behandling vid depression. 

Singelblindad 

placebo RCT 

 

70 per-

soner 

Verum och 

placebo aku-

punktur 

GAS 

BRMS 

CGI 

Self-rating 

scale 

HAMD  

4 veckor 

3 ggr/v 

Grupperna som hade fått placebo-akupunktur och spe-

cifik verum-akupunktur hade en liten förbättring av 

depressionen men ingen skillnad mellan dem kunde ses. 

Akupunktur av bägge former var alltså mer effektivt än 

endast läkemedelsbehandling med mianserin. 

Allen et al. 

1998 

Att ta reda på effektiviteten av 

akupunktur som behandling 

mot egentlig depression hos 38 

kvinnor.  

RCT 38 kvin-

nor 

Specifik: aku-

punktur för 

depressions-

symptom 

Ospecifik: 

akupunktur 

för allmänna 

symptom 

Väntelista: 

väntan på be-

handling 

31-item, mod-

ified version 

of the HRSD  

8 veckor 

12 sessioner 

(2/ v de första 

4v därefter 1/v  

Patienterna i interventionsgruppen upplevde störst 

minskning av symptomen jämfört med placebogruppen 

och marginellt jämfört med väntelistan. Om detta end-

ast var ett sammanträffade går inte att klargöra då fors-

karna menar att en större studie behöver göras. Troligt-

vis kan akupunktur lätta depression i likhet med psyko-

terapi eller läkemedelsbehandling. 

Hopton et 

al. 2014 

Att utforska patienternas upp-

levelser av depression, föränd-

ringsprocesserna inom aku-

punktur och rådgivning samt 

de element som bidrog till för-

ändring på långsikt. 

En understudie 

bestående av 

semistrukture-

rade intervjuer 

inom en RCT. 

Tematisk ana-

lysmetod  

52 per-

soner  

Semistruktu-

rerad intervju  

  Forskarna kom fram till att patienter med eller utan 

komorbid smärta som fick rådgivning eller akupunktur 

rapporterade identifierbara effekter, såsom kortvarig 

lättnad av psykiska symptom eller smärta efter aku-

punktur. Den terapeutiska relationen och deltagarnas 

aktiva engagemang verkar dock ha varit en tydligt bi-

dragande faktor till lättade symptom. Forskarna sam-

manfattar att vissa patienter som lider av depression 

och fysiska symptom kanske önskar akupunktur för att 

lätta symptomen. 
Beskrivningar: BDI= Beck Depression inventory, GHQ-12= General Health Questionnaire-12, SF-12= SF-12-II health survey, RSES= the Rosenberg self-esteem scale, QLDS= the quality of 

life in depression scale, MDSPSS=  the multi-dimensional scale of perceived social support, HR= hearth rate, HRSD= 17-item Hamilton Rating Scale for Depression, BAS-H= Body Awareness 

Scale-Health,  BAS-interview= Body Awareness Scale interview, ASES=  Arthritis Self-Efficacy Scale,  NHP=  Nottingham Health Profile, SCL 90= the Symp- tom Check List 90, CRI=  the 

Coping Resource Inventory, SOC= Sense of Coherence, MADRS= Montgomery Asberg Rating Scale, GAS=Global assessment scale, BRMS= Bech–Rafaelsen Melancholia scale, CGI= Clini-

cal global impressions scale, BBAT= Basal kroppskännedom, KG= kontrollgrupp, IG= interventionsgrupp, TG= träningsgrupp, LD= Low dose, HD= High dose



 

 

BILAGA 3. EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYSTABELL FÖR FY-

SISK AKTIVITET 

Meningsenhet (engelska) Meningsenhet 

(svenska) 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Kategori  

” It feels like I’m coming 

back to myself, both body 

and mind. I’m taking 

them back so to speak.” 

(Danielsson et al. 2016 s. 

1245) 

Det känns som jag 

kommer tillbaka till 

mig själv, både i kropp 

och sinne. Jag tar dem 

tillbaka så att säga. 

Att hitta tillbaka 

till sig själv i 

kropp och sinne 

Att ta tillbaka 

ett förlorat 

aktivt jag 

Att kämpa mot sitt 

hälsosammare jag 

“I felt so good about do-

ing this type of training 

that you do for your 

health.” 

(Danielsson et al. 2016 s. 

1246) 

Det kändes så bra att 

göra den här typen av 

träning som man gör 

för sin hälsa. 

Kändes bra att 

göra träning för 

min hälsa 

Bra känsla 

  

Att kämpa mot sitt 

hälsosammare jag 

“Good and healthy in 

body and mind.” (Dan-

ielsson et al. 2016 s. 

1245) 

Bra och hälsosam i 

kropp och sinne 

Bra och hälsosam 

i kropp och sinne 

Hälsa Ökat välbefin-

nande 

“They emphasized the 

importance of not being 

blamed by the physical 

therapist” (Danielsson et 

al. 2016 s. 1247) 

De betonade vikten av 

att inte klandras av 

fysioterapeuten 

Att inte klandras 

av fysioterapeuten 

Acceptans Att bli bekräftad 

som den man är 

“Most participants appre-

ciated training in a group 

with others who share the 

same problems. Just 

knowing that others might 

feel similar is a nice feel-

ing, according to another 

participant” (Danielsson 

et al. 2016 s. 1248) 

De flesta deltagare 

uppskattade träning i 

en grupp med andra 

som delar samma pro-

blem. Att bara veta att 

andra kan känna sig 

liknande är en trevlig 

känsla, enligt en annan 

deltagare 

De flesta uppskat-

tade träning i 

grupp med andra 

som delade lik-

nade problem 

Samhörighet Socialt stöd 

 

“They described that the 

physical therapist is an 

important ally, as a sup-

portive person “setting the 

pace” and increasing their 

motivation both by being 

attentive and by suggest-

ing strategies to come 

around barriers such as 

pain.” (Danielsson et al. 

2016 s. 1247) 

De beskrev att fysiote-

rapeuten är en viktig 

allierad, eftersom en 

stödjande person "sät-

ter takten" och ökar 

ens motivation både 

genom att vara upp-

märksam och genom 

att föreslå strategier 

för att komma förbi 

barriärer som smärta. 

Fysioterapeuten 

är en viktig stöd-

person som sätter 

takten och skapar 

strategier 

Behov av 

andra  

“Right now, when I’m 

feeling low, it’s hard, 

even though people say, 

“Pull yourself together 

and just go to the gym. 

It’s not that hard. Get off 

Just nu, när jag känner 

mig låg så är det svårt, 

även om folk säger: 

"Ta dig samman och 

bara gå till gymmet. 

Det är inte så svårt. 

Det är svårt att 

komma igång 

med träning då 

man mått dåligt 

länge 

För svårt För hög tröskel 



 

 

your lazy ass.” But if 

you’ve tried to get off 

your lazy ass for 6 

months, then you just 

can’t anymore. Doesn’t 

matter how much people 

nag you.” (Danielsson et 

al. 2016 s. 1245) 

 

Upp och hoppa. ”Men 

om du försökte släpa 

dig från din lata röv i 6 

månader, så kan man 

det inte längre. Oavsett 

hur mycket folk tjatar 

på dig. 

 

“You need someone to 

practically drag you there. 

If no one waits for me 

there, how could I make 

myself go.” (Danielsson 

et al. 2016 s. 1246) 

Du behöver någon som 

praktiskt taget drar dit 

dig. Om ingen väntar 

på mig där, hur skulle 

jag då få mig själv att 

gå dit? 

Svårt att ta sig dit 

utan yttre moti-

vation 

Behov av 

andra 

Att behöva någon 

som är där för dig 

 

“I wouldn’t do it just for 

me. I’ve tried before, and 

it just doesn’t work. Some 

days I go just for her [the 

physical therapist’s] 

sake.” (Danielsson et al. 

2016 s. 1246) 

Jag skulle inte göra det 

bara för mig. Jag har 

försökt förut, och det 

funkar bara inte. Vissa 

dagar går jag för hen-

nes skull [fysiotera-

peuten].   

Att göra för and-

ras skull 

Behov av 

andra  

“I notice that my body 

softens and that I feel 

more alive, more in con-

tact with my body” (Dan-

ielsson et al. 2016 s. 

1246) 

Jag märkte att min 

kropp mjuknade upp 

och att jag kände mig 

mera levande, mer i 

kontakt med min 

kropp. 

Kroppen mjukna-

des upp och jag 

kände mig mer 

levande 

Mer levande Vitalitet uppstår 

 

“I walk differently, 

there’s more energy to it. 

It’s not just about fitness 

and stamina, but more 

about how I feel, like the 

energy inside. Because it 

was totally gone.” (Dan-

ielsson et al. 2016 s. 

1247) 

Jag går annorlunda, 

det finns mer energi i 

det. Det handlar inte 

bara om kondition och 

uthållighet, utan mer 

om hur jag känner 

mig, som energin inuti. 

För det var helt borta. 

Jag går an-

norlunda, det 

finns mer energi i 

det, det handlar 

om hur jag känner 

mig, som energin 

inuti 

Energi 

“For most participants, 

exercise lifted something 

about the overall spirit, 

which they described was 

visible even to friends and 

family.” (Danielsson et al. 

2016 s. 1247) 

För de flesta deltagare 

lyfte motion något om 

den totala energin, 

som de beskrev var 

synlig även för vänner 

och familj. 

Utstrålning av 

energi 

Energi 

“Some participants said 

that exercise, in a con-

crete way, sets in motion 

their abilities to partici-

pate in life and with oth-

ers. It can be about struc-

turing and doing house-

hold tasks or taking initia-

tives for more social con-

tacts, such as calling a 

friend.” (Danielsson et al. 

2016 s. 1245) 

Vissa deltagare sa att 

träning på ett konkret 

sätt sätter igång sina 

förmågor att delta i 

livet och med andra. 

Det kan handla om att 

strukturera och göra 

hushållsuppgifter eller 

ta initiativ för mer so-

ciala kontakter, till 

exempel att ringa en 

vän. 

Vissa tyckte att 

träning sätter 

igång förmågor 

att delta i livet 

och med andra 

Kapabel  Att ta tag i vaghet-

en 



 

 

“Compared with the ac-

tive comparator group, the 

preferred intensity group 

showed significantly low-

er depression levels, high-

er self-esteem levels, bet-

ter general mental health, 

and improved quality of 

life.” (Callaghan et al. 

2011 s. 5) 

Jämfört med den ak-

tiva jämförelsegruppen 

visade den föredragna 

intensitetsgruppen sig-

nifikant lägre depress-

ionnivåer, högre nivåer 

av självkänsla, bättre 

allmän mental hälsa 

och förbättrad livskva-

litet. 

Den föredragna 

intensitetsgruppen 

hade signifikant 

lägre depression-

nivåer, högre ni-

våer av själv-

känsla, bättre all-

män mental hälsa 

och förbättrad 

livskvalitet. 

Psykiskt väl-

mående 

Ökat psykiskt väl-

mående 

“Heartbeat at rest and di-

astolic blood pressure, as 

a possible expression of 

autonomic nervous sys-

tem modulation by exer-

cise, showed a moderately 

large effect in favour of 

the intervention group” 

(Kruisdijk et al. 2019 s. 8) 

Hjärtslag i vila och 

diastoliskt blodtryck, 

som ett möjligt uttryck 

för autonom nervsy-

stemets modulering 

genom träning, visade 

en måttligt stor effekt 

till förmån för inter-

ventionsgruppen 

Behandlingsgrup-

pen fick måttligt 

stor effekt på 

hjärtslag i vila 

och diastoliskt 

blodtryck  

Hälsa Förbättrad fysisk 

hälsa 

“The effects on metabolic 

risk factors, such as BMI, 

waist circumference and 

visceral fat, were large 

(Cohen’s d effect size > 

0.8 in favour of the inter-

vention group)” (Kruis-

dijk et al. 2019 s. 9) 

Effekterna på metabo-

liska riskfaktorer, 

såsom BMI, midjeom-

krets och visceralt fett, 

var stora (Cohens d-

effektstorlek> 0,8 till 

förmån för intervent-

ionsgruppen) 

Effekterna på me-

taboliska riskfak-

torer, såsom BMI, 

midjeomkrets och 

visceralt fett, var 

stora 

Metaboliska 

faktorer 

Minskade kardio-

vaskulära riskfak-

torer 

 

“In closing, although our 

primary hypothesis was 

rejected in this RCT, our 

results showed a poten-

tially lower cardiovascu-

lar risk profile as a result 

of the intervention, which 

is a benefit when consid-

ering the high cardiovas-

cular risk of depressive 

patients.” (Kruisdijk et al. 

2019 s. 11) 

Avslutningsvis, även 

om vår primära hypo-

tes avvisades i denna 

RCT, visade våra re-

sultat en potentiellt 

lägre kardiovaskulär 

riskprofil som ett re-

sultat av intervention-

en, vilket är en fördel 

när man beaktar den 

höga kardiovaskulära 

risken för depressiva 

patienter. 

Resultaten visade 

en potentiellt 

lägre kardiovas-

kulär riskprofil 

som ett resultat av 

interventionen 

Kardiovasku-

lära faktorer 

 

  



 

 

BILAGA 4. EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS AV ARTIKLAR 

FÖR BK-TERAPI 

Meningsenhet (eng.) Meningsenhet (sv.) Kondenserad mening Kod Kategori  

“It was when we were 

trying out the standing 

movements, there was 

something, I think it was 

when we rocked a little 

from side to side and then 

I came to think about 

what I did instinctively 

when I felt really bad*I 

used to sit rocking my 

whole body like this 

[rocks back and forth in 

the chair with arms 

crossed]. But that was 

unconscious, I didn’t 

think about it or analyze 

it until now, but it, that 

was really comforting… I 

can do it now [rocks 

again], just a little 

movement makes a dif-

ference.” (Danielsson & 

Rosberg 2015 s. 8) 

Det var när vi testade de 

stående rörelserna, det 

fanns något, jag tror att 

det var när vi gungade lite 

från sida till sida och se-

dan kom jag att tänka på 

vad jag gjorde instinktivt 

när jag kände mig riktigt 

dålig * jag brukade sitta 

och vagga hela kroppen så 

här [vaggar fram och till-

baka i stolen med korsade 

armar]. Men det var 

omedvetet, jag tänkte inte 

på det eller analyserade 

det förrän nu, men det, det 

var verkligen tröstande, 

det var därför jag gjorde 

det … och gungandet, jag 

vet inte … som barn bru-

kade jag älska att vara i 

gungan. Så jag tror att när 

jag rör mig så lugnar det 

mig, jag kan göra det nu 

[gungar igen], bara lite 

rörelse gör skillnad. 

En rörelse påminde om 

en rörelse som jag 

gjorde instinktivt och 

omedvetet när jag 

kände mig riktigt då-

lig. Det var tröstande. 

Trygghet Kroppsminne 

från rörelser 

“The participants felt that 

they were allowed to be 

themselves, with their 

difficulties, peculiarities, 

and all, and that they 

were seen for who they 

are.” (Danielsson & Ros-

berg 2015 s. 8) 

Deltagarna kände att de 

fick vara sig själva, med 

sina svårigheter, känslor 

och allt, och att de sågs 

för vem de är. 

Att ses för den man är, 

med sina svårigheter 

känslor och allt. 

Bekräftelse Att bli bekräftad 

som den man är  

“I discovered, to my sur-

prise, that I’ve felt hap-

py*quite often lately. 

Something that I haven’t 

felt in a long time. Some 

kind of . . . satisfaction, a 

happy feeling.” (Dan-

ielsson & Rosbergs 2015 

s. 6) 

Jag upptäckte, till min 

förvåning, att jag kände 

mig glad*ganska ofta på 

sistone, något som jag 

inte känt på länge. Någon 

form av . . . tillfredsstäl-

lelse, en lycklig känsla. 

Förvånansvärt glad Glädje Vitalitet uppstår 

“I noticed that I started to 

yawn uncontrollably the 

last sessions with the 

group! [laughs] Really, I 

couldn’t hold the yawn-

ings back and it felt great 

just to release them, loud 

Jag märkte att jag började 

gäspa okontrollerat de 

sista sessionerna med 

gruppen! [skrattar] Verk-

ligen, jag kunde inte hålla 

tillbaka gäspningarna och 

det kändes bra att bara att 

Okontrollerat gäs-

pande, frigöra istället 

för att hålla tillbaka 

Frigöra 

kropps-

funktioner 



 

 

and big yawning, ’cause 

it felt so good for my 

body. But before, I held 

all such things back.” 

(Danielsson & Rosberg 

2015 s. 6) 

frigöra dem, högt och 

stort gäspande, för det 

kändes så bra för min 

kropp. Men tidigare höll 

jag tillbaka alla sådana 

saker. 

“Something is bound to 

happen, I feel like I try so 

hard. And when I doubt 

myself, at home, I say to 

myself that, well it might 

sound ridiculous, but 

well, at least I’m trying 

this now, I’m doing 

something.” (Danielsson 

& Rosberg 2015 s. 9) 

Något kommer säkert att 

hända, jag känner att jag 

försöker så hårt. Och när 

jag tvivlar på mig själv, 

hemma, säger jag till mig 

själv att, okej det kanske 

låter löjligt, men okej, 

åtminstone testar jag det 

här nu, jag gör något. 

När jag tvivlar på mig 

själv hemma så säger 

jag till mig själv att 

åtminstone testar jag 

detta nu, jag gör något. 

Kapabel  Att ta tag i vag-

heten 

“This finding, and also 

the significantly reduced 

use of the social services 

may be an indication of 

the effectiveness of the 

BBAT intervention re-

garding the mobilization 

of the patient’s own re-

sources.”  

(Gyllensten 2009 s. 9) 

Detta konstaterande, och 

även den avsevärt mins-

kade användningen av 

socialtjänsterna kan vara 

en indikation på effektivi-

teten av BBAT-

interventionen gällande 

mobilisering av patientens 

egna resurser. 

Minskad användning 

av socialtjänster kan 

vara följd av att BK-

terapi 

Öka egna 

resurser 

Nya copingme-

toder  

”Interestingly, our find-

ings suggest that BBAT 

might both challenge and 

enhance the embodied 

trust and a homelike feel-

ing of oneself.” (Dan-

ielsson & Rosberg 2015 

s. 9) 

Intressant nog tyder våra 

resultat på att BK-terapi 

både kan utmana och öka 

den förkroppsligade tilli-

ten och en den hemtrev-

liga känslan hos sig själv. 

Tillit till den gena 

kroppen och trivsel 

med sig själv ökar tro-

ligtvis av BK-terapi. 

Trivsel hos 

sig själv 

Positiv attityd 

till sig själv 

“It is very interesting that 

also the selfefficacy was 

improved in the treatment 

group, indicating a 

change of cognitive as-

pects or belief in own 

possibilities and capabili-

ties.” (Gyllensten et al. 

2009 s. 9) 

Det är mycket intressant 

att även självförmågan 

förbättrades i behand-

lingsgruppen, vilket indi-

kerade på en förändring 

av kognitiva aspekter eller 

tro på egna möjligheter 

och förmågor.  

 

Självförmågan förbätt-

rades i behandlings-

gruppen, vilket indike-

rade på en förändring 

av kognitiva aspekter 

eller tro på egna möj-

ligheter och förmågor. 

Självför-

måga 

“The participants associ-

ated this grounding expe-

rience of the weight of 

the body to a ‘‘landing 

platform’’ of certainty 

and stability, rooting one-

self in reality and famili-

arity. Here, the experi-

ence of gravity, of being 

supported by the ground, 

is related to firmness and 

reliability, as earthly, 

immediate evidence of 

Deltagarna kopplade 

denna grundupplevelse av 

kroppens vikt till en 

''landningsplattform'' av 

säkerhet och stabilitet och 

förankrade sig själv i 

verklighet och kännedom. 

Här är erfarenheten av 

tyngdkraften, att stötta av 

marken, relaterad till fast-

het och tillförlitlighet, 

som jordiska, omedelbara 

bevis på ens existens sna-

Deltagarnas upplevelse 

av kroppsvikten gav 

dem fotfäste och ome-

delbara bevis på deras 

existens snarare än 

begränsande tyngd 

 

Trygghet Att jorda sig 



 

 

 

 

one’s existence rather 

than a restraining heavi-

ness” (Danielsson & 

Rosberg 2015 s. 8) 

rare än en begränsande 

tyngd 

“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” 

(Danielsson & Rosberg 

2015 s. 8) 

Ja, jag känner mig lättare 

men tyngre! [skrattar]. . . 

Det är svårt att beskriva 

med ord, men det känns 

som om du är mer. . . hel. 

En helhet. Du känner dig 

lättare men samtidigt mer 

stabil 

Det känns som man är 

mera en helhet, lättare 

men mer stabil. 

Stabilitet 

“You became aware of 

your body. It struck me in 

various situations when I 

could feel that I was sud-

denly tensing up, that I 

had never realized be-

fore.” (Danielsson & 

Rosberg 2015 s. 6) 

Du blev medveten om din 

kropp. Det slog mig vid 

olika situationer att jag 

kunde känna hur jag 

plötsligt började spänna 

mig, vilket jag aldrig hade 

insett förut. 

Bli medveten om när 

jag börjar spänna mig 

Lära känna 

sin kropp 

Ökad kropps-

medvetenhet 

“They described noticing 

how they were moving --

posture, tension, and 

breathing -- and they 

linked these patterns to 

how they felt emotional-

ly. Exploring immediate 

bodily sensations during 

sessions made them 

aware of personal pat-

terns, such as becoming 

tense in certain stressful 

situations or realizing that 

one has a tendency to 

exert oneself” (Dan-

ielsson & Rosberg 2015 

s. 8) 

De beskrev att de märkte 

hur de rör sig -- om håll-

ning, spänningar och and-

ning -- och de kopplade 

dessa mönster till hur de 

kände sig känslomässigt. 

Att utforska omedelbara 

kroppsliga sensationer 

under sessioner gjorde 

dem medvetna om per-

sonliga mönster, som att 

bli anspända i vissa stres-

siga situationer eller inse 

att man har en tendens att 

anstränga sig 

Lägga märke till rörel-

ser och mönster och 

koppla dem till känslor 

under sessionerna. Gav 

medvetenhet om per-

sonliga mönster. 

Lära känna 

sin kropp 

“ It was when we were 

trying out in a positive 

manner, but also to emo-

tional distress, provoking 

anxiety and stress over 

the silent, slow move-

ments. Some participants 

were struck and afflicted 

by the heaviness that 

sometimes invaded the 

room during group ses-

sions.” (Danielsson & 

Rosberg 2015 s. 8) 

Hursomhelst, träningen 

öppnade emellertid inte 

bara ökad känslomässig 

tillgång på ett positivt 

sätt, utan också för 

känslomässig oro, som 

väckte ångest och stress 

över de tysta, långsamma 

rörelserna. Vissa delta-

gare drabbades av den 

tyngd som ibland invade-

rade rummet under grupp-

samlingar. 

Träningarna öppnade 

upp för inte enbart po-

sitiva känslor utan 

även ångest. 

Ångest Bieffekter 



 

 

BILAGA 5. EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS AV ARTIKLARNA 

OM AKUPUNKTUR  

Meningsenhet (eng.) Meningsenhet (sv.) Kondenserad mening Kod  Kategori 

“The acupuncturists’ 

understanding of their 

symptoms and explana-

tions of how acupunc-

ture might help their 

particular problems ini-

tiated the development 

of a therapeutic relation-

ship.” 

(Hopton et al. 2014 s. 6) 

Akupunktörernas 

förståelse av deras 

(patienternas) symp-

tom och förklaringar 

om hur akupunktur 

kan hjälpa deras spe-

cifika problem inled-

de utvecklingen av 

en terapeutisk relat-

ion. 

Känslan av att någon tar 

hand om en 

Relation Att bli bekräftad 

som den man är 

 

“Within the second 

stage of treatment, for 

most participants, the 

therapeutic relationship 

was further fostered 

through the acupunctur-

ist listening to the par-

ticipants’ concerns, and 

treating the symptoms of 

depression depending on 

what was diagnosed to 

be of most important to 

the participant at that 

point.”  

(Hopton et al. 2014 s. 6) 

Under det andra sta-

diet av behandlingen, 

för de flesta delta-

gare, främjades det 

terapeutiska förhål-

landet ytterligare ge-

nom att akupunktö-

ren lyssnade på del-

tagarnas oro, och 

behandlade sympto-

men på depression 

beroende på vad som 

konstaterades vara 

viktigast för deltaga-

ren vid det tillfället. 

Att känna sig sedd och 

hörd utifrån sina symp-

tom 

Bekräftelse 

“Several also reported 

feeling deeply relaxed 

during the sessions and 

an uplifting sense of 

well-being afterwards.” 

(Hopton et al. 2014 s. 6)  

Flera rapporterade 

också att de kände 

sig djupt avslappnade 

under sessionerna 

och en upplyftande 

känsla av välbefin-

nande efteråt. 

Djup avslappning och 

välbefinnande av be-

handlingen 

Välbefin-

nande 

Ökat välbefin-

nande 

 

“In contrast, within the 

no-pain group two par-

ticipants who were wor-

ried about the potential 

pain of needling prior to 

starting the treatment 

later attributed the nee-

dling sensations to the 

healing process” 

(Hopton et al. 2014 s. 6) 

Däremot, inom ”ing-

en smärta”-gruppen, 

så var två deltagare 

oroliga för den po-

tentiella smärtan vid 

nålning innan be-

handlingen påbörja-

des senare de nöd-

vändiga känslorna till 

läkningsprocessen. 

Först var två personer ur 

ingen smärta gruppen 

rädda för att nålarna 

skulle göra ont men an-

såg senare att det bidrog 

till en läknings känsla. 

Läknings-

känsla 

“She was very positive 

about things...I think 

you have more of an 

intimate relationship 

with the person doing 

that rather than just a 

person in an office 

somewhere. You’re 

Hon var väldigt posi-

tiv angående saker... 

Jag tror att du har en 

mer intim relation 

med personen som 

gör det, snarare än 

bara en person som 

är på ett kontor nå-

Terapeuten är fysiskt 

involverad 

Relation Socialt stöd 



 

 

physically involved” 

(Hopton et al. 2014 s. 7) 

gonstans. Du är fy-

siskt involverad. 

“I go for acupuncture 

now once a month and I 

find that any more than 

a month and I can feel 

myself sort of slipping 

and feeling really, you 

know, starting to get 

worse again. And then I 

go and I feel much, 

much better…” (Hopton 

et al. 2014 s. 7) 

Jag går på akupunk-

tur nu en gång i må-

naden och upptäcker 

att om mer än en 

månad går så känner 

jag hur jag håller på 

att halka iväg och det 

känns riktigt, du vet, 

börjar bli värre igen. 

Och sedan går jag 

och jag mår mycket, 

mycket bättre ... 

Mår mycket bättre av att 

gå på akupunktur en 

gång i månaden. 

Strategi Nya copingme-

toder  

“I sort of developed this 

technique and I don’t 

know, it was like…The 

way I was feeling during 

the acupuncture... I sort 

of clung on to this feel-

ing that, or this tech-

nique of gaining that 

feeling, so I remember 

on a couple of occasions 

where I was out and 

about walking, and 

thinking about things 

that would normally 

would start leading me 

to start feeling a bit 

down, but it was like I’d 

been given this tool in 

my head and I just sort 

of—it just sort of went 

onto auto-pilot. It was 

like pulling those feel-

ings away and just sort 

of throwing them 

away...Well, it lasted for 

a while but it started 

subsiding.” (Hopton et 

al. 2014 s. 7) 

Jag har utvecklat den 

här tekniken och jag 

vet inte, det var som 

... Så som hur jag 

kände under aku-

punkturen ... Jag höll 

mig fast vid den här 

känslan eller den här 

tekniken att öka den 

känslan, så jag kom-

mer ihåg ett par till-

fällen där jag var ute 

och gick och tänkte 

på saker som normalt 

skulle börja leda till 

att jag började känna 

mig lite nere, men 

det var som om jag 

hade fått det här 

verktyget i huvudet 

och jag bara gjorde 

det - det gick bara till 

auto-pilot. Det var 

som att dra bort 

dessa känslor och 

bara kasta bort dem 

... Tja, det varade ett 

tag men det började 

avta. 

Utvecklat en egen co-

pingmetod som går ut på 

att komma tillbaka till 

känslan som uppstår 

under akupunkturbe-

handlingen. Det funge-

rar tillfälligt. 

Strategi 

“For both interventions, 

participants reported 

that the establishment of 

a therapeutic relation-

ship and their active en-

gagement helped them 

develop coping strate-

gies that in turn helped 

them be more effective 

in reducing their depres-

sion in the longer term.” 

(Hopton et al. 2014 s. 9) 

För båda intervent-

ionerna rapporterade 

deltagarna att etable-

ring av en terapeutisk 

relation och deras 

aktiva engagemang 

hjälpte dem att ut-

veckla copingsme-

toder som i sin tur 

hjälpte dem att vara 

mer effektiva att 

minska sin depress-

ion på längre sikt. 

Få hjälp att hitta co-

pingmetoder av terapeu-

ten 

Relation 



 

 

“In the short term, acu-

puncture often relieved 

physiological symptoms 

of depression and of 

comorbid pain” (Hopton 

et al. 2014 s. 7) 

På kort sikt lindrade 

akupunktur ofta fysi-

ologiska symtom på 

depression och ko-

morbid smärta 

Lindrade fysiska symp-

tom kortsiktigt 

Lindrande  Lindrade fysiska 

symptom 

“With regards to nega-

tive experiences, one 

woman reported ex-

treme tiredness after the 

acupuncture session, a 

problem that was ad-

dressed by the acupunc-

turist by adjusting 

treatment during the 

next session, and one 

man with extreme back 

pain attributed needling 

pain to his damaged 

nerves from a previous 

injury.” (Hopton et al. 

2014 s. 6) 

När det gäller nega-

tiva upplevelser, rap-

porterade en kvinna 

extrem trötthet efter 

akupunktursessionen, 

detta problem hante-

rade terapeuten ge-

nom att anpassa be-

handlingen under 

nästa session, och en 

man med extrem 

ryggsmärta tillskrev 

nålningen som stick-

ande smärta till sina 

skadade nerver från 

en tidigare skada. 

Extrem trötthet och ökad 

smärta var negativa upp-

levelser 

Trötthet & 

smärta 

Bieffekter  

“Only 5 patients specifi-

cally reported needle- 

related pain, 1 of whom 

discontinued premature-

ly be- cause of the nee-

dle pain.” (Allen et al. 

2006 s. 1670) 

Endast 5 patienter 

rapporterade speci-

fikt nålrelaterad 

smärta, varav 1 av-

bröt interventionen 

tidigare till följd av 

nålsmärtan. 

5 patienter rapporterade 

nålrelaterad smärta 

Smärta 

“In contrast, two people 

described their acupunc-

turist as brisk, efficient 

and professional, yet 

lacking in bedside man-

ner.” (Hopton et al. 

2014 s. 6) 

Däremot beskrev två 

personer sin aku-

punkturist som 

snabb, effektiv och 

professionell men att 

hen saknade terapeu-

tiskt bemötande. 

Akupunkturisten upp-

levdes snabb, effektiv 

och professionell men 

behöver mera ”bedside 

manners” 

Bemötande Missnöje 

“A little bit sceptical as 

to whether the treat-

ments (acupuncture) 

work anyway. So it was 

for me like, if I go and 

get a sport massage, it 

was like the equivalent 

of that...” (Hopton et al. 

2014 s. 6) 

Lite skeptisk till om 

behandlingarna 

(akupunktur) funge-

rar ändå. Så för mig 

var det som, om jag 

går och får en sport-

massage, det är unge-

fär motsvarande... 

Skeptisk till om behand-

lingarna fungerar. 

Kunde motsvara en 

sportmassage. 

Skepticism 

 

 


