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Sammanfattning 
 

Depressiva symtom och depression kan drabba alla och påverkar både den enskilda individen 

och dennes anhöriga. Det finns olika sätt att behandla depressiva symtom och depression och 

ett av dem är fysisk aktivitet. Många människor känner en känsla av välbefinnande efter 

motionsutövande. Syftet var att beskriva faktorer som har betydelse för effekten av fysisk 

aktivitet vid depressiva symtom och depression. Metoden var en systematisk litteraturstudie. 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Pubmed, Cinahl, OneSearch och PsycINFO. 

Efter kvalitetsgranskning inkluderades nio artiklar. Resultatet visade att fysisk aktivitet rent 

generellt minskar depressiva symtom och depression. Vidare visade resultatet fem 

framträdande faktorer som har påverkan på depressiva symtomoch depression. Dessa fem 

faktorer var; Omfattning och intensitet; Fysisk aktivitet vald av patienten; Fysisk aktivitet i 

kobination med psykoedukation, Fysisk aktivitet med andra och Tidsperiod mellan utförd 

fysisk aktivitet och skattningstillfälle. Nyckelord: depressiva symtom,depression, fysisk 

aktivitet. 
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1 Inledning 

Depressiva symtom och depression kan drabba alla och påverkar både den enskilda individen 

och dennes anhöriga. Individen lider ofta av nedstämdhet, sömnproblem, kroppsliga symtom 

och är ofta oföretagsam och har svårt att ta egna initiativ. Fysisk aktivitet som 

behandlingsform vid depressiva symtom och depression har på senare år lyfts fram mer och 

mer (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Sterner-Victorin &Wille´n, 2007; Socialstyrelsen, 2010). 

Fysisk aktivitet bidrar ofta till glädje och positiv livslust samt till ett ökat välbefinnande. För 

många människor är regelbunden fysisk aktivitet ett sätt att öka hälsan både fysiskt och 

psykiskt (Hassmén & Hassmén, 2005). Fysiskt aktiva individer har visat sig vara mindre 

deprimerade än de som är mindre fysiskt aktiva (Lindwall, Rennemark, Halling, Berglund & 

Hassmén, 2007). Ett gammalt uttryck som det finns mycket visdom i är ”Mens sana in 

corpore sano – en sund själ i en sund kropp. Om man vill ha en välmående kropp, i vilken 

själen mår bra, är rörelse i det närmaste en mirakelmedicin” (Tyni-Lenne, 2004, s 15). För att 

bättre förstå vad som påverkar effekten av fysisk aktivitet vid depressiva symtom och 

depression är det värdefullt att identifiera och beskriva faktorer som har betydelse. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Depressiva symtom och depression 

Det finns en mängd olika depressiva symtom såsom nedstämdhet, hopplöshet, sömnstörning, 

förändrad aptit, oro, ångest, skuldkänslor och försämrad koncentrationsförmåga (Andersson, 

2007).  Nedsatt koncentrationsförmåga kan påverka den drabbades möjlighet att ta till sig 

information och fatta beslut. Individer med depression är ofta uppgivna och deras tankar kan 

präglas av hopplöshet och av att de själva inte kan påverka sin tillvaro. De som drabbas har en 

tendens att vara grubblande med brist på livslust och suicidtankar (Ramnerö, 2010). 

Nedstämdhet eller sorg drabbar alla människor någon gång i livet och är oftast övergående. 

Nedstämdhet som inte är övergående kan utvecklas till egentlig depression.  

 

Depression kommer från det latinska ordet depressio som betyder ”sänkning”, ”sjunkning” 

eller ”djup” (Andersson, 2007). Till skillnad från nedstämdhet räknas depression som en 

psykisk sjukdom (Hassmén & Hassmén, 2005). Depression medför att individen får 

svårigheter att klara vardagslivet och att individens livskvalitet försämras (Socialstyrelsen, 

2010). Depression innebär ett mänskligt lidande både för den som drabbas och för den 
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drabbades anhöriga. (Andersson, 2007). Depression är en folksjukdom som kan drabba 

människor i alla åldrar. Någon gång i livet kommer cirka 25 % av alla kvinnor och cirka 15 % 

av alla män att behandlas för en diagnostiserad depression (Ramnerö, 2010).  

 

2.2 Diagnostisering  

Vid diagnostisering enligt Socialstyrelsens diagnoskriterier, ICD-10-SE, (2011), klassificeras 

depression beroende på antal symtom och dess allvarlighetsgrad. Vanliga symtom är 

exempelvis sänkt stämningsläge, nedsatt koncentration, sömnstörning, aptitförlust och 

glädjelöshet. Enligt kriterierna diagnostiseras depression som lindrig, medelsvår eller svår 

depression. Vid lindrig depressiv episod har patienten två eller tre symtom och är påverkad av 

tillståndet men kan oftast fortsätta med de flesta av sina aktiviteter. Medelsvår depressiv 

episod innebär att patienten har fyra eller fler symtom och har troligen svårt att fortsätta med 

sina ordinarie aktiviteter. Svår depressiv episod har ett flertal symtom som låg självkänsla, 

skuldkänsla och patienten kan ibland förringa sig själv. Suicidtankar och suicidhandlingar är 

vanligt förekommande och ett antal somatiska symtom är oftast närvarande (Socialstyrelsen, 

2010).  

 

För att diagnostisera depression i Sverige och andra delar av världen används bl.a. Beck 

Depression Inventory, BDI-II som skattningsskala. Skattningsskalan består av 21 olika frågor 

som skattar individens nedstämdhet på olika områden med poäng 0 – 3, samt några alternativ 

a och b. Poängresultatet kan sträcka sig mellan 0 – 63 (Svanborg & Åsberg, 1994). 

Mätningarna kan göras vid varje tillfälle terapeuten träffar individen, eftersom det är lätt att se 

förändringar då skattningsskalan visar tydliga förändringar på individernas svar (Ramnerö, 

2010). En annan självskattningsskala är Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self 

rated, MADRS-S, Svanborg & Åsberg (2001), som används vid screening av depressiva 

symtom. Skalan innehåller nio frågor och varje fråga kan ge 0 – 6 poäng. Poängresultatet kan 

variera mellan 0 – 54 poäng. Resultatet av poängen skattar svårighetsgraden av depression 

(Svanborg & Åsberg, 2001). 

 

Diagnosen depression är den vanligaste orsaken till att patienter söker primärvård. För att 

försöka öka förståelsen kring depression kan ett biospsykosocialt synsätt vara ett värdefullt 

perspektiv att beakta. Synsättet innebär att kvinnor och män betraktas biologiskt, men att även 

psykologiska och sociala faktorer kan påverka hur depression uppkommer. Det biologiska 

synsättet grundar sig bl.a. på balansen mellan signalsubstanserna serotonin, dopamin och 
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noradrenalin i centrala nervsystemet. Även ärftliga faktorer kan påverka utveckling av 

depression t.ex. om depression funnits tidigare i släkten. Det psykologiska synsättet innebär 

att patienter kan ha en sårbarhet som kan leda till att depression utvecklas vid svårigheter 

under livet. Upplevelser i barndomen och att förlora känslan av kontroll vid händelser 

och/eller återkommande stress kan ha betydelse. Sociala faktorer som t.ex. familj och 

släktsituation, närhet till vänner och arbetskamrater, fritidssysselsättning kan också påverka 

uppkomsten av depression. Kvinnor och män kan ha olika symtom som påverkar hur snabbt 

depressionen upptäcks, diagnostiseras och behandlas. Kvinnor är ofta grubblande och ältar sin 

situation medan depression hos män oftare yttrar sig som missbruk och aggressiva utbrott 

(Andersson, 2007). 

 

2.3 Behandling  

När depression leder till tankar kring självmord är det av yttersta vikt att dessa tankar bryts 

med hjälp av behandling mot depression (Ramnerö, 2010). Depression kan behandlas på flera 

olika sätt och i olika kombinationer. Olika behandlingsformer kan vara antidepressiva 

läkemedel (Wasserman, 2000), kognitiv beteendeterapi (KBT) (Öst, 2010) och fysisk aktivitet 

(Hassmén & Hassmén, 2005). Målet med all behandling av egentlig depression och 

depressiva symtom är att patienten ska tillfriskna från symtom och kunna återgå till tidigare 

funktionsnivå gällande t.ex. arbete och sociala funktioner. Målet med behandlingen är också 

en ökad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.3.1 Läkemedelsbehandling 

Om depression antas bero på brist på någon eller några signalsubstanser eller störningar i 

samspelet mellan signalsubstanserna kan patienten behandlas med antidepressiva läkemedel 

(Wasserman, 2000). Antidepressiva läkemedel påverkar humör och sinnesstämning samt 

minskar störningar och normaliserar balansen mellan signalsubstanser (Hassmén & Hassmén, 

2005). Så gott som samtliga antidepressiva läkemedel ger dock biverkningar av varierande 

grad (Wasserman, 2000). De vanligaste antidepressiva läkemedlen som används är selektiva 

serotoninåterupptagshämmare s.k. SSRI-preparat t.ex. Cipramil och Cipralex. Vissa 

biverkningar som illamående, muntorrhet och trötthet kan förekomma i början av 

medicineringen. Svårare biverkningar förekommer sällan. Biverkningarna är sällan skadliga 

men kan vara tillräckligt besvärande och allvarliga varför patienterna rekommenderas att ha 

kontinuerlig kontakt med vården vid insättning av läkemedelsbehandling. Kontakt med 
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vården och uppföljningen av medicineringen kan också innebära medicinändringar eller att de 

behöver kompletteras, eftersom de olika medicinerna skiljer sig åt både vad det gäller effekt 

och biverkningar (Andersson, 2007). 

 

2.3.2 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Ett annat sätt att behandla depression är att arbeta för förändring av patientens beteenden och 

tankar, så kallad KBT. Till skillnad från antidepressiva läkemedel, som inte aktivt påverkar 

patienternas synsätt till att förändra sina vanor och beteenden,så syftar KBT till just 

förändringar av patientens beteenden och tankar men också till att förhindra återfall i 

depression så kallad psykoedukation (Ramnerö, 2010). KBT kan beskrivas som en bred 

psykoterapeutisk inriktning baserad på empirisk psykologi. Denna terapeutiska inriktning 

innebär allmänna och störningsspecifika behandlingsmetoder beroende på diagnos. Målet med 

metoden är att patientens problem/beteenden förändras genom att den är handlingsorienterad 

och har konkreta mål. Genom diagnosspecifika teoretiska modeller och individuella 

problemanalyser sätts konkreta mål som patienten önskar nå med behandlingen. Terapin är 

fokuserad på de vidmakthållande faktorer som påverkar att patienten fortsätter behålla 

beteenden/tankar, vilka behöver brytas för att uppnå förändringar. Terapin är helt öppen 

genom att patienten hela tiden är informerad om vad som görs och varför. Terapin kan ändra 

inriktning och mål kontinuerligt efter patientens behov. KBT är en metod för hjälp till 

självhjälp och sker inte enbart i terapeutens rum på psykiatrisk mottagning. Vid behov 

förläggs uppgifter och övningar i den miljö där beteenden/tankar behöver förändras. Beroende 

på patientens specifika diagnos/problem är terapin anpassad och behandlingsresultaten har 

som mål att stå sig över lång tid för patienten (Öst, 2010). 

 

2.3.3 Fysisk aktivitet 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, 

rekommenderas fysisk aktivitet efter vilken effekt den har utifrån de olika diagnoserna 

lindriga, medelsvåra och svåra tillstånd av depression. Rekommendationerna för fysisk 

aktivitet utgår från tillstånds- och åtgärdskombinationer och graderas 1 – 10 utifrån 

effektivitet och prioritet av vald behandling av diagnos. Siffran 1 är den behandling som 

rekommenderas med bäst effekt beroende på diagnos. Ju högre siffra desto sämre 

behandlingsmetod för att uppnå effekt. Vid depressiva symtom hos vuxna har råd om 

egenvård i form av fysisk aktivitet prioritet 3. Vid lindrig depressiv episod har fysisk aktivitet 

prioritet 6. Däremot vid svår depression har läkemedelsbehandling med antidepressiva 
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läkemedel fortfarande prioritet 1 som bästa behandling för effekt och fysisk aktivitet 

omnämns inte som behandlingsalternativ (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Fysisk aktivitet kan delas upp i fyra typer av aktivitet: vardaglig fysisk aktivitet, motion, 

träning (för prestation) och elitträning. Det som driver många människor till fysisk aktivitet är 

en känsla av välbefinnande som uppnås i direkt anslutning efter ett motionsutövande. Denna 

känsla kan kvarstå under flera timmar efter aktiviteten. En ytterligare effekt av fysisk aktivitet 

är även en upplevelse av lycka och glädje (Hassmén & Hassmén,2005). Motion har oftast 

inga större biverkningar (Kubicek, 2008). Fysiskt aktiva individer i åldrarna 60 – 96 år har 

visat sig vara mindre deprimerade än individer som var mindre fysiskt aktiva (Lindwall, 

Rennemark, Halling, Berglund & Hassmén, 2007). Orsaken till att fysisk aktivitet har en 

positiv effekt på depression är inte helt klarlagt och bevisat (Hassmén & Hassmén, 2005). 

Patienter med depression kan ha svårt att ta egna initiativ till att utöva fysisk aktivitet. 

Patienter med depressiva symtom och depression kan bl.a. ha nedstämdhet, sömnstörningar 

och förändrad aptit som leder till svårigheter att klara av vardagslivet. Både patienten och 

anhöriga drabbas (Andersson, 2007; Socialstyrelsen 2010). 

 

2.4 Vårdvetenskap  

Vård och behandling behöver anpassas till de enskilda individernas respektive resurser och de 

upplevelser de har av sin situation (Dalberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). För att främja ett gott möte med patienter behövs ett förhållningssätt där den enskilda 

patientens livsvärld är utgångspunkt. Patientens livsvärld är det sätt denne ser, förstår, 

beskriver och analyserar omvärlden som sin upplevda vardag. Patientens upplevelser av 

sjukdom behöver vara i centrum i vårdsituationen eftersom de känner sig själva och sina 

erfarenheter bäst. Genom delaktighet kan hälsa och välbefinnande främjas. När 

omvårdnadspersonal är öppen för att lyssna på patientens upplevelser gynnas vårdrelationen 

och möjligheterna till en bättre hälsa hos patienten. Genom att sjuksköterskan får patientens 

upplevelser av sin vardag och sina erfarenheter berättade för sig kan sjuksköterskan och 

personen tillsammans anpassa och sätta upp mål för vården och behandlingen (Dahlberg & 

Segersten, 2010). 
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2.5 Teoretisk referensram 

Individer med depression lider vanligen av brist på förmåga att fatta beslut, hopplöshet och 

nedsatt förmåga till aktivitet (Andersson, 2007). Därför ansåg vi att Dorothea Orems 

egenvårdsteori (2001) samt Antonovskys känsla av sammanhang – KASAM (2001) var 

adekvata (Orem, 2001; Antonovsky, 2001). Hos individer med depressiva symtom och 

depression föreligger ofta egenvårdsbrister då balansen mellan inre och yttre liv ständigt 

förändras. Det inre livet t.ex tankar och känslor kan förändras av en depression och yttre livet 

kan påverkas av t.ex arbetslöshet. Utifrån teorin om egenvård är målet att individen själv gör 

de aktiviteter som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Genom en stark 

KASAM ökar möjligheten att individen klarar att hitta en balans och kunna hantera olika 

situationer som kan uppstå.   

 

2.5.1 Dorothea Orems egenvårdsteori 

Dorothea Orem (1914-2007) var en amerikansk omvårdnadsteoretiker som utvecklade en 

omvårdnadsmodell om egenvård. Modellen bygger på att personen ska uppnå högsta möjliga 

egenvårdskapacitet och beskriver hur omvårdnad går ut på att komplettera patientens 

egenvård, relaterade till sjukdom t.ex. depression, när denna inte är tillräcklig för att bibehålla 

välbefinnande och hälsa. Då fysisk aktivitet utförs av patienten själv som egenvård stödjs 

detta av Orems tankar om att hjälpa patienten till självständighet i sådana aktiviteter. Teorin 

bygger på hennes egna reflektioner och erfarenheter och då hon utarbetade läroplaner för 

sjuksköterskeutbildningar på 1950 talet. Teorins grund bygger på Orems spontana insikt och 

inte på någon teoretisk källa. Egenvårdsmodellen innehåller tre olika teorier: teorin om 

egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. Nedan presenteras de 

olika teorierna utifrån analys och beskrivning av modellen(Orem, 2001). 

 

Teorin om egenvård innebär att individen på eget initiativ genomför aktiviteter så att 

individen upprätthåller liv, hälsa och välbefinnande. Egenvården bygger på åtta universella 

egenvårdsbehov: 

 Upprätthållande av adekvat syreupptagning 

 Upprätthållande av ett adekvat vätskeintag 

 Upprätthållande av ett adekvat födointag 

 Omvårdnad med avseende på eliminationsprocesser och exkrementer 

 Upprätthållande av balans mellan aktivitet och vila 
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 Upprätthållande av balans mellan ensamhet och social interaktion 

 Förebyggande av fara för mänskligt liv, funktion och välbefinnande 

 Främjande av mänsklig funktion och utveckling inom en social gemenskap, alltefter 

individens potential, kända mänskliga begränsningar och människans önskan om att 

vara normal (Orem, 2001). 

 

Teorin om egenvårdsbrist är en beskrivning och förklaring till varför en individ är i behov av 

omvårdnad. Det innebär att individen inte själv kan utföra sin egenvård. Då patienten eller 

anhöriga inte kan uppnå egenvårdsyftet krävs professionell omvårdnad. Då egenvårdbrister 

hos en patient föreligger har sjuksköterskan fem olika typer av hjälpmetoder att använda sig 

av: handla eller utföra, vägleda, stödja och undervisa en annan person samt skapa en 

utvecklande miljö. 

 

Teorin om omvårdnadssystem innefattar begreppen omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och 

olika omvårdnadssystem. Antaganden inom teorin om omvårdnadssystem bygger på generella 

kännetecken på hjälpsituationer däribland omvårdnadssituationer. Exempel på hjälpsituationer 

kan vara: det finns minst två personer, en som behöver hjälp och en som hjälper; hjälparen har 

identifierat behoven och har förmågan att tillgodose dem (Orem, 2001). 

 

I egenvården ingår bland annat att upprätthålla balans mellan aktivitet och vila (Orem, 2001). 

Ett sätt att upprätthålla balans mellan aktivitet och vila är att utföra fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet är tydligt relaterat till egenvård genom att patienten själv genomför aktiviteten och på 

så sätt mår bättre. Utformningen av den fysiska aktiviteten kan göras beroende på vilken 

förmåga och vilken kapacitet patienten har. Egenvård utformad efter patientens förmåga och 

kapacitet kan ge möjlighet för patienten att upprätthålla en livslång och värdefull balans för 

att motverka och lindra depression. Enligt Orems egenvårdsmodell är det omvårdnadssystem 

som strukturerar situationerna för omvårdnaden. Ett omvårdnadssystem kan vara fullständigt 

kompenserande omvårdnadssystem vilket innebär att patienter är oförmögna att på eget 

initiativ genomföra egenvård eller där patienter helt eller delvis saknar möjlighet till att 

kontrollera sina kroppsrörelser (Orem, 2001). Detta kan innebära att sjuksköterskan behöver 

anpassa sina insatser utifrån hur mycket patienten själv klarar. Hon kan här använda sig av de 

hjälpmetoder som presenterats ovan. Kunskapen om och tillämpning av Orems 

egenvårdsmodell fungerar som vägledning för patienten och sjuksköterskan i deras planering 

och utförande av egenvård.  
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2.5.2 Känsla av sammanhang - KASAM 

Med utgångspunkt från Aron Antonovskys tankar om känsla av sammanhang – KASAM – 

kan sjuksköterskan hjälpa människor med depressiva symtom och depression mot bättre 

förmåga till egenvård med ökat välbefinnande och ökad upplevelse av hälsa.Antonovsky 

menade att alla människor någon gång under livet från barndom till ålderdom blir utsatta för 

olika påfrestningar som påverkar oss. Påfrestningarna kan vara kraftiga, långvariga och 

upprepande. En del människor klarar av att hantera dessa medan andra blir sjuka. Antonovsky 

antog att detta kunde bero på att människor har olika motståndskraft att hantera livets 

påfrestningar. Påfrestningarna kan t.o.m. få en del människor att gå vidare med ny styrka och 

växa. Genom att hjälpa människor att få en sammanhängande tillvaro med begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet kan möjligheten att uppleva hälsa öka (Antonovsky, 2001). 

 

En upplevd KASAM kan ge den enskilda individen en djupare kunskap och förståelse om hur 

olika riskfaktorer påverkar den egna hälsan och möjligheterna för att kunna finna 

meningsfullhet även i svåra situationer. Detta kan i sin tur ge upplevelse av ett hälsosammare 

liv i ett längre tidsperspektiv. KASAM kan indelas i svag respektive hög KASAM. En 

upplevd hög KASAM underlättar möjligheterna för att förstå, hantera och se möjligheter i den 

situation individen befinner sig. Individer med hög KASAM har mer anpassningsbara 

hälsobeteenden än individer med svag KASAM (Antonovsky, 2001). 

 

Teorin om KASAM behandlar de tre begreppen: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet syftar på hur inre och yttre stimuli kan uppfattas förnuftsmässigt 

och greppbart. Betydelsen är att det som upplevs är ordnat, sammanhängande och strukturerat 

och inte upplevs kaotiskt, oordnat och slumpmässigt utan även överraskningar går att ordna, 

förklara och hantera. Hanterbarhet är upplevelsen av att det finns resurser att få hjälp att 

hantera situationer/tankar som uppstår med egna resurser eller genom tillit till andra. 

Meningsfullhet innebär den utsträckning individen upplever att livet har en känslomässig 

innebörd. Meningsfullhet kan upplevas genom att individen hittar en mening med svårigheter 

som inträffar och kan gå vidare i livet med fortsatt engagemang (Antonovsky, 2001). 

 

Genom att patienter med depressiva symtom och depression får kunskap om vad en 

depression är och hur den påverkar dem, både psykiskt och fysiskt, kan de uppleva 

begriplighet och att få möjlighet att rimligt kunna ordna och förklara och förstå vad som 
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händer. Hanterbarhet innebär att patienter har/får egna inre resurser eller kan förlita sig på att 

med hjälp av närstående eller olika professioner, kunna behandla depressiva symtom eller 

depression med egenvård, t.ex. i form av fysisk aktivitet. Hanterbarheten kan öka för patienter 

när de vågar lita på att det hjälper. Meningsfullhet kan vara att patienterna hittar saker som ger 

framtidstro även vid svåra händelser som depression och acceptera att de hör till livet. 

Meningsfullheten kan påverkas för patienter när de känner att de har större kontroll av sin 

hälsa och kan använda den förvärvade kunskapen vid andra tillfällen i livet när risken för 

depression kan föreligga. 

 

3 Problemformulering 

Depression är en vanlig folksjukdomsom som påverkar både den enskilda individen och deras 

närstående. Individen är ofta oföretagsam och kan ha svårt att ta egna initiativ eller eventuellt 

engagera sig spontant i någon aktivitet. Fysisk aktivitet har blivit uppmärksammat som 

alternativ behandlingsmetod vid depressiva symtom och i viss mån vid depression. Fysiskt 

aktiva individer har visat sig vara mindre deprimerade än de som är mindre fysiskt aktiva då 

egenvårdsbristen kan kompenseras med olika hjälpmetoder. Det är av värde att identifiera 

faktorer som har betydelse för effekten av fysisk aktivitet för individer med depressiva 

symtom och depression. Egenvård i form av fysisk aktivitet kan kräva ett engagemang av 

individen som kan behöva stödjas av sjuksköterskan för att individen ska fullfölja och uppleva 

fördelarna både psykiskt och fysiskt samt bryta tankarna med svartsyn, dysterhet och 

hopplöshet.  

 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som har betydelse för effekten av fysisk aktivitet vid 

depressiva symtom och depression.  

 

5 Metod 

Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och därefter sammanställa artiklar inom ett valt område (Forsberg 

&Wengström, 2013).  
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5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

För att artiklar skulle inkluderas i litteraturstudien skulle de, förutom att de skulle 

motsvaralitteraturstudiens syfte, också vara: 

 Originalartiklar 

 Peer-reviewed 

 Publicerade på svenska eller engelska 

 Publicerade 2009-2013  

 

Artiklar exkluderades som i titeln och i abstract innehöll följande: 

 Depression var sekundärdiagnos till följd av somatiska sjukdomar som t.ex. stroke och 

hjärtinfarkt 

 Depression var sekundärdiagnos till följd av andra psykiatriska sjukdomar som t.ex. 

anorexia nervosa och bipolär sjukdom 

 

 

5.2 Sökning och urval 

5.2.1 Sökningar i elektroniska databaser 

Vi har använt databaserna Cinahl, PubMed, OneSearch och PsycINFO då dessa är databaser 

som omfattar artiklar inom bl.a. omvårdnad, psykologi och medicin. Sökningarna baserades 

på sökord utifrån syfte och problemformulering. Ett alternativt sätt att söka är via en 

ämnesordlista (thesaurus) som finns inskrivna i databaser (Forsberg &Wengström, 2013).  

 

Databassökningarna genomfördes fr.o.m. 25/2 – 2/4 2014. Två huvudsökord har använts, 

”depression” och ”exercise” som fanns i ämnesordlistan thesaurus.Inledningsvis söktes på 

varje sökord var för sig för att få fram så många artiklar som möjligt. Därefter kombinerades 

sökorden och begränsningar gjordes. Begränsningarna redovisas i texten för varje databas. 

Den booleska sökoperatören som användes var AND. Efter begränsningarna lästes samtliga 

titlar igenom. Om titeln bedömdes som relevant lästes även abstraktet igenom gemensamt och 

översattes. Om artikeln utifrån läsningen av abstraktet bedömdes som relevant genom att 

motsvara inklusionskriterierna valdes artikeln ut för kvalitetsgranskning. Artiklarna lästes 

flera gånger både enskilt och gemensamt. Utförligt sökförfarande och urval för respektive 

databas presenteras i tabell 1-4 nedan.  
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5.2.1.1 Cinahl 

Vi påbörjade litteratursökningen i Cinahl som är en databas som täcker omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen är specialiserad på omvårdnadsforskning 

(Forsberg &Wengström, 2013). Sökorden valdes och säkerställdes med hjälp av 

sökfunktionen Suggest Subject Terms. Inledningsvis erhölls ett stort antal träffar och därför 

begränsades sökningen i enlighet med formulerade inklusionskriterier ovan. Titlar som 

innehöll ovan redovisade exklusionskriterier valdes bort. Genomläsningen av abstrakten 

resulterade i tre artiklar som motsvarade syfte och inklusionskriterier (tabell 1). 

 

Tabell 1. Sammanställning över sökförfarande i databasen Cinahl 

Sökord Sök nr 

(S) 

Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa abstract Inkluderade 

artiklar (art) 

Depression 1 63330 0 0 0 

Exercise 2 77885 0 0 0 

S 1 +  Suggest Subject 

Terms* 

3 11202 0 0 0 

S 3 + explode* 4 11767 0 0 0 

S 3 + major concept* 5 6669 0 0 0 

S 2 + Suggest Subject 

Terms* 

6 3592 0 0 0 

S 6 + explode* 7 7971 0 0 0 

S 6 + major concept* 8 1955 0 0 0 

Sökning 5 + 8 9 38 38 9 3 

Art nr 6, 7, 8. 

* Sökfunktion i Cinahl 

5.2.1.2 PubMed 

PubMed är en databas som täcker medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg 

&Wengström, 2013). Sökorden ”depression” och ”exercise” valdes även i PubMed. Även här 

gav inledande sökningar stort antal träffar och därför gjordes begränsningar i enlighet med 

formulerade inklusionskriterier även här (tabell 2). Utöver dessa begränsningar gjordes 

sökning 7 och 8 i PubMed med sökfunktionerna advanced och mesh major topic. För att 

påvisa om artiklarna var vetenskapliga användes MEDLINE för att få fram ISSN-nummer. 

Utifrån ISSN-nummer gjordes en sökning i Ulrichweb för att säkerställa att artiklarna var 

vetenskapliga, dvs. att de var peer-reviewed. Ulrichweb är en databas för vetenskapliga 

tidskrifter (Ulrichweb Global Serials Directory, 2014). Totalt gav sökningen i PubMed fem 

artiklar till vår litteraturstudie. 
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Tabell 2. Sammanställning över sökförfarande i databasen PubMed 

Sökord  Sök 

nr 

(S) 

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Inkluderade 

artiklar (art) 

Depression 1 311575 0 0 0 

S 1 + major topic* 2 101742 0 0 0 

S 1 + fulltext** 3 75548 0 0 0 

S 3 + fiveyears** 4 24421 0 0 0 

S 4 + human** 5 23295 0 0 0 

S 5 + english 6 22421 0 0 0 

Exercise + advanced* + 

mesh major topic* 

7 19993 0 0 0 

S 7 + with AND + 

Depression + advanced* 

+ mesh major topic* 

8 178 178 27 5 

Art nr: 1, 2, 3, 

4, 5. 

*Sökfunktion i PubMed **Begränsningsalternativ i PubMed 

 

5.2.1.3 PsycINFO 

Databasen täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna 

områden. (Forsberg &Wengström,2013). Vi använde samma begränsningar som övriga 

databaser samt funktionen Subject Major Heading i sökning 7. Sökningarna i PsycINFO 

resulterade endast i dubbletter (tabell 3). 

 

Tabell 3. Sammanställning över sökförfarande i databasen PsycINFO 

Sökord Sökning nr 

(S) 

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Inkluderade 

artiklar (art) 

Depression 1 198753 0 0 0 

Exercise 2 54391 0 0 0 

S 1 + AND + S 

2 

3 3161 0 0 0 

S 3 + Peer 

reviewed 

4 2375 0 0 0 

+ Fulltext 5 1663 0 0 0 

+ 2009-2013 6 775 0 0 0 

*Subject Major: 

Heading 

7 245 245 0 2 Dubbletter 

*Begränsningsalternativ i PsycINFO **Sökfunktion i PsycINFO 
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5.2.1.4 OneSearch 

För att säkerställa att ingen artikel missats gjordes en kompletterande sökning i OneSearch 

20141115. OneSearch är universitetsbibliotekets söktjänst för gemensam sökning i 

fulltextdatabaser, referensdatabaser och bibliotekskatalogen (Universitetsbiblioteket 

Linnéuniversitetet, 2014). Forsberg &Wengström (2013) förslår trunkering vid sökning vilket 

innebär att olika varianter av ett begrepp täcks in. Trunkering användes för sökordet nurs*. 

Sökningen i OneSearch gav inget nytt fynd att inkludera. Däremot påträffades dubbletter på 

de artiklar som redan inkluderats från sökningarna i de övriga databaserna.  

 

Tabell 4. Sammanställning över sökförfarande i databasen OneSearch 

Sökord Sökning nr 

(S) 

Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Inkluderande 

artiklar 

(art) 

Depression   1 1579692 0 0 0 

Physical        2 9580986 0 0 0 

”Physical 

activity”  

3 

 

421099 0 0 0 

Exercise  4 1681021 0 0 0 

S1  AND S2 + 

nurse*        

5 107614 0 0 0 

S1 AND S3 + 

nurse*       

6 12504 0 0 0 

S1 AND S3 AND 

S4 + nurse*   

7 4953 0 0 0 

S1 AND S3 AND 

S4 AND nurs*    

8 535 0 0 0 

Begränsningar:      

S8 + Peer    

reviewed**         

9 464 0 0 0 

S 9 + 2009 – 

2013**              

10 340 0 0 0 

S10 + Engelska**   11 335 335 35 8 (dubbletter) 

*Sökfunktion **Begränsning 

Sökningarna i databaserna resulterade i åtta artiklar.  
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5.2.2 Manuell sökning 

Samtliga åtta funna artiklars referenslistor lästes igenom. I en referenslista fann vi en artikel 

som motsvarade vårt syfte och inklusions- och exklusionkriterier, vilket innebär att den 

manuella sökningen resulterade i ytterligare en artikel.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Sökningarna resulterade i totalt nio artiklar. Sex artiklar var randomiserade kontrollerade 

studier (RCT-studier) och tre artiklar var kvasi-experimentella studier. Artiklarna 

kvalitetsgranskades med hjälp av checklistor för respektive design (Forsberg 

&Wengström,2013). Checklistorna modifierades så att de frågor som inte kunde besvaras med 

ja eller nej omformulerades till ja och nej frågor (bilaga 1 och 2). Checklistan för RCT-studier 

kompletterades med frågorna: 1) Är titeln relevant utifrån studiens innehåll? 2) Finns etisk 

granskning beskriven? (bilaga 1). Checklistan för kvasiexperimentella studier kompletterades 

med frågorna: 1) är titeln relevant utifrån studiens innehåll? 2) Återger abstraktet studiens 

innehåll? 3) Finns etisk granskning beskriven? (bilaga 2) 

 

Artiklarna poängsattes genom att frågor som besvarades med positivt svar – ja-svar fick en 

poäng och frågor som besvarades med negativt – nej-svar gav noll poäng. Artiklar som fick 0-

9 poäng bedömdes som låg kvalitet, 10-15 poäng motsvarade medel kvalitet och 16-22 poäng 

motsvarade hög kvalitet. Samtliga nio artiklar bedömdes som hög kvalitet och inkluderades i 

studien. Artiklarna presenteras i matris i (bilaga 3). 

 

6 Analys  

Datamaterialet utgörs uteslutande av studier med kvantitativ ansats. Eftersom samtliga 

inkluderade artiklar i kvalitetsgranskningen bedömdes som hög kvalitet antas de också ha ett 

högt bevisvärde. Artiklarnas resultat har gemensamt översatts till svenska och analyserats 

gemensamt. Analysen genomfördes genom att resultaten har delats i mindre delar för att 

sedan föras samman i nya större enheter (syntes) (Forsberg &Wengström, 2013). För att 

analysera och syntetisera datamaterialet har några av de centrala begrepp som används i 

analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys använts. De begrepp som använts är 

analysenhet, kod och kategori. En analysenhet utgörs av en helhet som behöver vara 

tillräckligt stor för att kunna hanteras i analysprocessen. En kod är en etikett som beskriver 
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innehåll i text, hjälper forskaren att reflektera över datamaterialet på nytt sätt och innebär 

därmed viss grad av abstraktion. En kategori utgörs av flera koder som har liknande innehåll 

och svarar på frågan vad? (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Analysförfarandet har vi 

gjort gemensamt. I vår litteraturstudie utgörs analysenheten av samtliga artiklars resultat. 

Inledningsvis lästes analysenheten igenom i sin helhet. Därefter identifierades i 

analysenheten, textenheter och resultat som presenterades i tabellform och som på något sett 

bedömdes vara av relevans för vår studies syfte. Dessa textenheter har fått benämningen 

”resultatenheter”. Resultatenheterna kodades och därefter sorterades koderna med liknande 

innehåll in i kategorier. Resultatet presenteras i dessa kategorier. Exempel från 

analysprocessen presenteras i tabell 5. Analysen har på detta sätt gått från helhet till del och 

till en ny helhet (syntes). 

 

Tabell 5. Exempel från analysprocessen.  

Resultatenhet Kod Kategori 

Fysisk aktivitet som var mer 

frekvent och intensiv som 

exempelvis aerobics 

minskade depressiva symtom 

Omfattning och intensitet Den fysiska aktivitetens 

omfattning och intensitet 

Fysisk aktivitet på fritiden 

 

 

Eget val 

Fysisk aktivitet vald av 

patienten 

 

Fysisk aktivitet i 

kombination med 

psykoedukation eller fysisk 

aktivitet minskade symtom 

och grad av depression. 

 

Psykoedukation 

Fysisk aktivitet i 

kombination med 

psykoedukation 

Ett högt deltagande i lagsport 

mer än 21 minuter per dag 

minskar depressiva symtom 

 

Lagsport 

Fysisk aktivitet tillsammans 

med andra  

Studien pågick under sex 

månader och var kortsiktig 

och beskrev enbart mätning 

av nedstämdhet vid den 

aktuella aktiviteten 

 

Tidsperiod 

Tidsperioden mellan utförd 

fysisk aktivitet och 

skattningstillfälle. 
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6.1 Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudiens inkluderade artiklar svarade på vårt krav att de skulle vara granskade av 

etisk kommitté. Samtliga inkluderade artiklar i litteraturstudien är redovisade och arkiveras på 

säkert ställe under tio år. Inget resultat har medvetet ändrats eller uteslutits. Detta är i enlighet 

med hur Forsberg &Wengström (2013) beskriver etiska överväganden. 

 

7 Resultat 

Alla artiklar utom en visade att fysisk aktivitet rent generellt minskade depressiva symtom 

och depression (Callaghan, Khalil, Morres & Carter, 2011;Kull, Ainsaar, Kiive & Raudsepp, 

2012; Elliot, Kennedy,Morgan, Anderson & Morris, 2012;Harvey, Hotopf, Överland & 

Mykletun, 2010; Lindwall & Larsman, 2011;Sabiston, O´Loughlin, Brunet, Chaiton, Low, 

Barnett, 2013; van derWaerden, Hoefnagels, Hosman, Souren, & Jansen, 2013; Wiles, Haase, 

Lawlor, Ness & Lewis, 2012). En av artiklarna visade motsatt resultat d.v.s. ökade depressiva 

symtom vid fysisk aktivitet (Weinstein, Deuster, Francis,Beadling & Kop2010). Analysen 

resulterade i fem framträdande faktorer. Resultatet presenteras i fem kategorier; Den fysiska 

aktivitetens omfattning och intensitet; Fysisk aktivitet vald av patienten; Fysisk aktivitet i 

kombination med psykoedukation; Fysisk aktivitet tillsammans med andra samt Tidsperioden 

mellan utförd fysisk aktivitet och skattningstillfälle. 

 

7.1 Omfattning och intensitet  

Den fysiska aktivitetens omfattning och intensitet var den mest framträdande faktorn som 

påverkade effekten av fysisk aktivitet vid depressiva symtom och depression. I de studier som 

enbart fokuserat på omfattningen av fysisk aktivitet har omfattningen räknats i antal minuter 

per dag eller i antal dagar per vecka som deltagarna utövade fysisk aktivitet (Sabiston et al., 

2012; Wiles et al., 2011). Den studerade intensiteten kunde variera i form av t.ex. lättare eller 

tyngre trädgårdsarbete till träning på löpband. I ett flertal av studierna fokuserades på både 

omfattning och intensitet (Callaghan et al., 2011; Elliot et al., 2012; Harvey et al., 2012; Kull 

et al,. 2011; Lindwall & Larsman, 2011).  

 

Wiles och medarbetare (2011) gjorde en studie med tre olika grupper utifrån graden av 

depression. Det framkom att gruppen med låg grad av depression och gruppen med medelsvår 

depression utövade fler antal minuter per dag av fysisk aktivitet jämfört med gruppen som 

hade hög grad av depression. Grupperna med låg depression och medelsvår depression som 



  
 

19 

 

medverkade i fysisk aktivitet imer än 21 minuter per dag minskade graden av depression. 

Gruppen med hög depression och mindre fysisk aktivitet hade hög och tilltagande 

depressionsnivå (Wiles et al., 2011). En liknande studie av Sabiston och medarbetare (2012), 

påvisade att ett större antal minuter i fysisk aktivitet minskade depressiva symtom. Studien 

innefattade tre grupper utifrån drepressiva symtom och i vilken utsträckning de deltog i fysisk 

aktivitet. Deltagarna i grupp ett deltog i fysisk aktivitet i 150 minuter eller mer per vecka 

visade ingen skillnad i sina upplevelser av depressiva symtom utan symtomen var stabila över 

tid. Grupp två och grupp tre deltog i fysisk aktivitet i 150 minuter eller mindre. Ett lägre 

deltagande i fysisk aktivitet, dvs. mindre än 150 min/vecka påvisade däremot ökande 

depressiva symtom (Sabiston et al., 2012). Ytterligare en studie visade att mera frekvent 

fysisk aktivitet minskade depressiva symtom samt även självmordstankar. Utövande av fysisk 

aktivitet ledde till färre självmordsförsök. Fysisk aktivitet som var mer frekvent och intensiv 

som exempelvis aerobics och styrketräning visade sig minska deltagarnas depressiva symtom. 

Grupp ett utövade fysisk aktivitet på mellan tre till sju dagar per vecka som visade sig ge 

minskade depressiva symtom. Grupp två och tre utövade fysisk aktivitet mindre än tre dagar 

och hade ökande depressiva symtom. (Elliot et al., 2012). Vidare visade en studie gjord på två 

grupper att deltagare som var engagerade i lätta eller intensiva fritidsaktiviteter hade lägre 

nivåer av depression och samsjuklighet med ångest jämfört med dem som inte utförde någon 

fysisk aktivitet. Deltagare som inte utförde någon fysisk aktivitet hade en högre nivå vad 

gäller depression. De som utövade någon fysisk aktivitet, men mindre än en timme per vecka 

hade en lägre nivå av depression. De som utövade lätt fritidsaktivitet på en till tre timmar per 

vecka hade också en lägre nivå av depression. Fysisk aktivitet i mer än tre timmar per vecka 

gav samma påverkan på depression som att utöva fysisk aktivitet en till tre timmar per vecka 

(Harvey et al., 2012). En studie av Callaghan och medarbetare (2011) visade att utövande av 

fysisk aktivitet där deltagarna själva valde intensitet resulterade i en lägre depressionsnivå. En 

av de två grupperna utförde 12 träningspass på löpband, tre gånger per vecka i upp till fyra 

veckor. Denna grupp fick själva välja vilken intensitet den fysiska aktiviteten skulle utföras 

med. Den andra gruppen fick utföra samma antal träningspass och samma typ av fysisk 

aktivitet. Denna grupp fick dock inte själva välja intensitet på träningspassen utan intensiteten 

var redan bestämd (Callaghan et al., 2011).En annan studie av Lindwall och medarbetare 

(2011) påvisades att utövande av någon form av regelbunden fysisk aktivitet minskade 

depression. Då fysisk aktivitet sällan utfördes eller enbart en gång per vecka eller upp till tre 

gånger i månaden ökade de depressiva symtomen. Vid medel fysisk aktivitet mer än en gång i 

veckan; minskade de depressiva symtomen. Hög fysisk aktivitet med en omfattning på mer än 
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en gång i veckan visade sig minska depressiva symtom. När hög fysisk aktivitet utfördes 

sällan eller med en omfattning på upp till tre gånger per månad blev resultatet att de 

depressiva symtomen ökade (Lindwall & Larsman, 2011). 

 

7.2 Fysisk aktivitet vald av patienten 

Ytterligare en faktor som har visat sig ha betydelse för effekten av fysisk aktivitet är 

möjligheten för patienten att själv välja aktivitet. En patientvald och individanpassad fysisk 

aktivitet visade sig minska depression hos deprimerade deltagare i studien. Ett eget val av 

fysisk aktivitet minskar även depressiva symtom (Callaghan et al., 2011). En studie visade att 

en hög arbetsbelastning på arbetsplatsen har betydelse för lågt deltagande i fysisk aktivitet på 

fritiden. Då fysisk aktivitet inte blev av ökade depressiva symtom över tid hos deltagarna i 

studien. Däremot visade resultatet att deltagarna som hade högt deltagande i fysisk aktivitet 

på fritiden fick minskade depressiva symtom över tid (Kull et al., 2011). 

 

7.3 Fysisk aktivitet i kombination med psykoedukation 

Fysisk aktivitet i kombination med psykoedukation som faktor som har betydelse för effekten 

av fysisk aktivitet var utgångspunkten i en studie. Fysisk aktivitet i kombination med 

psykoedukation, (EP), eller enbart fysisk aktivitet, (E), påvisade minskade symtom och grad 

av depression vid uppföljning efter två månader. Kontrollgruppen påvisade ingen skillnad i 

resultatet efter två månader. Vid uppföljning eftersex och tolv månader hade deltagarna i EP 

och E grupperna fortfarande minskade depressiva symtom och depression. Kontrollgruppen 

påvisade lite färre depressiva symtom vid sista uppföljningen efter tolv månader mot 

uppföljningarna vid två och sex månader (van derWeerden, 2013). 

 

7.4 Fysisk aktivitet tillsammans med andra  

Att utöva fysisk aktivitet tillsammans med andra var en faktor som belystes i en studie av 

Sabiston och medarbetare (2012) där lagsport var den fysiska aktiviteten. Med lagsport avsågs 

inte någon speciell form utan lagsport rent generellt. Depressiva symtom mättes i sex olika 

nivåer, ju högre siffra desto fler depressiva symtom. Grupp ett deltog mer än 150 minuter per 

vecka och hade låga och avtagande depressiva symtom. Grupp två hade medelhöga och 

stabila depressiva symtom medan grupp tre hade höga och tilltagande depressiva symtom. 

Mätningarna redovisades som aktivt deltagande i antal minuter per vecka. 
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7.5 Tidsperiod mellan utförd fysisk aktivitet och skattningstillfälle 

En studie av Weinstein och medarbetare (2010) visade, till skillnad från de övriga studierna, 

att depressiva symtom ökade vid fysisk aktivitet. Deltagarna delades i två grupper, en med 

depressiva symtom och e kontrollgrupp utan depressiva symtom. Resultatet baserades sedan 

på mätning av de depressiva symtomen med hjälp av DepressedMood, som är en typ av 

skattningsskala. Skattningsskalans poäng, sträcker sig från 1 – 9 poäng, ju högre siffra desto 

fler depressiva symtom. Deltagarna besvarade skattningsskalan 30minuter före, vid direkt 

avslutad träning och 30 minuter efter avslutad träning. Deltagarna med depressiva symtom 

uppvisade 6 poäng 30 minuter före träning, 4 poäng vid direkt avslutad träning och 8 poäng 

30 minuter efter avslutad träning. Deltagarna utan depressiva symtom hade konstant 2 poäng 

vid alla mättillfällen. Studien pågick under sex månader och var kortsiktig och beskrev enbart 

mätning av nedstämdhet vid den aktuella aktiviteten (Weinstein et al., 2010). 

 

8 Metoddiskussion 
 

Under vår litteraturstudie genomfördes sökning i olika databaser och med olika sökord för att 

söka både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarnas innehåll skulle baseras utifrån 

forskning kring fysisk aktivitet och depression. Syftet med vår systematiska litteraturstudie 

var att beskriva faktorer som har betydelse för effekten av fysisk aktivitet  vid depressiva 

symtom och depression. Resultatet i artiklarna redovisade även individer utan depressiva 

symtom och depression som ingick i studierna vilket kan ha varit en brist i vår systematiska 

litteraturstudie. Valet av sökord kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. Vi valde sökorden 

”exercise” och ”depression”. Sökningarna resulterade enbart i kvantitativa artiklar. Artiklarna 

redovisade olika faktorers betydelse som påverkade effekten av fysisk aktivitet vid depressiva 

symtom och depression. Vid tiden för sökningen uppfattade vi att ordet ”exercise” täckte 

sökordet ”physical activity”. Våra sökningar genomfördes under tiden 25/2 – 2/4 2014 i 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. Enligt Forsberg &Wengström (2013) rekommenderas Cinahl 

och PubMed som databaser. I PubMed innefattas material från olika tidskriftsförlag vilket 

innebär att artiklar kan publiceras innan de är indexerade i Medline (Forsberg &Wengström, 

2013). Vår litteraturstudie drog ut på tiden och vi funderade senare på om resultatet kunde 

blivit annorlunda om vi använt ordet ”physical activity” i databassökningarna. Därför gjordes 

en kompletterande sökning i One-Search 15/11-2014 och inkluderade sökorden 

”Physicalactivity” och ”Nurs*”. Sökningen gav inga nya artiklar att tillföra litteraturstudien. 

En styrka i vår litteraturstudie är att vi har använt olika databaser. 
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Ett urvalskriterium som användes i denna uppsats var att de vetenskapliga artiklarna skulle 

vara på engelska eller svenska. Det kan ha inneburit att värdefulla artiklar publicerade på 

andra språk kan ha missats. Anledningen till att vi uteslöt artiklar från andra språk än engelska 

eller svenska var vår bristande kunskap i andra språk. Vid översättning av artiklarna från 

engelska till svenska kan eventuellt språkfelaktigheter ha skett. Innan analysprocessen 

påbörjades diskuterades otydligheter vid översättningen. Genom att diskutera ordens innebörd 

från engelska till svenska med varandra blev vi styrkta i att översättningen blev mer korrekt. 

Sökningarna i PubMed innehöll många artiklar som baserades på djurförsök och därför 

använde vi begränsningen human. Vi valde att inkludera artiklar publicerade mellan 2009-

2013 för att erhålla aktuell vetenskaplig forskning. Det valet innebar att inga artiklar från 

2014 innefattades i vår första sökning. Hade vi inte fokuserat på årtal utifrån fem år, utan 

inkluderat de första månaderna av 2014 hade vi erhållit den absolut aktuellaste forskningen. 

Efter sökningar i Cinahl och PubMed fann vi åtta artiklar att inkludera. En manuell sökning 

gjordes och vi fann ytterligare en artikel till litteraturstudien. Sökningen i One-Search och 

PsycINFO resulterade endast i dubbletter. Detta resulterade i en effektiv sökstrategi och bra 

tillförlitlighet vid sökningarna i enlighet med Forsberg &Wengström (2013). Eftersom vår 

litteraturstudie drog ut på tiden valde vi därför att göra en kompletterande sökning i november 

2014, där sökningen innefattade 2009-2014. I den kompletterande sökningen i OneSearch 

använde vi samma sökord som tidigare. Vi fann inga nya artiklar att tillföra studien. Efter 

samtliga sökningar fann vi nio kvantitativa artiklar som svarade på vårt syfte. Artiklar 

exkluderades där titlar och abstract visade på att depression var sekundärdiagnos till följd av 

somatiska sjukdomar som t.ex. stroke och hjärtinfarkt samt sekundärdiagnos till följd av andra 

psykiatriska sjukdomar som t.ex. anorexia nervosa och bipolär sjukdom. Utifrån att Nationella 

Riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (2010) inte rekomenderar fysisk 

aktivitet vid bipolär sjukdom eller redovisar behandling av andra psykiska sjukdomar som t.ex 

anorexia nervosa valde vi att exkludera de artiklarna ( Socialstyrelsen, 2010). 

 

För att bedöma kvalitet på de vetenskapliga artiklarna granskade vi dem gemensamt med en 

modifierad kvantitativ granskningsmall från (Forsberg &Wengström, 2013). Trovärdigheten 

av vår studie ökade genom att vi tillsammans kvalitetsgranskat samtliga utvalda artiklar. Med 

utgångspunkt från denna granskning delades artiklarna in olika kvalitetsnivåer. Av de totalt 

nio artiklarna erhöll alla nio hög kvalitet och svarade på vårt syfte.  
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De studier som ligger till grund för resultatet skiljer sig åt i flera avseenden, vilket gör det 

svårt att jämföra och att dra generella slutsatser. Studierna har olika design, använder olika 

skalor för att mäta depressiva symtom och grad av depression och interventioner med olika 

omfattning och intensitet och med olika former av fysisk aktivitet. Vidare ingår i studierna 

undersökningsgrupper med deltagare i olika åldrar från barn och ungdomar till äldre, män och 

kvinnor. Även tidsperioderna för genomförande skiljer sig åt med någon studie med mycket 

kort mätintervall och andra studier med mätningar över lång tid (bilaga 3). Denna process har 

inneburit en viss grad av tolkning och genomgående har alternativa tolkningar av kategorier 

och koder diskuterats vilket stärker studiens trovärdighet. Analysen har vi genomfört 

tillsammans och det har inneburit att den har gjorts om flera gånger. Under analysprocessen 

har vi diskuterat inbördes hur vi skulle kunna koda och kategorisera materialet. Då vi 

redovisar analysprocessen stärker det trovärdigheten av litteraturstudien samt att även 

metoden beskrivs vad gäller val av databaser för insamling, sökord och urval. Under 

analysens genomförande har vi till stor del utgått från resultatet i tabeller och diagram och 

överfört till resultattext vilka kom resultera i resultatenheter.  

Vi har inte tillräckliga kunskaper för att göra en metaanalys och vi har därför fått göra en 

sammanställning av resultat som en form av staplade resultat. Analysen har inte resulterat till 

en kvantitativ syntes beroende på att artiklarna haft olika design, gruppsammansättning och 

tider för genomförandet av studierna. Detta har motiverat till att vi gjort en modifierad analys 

(Friberg, 2012). 

I resultatet beskrivs faktorer som har betydelse för effekten av fysisk aktivitet vid depressiva 

symtom och depression. De inkluderade artiklarnas resultat är genomförda i England, Estland, 

Holland, Kanada, Sverige och USA. Enligt Ekblad & Roth (2010) kan ett transkulturellt 

synsätt (jämförande perspektiv) innebära olika diagnoser som t.ex. upplevelsen av psykisk 

ohälsa som depression, uttryckas, tolkas och förstås på olika sätt beroende på vilken kultur 

patienten tillhör. Både symtom och uttryckssätt kan vara bundna till kulturella och medicinska 

traditioner och som kan ha olika social acceptans. I vår kultur använder vi oss oftast av verbalt 

språk för att delge våra upplevelser medan andra kulturer använder mer kroppsligt språk för 

att kommunicera psykiskt lidande. Depression är en psykisk ohälsa som kan uttryckas på 

olika sätt inom olika kulturer vilket också kan försvåra användandet av t.ex. skattningsskalor 

för att sätta diagnos (Ekblad & Roth, 2010). Att våra artiklar kom från ovan nämnda länder 

kan påvisa att överförbarheten av resultatet inte är fullt möjligt att göra. Det kan innebära att 
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denna litteraturstudies resultat inte kan överföras till andra länder och kulturer utanför den 

västerländska kontexten t.ex. Afrika.  

 
9 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som har betydelse för effekten av fysisk aktivitet 

vid depressiva symtom och depression. Vårdvetenskap utgör grunden till att den enskilda 

patientens hälsa gynnas på bästa sätt. Genom att stödja och stärka patienters hälsoprocesser 

kan de uppleva välbefinnande, mening och sammanhang (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Enligt Forsberg &Wengström (2013) är systematiska litteraturstudier med metaanalyser och 

randomiserade kontrollerade studier (RCT studier) det som ger högst bevisvärde när det gäller 

att utvärdera effekter av vård och behandling. Resultatet bygger på sex RCT studier och tre 

kvasi-experimentella studier. Resultatet i denna litteraturstudie visar sex faktorer som har 

betydelse för effekten av fysisk aktivitet 

De faktorer som var mest framträdande var den fysiska aktivitetens omfattning och intensitet. 

Det framkom att högre frekvens och intensitet med fysisk aktivitet minskar depressiva 

symtom och depression (Callaghan et al., 2011; Elliot et al., 2012; Harvey et al., 2012; Kull et 

al,. 2011; Lindwall & Larsman, 2011). Orem (2001) beskriver egenvårdsbehov relaterade till 

hälsoproblem vid sjukdom exempelvis depression. Då patienter med depression kan ha 

svårigheter med motivation kan egenvårdskraven vara svåra att uppfylla. Bland annat ska 

patienten kunna förstå att nedstämdheten övergått till en depression och är i behov att uppsöka 

vård. Väl där behövs tillräckliga kunskaper om medicinering och följsamhet till ordinationen. 

Patienten behöver också se sambandet mellan sömn, mat och fysisk aktivitet för att främja 

hälsan och minska sin depression. Resultatet i vår litteraturstudie visade att allt ifrån lätt 

fritidsaktivitet någon timme per vecka till exempelvis intensiva löpbandsträningar minskade 

depressiva symtom och depression hos deprimerade deltagare i studien. Att den fysiska 

aktivitetens omfattning och intensitet kan vara så olika för att ändå ha samma effekt kan 

motivera till egenvård i enlighet med Orem. Utöver detta behöver patienten vara medveten 

om eventuella biverkningar av medicinen och åtgärda genom att kontakta vården. 

Egenvårdsbehoven innebär också att kunna acceptera sitt hälsotillstånd och trots sjukdomen få 

en personlig utveckling. Patienter som inte klarar egenvården kan sägas ha egenvårdsbrist. Ur 

ett egenvårdsperspektiv kan det innebära att någon annan människa får ta över ansvaret för 

patientens egenvård. 
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För att hjälpa patienter med depressiva symtom och depression att se värdet av fysisk aktivitet 

och dess effekt skulle de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

KASAM kunna användas. Resultatet visar att både omfattning och intensitet av fysisk 

aktivitet minskar depressiva symtom och depression hos de allra flesta patienterna. Genom att 

patienten får kunskap om sin sjukdom och om betydelsen av hur ofta och intensivt fysisk 

aktivitet som utförs av patienten minskar depressiva symtom och depression, kan patienten nå 

begriplighet om hur de kan må bättre. Patienten kan med hjälp av sjuksköterskan utforma 

olika strategier för att lära sig att hantera situationen och att planeraför fysisk aktivitet och på 

så sätt nå hanterbarhet. När patienten genomför fysisk aktivitet och upplever sig må bättre och 

de depressiva symtomen minskar kan patienten också uppleva meningsfullhet (Antonovsky 

2001).  

Att själv få välja intensiteten på fysisk aktivitet visade sig i resultatet vara en betydelsefull 

faktor som minskade depressiva symtom (Callaghan et al., 2011). Genom att erbjuda den 

enskilda patienten hälsostödjande samtal och/eller familjesamtal kan nya strategier att hantera 

situationen framkomma (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Under samtalet kan 

sjuksköterskor hjälpa till att lyfta de olika upplevelserna patienten och/eller 

familjemedlemmarna har kring depressiva symtom, depression och fysisk aktivitet. 

Deltagarna kan tillsammans göra en strukturerad plan för hur det egna valet av fysisk aktivitet 

kan utföras för patientens bästa.  

En annan betydelsefull faktor var psykoedukation där t.ex. sjukdomen, strategier m.m. delges 

individen samtidigt som skattningsskala används för att mäta depression och dess eventuella 

förbättring. Vidare beskriver Orem (2001) egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem vid 

sjukdom exempelvis depression. Egenvårdsbristen kan ha uppstått då patientens 

egenvårdskapacitet är mindre än deras egenvårdskrav p.g.a. begränsningar. Begränsningarna 

kan både bero på begränsade kunskaper eller förmåga att kunna fatta beslut p.g.a. sin 

depression. Fysisk aktivitet kan ses som sysselsättningar som personen själv tar ansats till och 

gör för sitt eget bästa för att bevara liv, hälsa och välbefinnande. Sysselsättningarna har målet 

att möta personens egenvårdskrav. Både patienter och närstående kan på detta sätt ges 

möjligheter att skapa motivation för fysisk aktivitet och därigenom förebygga sjukdom och 

uppnå egenvård. 

Betydelsen av att utöva fysisk aktivitet med andra lyfts som ett resultat i en studie. Ett högt 

deltagande i lagsport har visat sig minska depressiva symtom över tid (Sabiston et al., (2012). 

Att vara i en gemenskap med andra personer, som är viktiga för individen, påverkar identitet 
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och självkänsla. För att kunna uppleva identitet och självkänsla behöver individen känna 

samhörighet tillsammans med andra som stärker upplevelsen av välbefinnande (Dahlberg & 

Segersten, 2013). Den positiva effekten av fysisk aktivitet styrks även inom det somatiska 

forskningsfältet. Fysisk aktivitet i form av traditionella grekiska danser har visat sig ha positiv 

effekt hos patienter med kronisk hjärtsjukdom (Kaltsatou, Kouidi, Anifanti, Douka & 

Deligiannis, 2014). 

En studie i resultatet visade på ökade depressiva symtom vid fysisk aktivitet. Mätningarna 

gjordes 30 minuter före, vid direkt avslutad träning och 30 minuter efter avslutad träning 

(Weinstein et al., 2010). Ur ett livsvärldsperspektiv där patienters upplevelser 

uppmärksammas kan val av fysisk aktivitet, omfattning och intensitet eventuellt påverka 

resultatet vid mätning av effekten av fysisk aktivitet vid depressiva symtom och depression. 

Egenvården baseras på att patienten har kunskap om sin kropp och kan göra de åtgärder som 

behövs för att säkerställa hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbehoven innebär också att kunna 

acceptera sitt hälsotillstånd och trots sjukdomen få en personlig utveckling. Patienternas 

upplevelser av den fysiska aktiviteten hade kanske blivit annorlunda om patienternas livsvärld 

och upplevelser hade kartlagts innan studien påbörjades. Förslag till utveckling och vidare 

forskning inom området fysisk aktivitets inverkan på depressiva symtom och depression kan 

vara en studie gjord med kvalitativ ansats. Genom en kvalitativ ansats med intervjuer skulle 

patienternas upplevelse av fysisk aktivitet kunna tas tillvara och leda till bättre omvårdnad. 

10 Slutsats 

Det har visat sig att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på depressiva symtom och 

depression. Vi har funnit fem olika faktorer som har betydelse för effekten av fysisk aktivitet 

vid depressiva symtom och depression. Denna kunskap är viktig för sjuksköterskan att 

använda i vården av individer med denna sjukdom. Studiernas resultat har bl.a. visat att 

omfattning och intensitet har betydelse. Även lätt fritidsaktivitet har en positiv inverkan på 

depression och depressiva symtom. Deltagare som inte utförde någon fysisk aktivitet hade en 

högre nivå vad gäller depression. Detta kan vara en viktig förståelse för sjuksköterskan att 

kunna motivera individer till fysisk aktivitet. Genom att tillvarata individers upplevelser av 

fysisk aktivitet kan den bli individuellt anpassad. Det visade sig även att när individen själv 

får möjlighet att välja intensitet på den fysiska aktiviteten minskar depressiva symtom och 

depression. En aktivitet vald av individen och gärna i en gemenskap med andra t.ex. lagsport 

kan påverka motivationen positivt att fortsätta med fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten 
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kan ses positivt för individens egenvård och kan öka välmåendet genom känsla av 

sammanhang. 
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BILAGA 1 

Modifierad checklistaför kvantitativa artiklar – RCT 

Fråga nummer: Fråga Ja Nej 

1 Är syftet välbeskrivet?   

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   

3 Är designen lämplig utifrån syftet?   

4 Är inklusionskriterierna tydligt beskrivna?   

5 Är exklusionskriterierierna väl beskrivna?   

6 Är undersökningsgruppen representativ?   

7 Anges var studien är genomförd?   

8 Anges när studien är genomförd?   

9 Var gruppstorleken adekvat?   

10 Finns det beskrivet vilka mätmetoder som användes?   

11 Beskrivs reliabiliteten?   

12 Beskrivs validiteten?   

13 Beskrivs hur data analyserats?   

14 Anges hur stort bortfallet var?   

15 Kan bortfallet accepteras?   

16 Var huvudresultatet tydligt beskrivna?   

17 Drar författarna slutsatser?   

18 Kan resultaten generaliseras till annan population?   

19 Kan resultaten ha klinisk betydelse?   

20 Är titeln relevant utifrån studiens innehåll?   

21 Finns etisk granskning beskriven?   

22 Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?   

 

Låg:           0-8 poäng 

Medel:       9-15 poäng 

Hög:          16-22 poäng 
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BILAGA 2 

Modifierad checklista för kvantitativa artiklar kvasi-experimentella studier 

Nummer Fråga Ja Nej 

1 Är syftet väl beskrivet?   

2 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   

3 Är designen lämplig utifrån syftet?   

4 Är inklusionskriterierna beskrivna?   

5 Är exklusionskriterierna beskrivna?   

6 Är urvalsmetoden beskriven?   

7 Är undersökningsgruppen representativ?   

8 Anges var undersökningen genomfördes?   

9 Anges antal deltagare som inkluderades i studien?   

10 Anges vilka mätmetoder som användes?   

11 Beskrivs reliabiliteten?   

12 Beskrivs validiteten?   

13 Beskrivs bortfallet?   

14 Finns en bortfallsanalys?   

15 Framgår huvudresultatet?   

16 Drar författarna slutsatser?   

17 Kan resultatet generaliseras till annan population?   

18 Kan resultaten ha klinisk betydelse?   

19 Är titeln relevant utifrån studiens innehåll?   

20 Återger abstractet studiens innehåll?   

21 Finns etisk granskning beskriven?   

22 Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?   

 

Låg:       0-8 poäng 

Medel:   9-15 poäng 

Hög:      16-22 poäng 
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BILAGA 3 
 

Artikelmatris över artiklar som inkluderats i litteraturstudien: 
 

Författare Nr: 1  

Callaghan, P., et al.(2011). England. 

Tidskrift, 

titel 

Bio Med Central Public Health 

“Pragmatic randomised controlled trial of preferred intensity exercise in 

women living with depression” 

Syfte Att jämföra effekten av motion baserat på olika ordinerad intensitet för 

kvinnor som lever med depression 

Metod Kvantitativ, Randomiserad kontrollerad studie. 

N=38. Urvalet till studien gjordes genom att forskarteamet gjorde en 

projekthemsida där de sökte deltagare till studien. Därefter valde datorn 

slumpmässigt ut 38 kvinnor. Deltagarna delades in i två grupper med 19 

kvinnor i varje. Data analyserades genom att använda olika 

skattningsskalor t.ex. BDI-II som beskrev. Dessa skalor jämfördes 

mellan de olika grupperna. 

Resultat Utövande av fysisk aktivitet där deltagarna själva valde intensitet 

resulterade i en lägre depressionsnivå. 

Kvalitet Hög  

17 poäng 

 

Författare Nr: 2  

Elliot, C.A., et al.(2012). USA. 

Tidskrift, 

titel 

Am J Health Behav 2012:36 (2): 230-241 

“Undergraduate Physical Activity and Depressive Symptoms: A 

National Study” 

Syfte Att studera effekterna av studenters fysiska aktivitet avseende 

depressiva symtom och självmords symtom 

Metod Kvantitativ studie, 

Stickprovsundersökning, 

Pilotstudie 

N=61011collegestudenter som slumpmässigt valdes ut från 107 college i 

USA. Ungdomarna svarade på sju frågor som handlade om deras fysiska 

aktivitet och om depression och självmord. Studenterna delades in i två 

grupper, pojkar respektive flickor. Ungdomarna tillfrågades om hur 

många gånger per vecka som de utfört fysisk aktivitet Data analyserades 

med 4x2 Anova och Games-Howell post hoc tests. 

Resultat Mera frekvent fysisk aktivitet minskade depressiva symtom samt även 

självmordstankar. Utövande av fysisk aktivitet ledde till färre 

självmordsförsök. 

Kvalitet Hög 

17 poäng 
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Författare Nr: 3 

Harvey, S. B., et al. (2010). England. 

Tidskrift, 

titel 

The British Journal of Psychiatry BjPsych “Physical activity and 

common mental disorders” 

Syfte Att undersöka det dubbelriktade förhållandet mellan fysisk aktivitet och 

depression. 

Metod Kvantitativ studie 

N=40401, boende i Nordnorge män och kvinnor, ålder på 20-89 år 

engagerade i lätta eller intensiva fritidsaktiviteter. Deltagarna blev 

tillfrågade att delta i studien i samband med att de var på 

hälsokontroller. De fick fyra svarsalternativ om hur ofta de utövade lätta 

och intensiva fysiska fritidsaktiviteter. Avseende utvärdering av 

deltagarnas depression användes ”Hospital Anxienty and Depression 

Scale (HADS)”. Skalan består av 14 frågor med fyra poängsatta 

svarsalternativ på varje fråga. Svaren på frågorna analyserades med 

statistisk analys såsom multivariabel logistisk regression. Resultatet från 

undersökningarna presenterades genom att visa ”Prevalence, %” i 

förhållande till mängden aktivitet i tid. Depressionsnivåerjämfördes för 

individer som utförde lätta fritidsaktiviteter, intensiva fritidsaktiviteter 

samt arbetsplatsrelaterade fysiska aktiviteter. 

Resultat Deltagare boende i Nordnorge med en ålder på 20-89 år som var 

engagerade i lätta eller intensiva fritidsaktiviteter hade lägre nivåer av 

depression och samsjuklighet med ångest. 

Kvalitet Hög 

21 poäng 

 

Författare Nr: 4 

Kull, M., et al. (2011). Estland. 

Tidskrift, 

titel 

Health Care for Women International, 33:457-472, (2012). 

Relationship between Low Depressiveness and Domain Specific 

Activity in women 

Syfte Att undersöka hur olika områden av fysisk aktivitet är förknippade med 

minskad depressivitet bland kvinnor. 

Metod Kvantitativ, slumpmässigt stratifierat urval. 

N=965 deltagare i kvinnor i åldrarna 18 – 50 år. Ett slumpmässigt 

stratifierat urval gjordes ur det nationella befolkningsregistrets databas. 

Två grupper. Bägge grupperna angav sina depressiva symtom genom att 

besvara skattningsskalan BDI-II. 

Resultat Slutsatsen i studien visar att sambandet mellan fysisk aktivitet och 

depression beroende på inom vilket område fysisk aktivitet genomförs 

d.v.s. fysisk aktivitet på fritiden eller fysisk aktivitet genom tyngre 

arbetsbelastning på arbetet och mindre fritidsaktivitet i form av fysisk 

aktivitet. 

Kvalitet Hög 

17 poäng 
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Författare Nr:5 

Lindwall, M. &Larsman, P.(2011). Sverige. 

Tidskrift, 

titel 

Health Psychology 2011 

”The reciprocal Relationship Between Physical Activity an Depression 

in Older European Adults” 

Syfte Att undersöka ömsesidigt samband mellan fysisk aktivitet och 

depressiva symtom för äldre Europeiska vuxna 

Metod Kvantitativ studie. n=17593 äldre vuxna från elva Europeiska länder. 

Mellan 2004 och 2007 användes Survey of Health Aging and 

Retirement in Europé Study (SHARE). Data samlades in vid två 

tidpunkter, 2004 och 2006-2007. För att mäta depression användes 

”Euro-D” skala som består av 12 frågor som besvarades med ja eller nej. 

Fysisk aktivitet mättes som medel och hög. Medelaktivitet var 

exempelvis trädgårdarbete, tvätta bilen, gå en promenad etc. Hög 

aktivitet var till exempel sport, tungt hushållsarbete etc. 

Svarsalternativen för både medel och hög fysisk aktivitet var följande; 

mer än en gång i veckan, upp till tre gånger i månaden samt sällan För 

att analysera data användes strukturell ekvationsmodulering. 

Resultat Utövande av någon form av regelbunden fysisk aktivitet minskade 

depression. 

Kvalitet Hög 

18 poäng 

 

Författare Nr: 6 

Sabiston, C. M., et al. (2012). Kanada. 

Tidskrift, 

titel 

Preventive Medicine 56 (2013) 95-98 

“Linking depression symtom trajectories in adolescence to physical 

activity and team sports participation in young adults” 

Syfte Målet med denna studie är att undersöka hur depressiva symtom under 

tonåren påverkar inställningen till fysisk aktivitet i ung vuxen ålder. 

Metod Kvantitativ, 

n = 860 deltagare. gjord på skolelever från tio olika skolor i Montreal i 

Canada, Studien pågick mellan 1999 och 2008. Alla elever, totalt 1293, i 

årskurs sju ombads besvara en skattningsskala som definierade deras 

grad av depressiva symtom och/eller depression. Ungdomarna delades in 

i tre olika grupper utifrån depressiva symtom och därefter fick de svara 

på i vilken utsträckning de deltog i fysisk aktivitet. Aktiviteten mättes i 

antal minuter per vecka. Studien pågick under tio år. Mätningarna 

gjordes var tredje månad och innefattade tjugo datainsamlingar. 

Deltagarna i de tre grupperna redovisade sina depressiva symtom 20 

gånger under åren 1999 – 2008, genom att de fyllde i skattningsskalor. 

Resultat Ett högre deltagande i fysisk aktivitet minskar depressiva symtom. 

Kvalitet Hög 

20 poäng 
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Författare Nr: 7 

van derWaerden, J. EB., et al. (2013). Holland. 

Tidskrift, 

titel 

Social Science & Medicine 91 (2013) 84 – 93 

“A randomized controlled trial of combined exercise and psycho-

education for low-SES women: Short- and long-term outcomes in the 

reduction of stress and depressive symptoms” 

Syfte Syftet med den aktuella studien var att utvärdera effekterna av 

tvärvetenskapliga förebyggande insatser med fysisk aktivitet i 

kombination med psykoedukation för att minska stress och depressiva 

symtom bland  kvinnor med låg-SES (socioekonomisk status). 

Metod Kvantitativ, Randomiserad kontrollerad studie.  

n = 149 som slumpmässigt delades in i tre grupper. För att bestämma 

graden av depression hos deltagarna användes skattningsskalan Center 

for Epidemiological Studies Depression (CES-D). Skattningsskalan 

kunde ge 0-60 poäng, 0-15 poäng indikerade ingen depression, 16-26 

poäng indikerade en mild depression och 27 poäng eller mer indikerade 

en egentlig depression. En av grupperna erhöll en kombination av fysisk 

aktivitet och psykoedukation (EP). En annan grupp erhöll endast fysisk 

aktivitet (E). En tredje grupp erbjöds ingen intervention alls 

(kontrollgrupp). Den fysiska aktiviteten utgjordes av låg till medelhög 

intensitet under 60 minuter. Aktiviteten bestod av stretching, 

styrketräning och avslappning och pågick under åtta veckor. 

Uppföljning av de tre gruppernas depressiva symtom mättes vid två, sex 

och tolv månader. 

Resultat Grupperna med E eller EP samt kontrollgruppen visade på minskade 

depressiva symtom. 

Kvalitet Hög 

20 poäng 

 

Författare Nr:8 Weinstein, A. A., et al. (2009). USA. 

Tidskrift, 

titel 

Int. J. Behav. Med. 

“The Role of Depression in Short-Term Mood andFatigue Responses to 

Acute Exercise” 

Syfte Att undersöka effekterna av intensiv motion på depressionskänsla och 

trötthet hos individer med depression och jämföra med icke deprimerade 

deltagare. 

Metod Kvantitativ studie. 

n = 30. rekryterades via annonsering i lokala tidningar och annonser och 

genomfördes i USA. Två grupper. Den ena gruppen bestod av 14 

deltagare som hade mätbara depressiva symtom enligt BDI-II – skalan 

och en kontrollgrupp med 16 deltagare utan depressiva symtom. Den 

fysiska aktiviteten utfördes individuellt. 

Resultat Träning med hög intensitet ökar negativ stämning hos individer med 

depression efter träningspasset och kan vara förklaring på lägre 

deltagande i fysisk aktivitet. 

Kvalitet Hög. 

17 poäng 
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Författare Nr: 9  

Wiles, N. J, et al. (2011). UK. 

Tidskrift, 

titel 

”Physical activity and depression in adolescents: cross-sectional findings 

from the ALSPAC cohort” 

Syfte Att undersöka om det fanns något samband mellan mätbara resultat av 

fysisk aktivitet och tiden som spenderades i högintensiv fysisk aktivitet 

och ungdomars depression 

Metod Kvantitativ studie.  

n = 2951. Tre grupper valdes ut via en befolkningsstudie, ALSPAC, 

utifrån graden av depression. För att mäta graden av depression 

användes ett självskattningsformulär; Mood and Feelings Questionnaire 

(QMF). QMF sträcker sig från 0 – 26 poäng. Låg depression motsvarade 

0 -2 poäng, medelsvår depression motsvarade 3 – 5 poäng och svår 

depression mer än 6 poäng. Därefter mättes ungdomarnas deltagande i 

fysisk aktivitet med hjälp av ett mätinstrument de hade på sig under tio 

timmar per dag under tre dagar. 

Resultat Ungdomar som deltog i mer intensiva och med mer tid i fysisk aktivitet 

minskade depression 

Kvalitet Hög 

16 poäng 

 


