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Sammanfattning 

Bakgrund Depression är ett av de vanligast förekommande tillstånden inom 

psykisk ohälsa. Prevalensen för depression i världen är över 350 miljoner 

människor av båda könen och i alla åldrar. Livsstilen idag med för lite fysisk 

aktivitet är den fjärde största orsaken till förtidig död. Det är därför mycket 

viktigt att förstå den stora samhällsbördan med stillasittande livsstil och vikten 

av att främja fysisk aktivitet. 

Syfte Att beskriva hur fysisk aktivitet kan användas som hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärd vid depression. 

Metod Litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes för att svara på 

litteraturstudiens syfte. Tre databaser 

användes, CINAHL, Medline och PsycINFO.  

Tio artiklar valdes ut för värdering och bearbetning. 

Resultat Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskan kan arbeta med fysisk 

aktivitet som en hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd i både förebyggande och 

behandlande syfte mot depression. Fysisk aktivitet kan även med gott resultat 

användas som ett komplement till konventionell medicinsk behandling.  

Slutsats Fysisk aktivitet har en positiv påverkan på depression. Studien visar att 

fysisk aktivitet minskar och förbättrar och förebygger depressionssymtom. 

Mängden och regelbundenhet är av vikt för att få en god effekt. Det är viktigt 

att sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och förebygger depression hos 

människor i alla åldrar och hos båda könen. 

Nyckelord Exercise, Physical activity och Depression 
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Bakgrund 
Inledning 
Depression är ett av de vanligast förekommande tillstånden inom psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2015). Enligt World Health Organization (WHO) (2012) är 

prevalensen för depression i världen över 350 miljoner människor av båda könen 

och i alla åldrar. 

År 2013 hämtade 836 480 personer i Sverige ut receptbelagda antidepressiva 

läkemedel (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Enligt Faskunger (2013) är livsstilen idag med för lite fysisk aktivitet den fjärde 

största orsaken till förtidig död och genererar 70 % av de totala kostnaderna för 

hälso- och sjukvården varje år. Det är därför mycket viktigt att förstå den stora 

samhällsbördan med stillasittande livsstil och vikten av att främja fysik aktivitet 
(ibid).  

Sjuksköterskans roll är att främja hälsa och motverka sjukdom genom att utbilda 

och informera patienter samt att påverka den enskildes livsstil och beteende. 

Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat, se hela människan och ta hänsyn till 

varje patients behov och resurser (Skärsäter, 2014). Omvårdnadsteoretiker Martha 

Rogers menar att sjuksköterskans uppgift är att med hjälp av omvårdnadens konst 

och vetenskap främja hälsa och välbefinnande för alla individer och grupper. Hon 

framhåller hälsorelaterade tjänster och att de bör vara samhällsbaserade. Martha 

Rogers betonar vikten av att sjuksköterskan förstår och lär känna hela människan 

för att få patienten delaktig i omvårdnaden (Johnson-Lutjens, 1995).  

Depression  

 

Historiken om depression går långt tillbaka i tiden. Under medeltiden fanns 

kunskap om att den biologiska funktionen förbättrades genom diet, sömn och 

motion. Det är inte förrän de senaste hundra åren som depression betraktats som 

en fysisk sjukdom (Rowe, 1993). Enligt WHO (2012) är depression en vanlig 

psykisk störning som kännetecknas av sorg, förlust av intresse eller glädje, 

känslor av skuld eller låg självkänsla, störd sömn eller aptit, känslor av trötthet 

och dålig koncentration. WHO (2012) beskriver vidare att depression väsentligt 

försämrar en persons förmåga att fungera på arbetet, i skolan, eller att klara 

vardagen.  

En depression kan vara långvarig eller kortvarig. När depressionen är som 

allvarligast kan det leda till att patienten begår självmord.  Sjukdomen debuterar 

ofta i unga år och kvinnor drabbas oftare än män. En stor riskfaktor är att vara 

arbetslös. Depression är den vanligaste orsaken till handikapp i världen (ibid). 

En depression är en sjukdom där symtomen varierar från person till person. För att 

diagnostisera en person med depression måste minst fem symtom uppfyllas under 
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en tvåveckorsperiod. Av de första två symtomen på kriterielistan måste minst ett 

förekomma.  

 Känna sig nedstämd större delen av dagen så gott som dagligen. 

 Ha ett minskat intresse eller minskad glädje för nästan alla aktiviteter under större delen 

av dagen så gott som dagligen. 

 Ha en betydande viktnedgång, viktökning eller förändrad aptit. 

 Ha en sömnstörning med för lite eller för mycket sömn nästan varje natt. 

 Ha en så kallad psykomotorisk agitation eller hämning, vilket betyder att personen är 

dämpad och trög. 

 Ha en överdriven trötthet eller brist på energi så gott som dagligen. 

 Ha känslor av värdelöshet eller ha överdrivna och obefogade skuldkänslor. 

 Ha minskad tanke och koncentrationsförmåga och lida av obeslutsamhet. 

 Ha återkommande tankar på döden, självmordstankar, självmordsplaner och 

självmordsförsök. 

Diagnosen ställs och anges om den är lindrig, måttlig eller svår. Vilket det blir 

beror på hur intensiva symtomen är samt i vilken utsträckning patienten har 

symtomen (American Psychiatric Association, 2013). 

 

Orsaker till depression 

Mindre solljus och depressioner har kopplingar till varandra, ärftlighet har också 

en viss betydelse (Kubicek, 2008). Depressioner är vanligare hos kvinnor än hos 

män, en orsak till detta är att det finns biologiska olikheter mellan kvinnor och 

män (Skärsäter, 2009).  

Samhället vi lever i behandlar kvinnor och män olika, yngre drabbas oftare av 

svåra men kortvariga depressioner och äldre drabbas av mildare men långvarigare 

depressioner (Kubicek, 2008).  

Människor har olika förutsättningar för att klara av fysisk och psykisk stress som 

är avgörande för huruvida ohälsa utvecklas. Både ärftliga och psykosociala 

orsaker kan ses som sårbarheter och vid mycket stress kan sårbarheter bryta fram. 

Utlösande faktorer för sårbarheter kan vara krävande familjeförhållanden, 

missbruk eller en krävande arbetssituation. Andra faktorer kan vara ett trauma 

eller en svår livshändelse såsom en förlust av närstående, skilsmässa, ett uppbrott 

eller förändringar i boendemiljön. Enligt stress och sårbarhetsmodellen kan fysisk 

och psykisk stress i kombination med en persons sårbarheter leda till att en 

depression utvecklas (Skärsäter, 2009).  

 

Behandling 

En lindrig depression kan självläka. Somliga kräver dock behandling såsom 

läkemedel, elektrokonvulsiv behandling (ECT), samtalsterapier och kognitiv 

beteendeterapi (Wasserman, 2003). Primärvården kan behandla lindrigare 

depressioner medan svårare depressioner och de som inte blir bättre på första 

behandlingen behöver vård av specialister på psykiatriska kliniker (WHO, 2012). 
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I det terapeutiska arbetet ligger fokus på hur människan mår här och nu, tankar 

om sig själv, om andra och familjen, hur människan beter sig i sitt vardagliga liv 

och vilka konsekvenser beteendet får. Många deprimerade har dåliga kost, sömn 

och motionsvanor, drar sig undan och har inte orken eller viljan att aktivera sig 

samt känner en kontrollförlust och meningslöshet (Skärsäter, 2009).  

I sjuksköterskans roll ingår att utföra strukturstödjande insatser för att upprätthålla 

en normal livsföring hos patienten (Skärsäter, 2009). Patienten behöver uppleva 

en känsla av sammanhang (KASAM) för att gå från ohälsa till hälsa. 

Sjuksköterskan bör arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande så att 

patienten kan känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att nå målet 

om en bättre hälsa (Willman, 2009). 

Fysisk aktivitet 

 

Definition på fysisk aktivitet enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

(2007): 

”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning. Begreppet fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse 

under såväl arbetstid som fritid och alla olika former av kroppsövningar, 

gymnastik, motion och friluftsliv.”  

Enligt Faskunger (2013) främjas hälsan av fysisk aktivitet genom att 

välbefinnande och livskvalitet ökar, sömnvanor förbättras och den negativa 

stressen minskas. Hormonbalansen upprätthålls i kroppen, höjer självkänsla, 

humör och andra mentala effekter (ibid). 

Att främja fysisk aktivitet ingår sedan 2008 i folkhälsopolitiken där regeringen har 

fastslagit fysik aktivitet som ett hälsofrämjande inslag i det hälsoförbyggande 

arbetet (SOU2007/08:11, 2008). Genom att skapa bra förutsättningar för fysisk 

aktivitet i samhället ökar produktiviteten och sjukfrånvaron minskar. Det är 

viktigt att förbättra de vardagliga förutsättningarna för fysisk aktivitet för att 

uppmuntra en hållbar ekonomisk och social utveckling (Faskunger, 2013). 

Personcentrerad vård och delaktighet 

 
Sjuksköterskan bör sträva efter att synliggöra hela människan och tillgodose 

andliga, existentiella, sociala och psykiska behov såväl som patientens fysiska 

behov.  

Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan ska respektera och bekräfta 

patientens upplevelse och tolkning av ohälsa samt att främja hälsa med vad hälsa 

betyder för den unika personen. Sjuksköterskan ska lägga lika stor vikt vid 

patientens perspektiv som det professionella perspektivet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Omvårdnadsteoretiker Martha Rogers betonar 

vikten av att se helheten hos människan samt dess miljö (Johnsson-Lutjens, 1995). 

I arbetet med personcentrerad vård bör sjuksköterskan ta hänsyn till att patienten 

ska vara delaktig och ta egna beslut angående hälsa och välbefinnande. Det är 

viktigt att patienten är delaktig i planering och genomförande av 

omvårdnadsåtgärder (Fors, 2014).  
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Problematisering 

 
Psykisk ohälsa ökar i samhället och receptbelagda läkemedel för depression skrivs 

ut i stora mängder. Livsstilen med ökat stillasittande och mindre fysisk aktivitet är 

ett växande folkhälsoproblem i hela världen. Sjuksköterskor möter deprimerade 

patienter överallt inom hälso-och sjukvården. Ökad kunskap om den fysiska 

aktivitetens påverkan på depression kan hjälpa sjuksköterskan att veta hur 

patienterna på bästa sätt kan bli hjälpta i både preventivt arbete såväl som med 

omvårdnadsåtgärder vid diagnostiserad depression samt vid depressionssymtom.  

Syfte 
Syftet var att beskriva hur fysisk aktivitet kan användas som hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärd vid depression. 

 

Frågeställningar 

 
Påverkar fysisk aktivitet depressionssymtom? 

Kan hälsofrämjande arbete med fysisk aktivitet förebygga och förbättra 

depression? 

 

Metod 
En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design genomfördes. 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att en systematisk litteraturstudie utgår 

från att besvara en tydligt formulerad fråga genom att systematiskt identifiera, 

kritiskt värdera och analysera resultaten av relevant forskning inom ett område. 

Sökstrategi 

En systematisk litteratursökning genomfördes för att svara på litteraturstudiens 

syfte. Tre databaser användes, CINAHL, Medline och PsycINFO. CINAHL 

och Medline omfattar omvårdnadsforskning, PsycINFO omfattar även 

psykologisk forskning (Forsberg och Wengström, 2013). De meningsbärande 

orden i syftet identifierades som fysisk aktivitet och depression. Motion lades till 

som ett komplement till fysisk aktivitet. Orden översattes till engelska och 

omvandlades till ämnesord i de olika databaserna. Ämnesord användes för att 

förbättra precisionen i sökningen och för att få ett adekvat material, samt att 

sökning skulle utföras korrekt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  I CINAHL 

headings och PsycINFO’s Theasaurus användes 

Exercise, Physical activity och Depression.  I Medline’s MESH termer användes 

inte ämnesordet Physical activity då det inte fanns någon bra motsvarighet till det. 

Booleska operatorerna AND och OR användes för att sökningen skulle vidgas 

(Forsberg & Wengström, 2013). Begränsningar som användes 

var Peer reviewed för att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, att de var 

skrivna på engelska och att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2009-

2015 för att få aktuell forskning i ämnet. I Medline användes inte Peer reviewed 

som begränsning då alla artiklar där är vetenskapliga. I CINAHL användes 

begränsningen Exclude Medline för att minska antalet dubbletter.  
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Urval 
 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle handla om depression och fysisk 

aktivitet hos kvinnor och män i alla åldrar. Exklusionskriterier var artiklar som 

undersökte djur, artiklar som var farmakologiskt eller medicinskt inriktade samt 

översynsartiklar. 

Sökningarna resulterade i sammanlagt 1 345 artiklar. I första urvalet lästes alla 

rubriker. De rubriker som inte svarade mot syftet valdes bort. I urval två hade 109 

artiklar valts ut för vidare granskning och abstracts lästes. Sökorden i föreliggande 

litteraturstudie jämfördes med artiklarnas sökord. De artiklar vars abstracts var 

otydligt skrivna eller inte uppfyllde inklusionskriterierna för att svara på syftet 

och de artiklar där sökorden inte matchade valdes bort. Slutligen valdes tio 

artiklar ut i urval tre där metod och resultatdelarna lästes med syftet i fokus. 

(Bilaga 1). De tio artiklarna som inkluderades ansågs svara på syftet, 

inklusionskriterierna samt exklusionskriterierna. 

Värdering 
 

Alla artiklar var etiskt godkända, de tio artiklarna genomgick bearbetning utifrån 

värderingsmall inspirerade av Forsberg & Wengström (2013). Artikelmatriser 

skrevs för att få stöd att kartlägga syfte, design, metod, resultat (Bilaga 2). Alla 

artiklarna i litteraturstudien var kvantitativa studier. För att svara på syftet 

behövdes mätbara resultat. De kvantitativa studierna värderades utifrån studiens 

syfte, undersökningsgrupp, mätmetod, samt analys. Författarnas egen förförståelse 

har beaktats genom regelbunden diskussion om egna uppfattningar, erfarenheter 

och kunskaper.  

Bearbetning och dataanalys 

 
En artikelmatris gjordes på varje artikel. Styrkor såsom tydligt beskrivet syfte, 

instrument med validitet, beskrivet bortfall och tydligt urval. Svagheter såsom 

otydliga inklusions- och exklusionskriterier, icke representativt urval, bortfall som 

inte framgår blev tydliga och kvaliteten på artiklarna kunde bedömas till 

medelhög. Artiklarnas resultat och metoddel lästes flera gånger både enskilt och 

gemensamt. Därefter analyserades de utifrån resultaten och studiens syfte. De 

stycken som var relevanta i resultaten markerades. Resultatet grupperades in i 

kategorier och tre huvudkategorier identifierades, Hälsofrämjande och preventivt 

arbete, Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd vid depression och Typ av fysisk 

aktivitet. 
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Resultat 
För att beskriva hur fysisk aktivitet kan användas som hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärd vid depression identifierades tre huvudkategorier som 

redovisas i resultatet Hälsofrämjande och preventivt arbete, Fysisk aktivitet som 

omvårdnadsåtgärd vid depression och Typ av fysisk aktivitet.  

 

 

Hälsofrämjande och preventivt arbete  

I sju av artiklarna framkom att risken att utveckla depressionssymtom påverkades 

positivt av fysisk aktivitet där deltagarna inte hade en depression men upplevde 

depressionssymtom. 

Positiva resultat noterades hos äldre deltagare i artiklarna. Deltagare som 

promenerade en viss längd och tid varje dag hade lägre risk att utveckla 

depressiva symtom (Smith et al., 2010; & Patel et al. 2013). Japansk-amerikanska 

äldre män på Hawaii som promenerade 0,25–1,5 engelska mil per dag visade 

signifikant lägre odds att utveckla depressiva symtom än de som gick mindre än 

0,25 engelska mil per dag (Smith et al. 2010). Patel et al. (2013) delade in män 

och kvinnor över 65 år som hade motion på recept i två grupper. En grupp 

motionerade 30 min per dag under ett år, den andra gruppen fick en stegräknare 

och fick promenera hur mycket de ville. Det visade att upprepade fysiska 

aktiviteter minskade depressiva symtom oberoende vilken intervention som 

testades. 

 

I några artiklar sågs skillnader hos kvinnor och män. Kvinnorna behövde komma 

upp i högre nivåer av fysisk aktivitet än männen för att uppnå positiv effekt på de 

depressiva symtomen (Brunes et al., 2013; Teixeira et al., 2013; & Elliot et al. 

2012). Brunes et al. (2013) bjöd in alla människor över 19 år i Nord-Trøndelag till 

att delta i en studie där deltagarna själva rapporterade in sina fysiska aktiviteter 

och sina depressiva symtom under två år. Resultatet visade att depressionsymtom 

hos kvinnor var lägre hos de som utövade mycket fysisk aktivitet, och hos männen 

framkom att de som utövade medel och mycket fysisk aktivitet visade mindre 

depressiva symtom (ibid). Kvinnor och män som var fysiskt inaktiva rapporterade 

signifikant mer känslor av depression än de som var fysiskt aktiva flera dagar i 

veckan. Kvinnor rapporterade dock högre nivåer av depressionsymtom än män 

(Teixeira et al., 2013; & Elliot et al. 2012). 

 

Birkeland et al. (2009) och Wiles et al. (2012) utförde studier på ungdomar över 

tid. I artiklarna framkom att det fanns en förebyggande effekt av fysisk aktivitet 

på depression. Det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan fysisk aktivitet 

och depression. Resultaten visade att ungdomar med högre nivåer av fysisk 
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aktivitet hade lägre nivåer av depressiva symtom. Hur mycket och hur ofta fysisk 

aktivitet som spenderades var mer associerat till de reducerade nivåerna av 

depressionsymtom snarare än tiden de spenderade. Det fanns evidens som visade 

att de som utförde mycket fysisk aktivitet hade reducerade nivåer av depressiva 

symtom. Elever som ökade sin fysiska aktivitet tenderade till att minska sina 

nivåer av sina depressiva symtom (ibid). 

  

Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd vid depression 
 

I flera av artiklarna framkom att personer med diagnostiserad depression kunde 

minska sina depressionssymtom eller förbättra depressionen med hjälp av fysisk 

aktivitet (Baretto-Scusch et al., 2014; Patel et al., 2013; Scusch et al., 2011; & 

Shin et al., 2009). Som en omvårdnadsåtgärd fick deltagarna i Patels et al. (2013) 

studie, som hade fysisk aktivitet på recept, telefonrådgivning och stöttning av en 

sjuksköterska en gång i månaden där de uppmuntrades till att ändra sin livsstil 

genom daglig vardagsmotion. Vilket gav positiva resultat (ibid). Sextio äldre 

låginkomsttagande kvinnor i Sydkorea ingick i en studie där resultatet visade att 

det var en signifikant förbättring på depressionsskalan hos de som var i 

interventionsgruppen och hade ett motionsprogram, i jämförelse med 

kontrollgruppen. Det visade också att motionsprogrammet i interventionsgruppen 

hade en signifikant effekt att lindra depressiva symtom (Shin et al. 2009). I 

Schusch et al. (2011) studie såg man en signifikant skillnad på nivåerna av 

depression hos inneliggande patienter mellan starten av studien och utskrivning. 

Interventionsgruppen hade fysisk aktivitet som ett tillägg till konventionell 

medicinsk behandling. Det var en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen där man såg att interventionsgruppen hade lägre nivåer av 

depression än kontrollgruppen vid utskrivning.  

 

Baretto-Scusch et al. (2014) visade att det fanns ett signifikant förhållande mellan 

fysisk aktivitet och förändringar i de depressiva symtomen. Ökade man den 

fysiska aktiviteten minskade depressionssymtomen och minskade man den fysiska 

aktiviteten så ökade de depressiva symtomen. Shin et al. (2009), Schusch et al. 

(2011) och Baretto-Scusch et al. (2014) visade att deltagarna i studierna 

förbättrade de depressiva symtomen av fysisk aktivitet. 

 

Typ av fysisk aktivitet 

 

Artiklar som redovisade vilken typ av fysisk aktivitet som användes rapporterade 

att redan vid enkel vardagsmotion blev det positiva resultat på 

depressionssymtomen (Baretto-Scuschs et al., 2014; Elliot et al., 2012; Patel et al., 

2013; Scusch et al., 2011; Shin et al., 2009; Smith et al., 2010; & Wiles et al. 

2012). Flera av artiklarna använde promenader som fysisk aktivitet, vissa 

promenerade varje dag medan andra promenerade tre gånger i veckan. De flesta 

promenerade minst 30 minuter per gång (Smith et al., 2010; Wiles et al., 2012; & 

Patel et al. 2013). I studien av Patel et al. (2013) var deltagarna indelade i två 

grupper. Den ena gruppen hade en stegräknare och skulle promenera så mycket 
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som möjligt. Den andra gruppen promenerade eller simmade 30 minuter per gång 

(ibid). Annan fysisk aktivitet som användes var vattenbaserad träning. Deltagarna 

i en studie ingick i ett program där man utförde träningen tre gånger i veckan 

under 12 veckor (Baretto-Scuschs et al. 2014). Gruppaktivitet med rytmik, ökad 

rörlighet i lederna och pulshöjande övningar användes av interventionsgruppen i 

en studie av Shin et al. (2009). Inneliggande patienter använde träningscykel, 

löpband och crosstrainer på sjukhuset (Scusch et al. 2011). En studie använde sig 

av både konditionsövningar och styrkeövningar (Elliot et al. 2012). I tre av 

artiklarna rapporterade deltagarna själva in hur ofta och i vilken mängd, men inte 

vilken typ av fysisk aktivitet de utförde (Brunes et al., 2013; Birkeland et al., 

2009; & Teixeira et al. 2013).  

 

  

Diskussion 

 
Metoddiskussion 

 

För att svara på föreliggande litteraturstudies syfte användes vetenskapliga artiklar 

som söktes fram via en systematisk sökning. En svårighet var att antalet artiklar i 

sökningen blev stort och därför stor mängd rubriker att läsa för att hitta artiklar 

som bäst svarade mot syftet, inklusions- och exklusionskriterierna. Årtalet 

begränsades till de senaste fem årens forskning då sökresultatet kunde minskas 

ner. Författarna såg i efterhand att årtalen kunde ha begränsats mer så att den 

totala summan artiklar hade blivit mindre. Att det blev så många artiklar är för att 

sökningen innefattar både kvinnor och män i alla åldrar. Det var medvetet då 

författarna av litteraturstudien ville få ett brett perspektiv. Många artiklar kan ha 

haft rubriker som varit missvisande, exempelvis rubriker med farmakologiskt eller 
medicinskt innehåll. Det gjorde att abstracten inte lästes. Därigenom kan 

författarna ha missat artiklar med väsentlig data och kan ses som en svaghet i 

föreliggande litteraturstudie. Abstracts lästes och artiklarnas sökord jämfördes 

med författarnas. Eftersom det totala urvalet blev så stort kunde författarna vara 

selektiva i sitt slutgiltiga urval och en del abstracts lästes därför flera gånger. För 

att kunna svara på studiens syfte framkom enbart kvantitativa studier med mätbara 

resultat. Det finns en risk att relevanta fakta kan ha missats på grund av att 

kvalitativa artiklar inte togs med. Studierna i artiklarna är genomförda i Brasilien, 

Norge, Australien, Korea, Hawaii, Portugal och Storbritannien. Författarna fick 

således ett internationellt perspektiv.  

 

Artiklarna delades upp mellan författarna för att de skulle bilda en egen 

uppfattning om resultatet, sedan läste båda författarna alla artiklar och resultaten 

diskuterades för att minska risken för missförstånd och tveksamheter samt att 

minska risken att missa relevanta faktorer i resultaten. Analysen försvårades av att 

artiklarna var skrivna på engelska som inte är författarnas modersmål (Kjellström, 

2012). Under bearbetningen av resultaten markerades de partier som ansågs svara 

på syftet i litteraturstudien. Tabeller tolkades tillsammans med resultatets text. 
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Vissa resultat var svåra att förstå, genom att texten lästes samtidigt som tabeller 

tolkades blev det tydligare. 

Artiklarna bearbetades och värderades utifrån värderingsmallar. Trovärdigheten 

ökar när artiklarna har granskats, bearbetats och värderats utifrån samma struktur 

(Forsberg och Wengström, 2013). Flera studier använde självrapportering av 

deltagarnas fysiska aktivitet vilket kan vara ett observandum i tillförlitlighet för 

resultatets Power. Mätinstrument användes som hade validitet vilket innebär att 

det inte ska förekomma några systematiska mätfel i artiklarna (Forsberg & 

Wengström, 2013). Instrument som användes var bland annat Hamilton 

Depression Rating Scale, Hospital Anxiety And Depressionscale, Center for 

Epidemiological Studys-Depression Scale, Beck Depression Inventory. Dessa är 

skattningsskalor som används för att konstatera om en patient uppfyller kriterier 

för att diagnosticeras med depression (SBU, 2004). Om mätinstrumentet mäter det 

som ska mätas, betyder det att instrumentet har validitet (Olsson & Sörensen, 

2011). Majoriteten av artiklarna använde sig av mätinstrument med validitet vilket 

ökar trovärdigheten och kan ses som en styrka i litteraturstudien. Författarna anser 

att artiklarna i studien uppnådde medelhög kvalitet. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är studier med litet bortfall mer 

generaliserbara än studier med stort bortfall. I en del studier som är gjorda under 

kortare tidsperioder är bortfallet generellt mindre (ibid). Vissa bortfall är 

oundvikliga. En av studierna är gjord under åtta år på män som var mellan 71 och 

93 år vid starten, där dog flera av deltagarna innan studien avslutades. En annan 

studie var gjord under en tioårsperiod på ungdomar mellan det att de var 13 och 

23 år, en ålder där mycket förändras vilket påverkade studiedeltagandet.  

Är en artikel inte godkänd av en etisk kommitté bör den inte godkännas för 

publicering (CODEX, 2015). Alla artiklar i litteraturstudien var godkända av en 

etisk kommitté. En artikel innefattade ingen etisk diskussion, däremot var den 

publicerad i en tidskrift som enbart publicerar etiskt godkända artiklar av Human 

Subjects Approval Statement. 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur fysisk aktivitet kan användas som 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd vid depression. Författarna ville undersöka om 

det går att använda fysisk aktivitet för att förbättra depressionssymtom samt om 

sjuksköterskan kan arbeta hälsofrämjande och förebygga att depressiva symtom 

uppstår. Det viktigt att sjuksköterskan arbetar personcentrerat och får patienterna 

delaktiga för att uppnå positiva resultat. 

 

Fysisk aktivitet har positiv effekt på människor i alla åldrar och hos båda könen, 

oberoende om personen är sjuk eller frisk. Fysisk aktivitet finns i många former 

och skall individanpassas utifrån patientens önskemål, situation och sjukdom. 

Olika människor behöver olika typer av fysisk aktivitet, övningen anpassas efter 

personen. Exempelvis kan det vara lämpligt med styrketräning, stavgång och 

promenader hos äldre personer (Skärsäter, 2009). Smith et al. (2010) och Teixeira 
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et al. (2013) visar att äldre personer som utövade promenader fick positiva resultat 

på sina depressionsnivåer.  

Inom alla områden i hälso- och sjukvården möter sjuksköterskor människor med 

psykisk ohälsa. Sjuksköterskan har en unik och viktig uppgift att se hela 

människan, ta hänsyn till varje patients behov och resurser (Skärsäter, 2009). För 

att kunna hjälpa en person med depression är det betydelsefullt att sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete utgår från att patienten är delaktig i planering, formulering 

och utförande av målen för att kunna nå bästa resultat (Skärsäter, 2009). Martha 

Rogers omvårdnadsteori beskriver att sjuksköterskan behöver ha speciella 

glasögon på för att betrakta hela människan och dess miljöer. Det innebär en 

grund som byggs på för att förstå mönstret i helheten. Denna kunskap är 

nödvändig för att få patienten delaktig och kunna utveckla sina möjligheter 

(Johnson-Lutjens, 1995). Den kliniska bilden, förväntade och acceptabla uttryck 

vid depression kan skilja sig åt mellan olika kulturer. Känslouttryck såsom ilska 

och ångest kan vara svåra att översätta från andra kulturer då vår definition av 

depression är av västerländsk konstruktion (SBU, 2004). Författarna anser att det 

är bra om sjuksköterskan har i beaktande att uttrycken kan skilja sig åt mellan 

olika kulturer och att det finns en acceptans för att patienter agerar olika. 

Uppföljning och rådgivning är nödvändig så att patient och behandlare skapar ett 

bra samarbete samt att patienten ska vara delaktig för att uppnå positiva resultat 

vid depression (Socialstyrelsen, 2015).  För att uppnå en god vård som på bästa 

sätt tillgodoser patienternas behov bör sjuksköterskan utveckla professionell 

kunskap, ämneskunskap, personliga färdigheter och etik. Sjuksköterskan ska även 

ta till sig förbättringskunskap för att utveckla processer i hälso- och sjukvården för 

att systematiskt kunna hantera patientcentrering, tillgänglighet och jämlik vård 

(Elg & Olsson, 2013).  

 

Föreliggande litteraturstudie visar att fysisk aktivitet kan användas i ett 

hälsofrämjande och preventivt arbete av sjuksköterskan. I dagens hälso- och 

sjukvård finns ett ökat krav på hälsofrämjande insatser och ses som en självklar 

del i all vård (Hedelin, Jormfeldt, & Svedberg, 2009). Enligt 

omvårdnadsteoretiker Martha Rogers är sjuksköterskans uppgift att befrämja hälsa 

och välbefinnande för alla individer och grupper (Johnson-Lutjens, 1995).  

Enligt Skärsäter (2009) har fysisk aktivitet en förebyggande effekt hos barn och 

ungdomar. Wiles et al. (2012) och Birkeland et al. (2009) fann att ungdomar med 

högre nivåer av fysisk aktivitet hade lägre nivåer av depression och nedstämdhet. 

Birkeland et al. (2009) visade att ungdomar som ökade sin fysiska aktivitet sänkte 

nivåerna av depression. Författarna anser att barn och ungdomar i dag behöver få 

in mer rörelseundervisning i skolan. Dagens ungdomar är mer stillasittande än 

förr. För de ungdomar som inte har fritidsaktiviteter eller motionerar på fritiden 

vore det bra om det blev mer schemalagd fysisk aktivitet under skoltid än vad de 

har i dagsläget. Om vi lär barnen tidigt vikten av att utöva fysisk aktivitet lägger 

vi grunden för att de upprätthåller en aktiv livsstil och förebygger depression som 

vuxna kvinnor och män. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) är psykisk 

ohälsa vanligare hos kvinnor än män. Teixeira et al. (2013) och Elliot et al. (2012)  

rapporterade att kvinnor visade högre nivåer av depression än män i sina studier. I 

Brunes et al. (2013) behövde kvinnorna högre nivåer av fysisk aktivitet än 

männen för att sänka sina nivåer av depression. Därför anser författarna att det är 
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betydelsefullt för sjuksköterskan att arbeta personcentrerat och individanpassa alla 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Deprimerade personer behöver stöttning och rådgivning angående sin fysiska 

aktivitet. I Patel et al. (2013) fick deltagare rådgivning och stöttning via telefonen 

en gång i månaden av en sjuksköterska. Fysisk aktivitet kan användas som ett 

komplement till konventionell behandling vid depression hos inneliggande 

patienter Schusch et al. (2011). I studien är patienterna övervakade i sin fysiska 

aktivitet till skillnad från andra studier där deltagarna rapporterat in sina resultat 

själva, vilket gör att den här studiens resultat känns mer tillförlitlig. Författarna 

anser att sjuksköterskor i större utsträckning behöver förstå effekten av fysisk 

aktivitet hos personer som behandlas för depression och att fysisk aktivitet 

används mer i den kliniska omvårdnaden av depression än vad som görs i nuläget. 

Genom råd och stöttning få patienterna att förstå hur betydelsefull den enkla 

vardagsmotionen är och vilka effekter den har. Enligt Faskunger (2013) påverkar 

fysisk aktivitet immunförsvaret på ett positivt sätt samt att oroskänslor, ängslan 

och risken för depression minskar. 

 

För att få effekt av den fysiska aktiviteten bör den utföras vid minst tre tillfällen i 

veckan (Skärsäter, 2009).  I Baretto-Scusch et al. (2014) och Scusch et al. (2011) 

utförde deltagarna sina aktiviteter tre gånger i veckan med positiva resultat. Vissa 

behövde dock fler tillfällen än andra för att få effekt (ibid). Fysisk aktivitet bör 

utföras minst 30 min per tillfälle för att få en positiv effekt (Patel et al., 2013; 

Teixeira et al., 2013; Shin et al., 2009; & Faskunger, 2013). Skärsäter (2014) 

skriver att fysiska aktiviteter som cykling, promenader, jogging och stavgång 

minskar depressionssymtom. Aktiviteter som utfördes i artiklarna var 

vattengymnastik, promenader, simning, pulshöjande övningar, cykling. Somliga 

använde stegräknare för att kunna mäta sin aktivitet. I Blake et al. (2009) framgår 

att de som motionerade visade förbättrade resultat på depression, dock så visade 

en studie att de som utförde en mer intensiv form av fysisk aktivitet hade 

signifikant högre nivåer av förbättring än de som utförde lågintensiv träning. 

Generellt i artiklarna framgår att redan vid enkel vardagsmotion ses positiva 

effekter på depression. 

 

Förbättringar av de vardagliga förutsättningarna för fysisk aktivitet är mycket 

viktigt för att uppmuntra en hållbar ekonomisk och social utveckling (Faskunger, 

2013). Enligt omvårdnadsteoretiker Martha Rogers är det viktigt att de 

hälsorelaterade tjänsterna är samhällsrelaterade (Johnson-Lutjens, 1995). 

Föreliggande litteraturstudie visar att det finns en positiv effekt på depression 

redan vid vardagsmotion såsom promenader, cykling och simning. 

 

Samhället bör satsa på att anläggningar för idrott, motionsspår, lekplatser, 

förskolegårdar och skolgårdar är lättillgängliga och användbara. Detta ger inte 

enbart en förbättrad folkhälsa utan det får även viktiga konsekvenser på 

samhällsnivå. Att skapa bra förutsättningar för fysisk aktivitet ökar 

produktiviteten och minskar sjukfrånvaro (Faskunger, 2013). Vår åsikt är att om 

lättillgängligheten ökar förenklar det för människor att utöva fysisk aktivitet vilket 

leder till förbättrad psykisk hälsa.  
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Författarna anser att litteraturstudiens resultat kan användas globalt då all 

befolkning i världen kan utföra enkel vardagsmotion. En begränsning kan vara att 

sjuksköterskor i olika länder inte har kunskap om effekterna av fysisk aktivitet i 

samband med depression. För mycket stillasittande påverkar folkhälsan och är ett 

samhällsproblem som kan åtgärdas med fysisk aktivitet utskrivet på recept 

(Rydholm-Hedman, 2009). I Patel et al. (2013) hade deltagarna fysisk aktivitet på 

recept och visade positiva resultat på depression.  

Empirisk nytta och tillämpning 

 

Föreliggande litteraturstudie visar att sjuksköterskan kan arbeta med fysisk 

aktivitet som en hälsofrämjande omvårdnadsåtgärd i både förebyggande och 

behandlande syfte mot depression. Enligt Skärsäter (2009) kan fysisk aktivitet 

även med gott resultat användas som ett komplement till konventionell medicinsk 

behandling.  

 

Förebyggande arbete mot depression fungerar hos ungdomar såväl som hos äldre, 

det är därför av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar detta i hälso- och 

sjukvården. All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan skriva ut fysisk 

aktivitet på recept, vilket kan användas för att undvika att utveckla depressiva 

symtom (Ringsberg, 2009). Författarna menar att utskrivning av läkemedel skulle 

kunna minskas om det blir en större medvetenhet om den fysiska aktivitetens 

verkan på depression. Sjuksköterskan bör dock vara medveten om att det kan 

behövas annan typ av behandling mot depression men att fysisk aktivitet kan 

användas som ett komplement.  

Deprimerade patienter kan vara svåra till att motivera att ändra sina vanor och ha 

en kontinuerlig livsstil med fysisk aktivitet. För att få patienterna delaktiga och få 

compliance anser författarna att det är extra viktigt att sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat och ser till hela människan och inte bara patientens sjukdom. 

Enligt Willman (2009) kan sjuksköterskan hjälpa patienten att begripa sin 

verklighet för att kunna hantera sin tillvaro och få en känsla av sammanhang 

(KASAM) för att sedan bygga upp strukturer till att förändra sin livsstil (ibid).  

Författarna anser att det är angeläget att sjuksköterskor får kunskap och utbildning 

i motiverande samtal, olika kulturers uttryck för känslor, den fysiska aktivitetens 

påverkan på depression och personcentrerad omvårdnad. Fors (2014) menar att 

sjuksköterskan ska arbeta utifrån evidens och kunskapsbaserad omvårdnad, väga 

samman en patients unika förutsättningar och önskemål med bästa tillgängliga 

vetenskapliga bevis när vården utformas (ibid). Motiverande samtal (MI) är ett 

väsentligt moment för att hjälpa patienter med depression att förändra sitt 

beteende (Ringsberg, 2009). MI är speciellt användbart hos människor som inte är 

riktigt redo, eller känner tvekan för en förändring eller inte tror på sin egen 

förmåga. MI är ett betydelsefullt redskap i hälsovägledning som hjälper patienten 

till att ta eget ansvar samt välja framtidens vanor och livsstil. Patienten måste vara 

aktiv för att lyckas.  

Samtalsmodellen har fyra viktiga och grundläggande principer, att förmedla 

empati och en hjälpande attityd, att uppmuntra klienten att omvärdera sin 

situation, undvika att argumentera eller tvinga fram förändring och stödja 
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klientens självförtroende såväl som tillit till egen förmåga att förändra (Faskunger, 

2013). Tilltron till sig själv och att klara vissa handlingar är baserat på tankar som 

utvecklats efter egna erfarenheter och observationer av andras beteende. Om 

patienten får denna tro på sig själv leder det oftast till det förväntade resultatet 

(Josefsson & Lindvall, 2011).  

 

Patienter med depression är en stor grupp som fortsätter att öka. Förslag till en del 

i fortsatt forskning är att författarna vill se ett internetbaserat program där fysisk 

aktivitet används som verktyg utifrån både ett kvantitativt och kvalitativt synsätt, 

då mätbara resultat kombineras med patienternas upplevelser. Vi anser att fler 

skulle delta i och slutföra programmet och att det blir mer lättillgängligt för 

deltagarna. Det krävs inte stora resurser för samhället men författarna anser att 

personer med depressionssymtom kan få hjälp av en enkel metod. Genom 

sjuksköterskans arbete med personcentrerad vård exempelvis genom MI ökar 

möjligheterna för patienternas delaktighet och därmed förbättras depression och 

depressiva symtom. 

 

 

Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka om fysisk aktivitet har någon 

påverkan på depression. Resultatet visade att med enkel vardagsmotion minst tre 

gånger i veckan á 30 minuter uppnås en positiv effekt på depression och minskar 

depressionssymtom. Sjuksköterskan kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

med fysisk aktivitet genom rådgivning och stöttning. Den fysiska aktivitetens 

mängd och regelbundenhet är associerat till att få en god effekt. Det är av stor vikt 

att sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och förebygger depression hos 

människor i alla åldrar och hos båda könen.  
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Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Baretto-Schuch, F., 

Santana-Pinto, S., 

Carvalho-Bagatini, N., 
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Alberton, C., Lusa- 

Cadore, E., Ferrari- 

Silva, R., & Fernando-

Martins- Kruel, L. 
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Water-based Exercise 

and Quality of Life in 

Women: The Role of 

Depressive 

Symptoms. Women & 

Health, (54), 161-175. 

Doi: 

10.1080/03630242.20

13.870634 

 

Brasilien         

 

Syftet var att 

utvärdera 

relationen mellan 

vattenbaserad 

träning med 

livskvalitet och 

depressiva symtom 

hos unga och 

postmenopausala 

kvinnor, samt att 

utvärdera 

sambandet mellan 

depressiva symtom 

och förbättringar i 

fitness med 

förbättringar i 

livskvalitet. 

 

Metod & design 

En kvantitativ studie med experimentell design. 

inklusionskriterier  

18-28 år, respektive 50-60 år och inte haft menstruell blödning på ett 

år. exklusionskriterier  

Neuromuskulär, metabolisk, hormonell eller kardiovaskulär sjukdom. 

Deltagarna skulle inte ha tagit någon medicin som påverkade 

hormonell eller neuromuskulär metabolism och de skulle inte ändra 

sitt kostintag under studien. Urvalsförfarande 

Mail till 40 personer och meddelande i lokala medier. De 40 

personerna skickade i sin tur mail till vänner som de trodde kunde 

delta och de i sin tur skickade till ytterligare folk som passade in i 

åldersgrupperna. 

De personer som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna 

valdes ut.   

Bortfall  

3 unga kvinnor, två som missade lektioner och en som blev allergisk 

mot klor. 5 postmenopausala kvinnor varav tre stycken missade 

lektioner, en fick bröstcancer och en fick urinvägsinfektion. 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.)  

26 unga kvinnor och 21 postmenopausala kvinnor fullföljde studien. 

Datainsamlingsmetod (ev. instrument) 

Instrument som användes var Beck Depression Inventory (BDI) och 

World Health Organization Quality of Life Bref (WHOQOL-BREF) 

Analysmetod 

ANOVA, t-test, Cohens d formel, Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) 

 

Styrkor 

Tydligt beskrivet 

syfte.  

Inklusion och 

exklusionskriterierna 

tydligt beskrivna. 

Urvalet är 

representativt mot 

syftet. Bortfallen är 

tydligt beskrivna.  

Svagheter 

Urvalsförfarandet. 

Ingen kontrollgrupp 

Efter 12 veckor med 

vattenbaserad 

träning tre gånger i 

veckan såg man att 

det fanns ett 

signifikant 

förhållande mellan 

fysisk aktivitet och 

förändringar i de 

depressiva 

symtomen. Ökade 

man den fysiska 

aktiviteten 

minskade 

depressionssymtom

en och minskade 

man den fysiska 

aktiviteten så ökade 

de depressiva 

symtomen. 



 

21 

 

 

Artikelmatris bilaga 2        S. 2 (10) 

Författare, Artikelns 
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Birkeland, M-S., 

Torsheim, T., & 

Wold, B (2009). A 

longitudinal study of 

the relationship 

between leisure-time 

physical activity and 

depressed mood 

among adolescents. 

Psychology of Sport 

and Exercise 10, 25-

34. Doi: 

10.1016/j.psychsport.

2008.01.005 

 

Norge 

 

Syftet var att 

undersöka och 

testa möjliga 

riktningar i 

relationen mellan 

fysisk aktivitet på 

fritiden och 

depression 

Metod och design 

Kvantitativ metod med longitudinell deskriptiv design    

Inklusionskriterier 
Elever i årskurs sju,   

Exklusionskriterier föräldrar som ej gav samtycke, elever som inte 

ville medverka, elever som svarat ofullständigt eller oanvändbart.  

Urvalsförfarande 

1 195 elever i årskurs sju blev inbjudna att delta i studien med 

föräldrarnas tillåtelse. Skolorna blev systematiskt urvalda i alfabetisk 

ordning.  

Urval 

 De elever som uppfyllde inklusion- och exklusionskriterier deltog 

och där föräldrarna gav sitt tillåtande. De blev indelade i tre grupper 

utifrån socioekonomisk status. 20 % var i låga gruppen, 54 % i 

medelgruppen och 26 % i höginkomstgruppen.  

Beskrivning slutlig studiegrupp  

924 elever varav 55 % pojkar och 45 % flickor.   

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär de själva fyllde i angående. Instrument som användes 

var Cronbach’s alpha, Likert skala,  

Analysmetod  

Instrument som användes var Root mean square error of 

approximation (RMSEA) Comperative fit index (CFI), chi-square, 

structural equation modelling (SEM),  

 

Styrkor 

Tydligt beskrivet 

syfte, reliabilitet och 

validitet fanns hos 

mätinstrumenten, 

stort urval 

 

 

Svagheter 

oklart bortfall, olika 

stora grupper 

 

 

Resultatet visade att 

det var ett generellt 

statistiskt 

signifikant 

förhållande mellan 

fysisk aktivitet på 

fritiden och 

depression. Elever 

som ökade sin 

fysiska aktivitet 

tenderade till att 

minska sina nivåer 

av depression. 

Fysisk aktivitet 

visade sig ha en 

förebyggande effekt 

på depression. 
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titel, tidskrift, Land   
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Brunes, A., Augestad, 

L-B & 

Gudmundsdottir, S-L. 

(2013).Personality, 

physical activity, and 

symtoms of anxiety 

and depression: the 

Hunt study. Soc 

Psychiatry Psychiatric 

Epidemiol  48:745-

756 

DOI101007/s00127-

012-0594-6 

 

Norge 

 

Syftet var att 

analysera 

sambandet mellan 

fysisk aktivitet, 

symtom på 

depression och 

ångest, och 

personlighetsdrag. 

Metod & Design 
En beskrivande kvantitativ tvärsnitts studie. 

Inklusionskriterier 

Norrmän i Nord-Trøndelag, över 19 år, 

Urvalsförfarande 

Alla som bodde i Nord-Trøndelag och var över19år bjöds in att delta. 

94,149. 50839 av dem svarade på frågorna. 27779 var kvinnor och 23 

060 var män. 

Urval Bortfall 

Det externa bortfallet var 43310 och 12096 som inte hade svarat på 

frågorna ang. fysisk aktivitet. 

Beskrivning slutlig studiegrupp 38743 deltagare kvinnor 56,1% och 

män 43,9%. Över 19 år, 

Datainsamlingsmetod 

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 

Analysmetod 

Anova analys, Pearsons Chi-Square test 

 

Styrkor 

Stort urval och 

representativt. 

Instrumenten har 

validitet. 

Tydligt beskriven 

bortfallstorlek. 

Signifikanta 

skillnader finns. 

Datainsamlingsmeto

den & 

analysmetoden är 

tydligt beskrivna. 

Svagheter 

Exklusionskriterier 

framgår inte. 

 

Symtomen på 

depression hos 

kvinnor var lägre 

hos dem som hade 

höga poäng på 

fysisk aktivitet. Hos 

männen framkom 

att de som medel 

och högre poäng på 

fysisk aktivitet 

visade mindre 

depressiva symtom. 
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Elliot, C-A., Kennedy, 

C., Morgan, G., 

Anderson, S-K., & 

Morris, D (2012). 

Undergraduate 

Physical Activity and 

Depressive 

Symptoms: A 

National Study. Am J 

Health Behav. 36 (2) 

230-241  

 

Syftet med studien 

är att fastställa 

förhållandet 

mellan fysiska 

aktivitetsnivåer, 

depressiva/självmo

rds symtom och 

kön bland 

studenter som 

mätts i 

självrapporterade 

NCHA instrument. 

 

Metod och design 

Kvantitativ metod med deskriptiv design 

Population  

College-studenter från 107 institutioner 

Urvalsförfarande 

National College Health Assessment (NCHA) undersökning 

skickades till 113 institutioner, data begränsades till 107 institutioner 

som valdes ut med randomiserade urvalsmetoder.  

Urval    

Undersökningar med obesvarade data togs bort såsom de som inte 

svarade. 

Beskrivning slutlig studiegrupp  

61 011 studenter blev kvar. 85 % av dem svarade på frågeformuläret. 

39 166 kvinnor, 21 845 män. 

Datainsamlingsmetod 

Självrapporterande frågeformulär om depressiva/självmords-symtom 

och fysisk aktivitet. 

Analysmetod 

ANOVA, Games-Howell post hoc tests, Cohen’s d.  

 

 

 

styrkor  
tydligt beskrivet 

syfte 

 

svagheter  
Självrapporterande 

frågeformulär, Inga 

tydliga inklusions- 

eller 

exklusionskriterier.    

De som 

rapporterade att de 

inte hade någon 

fysisk aktivitet 

rapporterade 

signifikant mer 

känslor av 

depression än de 

som hade fler 

dagars fysisk 

aktivitet i veckan. 

Kvinnor hade mer 

känslor av 

depression än 

männen. 
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Patel, A., Keogh, J-

W-L., Kolt, G-S & 

Schofield,G-M (2013) 
The long-term effects 

of a primary care 

physical activity 

intervention on mental 

health in low-active, 

community-dwelling 

older adults. 
Aging & Mental 

Health 17,(6),766-

772,doi:10.1080/1360

7863.2013.781118 
 

Australien. 
 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av fysisk 

aktivitet genom två 

olika versioner av 

”The green 

Prescription ” hade 

på depressiva 

symtom och 

generell mental 

hälsa på en 12 

månaders period 

med 225 deltagare 

som deltog i 

Health Steps 

Study. 

Metod & Design 

Substudy på en RCT studie med beskrivande design 

Inklusionskriterier 

65 år eller äldre, kunna tala och skriva engelska, kunna gå, inte ha 

något hälsoproblem som kan kontraindicera fysisk aktivitet, vara 

klassificerad som låg-aktiv = mindre än 150 min/vecka. 

exklusionskriterier  

Yngre än 65år. Personer som är aktiva mer än 150min/vecka. 

Urvalsförfarande 

Deltagarna var rekryterade genom primärvården och deras läkare.225 

deltagare från The Healthy Steps study deltog. Deltagarna till HSS 

var randomiserade till studien.109 från den tidsbestämda fysiska 

aktiviteten och 116 från den stegräknande gruppen. 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.) 

225 män och kvinnor 65 eller äldre, lågaktiva, som kan prata och 

skriva engelska, kan gå och inte har några kontraindikationer till 

fysisk aktivitet 

Datainsamlingsmetod 

AHSPAQ (Auckland Heart Study Activity Questionnaire)Validerade 

frågor som är gjorda för äldre vuxna. GDS-15 Geriatric Depression 

Scale, validerade åtgärder. 

Analysmetod 

Anova   

Styrkor 

deltagarna valdes ut 

genom 

randomisering. 

Instrumenten 

AHSPAQ och GDS-

15 har validitet. 

Stort urval.  

Studien visade att 

upprepade fysiska 

aktiviteter minskade 

depressiva symtom 

oberoende vilken 

intervention som 

testades. 
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Schuch, F-B., 

Vasconcelos-Moreno, 

M-P., Borowski, C., & 

Flacka, M-P (2011). 

Exercise and severe 

depression: 

Preliminary results of 

an add-on study. 

Journal of Affective 

Disorders (133) 615-

618. Doi: 

10,1016/j.jad.2 

011,04.030 

 

Brasilien 

 

Att se om man kan 

använda fysisk 

aktivitet som ett 

tillägg till 

konventionell 

behandling hos 

patienter med en 

djupare 

depression. 

 
 

Metod och design 

 Randomiserad kontroll studie  

Population  

Deprimerade patienter på sjukhus som fick medicinering och ECT 

behandling.   

inklusionskriterier 

Diagnos Större depressiv störning, uppnå 25 poäng eller mer på 

Hamilton-17, ej delta i annan studie, kunna läsa förstå och delge 

skriftlig information, vara mellan 18-60 år. 

Exklusionskriterier 

om de hade tre eller mer kardiovaskulär riskfaktorer, inte kunna träna 

pga. sitt medicinska tillstånd, schizofren sjukdom, bipolär sjukdom, 

användande av alkohol eller droger eller om de äter betablockerare.  

Urvalsförfarande 

40 patienter blev tillfrågade, 14 patienter tackade nej till deltagande. 

De som blev kvar randomiserades in i kontrollgrupp eller 

interventionsgrupp. Ingen som deltog slutade. 

Beskrivning slutlig studiegrupp  

Totalt 26 deltagare med en medelålder på 42,8 år. 11 i 

kontrollgruppen, 15 i interventionsgruppen. Kontrollgruppen skulle 

fullborda 16 kcal/kg/vecka vid tre tillfällen per vecka ihop med 

konventionell behandling. 

Datainsamlingsmetod 

Instrument som användes var M.I.N.I, Hamilton-17, Ebbeling sub-

maximal test, WHOQOL BREF, physical activity Readiness 

Questionnaire (PAR-Q) 

Analysmetod 

software PEPI version 4.0, Student t test, ANOVA, software SPSS 

version 16.0 

Styrkor 

RCT-studie. Tydliga 

exklusions och 

inklsionskriterier 

 

Svagheter 

mindre population, 

snedfördelade 

grupper, det framgår 

inte hur länge 

patienterna ligger 

inne eller hur länge 

de deltar i studien. 

Framgår inte hur 

många kvinnor 

respektive män 

som deltar. 

 
 

Studien visade 

signifikant skillnad 

på nivåerna av 

depression mellan 

starten av studien 

och utskrivning. Det 

var en signifikant 

skillnad mellan 

kontrollgruppen och 

interventionsgruppe

n där man såg att 

interventionsgruppe

n hade lägre nivå av 

depression än 

kontrollgruppen.  
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Shin, K-R., Kang, Y., 

Park, H-J & 

Heitkemper, M (2009) 

Effects of Exercise 

Program on Physical 

Fitness, Depression, 

and Self-Efficacy of 

Low-Income Elderly 

Women in South 

Korea. 

Public Health 

Nursing, 26(6),523-

531.doi:10.1111/j.152

5-1446.2009.00812.x 

 

Korea 

 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av ett 

motionsprogram i 

fysisk fitness, 

depression och 

tilltro till sig själv 

hos 

låginkomstagande 

äldre kvinnor i 

Sydkorea. 

Metod & Design 

En kvantitativ studie med en beskrivande design med pre- och post 

test. 

Population 

Kvinnliga låginkomsttagare över 65år från Sydkorea. 

Inklusionskriterier 
Kvinnor och över 65 års ålder, de var tvungna att kunna kommunicera 

via telefon eller genom intervjuer utan hör-eller synsvårigheter. 

Urvalsförfarande  
Deltagarna identifierades via en lista på låginkomsttagarna från ett 

folkhälsocenter i två tätorter.60 deltagare rekryterades som 

randomiserades till 30 i vardera gruppen. 

Urval bortfall  

13,3% i motionsgruppen och 26,7% i kontrollgruppen  

Beskrivning slutlig studiegrupp Kvinnor med åldern 65år eller äldre. 

26 st i motionsgruppen och 22 kvinnor i kontrollgruppen. 

Datainsamlingsmetod 
Deltagarna intervjuades före och efter motionsprogrammet som 

varade i åtta veckor. CES-D Center for Epidemiological Studies 

depression Scale. 

Analysmetod Chi -test, t-test  

Styrkor 
Tydligt beskrivet 

syftet. 

Slumpmässigt urval 

till grupp. 

Representativt urval. 

Hög intern validitet 

och analysen har 

reliabilitet. 

Innehåll och 

uppbyggnad 

rapporterades ha 

validitet. 

Tydligt beskriven 

bortfallsstorlek. 

Demografisk data 

samma mellan 

grupperna. 

Signifikanta 

skillnader finns. 

 

Svaghet 

Exklusionskriteriern

a är inte beskrivna 

Det fanns en 

signifikant 

förbättring på 

depressions skala 

hos de som deltagit 

i motionsgruppen 

och ingen 

signifikant skillnad i 

kontrollgruppen. 

Motionsprogrammet 

hade en signifikant 

effekt att lindra 

depressiva symtom. 
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K-H., Fong, K., 

Abbot, R-D., Ross, G-

W., Petrovitch , H., 

Blanchette , P-L., 

White, L-R.,(2010) 

Effect of Walking 

Distance on 8-Year 

Incident depressive 

Symtoms in Elderly 

men with and without 

Chronic Disease: The 

Honolulu-Asia Aging 

Study. 

The American 

Geriatrics 

Society,58:1447-

1452.doi:10.1111/j.15

32-5415.2010.02981.x 

 

Hawaii 

 

 

Var att undersöka 

tvärsnitt och 

longitudinella 

förhållandet 

mellan 

promenaders längd 

och depressiva 

symtom 

Metod & Design 
beskrivande tvärsnitts och prospektiv kohortstudie. 

Inklusionskriterier  

var män i åldern 71-93. Japanska-Amerikanska män. 

Exklusionskriterier  
var om de hade depressiva symtom vid början. 

Kvinnor. 

Urvalsförfarande 

1440 män dog pga ålder mellan undersökningarna.775 svarade inte på 

undersökningarna.8 män hittades inte. De deltagarna som inte svarade 

på tre eller fler av de 11 frågorna exkluderades. 

Beskrivning slutlig studiegrupp 
Män födda 1900-1919 med japanska anor och identifierade genom 

andra världskrigets tjänsteregistreringskort. 3196 deltagare. 

Datainsamlingsmetod 

Två insamlingsperioder. Den första undersöktes med HHP (Honolulu 

Heart Program) – HAAS (Honolulu-Asia Aging Study) som 

genomfördes 1991-1993. (3741 pers, 71-93år.) Den sjunde 

undersökning skedde 1999-2000)1518pers, 79-100år)Mätinstrument 

var CES-D 11 Centres for Epidemiologic Studies depression Scale. 

Analysmetod 
Chi-square test  

Styrkor 

att studien var stor 

antal 3196. 

Kohortstudie 8år.  

 

Svagheter  
är att det bara är män 

Den grupp som 

motionerade 0,25- 

1,5 eng. mil/dag 

hade signifikant 

lägre odds att 

utveckla depressiva 

symtom.   

De som gick de 

långa sträckorna var 

i genomsnitt yngre 

män och de hade 

signifikant lägre 

risk att utveckla 

depressiva symtom 

under denna åtta års 

period. 
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10,1007/s11205-012-

0094-9 

 

Portugal 

 

Syftet med studien 

var att se ett 

förhållande mellan 

fysisk aktivitet, 

depression och 

ångest hos äldre 

människor och 

sedan jämföra 

deltagarna efter 

kön, nivå på fysisk 

aktivitet och 

utbildning. 

 

 

Metod och design Kvantitativ metod med tvärsnitt och korrelations 

studie med deskriptiv design. 

Population  

140 äldre människor över 62 år, 70 kvinnor och 70 män. 

Slutlig studiegrupp   
46 inaktiva deltagare och 94 aktiva baserat på nivå av fysisk aktivitet. 

Datainsamlingsmetod  

Frågeformulär om Fysisk aktivitet, kön, utbildning och depression. 

Instrument som användes var   

The Physical Activity Scale, Beck Depression Inventory (BID), Trait 

State Anxiety Inventory (STAI) 

Analysmetod 

Cronbach’s alpha statistic, Box’s M test, MANOVA 

 

 

Styrkor 

Tydligt beskrivet 

syfte 

Jämt fördelade 

grupper 

 

Svagheter 

Otydligt 

urvalsförfarande, 

bortfall framgår inte. 

 

 

Resultatet visade att 

de som var fysiskt 

inaktiva hade högre 

nivåer av depression 

än de som var 

fysiskt aktiva. 

Kvinnorna hade 

högre nivåer av 

depression än 

männen. 
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cohort. Soc Psychiatry 

Psychiatr Epidemiol 

(47), 1023-1033. Doi: 

10,1007/s00127-011-

0422-4 

 

Storbritannien 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet mellan 

fysisk aktivitet, 

mätt objektivt, 

med depressiva 

symtom hos 

ungdomar. 

Metod och design 

kvantitativ tvärsnittsstudie, longitudinell kohort studie med deskriptiv 

design. 

inklusionskriterier 
14 år, burit en stegräknare minst 10 timmar per dag i minst tre dagar, 

deltagare i studien ALSPAC 

Urvalsförfarande 

5 423 unga som ingår i en tidigare studie, ALSPAC, tillfrågades att 

bära en stegräknare i en vecka. 

Urval   

Data för fysisk aktivitet var tillgänglig på 3 357 ungdomar som hade 

använt de minst 10 timmar per dag i minst tre dagar.  

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön etc.) 

2 951 ungdomar som hade tillgänglig data för att vara potentiella 

confounders.  

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär om depression, stegmätare för att mäta mängden fysisk 

aktivitet. Instrument som användes var Mood and Feelings 

Questionnaire (MFQ), Actigraph AM7164 2.2 acccelerometer  

Analysmetod 

Stata version 10.1, MICE,  

 

Styrkor 

Tydligt beskrivet 

syfte, stort urval,  

 

Svagheter 
Tvärsnittsstudie, 

inga angivna 

exklusionskriterier, 

få statistiska 

analysinstrument 

 

 

Deltagarna hade en 

stegräknare på 

höften i sju dagar. 

De ungdomar som 

hade högre nivåer 

av fysiska aktivitet 

hade lägre nivåer av 

depression.  
 

 

 


