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Sammanfattning 

Depression är en folksjukdom som kan drabba vem som helst. Ungefär 350 miljoner 

människor världen över lider av depression och det är dubbelt så vanligt att kvinnor 

drabbas. Forskning visar att fysisk aktivitet har en måttlig till stor antidepressiv effekt 

på depressionssymtom. Syftet med studien var att belysa betydelsen av fysisk aktivitet 

hos kvinnor med depressiva tillstånd. Metoden var en allmän litteraturstudie med 

systematiska sökningar i tre databaser. Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar 

och visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan och minskar depressiva symtom 

hos kvinnor. Fysisk aktivitet tillsammans med andra människor samt känslan av stöd 

är viktigt för att öka kvinnornas motivation till att träna. Det är av vikt att 

implementera fysisk aktivitet i omvårdnaden vid depression istället för att till största 

del behandla med läkemedel. För att det ska kunna implementeras i omvårdnaden 

behöver sjuksköterskan en utökad kunskap om fysisk aktivitet vid depression. 
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Abstract 

Depression is a disease that can affect anyone. Approximately 350 million people 

worldwide suffer from depression, and it is twice as common for women to suffer. 

Science shows that physical activity has a moderate to high antidepressant effect on 

depression symptoms. The purpose of this study was to illustrate the importance of 

physical activity among women with depressive disorders. The method was a public 

literature review of systematic searches in the three databases. The result is based on 

12 scientific articles and shows that physical activity has a positive impact and 

reduces depressive symptoms in women. Physical activity along with others and the 

feeling of support is important to increase women´s motivation to exercise. It is 

important to implement physical activity in the nursing care for depression instead of 

mostly treat with medications. For this to be possible to implement on a practical level 

in the health care, the nurse need an extended knowledge about physical activity and 

its effect in depression. 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 1 

Depression .................................................................................................. 1 

Behandling av depression ......................................................................... 2 

Omvårdnad vid depression ....................................................................... 2 

Fysisk aktivitet ............................................................................................ 3 

Depression och fysisk aktivitet ................................................................. 3 

Problemformulering .................................................................... 3 

Syfte ............................................................................................. 3 

Metod ........................................................................................... 4 

Design ......................................................................................................... 4 

Datainsamling ............................................................................................. 4 

Databearbetning ......................................................................................... 5 

Forskningsetiska överväganden ............................................................... 6 

Resultat ........................................................................................ 6 

Frekvensen av den fysiska aktiviteten ..................................................... 6 

Svårigheter att utföra fysisk aktivitet ....................................................... 7 

Betydelsen av motivation för fysisk aktivitet ........................................... 8 

Diskussion ................................................................................... 8 

Metoddiskussion ........................................................................................ 8 

Resultatdiskussion .................................................................................. 10 

Konklusion ................................................................................. 12 

Implikation ................................................................................. 12 

 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt



Inledning 

I världen lider 350 miljoner människor i alla åldrar av depression. Depression är en 

folksjukdom som kan drabba alla människor oavsett ålder, kön och etnicitet (Ferrari et 

al., 2013). Förutsägelser menar att depression kommer vara den främsta orsaken till 

den globala sjukdomsbördan år 2030 (WHO, 2011). Depression är den vanligaste 

anledningen till nedsatt förmåga att klara av det vardagliga livet, och en viktig 

bidragande orsak till den globala sjukdomsbördan (WHO, 2016). Det är en av de 

vanligaste psykiska sjukdomarna bland vuxna i industriländer och sjukdomen 

debuterar tidigare nu än förr (Johnson et al, 2008). Det är nästan dubbelt så vanligt att 

depression drabbar kvinnor än män (Carneiro, Fonseca, Vieira-Coelho, Mota & 

Vasconcelos-Raposo, 2015). 

För mycket stillasittande påverkar hälsan negativt både vad gäller somatiska 

sjukdomar, men även psykiska tillstånd som depression och ångest (WHO, 2010). 

Fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot ohälsa. Forskning visar att fysisk aktivitet har 

en måttlig till stor antidepressiv effekt på depressionssymtom. Fysisk aktivitet är inte 

en universallösning på depression och passar inte alla personer, men å andra sidan är 

inte heller läkemedel och psykoterapi någon lösning som fungerar för alla (Josefsson, 

Lindwall & Archer, 2013).  

Bakgrund 

Depression  

Depression är ett komplext samspel av sociala, psykologiska och biologiska faktorer. 

Människor som har erfarit negativa livshändelser såsom sorg och trauman, har större 

risk att utveckla depression (WHO, 2016). Depression kännetecknas av sorg, 

skuldkänslor, låg självkänsla, känslor av trötthet, störd sömn, 

koncentrationssvårigheter och förlust av intresse eller glädje (Zhang & Yen, 2015). 

Depression är ett förstämningssyndrom där funktionsförmågan påverkas på grund av 

kraftigt förändrad energi och aktivitetsnivå (SBU, 2013). Klassifikationssystem som 

används för utredning av vilken typ av depression en person drabbats av är 

International Classification of Diseases (ICD) och Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM). Bedömningsformulär är ett komplement till det kliniska 

samtalet och observation av personen. Personen i fråga måste vid användning av 

bedömningsformulär erhålla tillräckliga språkkunskaper samt tillräcklig läs- och 

skrivförmåga (SBU, 2013). Beroende på antalet symtom och svårighetsgraden av 

symtomen kategoriseras den depressiva episoden som mild, måttlig eller svår (WHO, 

2016). Depressionen påverkar livet för den drabbade. Det är både skola, arbete och 

fritid som påverkas av sjukdomen och den kan i värsta fall leda till självmord (WHO, 

2016). Johnson et al., (2008) menar att depression förekommer tidigare i livet än vad 

det gjorde förr. Starten av depression uppträder ofta under tonåren och kan leda till 

allvarlig psykisk sjukdom i vuxen ålder om personen inte får behandling (Johnson & 

Taliaferro, 2011).  
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Behandling av depression  

Depression behandlas huvudsakligen med antidepressiva läkemedel och varierande 

former av psykoterapi, där kognitiv beteendeterapi (KBT) länge ansetts vara ett första 

steg i behandlingen (Hallgren, Kraepelien, Öjehagen, Lindefors, Zeebari, Kaldo & 

Forsell, 2015). Kognitiv beteendeterapi används i detta sammanhang för att få 

personer att öka sin aktivitetsnivå. Det innebär också att patienten själv ska kunna 

identifiera och minska sina negativa tankebanor. Forskning visar att antidepressiva 

läkemedel fungerar bra vid mild depression men att metoden skulle kunna ifrågasättas 

vid behandling av måttlig och svår depression (Kirsch, Deacon, Huedo-Medina, 

Scoboria, Moore & Johnson, 2008). För att förebygga och hantera depression är 

fysisk aktivitet därför ett alternativ som är mer prisvärt och mindre omtvistat än 

läkemedel (Johnson & Taliaferro, 2011). Denna typ av behandling har få bieffekter 

och är lätt för närsjukvården att förskriva (Hallgren et al, 2015). Fysisk aktivitet är ett 

komplement till farmakologisk behandling av depression hos kvinnor (Carneiro et al., 

2015). Hos de personer med mild och måttlig depression som har motivation, vilja 

och ork är fysisk aktivitet en rekommendation (Josefsson et al., 2014).  

Omvårdnad vid depression 

Som sjuksköterska är det av vikt att vara omtänksam, empatisk och respektfull i sitt 

möte med personer som lider av depression för att bygga upp relationer baserade på 

förståelse och förtroende (Allan & Dixon, 2009). Vidare förklarar Allan och Dixon 

(2009) att relationer kan etableras först när sjuksköterskor visar vilja att lyssna på 

personer de möter. Det är också viktigt att sjuksköterskor uppmuntrar personer till 

erkännande av sin depression (Epstein et al., 2010). Den personcentrerade vården 

leder till ökad tillit, vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa genom ökad 

tillfredsställelse hos personen (Ekman et al., 2011). Personcentrerad vård innebär att 

personer som söker sjukvård alltid ska garanteras att vara i centrum för vårdandet 

(McCance, McCormack & Dewing, 2011). I enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) ska sjukvården bedrivas så att kraven för en god vård uppfylls. Vården 

ska vara av god kvalitet och patientens behov av trygghet ska tillgodoses. Vidare ska 

vården bygga på individens självbestämmanderätt och integritet. Likaså ska 

sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa (SFS, 2017:30).  

Joyce Travelbee utvecklade en omvårdnadsteori som kan beskrivas som en 

mellanmänsklig interaktion mellan sjuksköterska och personen som sjuksköterskan 

möter (Overgaard & Schou, 2010). Travelbee menar att sjuksköterskans uppgift är att 

hjälpa denne att förstå sin sjukdom eller sina symtom för att kunna bemästra 

sjukdomen (Overgaard & Schou, 2010). Det är enligt Travelbee viktigt att som 

sjuksköterska etablera en god kontakt för att kunna hjälpa en person att uppleva hälsa. 

Travelbees omvårdnadsteori anses än idag vara aktuell för sjuksköterskans 

omvårdnad (Overgaard & Schou, 2010). Genom att ge stöd för hälsosamma 

levnadsvanor främjas hälsa och motverkas ohälsa.  
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Fysisk aktivitet 

Definitionen av fysisk aktivitet är alla kroppsrörelser som utförs av 

skelettmuskulaturens sammandragning där en energiförbrukning blir resultatet.  

Fysisk aktivitet innefattar exempelvis vardagsaktiviteter, fysisk träning, lek, 

promenader, cykling, friluftsliv och motionsaktiviteter (U.S Department of Health and 

Human Services, 2008). Den fysiska aktivitetens effekt bestäms framförallt av 

intensitet, duration, frekvens och vad för sorts aktivitet det är (Hemmingsson, 2007). 

En vuxen människa (Tremblay et al., 2011) bör vara aktiv i minst 150 minuter i 

veckan på en måttligt eller intensiv nivå, vilket också överensstämmer med 

Socialstyrelsens (2012) rekommendationer. Att vara fysiskt aktiv i 30 - 60 minuter av 

måttlig till intensiv karaktär fördelat på fem dagar i veckan ger fördelar som en lägre 

risk för mortalitet, hjärt-kärlsjukdomar, stroke och högt blodtryck (U.S Department of 

Health and Human Services, 2008).  

Depression och fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är exempel på en icke farmakologisk intervention för förebyggande 

och utredning av depression, samt ett mindre kontroversiellt alternativ till 

antidepressiva läkemedel (Johnson & Taliaferro, 2011). Det finns forskning som visar 

att den fysiska aktiviteten inte förbättrar humöret hos personer med depression och att 

dessa personer inte minskat sin medicinska behandling till förmån för den fysiska 

aktiviteten (Chalder et al., 2012). Dock finns det forskning som tyder på motsatsen. 

Regelbunden fysisk aktivitet förknippas med bättre psykisk hälsa och ett bättre 

välbefinnande (McMahon et al, 2016). Högre och mer regelbunden aktivitetsnivå har 

visat sig leda till minskning av depressiva symtom (Harvey, Hotopf, Øverland & 

Mykletun, 2010). Fysisk aktivitet kan därför vara ett effektivt hjälpmedel för att 

övervinna depression (Zhang & Yen, 2015).  

Problemformulering 

Depression är en vanlig sjukdom som drabbar många människor, framförallt kvinnor. 

Av denna anledning undersöker denna studie betydelsen av fysisk aktivitet vid 

depressiva tillstånd. I sjukvården möter sjuksköterskan personer med depressiva 

tillstånd och det är betydelsefullt med kunskap och att kunna informera om fysisk 

aktivitet inom omvårdnaden. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att undersöka 

kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet vid depressiva tillstånd.  

Syfte 

Syftet var att belysa betydelsen av fysisk aktivitet hos kvinnor med depressiva 

tillstånd.  



 

 4 

Metod 

Design   

Metoden är en allmän litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att försöka 

identifiera det valda områdets tidigare forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling 

Artiklarna har sökts i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa databaser 

valdes då de är inriktade på vård och hälsa, medicin och psykologi och hade därav 

mest relevanta artiklar för syftet (Forsberg & Wengström, 2013).  Sökningarna skedde 

i fritext, med den booleska termen AND, för att samtliga sökord skulle ingå i 

artiklarna. Sökorden i tabell 1 (bilaga A) som först användes var depression, physical 

activity och experience. Sökorden valdes utifrån syftet. Sökordet physical activity 

lades till depression för att få rätt riktning på sökträffarna. För att artiklarna som 

söktes skulle bli ännu mer riktade till syftet lades sökordet experience till. I en andra 

sökning valdes att förändra sökningen genom sökordet exercise istället för physical 

activity för att bredda sökningen. Den tredje sökningen gjordes genom att enbart byta 

ut sökordet experience mot women. Women valdes då det fick rätt riktning i 

förhållande till syftet. Sökhistoriken kan ses i tabell 2 (bilaga B).  

 

Inklusionskriterier i litteraturstudien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och 

att de skulle beröra kvinnor med depression. Artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2007 – 2017, detta för att studien skulle baseras på relativt ny forskning. 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle beröra personer över 65 år, då tanken 

var att resultatet skulle beröra vuxna kvinnor i arbetsför ålder. Eftersom 65 år är 

svensk pensionsålder, sattes denna åldersgräns. Det var även för att till viss del 

begränsa sökningen. För att artiklarna skulle passa syftet skulle de inte heller rikta sig 

till personer som led av depression på grund av andra sjukdomar som exempelvis 

stroke, diabetes typ 1. Anledningen var att fokus skulle ligga på de depressiva 

symtomen och inte på en somatisk sjukdom som lett till depression. 

 

Vid varje sökning lästes först samtliga titlar på artiklarna och redan här exkluderades 

en stor del av artiklarna eftersom de inte hade depression som huvuddiagnos. Titlar 

med fokus på depression och fysisk aktivitet undersöktes vidare genom att läsa 

respektive abstrakt. Sammanlagt lästes 171 abstrakt.  

 

De artiklar vars titel och abstrakt stämde överens med syftet till litteraturstudien gick 

vidare till urval. Artiklarna lästes och en del exkluderades då de inte motsvarade 

studiens syfte. De artiklar som var relevanta i förhållande till syftet granskades enligt 

Carlsson och Einmans (2003) kvantitativa och kvalitativa bedömningsmallar. 

Artiklarna fick där en gradering mellan I och III, där grad I rankas högst. De 50 

artiklar som valdes vid första urvalet lästes igenom och efter diskussion om 
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artiklarnas innehåll beslöts att tolv artiklar var relevanta gentemot syftet i 

litteraturstudien. Dessa gick då vidare till databearbetning. 

 

Databearbetning  

De tolv artiklar som inkluderades lästes igenom och en artikelöversikt, se tabell 3 

(bilaga C), skapades där artiklarnas syfte, metod och slutsats sammanfattades för att 

ge en tydligare bild av artiklarna.  

 

Artiklarna numrerades från ett till tolv i bokstavsordning. Resultaten lästes av båda 

författarna enskilt och relevant information gentemot studiens syfte togs ut och 

dokumenterades (Forsberg & Wengström, 2013). I nästa steg jämförde författarna 

resultaten och efter diskussion sammanställdes meningsenheter från resultatartiklarna 

i ett gemensamt dokument. Vidare diskuterades vad de olika meningsbärande 

enheterna stod för och dessa färgkodades. Dessa sammanfördes i åtta underkategorier 

som sedan sammanställdes till tre huvudkategorier (tabell 4).  

 

Tabell 4: Översikt över underkategorier och kategorier 

 

 
Underkategorier 

  

 
Kategorier  

  

Intensitet  
Frekvensen av den fysiska 

aktiviteten Dos  

  
Uppväxt 

Svårigheter att utföra fysisk 

aktivitet Negativa föreställningar 

Hinder 

Stöd  

Motivation för fysisk 

aktivitet 

Egenförmåga  

Social kontext 
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Forskningsetiska överväganden 

En viktig aspekt i forskning är god etik (Forsberg & Wengström, 2013). Vid etiska 

överväganden av artiklar bör det bland annat läggas vikt på att forskaren till studien 

gjort noggranna etiska överväganden. I denna litteraturstudie har etiska överväganden 

gjorts. Samtliga artiklar som finns i resultatet är etiskt granskade. Detta 

överensstämmer med lagen om etikprövning av forskning (SFS 2003:460). Det vill 

säga att skydda individen och värna om respekt av människovärdet vid forskning. 

Denna litteraturstudie innefattar 12 artiklar och samtliga finns redovisade i resultatet, 

oberoende av resultatens slutsats. När forskare ska inhämta ny kunskap måste alltid 

risk vägas mot nytta för att på så sätt skydda deltagarna i kommande studie (Forsberg 

& Wengström, 2013). 

Resultat 

Syftet var att belysa betydelsen av fysisk aktivitet hos kvinnor med depressivt 

tillstånd, vilket resulterade i följande tre kategorier: Frekvensen av den fysiska 

aktiviteten, svårigheter att utföra fysisk aktivitet samt motivation för fysisk aktivitet. 

Frekvensen av den fysiska aktiviteten 

Intensiteten och varaktigheten av fysisk aktivitet, det vill säga dosen, visade sig 

påverka graden av depressiva symtom (Teychenne, Ball & Salmon, 2008). De 

kvinnor som nådde upp till rekommendationerna (Ishii, Shibata & Oka, 2011) av 

fysisk aktivitet hade lägre depressionspoäng, till skillnad mot de som inte nådde 

rekommendationen. De hade signifikant högre depressiva symtom, vilket tydde på att 

nivåerna av depressionssymtom minskade när kvinnorna nådde rekommendationerna 

för fysisk aktivitet (Dugan, Bromberger, Segawa, Awery & Sternfeld, 2015). Redan 

vid låga nivåer av fysisk aktivitet påverkades depressionen positivt jämfört med dem 

som var stillasittande (McKercher, Schmidt, Sanderson, Patton, Dwyer & Venn, 

2009). De kvinnor som rapporterade att de tränat visade alltså betydligt färre 

depressiva symtom än de kvinnor som inte tränat alls. Uppföljning under trettiotvå år 

visade också en minskning av den fysiska aktiviteten, vilket associerades med högre 

depressionspoäng(Gudmundsson, Lindwall, Gustafson, Östling, Hällström, Waern & 

Skoog, 2015). Samtidigt visade annan forskning att det inte fanns någon signifikant 

skillnad i depressionspoäng mellan kvinnor med låg dos av fysisk aktivitet och de 

som varit inaktiva (Augestad, Slettemoen & Flanders, 2008).  

 

Aktivitetsfrekvensen visade sig ha ett samband med depressiva symtom hos kvinnor. 

Måttlig aktivitetsfrekvens, det vill säga två till fyra timmar per vecka och med en 

måttlig varaktighet (40 - 60 min/gång) eller 1,75 timmar med en högre intensitet gav 

reducerad risk för depressiva symtom jämfört med dem som tränade mindre än detta 

(Yang et al., 2013; Teychenne et al., 2008). Däremot gav höga aktivitetsnivåer, det 

vill säga, mer än tio timmar per vecka en högre förekomst av depression jämfört med 

stillasittande (McKercher et al., 2009).  
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Fysisk aktivitet som varade över tid visade ett samband med depressiva symtom. En 

regelbunden och ett varaktigt deltagande i olika former av fysisk aktivitet (Yang et al., 

2013) visade sig ha fördelaktiga effekter på depressiva symtom både på kort och lång 

sikt. Minskningen av depressiva symtom var oberoende om kvinnor tränade på klinik 

(gym) eller om träningen skedde i hemmet (Craft, Freund, Culpepper & Perna, 2007).  

Det fanns ett samband mellan kvinnans steg per dag och graden av depressiva 

symtom. Fler steg per dag minskade de depressiva symtomen (McKercher et al., 

2009). Kvinnor som promenerade ofta och med medelintensitet visade lägre 

depressionssymtom än de kvinnor som uppgav att de aldrig promenerade (Torres, 

Sampselle, Neighbors, Ronis & Gretebeck, 2015; Teychenne et al., 2008). 

 

Svårigheter att utföra fysisk aktivitet 

Det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet, depression och kvinnans humör (Azar, 

Ball, Salmon & Cleland, 2010).  Humöret influerade kvinnornas beteende vad gällde 

den fysiska aktiviteten. Trots kvinnors vetskap om nyttan med fysisk aktivitet valde 

kvinnorna att inte träna. De kände att de inte förmådde delta i fysisk aktivitet, 

speciellt vid tillfällen då de kände sig trötta, stressade, hängiga trots att de var 

medvetna om hälsofördelarna. Bland kvinnorna med depressiva symtom talades det 

om att bristen på självsäkerhet hindrade kvinnorna från att engagera sig i fysisk 

aktivitet (Azar et al., 2010). Brist på motivation visade sig vara en stor anledning till 

att inte utföra fysisk aktivitet. Andra orsaker var tidsbrist (Khalil, Callaghan, Carter & 

Morres, 2012) vilket ofta berodde på grund av arbete, studier, familj, hushåll och 

pendling. Kvinnorna prioriterade inte fysisk aktivitet och en del av kvinnorna gjorde 

det till en vana att ha andra saker att göra istället för att själva delta i fysisk aktivitet. 

De kände dåligt samvete över att ha andra åtaganden, och prioriterade därför inte den 

fysiska aktiviteten (Azar et al., 2010). Kvinnor med depressiva symtom menade också 

att det inte fanns något i deras fysiska miljö som kunde få dem att träna mer. 

Ytterligare en anledning för kvinnorna att inte prioritera fysisk aktivitet var kostnaden 

(Khalil et al., 2012). 

Flera kvinnor med depressiva symtom som inte varit aktiva som barn eller i sin 

ungdom (Azar et al., 2010) hade inte uppmuntrats att delta i fysisk aktivitet under 

uppväxten. Familj som inte varit aktiva på fritiden präglade kvinnornas vanor vad 

gällde fysisk aktivitet. Negativa upplevelser av fysisk aktivitet i barndomen innebar 

att kvinnorna helst undvek situationer som involverade fysisk aktivitet under 

uppväxten (Azar et al., 2010). Bristen på att bli uppmuntrad att träna (Teychenne et 

al., 2008) visade sig öka de depressiva symtomen. En svårighet som upplevdes var att 

kvinnorna inte ville träna ensamma (Teychenne et al., 2008; Khalil et al., 2012). Vid 

tillfällen med kraftigare depression minskade utförandet av fysisk aktivitet. Flera 

kvinnor beskrev hur deras depression påverkade hela livet och att vardagliga 

aktiviteter var en kamp vilket resulterade i att den fysiska aktiviteten inte prioriterades 

(Azar et al., 2010).  
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Motivation för fysisk aktivitet 

Det som motiverade kvinnorna till att träna var att känna en kontroll över sin vikt och 

upplevelsen av hälsoeffekterna (Azar et al., 2010). Viktkontroll kunde handla om att 

antingen gå ner i vikt eller att behålla vikten men också att få komplimanger för sin 

figur. Det sågs som en motivationsfaktor. Att känna sig tränad och nöjd med sig själv 

samt märka fysiska resultat var också motivationsfaktorer. Att ha människor i sin 

närhet som var aktiva påverkade kvinnorna positivt. En aktiv familjemedlem gav 

lägre risk för depression och att vara fysiskt aktiv tillsammans med 

familjemedlemmar visade sig ge reducerade depressiva symtom, exempelvis att 

promenera tillsammans (Azar etal., 2010; Teychenne et al., 2008). De kvinnor som 

hade tillgång till stöd under träningen kände trygghet, motivation och uppmuntran av 

de övriga i gruppen och de kände en positiv upplevelse av att vara delaktig i grupp. 

Kvinnorna motiverades till att fortsätta med träningsprogrammet, likaså testa andra 

former av träning, då de upplevde en förbättring i sitt humör, psykiska hälsa, känsla 

av välbefinnande och livskvalitet (Khalil et al., 2012). 

Strategier för att förebygga depressiva symtom hos kvinnor var att främja en relativt 

hög dos av aktivitet samt att förändra kvinnans relation till fysisk aktivitet (Teychenne 

et al., 2008; Gudmundsson et al., 2015). Det visade sig vara av vikt för att kunna 

hjälpa dem vidare och få dem att vilja fortsätta träna mer kontinuerligt. Allt eftersom 

kvinnorna tränade, desto mer ökade deras egenförmåga att träna (Hua Chu, 

Buckworth, Kirby & Emery, 2009).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

De vetenskapliga artiklarna söktes fram i Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa 

databaser ansågs mest relevanta till studiens syfte då de var inriktade mot 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Att söka i flera databaser med 

omvårdnadsfokus kan enligt Henricsson (2012) stärka arbetets trovärdighet då det 

ökar chansen att hitta fler relevanta artiklar. Alla sökningar gjordes med fritext 

kombinerat med booleska operatorn AND (Forsberg & Wengström, 2013). Antal 

träffar blev med denna sökmetod stor och många av titlarna föll bort då de var 

irrelevanta till studiens syfte. Detta kan ses som en svaghet då få abstrakt lästes i 

förhållande till antal träffar i de olika sökningarna. Diskussion uppstod i efterhand 

kring huruvida sökhistoriken hade sett annorlunda ut om sökningarna istället gjorts 

med ämnesord. Det hade troligen begränsat antal artiklar och därmed hade resultatet 

också sett annorlunda ut. I sökningarna återfanns dubbletter av resultatartiklarna i alla 

tre databaser vilket kan stärka arbetet. Ingen trunkering gjordes i sökningarna, vilket 

skulle kunna ses som en svaghet då väsentliga artiklar till studiens resultat kan blivit 

missade. Detta hade kunnat göras på både depression och women. De vetenskapliga 

artiklarna var från Finland, USA, Australien, England, Japan, Sverige och Norge 

vilket kan ses som en styrka, då dessa länder till viss del har liknande levnadsvillkor. 
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Överförbarhet från dessa artiklar till svensk sjukvård skulle därför kunna vara möjlig. 

Dock är det viktigt att poängtera att depression hos kvinnor är individuell och därför 

bör överförbarheten göras med ytterst aktsamhet. En del resultatartiklar hade utfört 

forskningsstudier som sträckte sig över lång tid. Detta bör kunna ses som en styrka då 

underlaget för berörda studier blir större om det samlas in under en längre period. 

Förförståelsen om det valda ämnet diskuterades gemensamt innan databearbetningen 

påbörjades. En förförståelse kan ses både som en styrka och en svaghet för studien. 

De kliniska erfarenheterna kan underlätta en djupare förståelse för ämnet vilket kan 

ses som en styrka. En svaghet kan dock vara i att de kliniska erfarenheterna kan ha 

påverkat förförståelsen och påverkat bearbetningen av resultatet (Henricsson, 2012). 

De vetenskapliga artiklarna lästes noggrant igenom av båda studenterna för att få en 

förståelse för innehållet och för att minska risken för feltolkning. 

Artikelgranskningen, artikelöversikten och bearbetningen av resultatet gjordes 

gemensamt för att öka trovärdigheten och pålitligheten. Det kan anses som en styrka i 

litteraturstudien (Henricsson, 2012). 

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades med Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmallar. De graderades till grad I och grad II varav tio artiklar bedömdes 

till grad I och två artiklar graderades till grad II. Samtliga artiklar i resultatet 

bedömdes vara av god vetenskaplig kvalitet. Det stärker studien att majoriteten av 

artiklarna graderades till grad I (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna i resultatet var 

godkända av en etisk kommitté. Studiens trovärdighet ökar (Forsberg & Wengström, 

2013) om de vetenskapliga artiklarna har ett etiskt godkännande. Av de 12 artiklarna 

som användes till resultatet var tio kvantitativa och två kvalitativa. Till en början var 

tanken att använda enbart kvalitativa artiklar då syftet var att undersöka kvinnors 

erfarenhet av fysisk aktivitet vid depression och därför användes experience som ett 

av nyckelorden i databassökningarna. Det visade sig dock i sökningarna att 

majoriteten av artiklarna var kvantitativa samt att de istället belyste effekten av fysisk 

aktivitet vid depression. I denna studies resultat fanns även en del artiklar som 

berörde både kvinnor och män. Dessa artiklar inkluderades eftersom resultaten tydligt 

visade vad som berörde kvinnor respektive män. I en studie var vissa av kvinnorna 

över 65 år. Trots detta valdes denna artikel att användas i resultatet eftersom 

majoriteten av kvinnorna var mellan 18 - 65 år. För att studien också skulle kunna 

baseras på relativt aktuell forskning söktes artiklar som var max tio år gamla. Nu i 

efterhand kan det ses som en svaghet att sökningarna inte begränsades ytterligare 

genom att till exempel avgränsa till enbart två år gamla artiklar. Samma sökning 

gjordes därför i ett senare skede av arbetet. Den sökning som hade gett flest träffar 

tidigare, gjordes en gång till i samtliga databaser för att utforska artiklar som 

eventuellt kunde varit av intresse till denna studies resultat. Samtliga abstrakt lästes 

igenom, dock hittades inga artiklar som var relevanta gentemot studiens syfte.  
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Resultatdiskussion 

 Under analysen av resultatet i denna studie framkom vikten av att utföra fysisk 

aktivitet för kvinnor med depression. Det fanns ett positivt samband mellan fysisk 

aktivitet och graden av depression. Kvinnor med milda till måttliga depressiva 

symtom är den grupp som får ut mest av en regelbunden fysisk aktivitet (Zhang & 

Yen, 2015).  

 

En viktig aspekt i resultatet var dosen av fysisk aktivitet. Träning på medelnivå visade 

sig ha större fördel (Yang et al., 2013) än låg och allt för hög intensitet, då låg 

intensitet på träningen inte gav önskad effekt på de depressiva symtomen (Augestad 

et al., 2008) och för hög intensitet kunde förvärra symtomen (McKercher et al., 2009). 

Socialstyrelsens (2012) rekommendationer är att vara fysiskt aktiv ca 150 minuter i 

veckan på en måttlig nivå eller 75 minuter på en högre och mer intensiv nivå. 

Samtidigt visar forskning att intensiteten inte har avgörande betydelse. Oavsett om 

intensiteten är låg, medel eller hög ger det effekt vid mild till måttlig depression 

(Helgadottir, Hallgren, Ekblom & Forsell, 2016). En slutsats kan vara att vara fysisk 

aktiv på medelnivå är att föredra men att vara fysisk aktiv även på en lägre nivå är 

bättre än att inte vara fysisk aktiv alls. Den fysiska aktiviteten som blir av är bättre än 

ingen alls. 

 

Bristen på motivation var en stor anledning till att kvinnor med depression inte 

utförde fysisk aktivitet, trots att de var medvetna om hälsovinsterna. Det som fick 

kvinnorna motiverade var framförallt känslan av hälsoeffekterna (Azar et al., 2010). 

När kvinnan är motiverad så krävs det att sjukvården kan erbjuda verktyg och stöd så 

att förändring kan ske (Socialstyrelsen, 2012). Sjukvårdspersonalens roll är 

framförallt att ge patienten kunskap och stöd i sin hälsoutveckling. Enligt Travelbee 

(Overgaard & Schou, 2010) är sjuksköterskans uppgift att hjälpa kvinnan att förstå sin 

sjukdom för att sedan kunna bemästra den och för att det ska kunna ske måste en god 

kontakt byggas upp. Det är viktigt att utgå ifrån patientens upplevelse och motivation 

för att stärka patientens egenmakt vilket gör att patienten då får en central roll i sin 

hälsoutveckling och en personcentrerad vård kan ske. Patientens självbestämmande 

och integritet ska respekteras och hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten (SFS 2014:821). Aktivitet 

rekommenderas till personer med milda till måttliga depressionssymtom och som är 

motiverade till att engagera sig (Josefsson et al., 2014). De kvinnor som hade stöd 

under sin träning kände också att deras motivation ökade (Khalil et al., 2012). Detta 

styrks även av annan forskning som menar att den fysiska aktiviteten kan generera det 

stöd som kvinnor i depressivt tillstånd behöver (Heesch, van Gellecum, Burton, van 

Uffelen & Brown, 2015). Stöd från familj och vänner (Azar et al., 2010) visade sig 

också påverka kvinnornas relation till fysisk aktivitet. Bristen på stöd och motivation 

till fysisk aktivitet från familjen under kvinnornas uppväxt var en betydande faktor 

som påverkade hur de såg på fysisk aktivitet vid vuxen ålder. Det fanns alltså en 

tydlig skillnad mellan de kvinnor som haft en aktiv uppväxt och de kvinnor som inte 
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varit aktiva och deras syn på fysisk aktivitet. Detta är väsentlig information utifrån 

sjuksköterskans perspektiv. För att sjuksköterskan ska kunna vara ett stöd och 

uppmuntra kvinnor i depressivt tillstånd behöver en ömsesidig relation byggas upp för 

att skapa förtroende (Allan & Dixon, 2009). Detta överensstämmer med Travelbee´s 

omvårdnadsteori som bygger på vikten av god kontakt för att kunna stödja och 

uppmuntra berörda personer (Overgaard & Schou, 2010). Det stärker betydelsen av 

stöd och uppmuntran till fysisk aktivitet hos kvinnor med depressiva tillstånd. Detta 

kan också styrkas med Knapen, Vancampfort, Moriën & Marchals (2015) forskning 

som tyder på att motivationsstrategier bör implementeras för att öka kvinnornas 

motivation. Sjuksköterskans roll blir här viktig. Om kvinnorna får stöd skulle detta 

leda till ökad egenvård och egenförmåga att utföra fysisk aktivitet på egen hand på 

lång sikt.  

 

Egenförmågan att faktiskt klara av att utföra fysisk aktivitet var också något som 

belystes i denna studies resultat (Hua Chu et al., 2009). Detta styrks även i annan 

forskning som menar att det inte är viljan som är problemet utan egenförmågan att 

faktiskt utföra den fysiska aktiviteten som är svårigheten (Danielsson, Kihlbom & 

Rosberg, 2016). Denna rapport visade också att känslan av att göra något rent fysiskt 

var det som höjde motivationen. Allt eftersom kvinnorna tränade ökade deras 

egenförmåga att utföra fysisk aktivitet (Hua Chu et al., 2009). Detta styrks också av 

Pickett, Yardley och Kendrick (2012) som menade att deltagande i fysisk aktivitet gav 

kvinnor ökat självförtroende och en ökad egenförmåga. Wynaden, Barr, Omari & 

Fulton (2012) hävdar också vikten av att uppmuntra till regelbunden fysisk aktivitet 

för att förbättra den psykiska hälsan. Sjuksköterskan har en viktig roll att stödja 

patienterna i denna process. För att detta ska kunna ske krävs motivation, trygghet och 

tillit då ett stort mål för omvårdnaden av dessa kvinnor handlar om att hjälpa dem att 

hjälpa sig själva. Patienten behöver själv inse vikten av fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskan bör finnas som stöd och ha kunskap om fördelarna med den fysiska 

aktiviteten, men det är patienten själv som reflekterar över sitt behov av förändring.  

Resultatet i denna litteraturstudie visade att strategier bör tillämpas för att få 

kvinnorna att vilja utföra fysisk aktivitet (Teychenne et al., 2008; Gudmundsson, 

Lindwall, Gustafson, Östling, Hällström, Waern & Skoog, 2015). Sådana strategier är 

stöd och uppmuntran som kan hjälpa personer med depression att utföra fysisk 

aktivitet (Skärsäter, 2014).  Slutligen är det viktigt att påpeka att sjuksköterskans 

huvudområde är omvårdnad och en slutsats av denna studies resultat är att den fysiska 

aktiviteten har en positiv inverkan vid depression. Fysisk aktivitet skulle därför kunna 

tillämpas som omvårdnadsåtgärd i större utsträckning för kvinnor med depressiva 

tillstånd med hjälp av sjuksköterskans stöd och uppmuntran. Fysisk aktivitet är 

lättillgängligt och kan enkelt individanpassas.  
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Konklusion  

Det är belyst att fysisk aktivitet har en positiv inverkan och minskar depressiva 

symtom hos kvinnor. Fysisk aktivitet tillsammans med andra är att föredra. 

Frekvensen på den fysiska aktiviteten är viktig, för det är först på medelintensiv nivå 

som det ger bäst resultat. För att den fysiska aktiviteten ska befästas behövs stöd och 

uppmuntran. 

 

Implikation  

År 2030 förväntas depression ha blivit den främsta orsaken till den globala 

sjukdomsbördan enligt WHO. Då sjuksköterskor möter de här kvinnorna inom de 

allra flesta områden i vården, behövs utökad kunskap för att på bästa sätt kunna stödja 

och optimera omvårdnaden för dessa personer. Det är av vikt att lägga fokus på 

omvårdnadsåtgärder som exempelvis fysisk aktivitet istället för enbart läkemedel. För 

att detta ska kunna implementeras i praktisk vårdverksamhet behöver sjuksköterskan 

en utökad kunskap om fysisk aktivitet vid depression för att kunna minska kvinnornas 

lidande samt för att kunna utföra professionell och personcentrerad omvårdnad. Det 

vore fördelaktigt med utbildning om den fysiska aktivitetens påverkan på depression 

redan under utbildningen till sjuksköterska. Den fysiska aktiviteten har visat sig ha en 

god effekt på kvinnans välmående. Om denna kunskap befästs redan under 

utbildningen skulle det hälsofrämjande arbetet mot depression med hjälp av fysisk 

aktivitet ses som en naturlig del i omvårdnaden. Stöd var av stor betydelse för att 

kvinnor med depression skulle förmå sig utföra fysisk aktivitet. Det vore därför av 

intresse att utforska hur sjuksköterskor kan stödja och motivera dessa kvinnor på 

bästa sätt.  
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BILAGA A  

 I 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed PsycInfo 

Depression Depression  Depression Depression 

Fysisk aktivitet 
Physical activity 

Exercise 

Physical activity 

Exercise 

Physical activity 

Exercise 

Upplevelse 

Erfarenhet 
Experience Experience Experience 

kvinnor women women women 



BILAGA B  

 I 

Tabell 2 Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 

 

 

170307 Cinahl 

Depression AND physical activity 

AND experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 35 4 0 0 

 

 

 

 

 

170307 Cinahl 

Depression AND exercise AND 

experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 47 5 1 0 

 

 

 

 

 

 

170307 PsycInfo 

Depression AND physical activity 

AND experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 156 11 7 1 

170307 PsycInfo 

Depression AND exercise AND 

experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 72 12 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

170307 Pubmed 

Depression AND physical activity 

AND experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 221 22 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

170307 PubMed 

Depression AND exercise AND 

experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 137 16 4 0 



BILAGA B  

 II 

 

 

  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 

 

 

 

170308 Cinahl 

Depression AND physical activity 

AND women 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 175 18 5 

 

 

 

3 

170308 PsycInfo 

Depression AND physical activity 

AND women 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 399 10 6 3 

 

 

 

 

 

170308 PubMed 

Depression AND physical activity 

AND women 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 1010 14 4 2 

 

 

 

 

 

 

170314 Cinahl 

Depression AND exercise AND 

women 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 196 20 3 0 

 

 

 

 

 

 

170314 PsycInfo 

Depression AND exercise AND 

women 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 226 13 4 2 

170314 PubMed 

Depression AND exercise AND 

women 

 

Limits:  Published Date from: 

20070301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 617 26 2 0 



BILAGA B  

 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 

 

 

 

170330 Cinahl 

Depression AND physical activity 

AND experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20150301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 2 2 0 0 

170330 PsycInfo 

Depression AND physical activity 

AND experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20150301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 25 25 0 0 

 

 

 

 

 

170330 PubMed 

Depression AND physical activity 

AND experience 

 

Limits:  Published Date from: 

20150301 - 20170305; Age: 18-64 

years, peer reviewed, gender: 

female 45 45 0 0 



BILAGA C  

 IV 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Augestad, L-B., Slettermoen, R., & Flanders, W. (2008). Physical activity and depressive 

symptoms among Norwegian Adults aged 20-50. Public Health Nursing, 25(6), 536-545. Doi:  

10.1111/j.1525-1446.2008.00740.x. 

 

Land  

Databas 

Norge 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att bedöma möjliga könsskillnader mellan fysisk aktivitet och depression, 

med fokus på mönster av dos-respons bland unga vuxna. Forskarna ville undersöka om deltagande 

i fysisk aktivitet kan förutspå depression. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Prospektiv uppföljningsstudie 

Urval 6661vuxna; 3353 kvinnor och 3308 män, yngre än 50 år som deltagit i en tidigare studie kallad 

The Health Survey in Nord-Trondelag (HUNT), en prospektiv observationsstudie gjord mellan 

1984-1986 och mellan 1995-1997. 

Datainsamling Depressionen mättes genom ett mätinstrument från HUNT 2 för att definiera depressionen. Vad 

gäller fysisk aktivitet användes enkätfrågor från HUNT 1 där en poäng sattes. Sedan kombinerade 

forskarna olika kategorier för att få fram fyra olika grader av aktivitet. 

Dataanalys En logistisk regression användes och oddskvoten beräknades för att utvärdera sambandet mellan 

fysisk aktivitet och depression. 

Bortfall Från HUNT 1 identifierades 20 235 personer, därefter exkluderades 13 574 personer och kvar blev 

6661 personer. 

Slutsats Kvinnor med medelmåttig nivå av fysisk aktivitet visade en signifikant lägre grad av depression, 

medan kvinnor som var inaktiva och kvinnor med låg fysisk aktivitetsnivå hade ungefär samma 

grad av depression. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

87 % 



BILAGA C  

 V 

Artikel 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Azar, D., Ball, K., Salmon, J., & Cleland, V. (2010). Physical activity correlates in young women 

with depressive symptoms: a qualitative study. International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, 7(3), 1-11. Doi:  10.1186/1479-5868-7-3 

 

Land  

Databas 

Australien 

PsycInfo 

Syfte Syftet med artikeln var att fördjupa informationen till fysisk aktivitet bland unga kvinnor med och 

utan depressiva symtom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 40 kvinnor i åldrarna 18-30 år, tjugo kvinnor med depressiva symtom och 20 utan depressiva 

symtom 

Datainsamling Intervjuer genomfördes under ca 20-45 minuter och spelades in med varje deltagare. 

Dataanalys Intervjuerna fokuserade på enskilda och sociala aspekter på fysisk aktivitet. Varje intervju skrevs 

ner ordagrant och därefter kodades intervjuerna .Utifrån svaren gjordes tematiska analyser.   

Bortfall Fem kvinnor. 

Slutsats Kvinnor med depression påverkar den fysiska aktiviteten genom den sociala kontext hon lever i, 

aktivitet i barndomen, livssituation (motivation, planering, stress).  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

87 % 



BILAGA C  

 VI 

Artikel 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Craft, L., Freund, K., Culpepper, L., & Perna, F. (2007). Intervention study of exercise for 

depressive symptoms in women. Journal of Women´s health, 16(10), 1499-1509. Doi: 

10.1089/jwh.2007.0483  

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Målet med studien var att jämföra två träningsprogram med varierande grad av struktur och 

jämföra de två träningsformerna på depressiva symtom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Klinisk prövning 

Urval Deltagarna rekryterades genom ett hälsocenter för kvinnor. Deltagarna valdes ut under ett års tid. 

Antalet var 32 kvinnor i åldrarna 18-55. 

Datainsamling Genom en enkät som deltagarna fick fylla i, vilken tog upp ålder, inkomst, nuvarande läkemedel 

för depression bland annat.  Andra mätningar gjordes såsom vilken grad av depression, BMI bland 

annat. Varje månad samlades data in för sammanställning. 

Dataanalys Svaren analyserades varje månad under en tremånadersperiod. Statistik fördes in i datorn för att se 

variationer och olikheter och för att kunna göra en jämförelse. 

Bortfall 8 personer 

Slutsats Båda träningsprogrammen sammankopplades med minskning av depressiva symtom vid ett ökat 

deltagande i fysisk aktivitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

85 % 
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 VII 

Artikel 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Dugan, S. A., Bromberger, K. T., Segawa, E., Avery, E., & Sternfeld, B. (2015). Association 

between physical activity and depressive symptoms: Midlife women in SWAN. Medicine and 

Science in Sports and Exercise, 47(2), 335-342. Doi:10.1249/MSS.0000000000000407 

 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera relationen mellan psykisk aktivitet och höga depressiva symtom över tid 

och att undersöka om fysisk aktivitet dämpar risken för depressiva symtom hos medelålders 

kvinnor. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv longitudinell observationsstudie.  

Urval 2891 kvinnor mellan 42-52 år (vid starten) från sju olika geografiska områden.  

Datainsamling Självskattning genom enkät och intervju som gjordes vid uppstart av studien och därefter årlig 

uppföljning under 10 års tid. 

Dataanalys Var tredje år gjordes uppföljning gällande fysisk aktivitet och i samband med den mätningen så 

kunde forskarna utläsa ifall de depressiva symtomen hade förändrats i förhållande till aktivitet. 

Bortfall Under de tio åren så minskade antalet deltagare till 1447, detta kan enligt forskarna ha haft 

betydelse för utfallet av studien. 

Slutsats Högre fysisk aktivitet associerades med lägre nivåer av depressiva symtom under de tio åren som 

studien gjordes.  Resultatet tyder på att måttlig intensitet av aktivitet under medelåldern också kan 

vara skyddande mot depressiva symtom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

89 % 
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 VIII 

Artikel 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Gudmundsson, P., Lindwall, M., Gustafson, D.R., Östling, S., Hällström, T., Waern, M., & Skoog, 

I. (2015). Longitudinal associations between physical activity and depression scores in Swedish 

women followed 32 years. Acta Psychiatrica Scandinavia, 132(6), 451-458. Doi: 

10.1111/acps.12419 

 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka relationen mellan fysisk aktivitet och depression hos kvinnor under 32 års 

tid 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Prospektiv longitudinell studie 

Urval 899 kvinnor bosatta i Göteborg, som väljs ut ifrån en annan studie som började år 1968 

(Prospective Population Study of Women) 

Datainsamling Mellan 1974-2005 gjordes mätningar av självskattad fysisk aktivitet och depression hos kvinnor 

med tre uppföljningar. 

Dataanalys Latent tillväxtkurva användes för att följa och utvärdera förändringar, en annan modell (cross-

lagged models) användes för att studera det ömsesidiga förhållandet mellan fysisk aktivitet och 

depressionspoäng. 

Bortfall 372 personer. (899-527) 

Slutsats Minskad fysisk aktivitet kan vara en långsiktig konsekvens av depression. Det är viktigt att ta itu 

med enskilda förändringar i fysisk aktivitet och inte bara absoluta nivåer av fysisk aktivitet i 

relation till depression.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

85 % 



BILAGA C  

 IX 

Artikel 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hua Chu, I., Buckworth, J., Kirby, T., & Emery, C. (2009). Effect of exercise intensity on 

depressive symptoms in women. Mental Health and Physical Activity, 2(1), 37-43. Doi: 

10.1016/j.mhpa.2009.01.001  

 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att testa två olika nivåer av träning på kvinnor med depressiva symtom och att testa 

självförmågan hos dessa kvinnor. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad studie 

Urval 54 kvinnor mellan 18-43 år med milda till måttliga depressionssymtom rekryterades.  

Datainsamling Under en tioveckorsperiod skulle deltagarna vara aktiva i någon form av träning. De delades in i 

tre grupper; en högintensiv träningsgrupp, en lågintensiv träningsgrupp och en kontrollgrupp som 

utförde stretching. En gång i veckan var det ledarledd träning, därefter skulle deltagarna göra 3-4 

träningspass i veckan på egen hand. Aktivitetsdagbok till alla deltagare som sågs över varje vecka 

för att kontroller deltagarnas träningsintensitet och energiförbrukning. 

Dataanalys Analysen gjordes utifrån tre separata mätningar för att undersöka skillnader mellan grupperna i 

depression, egenförmåga att träna. 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats I studien framgår att både hög- och lågintensiv träning, samt kontrollgruppen som utförde en form 

av stretching visade på förbättring i sina depressiva symtom efter tio veckor. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

85 % 
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 X 

Artikel 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ishii, K., Shibata, A., & Oka, K. (2011). Association between recommended levels of physical 

activity and depressive symptoms among Japanese adults: A cross-sectional study. Mental Health 

and Physical Activity, 4(2), 57-63. Doi:  http://dx.doi.org/10.1016/j.mhpa.2011.09.001 

 

Land  

Databas 

Japan 

PsycInfo 

Syfte Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan rekommenderad fysisk aktivitet och 

depression, likaså skillnader mellan motionsgrupper och socio-demografi bland japanska vuxna. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv tvärsnittstudie 

Urval 3000 vuxna mellan 20-59 år. 

Datainsamling En internetbaserad undersökning där enkäter skickades ut till deltagarna 

Dataanalys De medverkande delades in i två grupper gällande att uppnå eller inte uppnå rekommendationerna 

av fysisk aktivitet. Sedan genomfördes en analys för att jämföra skillnaderna av depression och 

fysisk aktivitet i de båda grupperna. 

Bortfall 328 

Slutsats De personer som uppnådde rekommendationsnivån av fysisk aktivitet visade mindre depressiva 

symtom än de som ej uppnådde rekommendationerna. Det starkare sambandet mellan fysisk 

aktivitet och depression fanns enligt forskarna hos kvinnor. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

87 % 
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 XI 

Artikel 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Khalil, E., Callaghan, P., Carter, T., & Morres, I. (2012). Pragmatic randomised controlled trial of 

an exercise programme to improve wellbeing outcomes in women with depression: findings from 

the qualitative component. Psychology, 3(11), 979-986. Doi: 10.4236/psych.2012.311147 

 

Land  

Databas 

England 

PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att svara på följande fråga: ger ledarledd träning ökad psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Empirisk studie, en experimentell grupp och en kontrollgrupp 

Urval 38 kvinnor, 19 i varje grupp mellan 45-65 år.  Forskarna uppmärksammade sin undersökning 

genom att kontakta kliniker med potentiella medverkande för att vidarebefordra information om 

projektet. De frivilliga kvinnorna valdes sedan ut, utifrån inklusionskriterier. 

Datainsamling Noteringar upptogs efter varje träningstillfälle, för dokumentation och för att forskarna skulle 

kunna följa deltagarna under pågående projekt. Kvinnorna fick också själva lägga till noteringar 

utifrån deras upplevelse, som var relevanta för projektet.  

Dataanalys Tematisk analysteknik användes.  

Bortfall - 

Slutsats Kvinnorna i programmet upplevde en signifikant förbättring i humöret, fysiska hälsan, 

välbefinnandet, självkänslan och livskvalitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

77 % 
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 XII 

Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens McKercher, C., Schmidt, M., Sanderson, K., Patton, G., Dwyer, T., & Venn, A. (2009). Physical 

activity and depression in young adults. American Journal of Preventive Medicine, 36(2), 161-

164. Doi: 10.1016/j.amepre.2008.09.036  

 

Land  

Databas 

Australien 

PsycInfo 

Syfte Att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet inom olika områden (fritid, arbete, gård/hushåll) 

och depression. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie 

Urval 1995 unga vuxna  

Datainsamling Data samlades in mellan 2004-2006.  Fysisk aktivitet mättes genom självskattning och stegräknare 

medan depression graderades utifrån ett bedömningsinstrument. 

Dataanalys Analysen genomfördes könsseparerat. Kategorier skapades utifrån ungefärliga könsspecifika 

genomsnittspoäng och antal steg/dag samt förväntade poäng. Endast deltagare med komplett data 

inkluderades i analysen. 

Bortfall 415 personer. 

Slutsats Måttlig aktivitet hade enligt studien ett samband med ca 50 % lägre förekomst av depression hos 

kvinnor. Relativt låg dos av fritidsaktiviteter associerades också med lägre förekomst av 

depression, ca 45 %. Däremot har höga doser av aktivitet (10h/v) högre prevalens av depression 

jämfört med stillasittande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

78 % 
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Artikel 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Teychenne, M., Ball, K., & Salmon, J. (2008). Associations between physical activity and 

depressive symptoms in women. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 

Activity, 5(27), 1-12. Doi: 10.1186/1479-5868-5-27 

 

Land  

Databas 

Australien 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka sambanden mellan depression och specifika komponenter i fysisk aktivitet 

såsom vilken sorts aktivitet, hur mycket och den sociala kontexten. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval 1554 kvinnor i åldrarna 18-65 år, deltagarna rekryterades från 45 av Melbournes förorter med 

varierande socioekonomi. 

Datainsamling Deltagarna fick svara på en enkät gällande fysisk aktivitet och depressionsnivå. 

Dataanalys Analysen som utfördes beskrev demografiska egenskaper, deltagarnas olika intensitetsnivå och 

domäner av aktivitet, sociala egenskaper och närvaro av sina depressiva symtom. Oddskvoten och 

konfidensintervall beräknades därefter för varje fysisk aktivitets variabler och förekomsten av 

depressiva symtom med hjälp av regressionsanalyser. 

Bortfall 53 kvinnor 

Slutsats En viktig aspekt av den fysiska aktiviteten är den sociala kontexten som för kvinnor kan vara mer 

viktig än själva träningen.  Samtidigt visar studien att ju högre dos av träning, dvs intensitet och 

varaktighet, desto lägre depressionssymtom. Likaså är det en viktig strategi i förebyggande syfte. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

91 % 
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Artikel 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Torres, E., Sampselle, C., Neighbors, H., Ronis, D., & Gretebeck, K. (2015). Depressive 

symptoms and walking in African-Americans. Public Health Nursing, 32(5), 381-387. Doi: 

10.1111/phn.12171 

 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka oddsen av depressiva symtom i relation till promenader bland 

afro-amerikaner. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

En sekundär analys utfördes på en studie kallad NSAL (National Survey of American Life). Där 

hade tvärsnitts-intervjuer gjorts mellan åren 2001-2003. Data från alla intervjuer är använda i 

denna studie. 

Urval 1903 kvinnor och 1075 män deltog i studien. Alla var afro-amerikaner 

Datainsamling Promenaderna mättes genom självrapportering vad gällde frekvensen. Depressiva symtom mättes 

genom CESD (Center for Epidemologic Studies Depression).  

Dataanalys Logistisk regression användes för att undersöka oddsen av depressiva symtom i relation till 

promenader. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Kvinnor som rapporterade att de ofta promenerade hade lägre depressiva symtom än de kvinnor 

som rapporterade att de aldrig promenerade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

83 % 
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Referens Yang, X., Hirvensalo, M., Hintsanen. M., Hintsa, T., Pulkki-Råback, L., Jokela, M., … Raitakari, 

O. (2014). Longitudinal associations between changes in physical activity and depressive 

symptoms in adulthood: The young Finns Study. International Society of Behavioral Medicine, 

21(6), 908-917. Doi: 10.1007/s12529-013-9376-0 

 

Land  

Databas 

Finland 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka dos-respons-sambandet mellan skillnader i aktivitetens 

frekvens, intensitet och varaktighet i förhållande till depressiva symtom hos kvinnor och män 

under 6 år. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

En longitudinell befolkningsbaserad studie 

Urval 1955 deltagare, 833 män och 1126 kvinnor mellan 24-39 år. År 2001-2007. 

Datainsamling Fysisk aktivitet mättes genom självskattningsenkät i samband med en medicinsk undersökning. 

Depressiva symtom mättes genom en modifierad version av Beck´s depression Inventory (BDI). 

Dataanalys Analyserna gjordes separat för kvinnor och män. En generaliserad linjär modell användes för att 

undersöka sambanden mellan fysisk aktivitet vid baslinjen och dess förändringar med depressiva 

symtom och hur de förändrades under en 6års-uppföljningsperiod. 

Bortfall 135 personer (2090 personer vid urval 1 - 1955 personer som deltog). 

Slutsats Studien visar på att en ökad frekvens och varaktighet av fysisk aktivitet har samband med lägre 

nivåer av depressiva symtom speciellt hos kvinnor. Resultatet tyder på att ett ihållande deltagande 

i fysisk aktivitet är viktigt. Män och kvinnor som höll sig fysiskt aktiva under studiens 6 år hade 

signifikant lägre nivåer av depressiva symtom jämfört med dem som förblev inaktiva. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

85 % 
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