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Sammanfattning: Depression är en sjukdom där forskarna inte är överens om dess 

uppkomst. Forskning tyder på att depression år 2020 kommer att 

vara den näst vanligaste sjukdomen i världen. Fysisk aktivitet är 

viktigt för folkhälsan och påverkar individen såväl fysiskt som 

psykiskt. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 

sambandet mellan depression och fysisk aktivitet. Resultatet 

baseras på 14 artiklar som relaterar till syftet. Resultatet visade 

att de personer som är fysiskt aktiva har minskad risk att 

uppleva psykiska besvär som depression. Det finns även ett 

samband mellan hur mycket fysisk aktivitet som utförs och 

graden av depression. Sjuksköterskan har en viktig roll både vad 

det gäller förebyggande och lindrande av depression. Genom 

dialog med patienten kan fysisk aktivitet föreslås som ett 

komplement till den medicinska behandlingen. Det kan räcka 

med ett par promenader i veckan för att risken för uppkomst av 

depression samt depressionssymtomen hos dem som lider av 

depression skall minska. Om fler människor motionerar 

regelbundet skulle med största sannolikhet 

depressionsfrekvensen minska. Vidare forskning inom området 

samt implementering av den kunskap som finns bör göras. Det 

är viktigt att den positiva effekten av fysisk aktivitet vid 

depression når fram till alla professioner inom hälso- och 

sjukvården och att den implementeras i verksamheterna. Detta 

kan på sikt tillsammans med ytterligare forskning leda till att 

viss del av den medicinska behandlingen kan ersättas med fysisk 

aktivitet.
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Abstract:  Depression is a disease where scientists are not in agreement on 

its origin. Research indicates that depression will be the second 

most common disease in the world year 2020. Physical activity 

is important for the public health and benefits the individuals 

both physically and psychologically. The purpose of this 

literature study was to illustrate the relation between depression 

and physical activity. The result is based on 14 articles which 

relate to the purpose. The result showed that persons who are 

physically active have less risk of suffering from psychological 

difficulties such as depression. There is also a connection 

between how much physical activity that is carried out and the 

degree of depression. The nurse's role is important to prevent 

and relieve depression. In consultation with the patient, physical 

activity can be suggested as a complement to medical treatment. 

It can be enough with a couple of walks per week to prevent 

beginning of depression as well as ease symptoms for those who 

already suffer from depression. If more people exercised on a 

regular basis the frequency of depression would most likely 

be reduced. Further research in this area should be carried out as 

well as the implementation of knowledge that already exists. It 

is important that the beneficial effects, which physical activity 

has on depression, reach all relevant persons within health and 

medical care industries and that it is implemented. In 

conjunction with additional research this can lead to physical 

activities being partial replacement to medical treatment.
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Inledning 

Depression är enligt Världshälsoorganisationen [WHO] en folksjukdom som kan drabba alla 

människor, oavsett ålder, kön och etnicitet (WHO, 2010). Kostnaderna för antidepressiva 

läkemedel uppgick år 2002 till ungefär 1,6 miljarder kronor (SBU, 2004). I världen är cirka 

121 miljoner människor påverkade av depression. Depression är (Socialstyrelsen, 2010) den 

vanligaste orsaken till att människor väljer att begå självmord. WHO (2010) uppskattar att år 

2020 kommer depression vara den näst vanligaste sjukdomen i världen oavsett ålder och kön 

efter hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Fysisk aktivitet är en grundförutsättning (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) för hälsa och 

välbefinnande. Både fysisk aktivitet och inaktivitet påverkar människans hälsa. Fysisk 

inaktivitet kan leda till olika sjukdomar som bland annat depression. Fysisk aktivitet är 

(Faskunger & Hemmingsson, 2005) förutom rökning och kosthållning en av de viktigaste 

faktorerna som människan kan råda över för en god hälsa. Hur mycket människan rör på sig 

idag har en avgörande betydelse för folkhälsan i framtiden. 

 

Överallt i sjukvården (Skärsäter, 2009) möter sjuksköterskan patienter som är deprimerade. 

Därför är det viktigt att kunna identifiera och bemöta dessa patienter för att erbjuda bästa 

möjliga kompletterande behandling. För att sjuksköterskan skall kunna genomföra ett 

hälsofrämjande arbete är det av vikt att föra en dialog och inbjuda patienten till delaktighet i 

sin vård. 

 

Bakgrund 

Depression 

Det förekommer (Hassmén & Hassmén, 2005a) huvudsakligen två modeller som kartlägger 

depressionens uppkomst. Den psykologiska modellen skildrar hur stress och företeelser som 

personen upplever som chockartade kan leda till nedstämdhet som i sin tur eventuellt kan gå 

över till depression. Den biologiska däremot inriktar sig på människans anatomi, där 

depressionens uppkomst förklaras genom rubbningar mellan olika signalsubstanser i hjärnan.  

Depression beror på (Wasserman, 2003b) att kommunikationen mellan signalsubstanserna 

serotonin, noradrenalin och dopamin, som styr exempelvis glädje, sorg och initiativförmågan 

och mottagarreceptorerna fungerar felaktigt. Agerberg (2001a s. 164) skriver att chefsläkaren 

i psykiatri och specialist på depressioner Wolfgang Rutz påstår att ”Bakom en depression 

finns alltid både en biologisk sårbarhet och faktorer i miljön. Det är en komplex process som 

utlöser depressioner och behandlingen måste också vara sammansatt”. Rutz (Agerberg, 

2001a) fortsätter med att det alltid är en kombination av biologi och psykologi och använder 

”stress-sårbarhetsmodellen”, där de ser en depression som ett samspel mellan biologisk 

sårbarhet och påfrestningar i livet. Forskning har genomförts (Wasserman, 2003b) på 

deprimerade människor som visar på vissa förändringar i hjärnan som till exempel förtvining 

av nervceller. Forskning har även visat att nervcellerna mellan pannlobshjärnbarken och de 

underliggande strukturerna har haft svårigheter med kommunikationen mellan sig. Detta 

påverkar främst det limbiska systemet som har en betydande funktion för inlärande, minne 

och motivation. Depression beror på (Allgulander, 2008) en obalans mellan aktivitet och vila 

som leder till kroppsliga belastningar, skaderisk och sociala följder. Alkohol är något 
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(Wasserman, 2003a; Wasserman, 2003b) som en del deprimerade personer tar till i hopp om 

att må bättre. Detta fungerar dock dåligt och leder i stället till bieffekter som gör depressionen 

värre. Förklaringen till varför en del deprimerade individer väljer att använda alkohol är att de 

upplever att det känns bättre och lättar deras ångest kan vara att alkohol höjer nivån av 

dopamin i hjärnan. Dopaminet gör att belöningscentrumet i hjärnan stimuleras. Detta varar 

dock bara för stunden och förvärrar depressionen på längre sikt. 

 

Framträdande symtom vid depression (WHO, 2010) är försämrat självförtroende, minskad 

energi, dålig koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter och försämrad aptit. Försämrad aptit 

kan bero på (Wasserman, 2003b) att hypotalamus som reglerar vatten- och födointag är ur 

balans och är något som människan själv inte kan påverka. Nedstämdhet är ett av 

huvudsymtomen (Wasserman, 2003c) på en depression, människan känner sig ofta tungsint. 

Nedstämdheten kan gå i perioder under dygnet. Vissa kan ha det värst på morgonen medan 

andra har det svårast på eftermiddagen eller kvällen. Denna nedstämdhet ger ofta en känsla av 

att det är svårt att hantera livet, brist på glädje och minskat intresse för de aktiviteter som 

tidigare varit betydelsefulla för personen. Viljelöshet infinner sig och det är svårt att ta 

initiativ. En sammanställning (Agerberg, 2001b) av symtom som karaktäriserar en depression 

har gjorts av det amerikanska psykiatrikerförbundet. I en checklista i diagnossystemet 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-IV] räknas nio olika symtom 

upp. Personen måste ha minst fem av symtomen under en och samma tvåveckorsperiod för att 

kunna få diagnosen depression. Minst ett av de mest centrala symtomen, vilka är nedstämdhet 

och tappat intresse för de flesta aktiviteter, att inte kunna glädjas åt sådant man annars brukar 

tycka om måste finnas med. De övriga symtomen är att sömnen brukar vara störd, personen 

tappar aptiten, känner extrem trötthet, har kraftigt minskad förmåga att tänka, koncentrera sig 

och fatta beslut, vardagssysslor går långsamt, personen är rastlös och kan inte sitta still. Vissa 

personer utvecklar (Paolucci, Paolucci & Buckley, 2007) symtom av depression utan att det 

finns en psykologisk bakgrundsfaktor. Detta kan bli ett problem då dessa personer inte alltid 

söker hjälp, just för att det inte själva förstår varför de inte mår bra, och tänker att det finns 

andra som har det värre. Sjukdomsbilden (Ringskog-Vagnhammar, 2005) mellan kvinnor och 

män är olika. Aggressivitet, irritabilitet och minskad stresstolerans är symtom som är 

vanligare hos män än hos kvinnor. Männens symtombild (Wasserman, 2003d) är mer otydlig 

eftersom de har svårare att visa och tala om känslor än kvinnor eftersom det inte anses 

manligt att visa sig svag eller sårbar. En nackdel (Ringskog-Vagnhammar, 2005) med 

männens otydliga symtombild är att deras depressioner inte alltid uppmärksammas. 

 

Depressiva symtom (Furman & Valtonen, 2001) kan också uppträda som kroppsliga symtom. 

Det kan till exempel röra sig om fysiska obehag som smärta i bröstet eller tryck i huvudet, 

men även kraftlöshet och förstoppning. Många söker läkarvård (Wasserman, 2003c) på grund 

av just kroppsliga symtom som till exempel trötthet och smärtor och går därför hellre till 

allmänläkare istället för psykiatriker. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 

(2004) rapporterar att humörsvängningar och besvikelser hör till människans vardag. Detta 

liksom hopplöshet och meningslöshet är känslor som kan sammankopplas till depressionens 

symtom, men som inte behöver tyda på en depression. Det är naturligt (Allgulander, 2008) för 

alla människor att ha en dålig dag. Detta ska dock inte likställas med en depression, då en 

depression är ett sjukdomstillstånd som inte bara kan negligeras. 

 

En studie som Kramer (2005) tar upp i sin bok, att kvinnor med depression i 30–40-års ålder 

har större produktion av stresshormoner än normalt. Det har påvisats att en person med 

depression har en ökad risk att dö i förtid. En orsak till detta kan vara att depression leder till 
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inaktivitet och då även försämrade levnadsvanor. Deprimerade lider också större risk att 

drabbas av hjärt och kärlsjukdomar liksom åldersdiabetes. Tumörer kan också växa snabbare 

hos patienter med depression. Kvinnor rapporterar högre nivåer av depression än män (Van de 

Velde, Bracke & Levecque, 2010). Det är enligt Allgulander (2008) en större andel kvinnor 

än män som någon gång i livet riskerar att drabbas av en depression. Bland dem som drabbats 

av en depression (Allgulander, 2008) är återfallsrisken inom två år 50 procent och under den 

återstående livslängden 80 procent.  

 

Depressionens påverkan och uppkomst 

Depression är en sjukdom (Lindwall & Johnson, 2010) som påverkar människan negativt 

både fysiskt och psykiskt samt bidrar till en försämrad livskvalitet. Depression är så frekvent 

(Socialstyrelsen, 2010) att varje människa antingen själv upplevt det alternativt har en nära 

anhörig som erfarit det. Även om de deprimerade (Paolucci, et al., 2007) förstår att de har en 

depression kan sällan människor runt omkring övertyga dem om att det finns hopp om att de 

kommer må bättre igen. Stress kan (Kramer, 2005) vara en orsak till att en depression 

uppkommer, eftersom de är tätt sammankopplade till varandra. Vid en depression finns det i 

sin tur ett ständigt stresspåslag. Depression kan utlösas (Paolucci, et al., 2007) av till exempel 

stress eller någon sorts livsförändring som till exempel skilsmässa och ekonomiska problem. 

Forskning har visat (Hassmén & Hassmén, 2005a) att personer som i allt de företar sig strävar 

efter perfektionism och har stark oro att inte nå upp till det mål, som leder till perfektionism 

samt har ängslan över att inte kvalitén är tillräckligt bra ligger i riskzonen för depression. 

Depression kan även associeras (Clark, 2004) med olika typer av personliga drag som till 

exempel pessimism, missnöje och ångest. Uppväxtmiljön är en komponent (Wasserman, 

2003b) till uppkomsten av depression. En trygg uppväxtmiljö minskar risken för att drabbas 

av depression. Människor som (Paolucci, et al., 2007) har förlorat en förälder eller annan 

viktig person tidigt i livet löper ofta större risk att vara särskilt sårbara. Dagsljuset har ett 

samband (Hassmén & Hassmén, 2005b) med depression. Under vinterhalvåret då antalet 

soltimmar är färre jämfört med sommarhalvåret upplever fler personer så kallad 

vinterdepression. Detta berör cirka 10 procent av den svenska befolkningen.  

 

Depression är behandlingsbart (Paolucci, et al., 2007) och människor ska inte behöva lida i 

tysthet. Desto tidigare en depression upptäcks och behandlas desto mindre är sannolikheten att 

den kommer ha en kronisk inverkan på individen. Trots detta beräknas depression (Lindwall 

& Johnson, 2010) år 2020 vara den näst vanligaste sjukdomen i världen, efter hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

 

Fysisk aktivitet 

Schäfer Elinder och Faskunger (2006, s. 8) definierar fysisk aktivitet som ”all typ av rörelse 

som ger ökad energiomsättning”. Regelbunden fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2009) har stor 

betydelse för folkhälsan och motverkar de vanligaste folksjukdomarna. Risken att drabbas 

(Berggren & Josefsson, 2010) av en allvarlig sjukdom eller för tidig död är fördubblad om 

fysisk aktivitet inte utförs. Risken att drabbas av cancer (Socialstyrelsen, 2009) i till exempel 

tjocktarm och bröst är minskad hos fysiskt aktiva personer. Fysisk aktivitet är positivt ur flera 

aspekter (Ekblom & Nilsson, 2000) då till exempel cirkulationssystemets förmåga och 

funktion förstärks. Fysisk aktivitet som utförs regelbundet leder till psykologiska, sociala och 
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mentala positiva effekter som samtliga har betydelse för människans hälsa. Statens 

folkhälsoinstitut [FHI] (2010) har 11 övergripande mål för att uppnå folkhälsa, ett av dessa är 

fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för sjukdomar och leder istället 

till ökad hälsa och välbefinnande. Fysisk aktivitet motverkar (Socialstyrelsen, 2009) även 

utveckling av högt blodtryck och kan sänka blodtrycket hos de som redan lider av för högt 

blodtryck. Fysisk aktivitet främjar även immunförsvaret. En man eller kvinna (SBU, 2007) 

som är fysiskt aktiv lever sex till nio år längre än en person som är fysiskt inaktiv. 

 

Samhällsutvecklingen 

Fysisk aktivitet (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) är något som alltid varit en del av 

människans vardag och en grundförutsättning för hälsa och välbefinnande. Ur ett historiskt 

perspektiv var fysisk aktivitet förr nödvändigt för överlevnad. Samhällsutvecklingen har lett 

till att människor idag inte behöver vara lika fysiskt aktiva som förr. Maskiner har ersatt en 

stor del av det fysiskt krävande arbetet och transportmedel som bil, flyg och tåg har etablerats. 

Stillasittande arbeten till exempel framför datorer och inaktiva fritidsintressen som tv-spel och 

video bidrar till att människor idag är mindre fysiskt aktiva. Fjärrkontroll, diskmaskin och 

rulltrappor är bekvämlighetsprylar som också bidrar till att människan idag inte är tvungna att 

röra på sig i samma utsträckning. Många svenskar (Berggren & Josefsson, 2010) är fysiskt 

inaktiva trots vetskap om att fysisk aktivitet har ett positivt samband med hälsa. Behovet av 

fysisk aktivitet (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) är dock detsamma idag som det alltid har 

varit. Den stillasittande livsstilen som råder i dagens samhälle har negativa effekter på såväl 

hälsa som välbefinnande och kan medföra många olika sjukdomar som i sin tur kan leda till 

stora kostnader för samhället. 

 

Olika former av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan exempelvis innebära (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2010) hushålls- och 

trädgårdsarbete, aktiv transport som till exempel promenad och cykling samt fysisk aktivitet i 

arbetet, friluftsliv, motion, träning och idrott. Hälsoföljderna påverkas (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) inte bara av de stora fysiska aktiviteterna i sig utan den totala effekten av 

samtliga aktiviteter. Mindre fysiskt krävande aktiviteter som till exempel promenader och 

trädgårdsarbete påverkar hälsoeffekterna positivt. En förmån med tidigare nämnda aktiviteter 

är att de kan utföras när som helst. Det är dock viktigt att understryka att dessa mindre 

aktiviteter inte kan ersätta de mer krävande helt. Fysisk aktivitet kategoriseras (Welk, 2002) 

ofta efter typ, intensitet, frekvens och varaktighet men kan också bli indelat utifrån arbete, 

fritid eller regelbundenhet. Träningens (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) intensitet, 

varaktighet och frekvens spelar stor roll för effekten. Andra viktiga faktorer är personens 

ålder och vilken typ av träning personen utövar.  

 

Den fysiska aktivitetens förändring 

På 1960- och 70-talen (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) rekommenderades fysisk aktivitet 

i form av långa och krävande träningspass. Under 1990-talet växte mer kunskap fram och 

fysisk aktivitet behövde inte längre bestå av långa pass utan all typ av aktivitet resulterade i 

hälsovinster, detta ledde till att fler människor blev mer fysiskt aktiva. Under de senaste 25 

åren (Socialstyrelsen, 2009) har en klar förbättring skett hos Sveriges befolkning angående 
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motionsvanor på fritiden. Antal personer som för 25 år sedan angav att de inte motionerade 

alls på fritiden var 14 procent. Idag är den siffran sju procent hos kvinnor och 11 procent hos 

män. Under de senaste 10 åren (SBU, 2007) har vetskapen om fysisk aktivitet för 

hälsotillståndet kraftigt ökat och det anses att kunskapen om den fysiska aktiviteten i relation 

till hälsa är god. 

 

Sjuksköterskans roll 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt vid behov 

motivera till förändrade livsstilsvanor. Sjuksköterskan ska även kunna observera, värdera och 

eventuellt åtgärda förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. Sjuksköterskan ska 

kunna tillämpa kunskaper inom omvårdnad och rehabilitering samt informera och undervisa 

patienter och/eller anhöriga med hänsyn till innehållet. Sjuksköterskan har en central roll 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008) när det gäller hälsofrämjande arbete. Med 

hälsofrämjande arbete (Statens folkhälsoinstitut, 2004) menas att patientens egenupplevda 

hälsa blir bättre. Det krävs både (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) kunskapssyn, 

förhållningssätt, dialog, delaktighet och jämlikhet för att sjuksköterskan skall kunna bedriva 

ett hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande arbetet har sin grund i den humanistiska 

människosynen där fokus skall ligga på att ha förståelse för människans livsvärld i anknytning 

till hälsa, sjukdom och lidande istället för på problem och diagnoser. Omvårdnadsteoretikern 

Virginia Hendersons 14 omvårdnadsprinciper (Jahren Kristoffersen, 2006 s. 36) beskriver 

vilka uppgifter en sjuksköterska skall bistå patienten med i olika situationer. Ett par av dem är 

”Lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling” och ”Finna förströelse och 

fritidsaktiviteter”. 

 

Inom vilket område en sjuksköterska än arbetar kommer med största sannolikhet ett möte med 

en patient med depression att ske. Det är angeläget som sjuksköterska att kunna se hela 

människan och inte enbart de psykiska problemen. Därför är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan kan identifiera och informera om olika kompletterande alternativ till den 

medicinska behandlingen. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sambandet mellan depression och fysisk aktivitet 

med avseende på vilken effekt fysisk aktivitet har på depression samt beskriva om det finns 

någon genusskillnad. 

 

Metod 

Metoden är en litteraturstudie med utgångspunkt från Friberg (2006).  En litteraturstudie 

innebär att få en överblick över forskningen som gjorts inom det valda området. 
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Datainsamling 

I resultatet användes artiklar som sökts i databaserna Cinahl och PubMed. Båda databaserna 

valdes för att dess inriktning är inom vård, folkhälsa och medicin. För att finna artiklar som 

var relevanta till syftet användes Cinahl headings i Cinahl och Medical Subject Headings 

[MeSH]-termer i PubMed. 

 

Sökorden bestämdes utifrån syftet med litteraturstudien, vilka var depression och physical 

activity. Sökordet depression har använts i alla sökningar för att det är ett så konkret sökord. 

Utökning med synonymer till sökordet physical activity som exercise, training och physical 

fitness användes för att få fler träffar, eftersom endast sökordet physical activity i kombination 

med depression inte gav tillräckligt med träffar vid sökning. I början användes sökorden 

nurse och nursing för att knyta an till sjuksköterskans profession och arbetsområde men detta 

gav inte relevanta träffar. Sökordshistoriken som visas i tabell 2 (bilaga I) redogör för hur de 

olika sökorden använts och kombinerats med varandra. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl  

Cinahl headings  

Pubmed  

MeSH 

Depression Depression Depression 

Depressive Disorder 

 

Fysisk aktivitet Physical Activity 

Exercise 

Training (Fritext) 

Physical fitness (Fritext) 

 

Exercise 

Motor Activity 

Samband  Relationship (Fritext) 

Relation (Fritext) 

 

 

 

Inklusionskriterier till båda databaserna var att abstrakt i artiklarna skulle finnas tillgängligt, 

att de skulle vara publicerade på engelska mellan åren 2005 och 2010. Artiklarna skulle vara 

vetenskapliga och beröra vuxna yngre än 45 år. 

Exklusionskriterier till båda databaserna var artiklar som handlade om personer med 

sjukdomar som bland annat stroke, multipel skleros och diabetes mellitus. 

 
Från Cinahl headings har sökorden depression, physical activity och exercise använts. 

Synonymer till physical activity användes för att bredda sökningen, sökorden training och 

physical fitness användes i fritextsökning eftersom inga ord i Cinahl headings passade. 

Sökningarna gjordes i kombination med två sökord, där minst ett var Cinahl headings. I de 

fall där båda sökorden inte var sökta genom Cinahl headings var de sökta i fritext. De första 

sökningarna gjordes utan begräsning på personernas ålder. När detta resulterade i en stor 

mängd träffar beslöts begränsningen till åldern 19-44 år det vill säga vuxna yngre än 45 år. 

Sökningarna innan denna begräsning redovisas inte i sökhistoriken. Sökorden med major 

headings gjordes för att få träffar med artiklar som i huvudsak handlade om sökordet. 
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Sökningar på orden depression och physical activity eller någon av synonymerna exercise, 

training, physical fitness resulterade i 9 artiklar som användes i resultatet. 

 

Sökorden depression, motor activity och exercise användes som MeSH-termer för att i 

PubMed hitta artiklar som motsvarade det valda ämnet. Sökorden depression, exercise och 

depressive disorder användes som Major Topic headings, för att finna artiklar som har 

sökorden som huvudinnehåll. Eftersom inga ord i MeSH databasen passade till orden 

relationship och relation söktes dessa i fritext. I PubMed liksom i Cinahl gjordes sökningarna 

i kombination med flera sökord, i PubMed med två eller tre, där minst ett av sökorden 

antingen var MeSH-term eller major headings. Detta för att få ett bra resultat på sökningarna. 

Även i PubMed gjordes de första sökningarna utan limits på personernas ålder. När detta 

resulterade i för många träffar, avgränsades åldern till 19-44 år. Sökningarna innan denna 

begräsning redovisas inte i sökhistoriken. Sökningarna i PubMed resulterade i fem artiklar 

som användes i resultatet. 

 

Hur inklusionskriterierna använts i de olika databaserna och sökordens träffar visas i tabell 2 

(bilaga I), sökhistorik. I flera sökningar i de olika databaserna har samma artiklar hittats. 

 

De artiklar vars titel och abstrakt överensstämde med litteraturstudiens syfte valdes ut till 

urval 1. De var 17 stycken. Via fulltext skrevs 15 artiklar ut och två beställdes genom 

biblioteket. Därefter lästes artiklarna igenom och diskuterades. I de fall där resultatet var 

förenligt med litteraturstudiens syfte gick de vidare till urval 2. Efter detta granskades 

artiklarna med bedömningsmallen av kvantitativ metod enligt Carlsson & Eiman (2003). Till 

resultatet valdes 14 artiklar, samtliga var kvantitativa. De 14 artiklar som valdes till resultatet 

genomlästes, granskades och diskuterades. Därefter användes Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för att få fram artiklarnas gradering från grad I till grad III. Grad I är den 

med högsta gradering. Efter bedömningarna med bedömningsmallen (Carlsson & Eiman, 

2003) når 10 grad I och 4 grad II. 

 

Databearbetning 

De 17 artiklar som valdes till urval 1 delades upp och genomlästes. Efter gemensam 

diskussion om artiklarnas innehåll beslöts att 14 artiklar var relevanta för litteraturstudiens 

syfte och gick då vidare till urval 2. Dessa 14 artiklar lästes oberoende av varandra. Därefter 

gjordes en artikelöversikt (bilaga II) där artiklarna syfte, metod, urval och slutsats 

sammanställdes för att skapa en tydligare bild av artiklarna. För att lättare hålla isär artiklarna 

under bearbetningen tilldelades samtliga artiklar som användes i resultatet en siffra mellan 1-

14. Den information som ansågs relevant i artiklarna markerades med färgpennor för att finna 

samband mellan artiklarna. De samband som var mest framträdanden var genusskillnaden och 

effekten av fysisk aktivitet relaterat till depression. Informationen som bedömdes vara av 

värde i litteraturstudien punktades upp i ett dokument som sedan användes när meningar 

skapades.  

 

Resultat 

Det fanns ett förhållande (Bernaards, et al., 2006) mellan mängden utförd ansträngande fysisk 

aktivitet och depression. Desto mer ansträngande och desto oftare en aktivitet utfördes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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resulterade i en lägre risk att drabbas av depression. Hos både män och kvinnor (Harbour, et 

al., 2008) fanns en betydande skillnad om de följde den rekommenderade dosen fysisk 

aktivitet eller inte. Resultatet i denna litteraturstudie presenteras under två huvudkategorier 

vilka är Effekten av fysisk aktivitet relaterat till depression och Genusperspektiv. 

 

Effekten av fysisk aktivitet relaterat till depression 

Det har visat sig (Bernaards, et al., 2006) att personer med stillasittande arbete som utför 

fysiskt krävande aktiviteter åtminstone ett par gånger i veckan har mindre benägenhet att få 

depression, till skillnad från dem som utför aktiviteter någon gång i månaden. Hos arbetare 

som hade ett icke-stillasittande jobb sågs inga utmärkande samband mellan de fysiskt 

krävande aktiviteterna och lägre risk att få depression varken nu eller i framtiden. Däremot 

sågs en minskning av framtida risker att drabbas av depression hos individer med ett 

stillasittande arbete som utförde en fysisk aktivitet ett par gånger i veckan. 

 

En grupp på 20 personer som utförde promenader (Knubben, et al., 2007) under 10 dagar 

hade ansenligt färre poäng på en depressionsskala än den grupp med 18 deltagare som istället 

utförde stretching och avslappning. En sänkning med sex eller fler poäng på 

depressionsskalan Bech-Rafaelsen Melancholia Scale [BRMS] där maxpoängen är 44, sågs 

hos 13 av de 20 deltagarna i träningsgruppen och fyra av de 18 deltagarna i 

stretchinggruppen. Motionsfrekvensen samt deltagarnas depressionspoäng när de togs med i 

studien hade betydelse för resultatet. Både träningsgruppen och 

stretching/avslappningsgruppen hade en minskning av graden depression. Minskningen var 

nästan dubbelt så stor hos träningsgruppen med 41 procent gentemot stretchinggruppens 21 

procent. Välbefinnandet förstärktes (Bartholomew, Morrison & Ciccolo, 2005) liksom ökning 

i energi när träning utfördes i motsats till när träning inte utfördes utan där personerna istället 

satt tysta. En studie (Suija et al., 2009) där 21 deltagare under 24 veckor utförde regelbunden 

motion för att både före och efter fylla i ett frågeformulär med samma frågor, visade att fem 

deltagare innan studien inte var deprimerade medan 16 var deprimerade. Resultatet pekade på 

att av de 19 deltagare som fullföljde undersökningen hade antalet med depression sjunkit till 

12 medan sju fortfarande var deprimerade. Resultatet visade på en förbättring där 11 personer 

efter testet jämfört med åtta personer innan undersökningen uppgav att de mådde ”bra” eller 

”mycket bra”. Siffran där personerna uppgav att de mådde ”dåligt” eller ”mycket dåligt” hade 

sjunkit från 11 till fem personer efter undersökningen i jämförelse med innan undersökningen. 

Det var inte bara deltagarna som var positiva till sitt mående efter träningen utan även deras 

anhöriga. 

 

Mer fysisk aktivitet (Augestad, Slettermoen & Flanders, 2008) tenderade att vara associerad 

med lägre depressionsvärde. De som inte följde (Harbour, Behrens, Kim & Kitchens, 2008) 

den rekommenderade dosen fysisk aktivitet, det vill säga i denna studie minst tre pass per 

vecka minst 20 minuter vardera, jämfört med de som gjorde det uppgav att de kände sig 

deprimerade ”en liten del av tiden”, vilket var 12 procent större risk att känna än ingen 

depression alls. Även att känna sig deprimerad ”större delen av tiden” var mer förekommande 

hos de som inte utförde den rekommenderade dosen. Det framkom att (Dunn, et al., 2005) 

depressionssymtomen minskade oavsett om förbrukningen var 7,0 kcal/kg/vecka eller 17,5 

kcal/kg/vecka. Resultatet tydde på att ju mer kcal/kg som förbrukades per vecka desto mindre 

var depressionssymtomen. Om förbrukningen var i höjd med rekommendationsdosen, det vill 

säga 17,5 kcal/kg/vecka och utövandet var tre pass per vecka så sjönk depressionssymtomen 
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mest och var därför en bra behandlingsmetod. Däremot visades det att förbrukningen som var 

7,0 kcal/kg/vecka eller lägre rekommenderades inte som behandling eftersom den inte var 

effektivare än att stretcha. I genomsnitt (De Moor, Beem, Stubbe, Boomsma & De Geus, 

2006) hade motionärer jämfört med de som inte motionerade en lägre förekomst av ångest, 

depression och sociala problem. Det var en väsentlig (Harbour, et al., 2008) skillnad mellan 

mängden av depressiva symtom hos de som följde den rekommenderade dosen fysisk aktivitet 

och de som inte gjorde det. Depressionssymtomen (Nabkasorn, et al., 2005) minskade hos en 

grupp som utförde träning, men när personerna gick tillbaka till sitt dagliga liv ökade 

symtomen efterhand, men behöll sig ändå betydligt lägre än innan studien. Framförallt på 

svarsalternativen ”Jag kände mig deprimerad”, ”Jag kände mig rädd”, ”Min sömn var orolig” 

och ”Jag kände mig ensam” hade summan minskat. I synnerhet var det den depressiva 

påverkan som hade minskat mest. I studien av Suija et al. (2009) framkom det att två av 

deltagarna som inte åt antidepressiva läkemedel före studien hade börjat men att fyra av 

deltagarna som innan studien åt antidepressiva läkemedel hade kunnat sluta med sin 

medicinering. 

 

Genusperspektiv  

Män  

Cirka 39 procent av de 12 797 aktiva männen och 45 procent av de 2 609 inaktiva män 

(Taliaferro, Rienzo, Pigg Jr, Miller & Dodd, 2009) rapporterade att de kände sig så 

deprimerade att de hade svårt att fungera. Det fanns skillnader (Augestad, et al., 2008) mellan 

män med låg eller medelhög fysisk aktivitet där dessa hade lägre grad av depression jämfört 

med de som inte motionerade. Fysiskt aktiva män (Taliaferro, et al., 2009) upplevde mindre 

hopplöshet, depression och självmordsbeteende jämfört med fysiskt inaktiva män. Inaktiva 

män (Galper, Trivedi, Barlow, Dunn & Kampert, 2006) uppvisade fler depressiva symtom än 

män som var regelbundet aktiva. Antalet timmar motion (McKercher, et al., 2009) behövde 

inte vara så många för att välbefinnandet skulle förbättras. Män som utförde fysisk aktivitet 

tre timmar per vecka hade lägre förekomst av depression än de som inte utförde någon fysisk 

aktivitet alls. Det kunde ses skillnader i förekomst av depression beroende på antal steg en 

man tog under en dag. Män som gick 12500 steg eller mer per dag hade en lägre förekomst av 

depression. Sambandet mellan total fysisk aktivitet och steg per dag var signifikant. Män som 

engagerade sig i någon konditionsaktivitet varje vecka visade minskad risk för att känna 

hopplöshet eller depression. En studie (Taliaferro, et al., 2009) visade ett resultat som ingen 

av de andra studierna poängterat, detta var att män som deltog i träning tre eller fler gånger 

per vecka med avsikt att gå ner i vikt hade en ökad risk att känna sig deprimerade.  

 

Kvinnor 

Promenader (Teychenne, Ball & Salmon, 2010) på fritiden, måttlig och kraftig fysisk aktivitet 

och total fysisk aktivitet var alla associerade med minskad risk för depression. Vidare visade 

resultatet att de kvinnor som var stillasittande mer än 54,5 timmar per vecka hade högre risk 

att drabbas av depression i jämförelse med de som satt stilla mindre än 30 timmar per vecka. 

Kvinnor som rapporterade att de tillbringade mer är 21,5 timmar per vecka framför datorn 

hade en högre risk för depression än de som rapporterade en tid på mindre än 4,75 timmar per 

vecka.  Kvinnor som uppgav att de tillbringade mer tid än 46 timmar per vecka totalt framför 

tv respektive dator hade en högre risk att få depression än de som uppgav mindre än 23,5 
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timmar per vecka.  

 

Fler steg per dag (McKercher, et al., 2009) var signifikant associerat med en lägre förekomst 

av depression hos kvinnor. I studien visade hälften av de 1045 kvinnliga deltagarna en lägre 

förekomst av depression jämfört med de som var stillasittande. Ett resultat från Teychenne et 

al. (2010) visade att de kvinnor som rapporterade mindre än 30 minuters promenad per vecka 

hade högre risk för depression än de som rapporterade mer än 2,5 timmars promenad per 

vecka.  

 

Kvinnor som utförde relativt låg (McKercher, et al., 2009) fysisk aktivitet (1,25 timmar per 

vecka) hade ett samband med lägre förekomst av depression med 45 procent jämfört med de 

kvinnor som var helt passiva. Vidare visade Teychenne et al. (2010) att kvinnor som utövade 

mer än 40 minuters fysisk aktivitet i veckan hade lägre risk att drabbas av depression, till 

skillnad från dem som utövade mindre än 40 minuter per vecka. Resultatet visade även att de 

som rapporterade att de utförde några promenader i veckan hade lägre risk för depression än 

de som inte utförde några promenader alls. De kvinnor som rapporterade att de utförde 0,1-

1,33 timmar fysisk aktivitet på fritiden per vecka hade lägre risk att drabbas av depression än 

de som inte uträttade någon fysisk aktivitet. En norsk undersökning av Augestad et al. (2008) 

gjordes vid två tillfällen med 11-13 års mellanrum där deltagarna vid första tillfället fyllde i 

en enkät med frågor om den dagliga fysiska aktiviteten och vid andra tillfället frågor som 

rörde psykiskt välbefinnande. Studien visade att kvinnor som vid första undersökningen 

rapporterade en medelhög nivå av fysisk aktivitet visade en signifikant lägre förekomst av 

depressiva symtom i den andra undersökningen. 

 

Kvinnor jämfört med män (Taliaferro, et al., 2009) upplevde mer besvär av hopplöshet, 

depression och självmordsbeteende vilket var en minskad risk att känna vid regelbunden 

motion. Inaktiva kvinnor (Galper, et al., 2006) uppvisade större depressiva symtom än de 

kvinnor som var regelbundet fysiskt aktiva. Resultatet i en studie (Craft, Freund, Culpepper & 

Perna, 2007) med två grupper där en grupp tränade i hemmiljö och en på klinik visade att 

motion minskade depressionssymtom i båda grupperna. Dock hade den klinikbaserade 

gruppen ett något bättre resultat. Så gott som hälften av deltagarna i båda grupperna upplevde 

en 50 procentig minskning av depressionssymtomen. Den fysiska aktiviteten som sågs genom 

stegräkning visade att gruppen som utförde undersökningen på kliniken hade fler steg än de 

som utförde den hemma. I uppföljningen efter tre månader fanns inga utmärkande skillnader i 

depressionspoängen. Antalet deltagare (Teychenne, et al., 2010) i riskzonen för depression var 

större hos kvinnor som ville utföra sin fysiska aktivitet på fritiden på egen hand. De kvinnor 

som rapporterade att göra alla fritidsaktiviteter på egen hand jämfört med dem som utförde tre 

fjärdedelar själva och en fjärdedel tillsammans med andra hade högre risk för depression. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En nackdel med tillvägagångssättet vid sökningarna som sågs var att det redan från början 

hade varit en fördel om samma sökord hade använts i de olika databaserna parallellt. Något 

som anses vara bra var att det redan från början användes synonymer till sökordet physical 

activity. Sökord diskuterades fram efter valt ämne och syfte. Ett krav var att sökordet 

”depression” alternativt ”depressiv disorder” skulle förekomma i samtliga sökningar. 
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Sökordet physical activity var ett av grundorden till sökningarna men för att hitta fler artiklar 

användes även synonymer. De databaser som användes vid sökningar var PubMed och 

Cinahl. Detta för att de var relevanta till områdena vård, folkhälsa och medicin. En första 

bedömning av artiklarna gjordes genom att läsa igenom titlarna. Redan där kunde flera 

artiklar exkluderas eftersom ordet depression var knutet till en sjukdom som till exempel 

stroke, multipel skleros och diabetes mellitus. Ytterligare artiklar som exkluderades var de 

som i titeln handlade om äldre och tonåringar, trots att sökningarna hade avgränsats med 

åldern 19-44 år enligt sökalternativen i databaserna. Anledningen till att denna åldersgrupp 

valdes var för att denna litteraturstudie i stort sett riktar sig till personer i denna ålder och då 

främst till sjuksköterskestudenter. I vissa studier låg deltagarnas ålder utanför det valda 

åldersintervallet, trots detta valdes dessa artiklar att användas i resultatet eftersom deltagarnas 

medelålder var inom det valda åldersintervallet. Resultatet av denna litteraturstudie kan 

användas som ett komplement till nuvarande utbildning. Av de 38 abstract som lästes igenom 

valdes 17 stycken till urval 1. Av dessa fördes 14 artiklar vidare till urval 2. 

 

I och med att artiklarna i urval 2 bearbetades och granskades individuellt ses detta som en 

styrka eftersom granskningen har gjorts oberoende av varandras tycke. Samtliga artiklar var 

kvantitativa, vilket kan ses som både som en styrka och en svaghet. Tabeller förekom ofta i 

dessa artiklar som till viss del upplevdes svårtolkade. Detta kan dock även ses som en styrka 

då de gav lättöverskådlig och jämförbar information. En svaghet med vissa artiklar var att det 

i metoden redovisades till exempel deltagarnas civilstatus och ålder. Det hade sedan varit 

intressant att i resultatet få reda på vilken ålder eller civilstatus deltagarna hade som efter 

undersökningen mådde bättre. 
 

De artiklar som användes i resultatet var alla skrivna av olika författare, vilket ses som en 

styrka eftersom alla författare hade olika perspektiv. Detta bidrog till att resultatet i denna 

litteraturstudie inte har kunnats påverkas efter en och samma författares perspektiv om denne 

hade förekommit som författare till flera av artiklarna. Samtliga artiklar var skrivna av två 

eller flera författare, vilket också kan ses som en styrka, eftersom det då inte bara blev en 

persons tolkningar. Artiklarna som användes kom från: USA (6), Australien (2), 

Nederländerna (2), Tyskland (1), Japan (1), Norge (1) och Estland (1). Då flera världsdelar 

var representerade i studierna kan detta ses som en styrka då perspektivet blev bredare. Av 

samtliga artiklar kom fem stycken från Europa och sex från USA. En svaghet med detta kan 

vara att fysisk aktivitet och depression har olika innebörder i olika länder. Om fler artiklar 

hade kommit från Europa kan det antas att begreppet fysisk aktivitet varit mer likartat i alla 

artiklarna och då kunnat jämföras med svenska förhållanden. 

 

För att litteraturstudien skulle baseras på ny och aktuell forskning valdes begränsningen på 

sökningarna till åren 2005-2010. Antalet träffar på sökningarna var så pass många att en 

utökning till åren 2000-2010 inte behövdes göras. Om sökningen hade vidgats dessa fem år 

kunde eventuellt även svenska artiklar ha hittats vilket hade varit en fördel. Från början fanns 

ingen tanke på att rubriken ”genusperspektiv” skulle finnas med i resultatdelen men efter att 

ha sökt i databaserna Cinahl och PubMed framkom det att artiklar i stor utsträckning handlade 

om genusperspektivet och då främst om kvinnor.
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Resultatdiskussion 

Av de 14 artiklar som används i resultatet är 10 stycken av bedömda till grad I och fyra 

stycken grad II enligt Carlsson och Eiman (2003). Där grad I innebär hög grad och grad II 

medelhög grad. Fyra stycken grad II artiklar kan ses som gränsen till för många, då fler 

artiklar med högre grad hade gett ett innehåll med högre gradering enligt Carlsson och Eiman 

(2003). Antalet deltagare i artiklarna varierar stort och även bortfallet är för det mesta stort, 

vilket kan ses som en svaghet för att resultatet kan bli missvisande. När bortfallet räknas ut 

används skillnaden mellan det antal deltagare som tackar ja till att delta i studien och det antal 

som slutförde den. Antalet personer som tillfrågas att vara med i studien tas inte hänsyn till i 

bortfallsuträkningen utan endast de personer som påbörjade respektive fullföljde studien. 

Anledningen till stort bortfall kan vara att studierna är dåligt presenterade eller omfattar för 

många frågor vilket leder till att personer som inte är intresserade kan välja att inte ställa upp 

och/eller inte fullfölja sin medverkan. Etiska aspekter är något som inte finns med i alla 

artiklar. Eftersom de inte var godkända av en etisk kommitté kan det vara så att författarna till 

artiklarna inte brytt sig om deltagarna i den utsträckning som kan anses vara etiskt korrekt. 

Syfte, metod och resultat förekommer i samtliga valda artiklars abstract vilket ses som en 

styrka eftersom relevanta artiklar i relation till syftet kan utses redan från början. Olika 

mycket information har används från artiklarna eftersom en del stämmer bättre överens med 

syftet med litteraturstudien. 

 

Två av studierna berör endast kvinnor, dock finns det ingen studie endast berör män och 

depression. Detta kan bero på att män har svårare än kvinnor att tala om och visa känslor 

(Wasserman, 2003d), vilket leder till att männens depression inte blir lika uppmärksammad 

och därmed kommer i skymundan. Majoriteten av kvinnor jämfört med män antas ha ett större 

nätverk med nära vänner som de kan prata djupare problem med, som depression antas vara. 

Det kan även betyda att kvinnornas närmre vänner uppmärksammar och ifrågasätter hur hon 

egentligen mår. Männens depression (Ringskog-Vagnhammar, 2005) uppmärksammas inte 

alltid på grund av deras otydliga symtombild. Wasserman (2003d) tar även upp att det är 

omanligt att visa sig svag och sårbar, vilket kan antas leda till att männen inte vill ta upp sin 

depression till diskussion och även har svårare att erkänna sig deprimerade. Män och kvinnor 

(Ringskog-Vagnhammar, 2005) har inte likadana sjukdomsbilder, då kvinnor (Wasserman, 

2003d) i större utsträckning upplever ledsnad, nedstämdhet och värdelöshet till skillnad från 

männen som istället upplever aggressivitet och våldsamhet. Män dämpar också sin depression 

med bland annat alkohol (Wasserman, 2003d). På grund av att kvinnor är mer öppna med sina 

känslor har de en större möjlighet att söka hjälp och eventuellt få en depressionsdiagnos. Som 

statistiken antyder är depression vanligare hos kvinnor än hos män, detta förklaras med att 

kvinnor lättare kan beskriva sin sinnesstämning. Dock betyder detta inte att fler kvinnor än 

män lider av depression. 

 

Nabkasorn et al. (2005) skriver att depressionsnivån hos deltagarna i studien minskar efter 

utförd fysisk aktivitet i åtta veckor. När deltagarna sedan återgår till vardagslivet ökar 

symtomen successivt. Detta tyder på att fysisk aktivitet är en färskvara och då även behöver 

utföras regelbundet för att uppnå bästa resultat. Ekblom och Nilsson (2000) skriver att fysisk 

aktivitet som utförs regelbundet leder till psykologiska, sociala och mentala positiva effekter 

som samtliga har betydelse för människans hälsa. För att människan (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) skall må bra och fungera optimalt krävs det regelbunden fysisk aktivitet. 

Det krävs inte mycket fysisk aktivitet för att en god hälsa skall upplevas. Under 1990-talet 

visade forskning att fysisk aktivitet inte bara behövde innebära ansträngande träningspass för 
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att hälsan skulle förbättras. Enligt Brorsson et al. (2010) kan fysisk aktivitet innebära bland 

annat hushålls- och trädgårdsarbete samt transport i form av promenad. Då fysisk aktivitet 

(Teychenne, et al., 2010) hos kvinnor utförs i drygt 20 minuter per dag är risken för 

depression mindre. Att det inte krävs så långa pass styrks även av McKercher (2009) som 

skriver att drygt 10 minuter per dag räcker för en lägre förekomst av depression. Såväl kortare 

som längre (Teychenne, Ball, Salmon, 2008) löptider är associerat med minskad risk för 

depression. Den svenska rekommendationen (Jansson & Anderssen, 2008 s. 38) idag är ”Alla 

individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten 

bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas 

om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten”. Det finns en koppling 

(Bernaards, et al., 2006; Augestad, et al., 2008) mellan antal timmar ansträngande utförd 

fysisk aktivitet och depression. Desto mer fysisk aktivitet som utförs resulterar i att risken för 

depression minskar. Högre nivå av träning (Harris, Cronkite & Moos, 2006; Teychenne, et al., 

2008) resulterar i mindre risk för depression. Hur jobbig träningen är (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006) hur länge och hur ofta den utförs har betydelse för effekten. Bartholomew et 

al. (2005) jämför fysisk aktivitet med avslappning, där de som utför fysisk aktivitet upplever 

ett bättre välbefinnande. Motion har påvisats i vissa fall vara lika effektivt som medicinering 

(Tsang, Chan & Cheung, 2008) 

         

Enligt Bernaards et al. (2006) har mängden fysisk aktivitet främst betydelse för personer med 

stillasittande arbeten. De som utför fysisk aktivitet minst två gånger per vecka visar en mindre 

benägenhet för depression, till skillnad från dem som tränar någon gång i månaden.     

I och med att samhället (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) blivit mer industrialiserat 

behöver inte människor längre vara lika fysiskt aktiva i vardagen som förr eftersom det i 

dagens samhälle finns så väl grävmaskiner, fjärrkontroller som datorer. Teychenne et al. 

(2010) undersökning visar att kvinnor som tillbringar drygt 21 timmar framför datorn har en 

högre risk för depression än de som tillbringar knappt fem timmar. Tidsskillnaden mellan fem 

och 21 timmar kan ses som för stort då det blir ett stort spann mellan jämförelsetiderna. Det 

kan tyckas att 21 timmar per vecka inte är speciellt mycket eftersom det i dagens samhälle är 

många människor som arbetar med datorer. Om Teychenne et al. (2010) teori stämmer kan 

det antas att fler människor i vårt samhälle skulle vara påverkad av depression än vad som 

rapporterats av WHO (2010). 

 

Endast en artikel (Taliaferro, et al., 2009) tar upp att då träning utförs i åsyftan att gå ner i vikt 

har personen en högre risk att känna sig deprimerad. Bantning (Wasserman, 2003e) är något 

som skall undvikas eftersom den kan förvärra en depression. Det är kanske inte så konstigt att 

människor bantar eftersom många i dagens samhälle känner en press sig att ha en idealkropp 

och detta kan i sin tur leda till depression. De människor som istället är överviktiga och lider 

av depression kan behöva banta för att bli av med sin depression. Ett konstaterade i en av 

artiklarna (Suija, et al., 2009) är att två personer som deltar i studien har börjat med 

antidepressiva läkemedel efter utförd fysisk aktivitet. Detta kan bero på att de, trots att de har 

en depressionsdiagnos blir mer medvetna om sin sjukdom. Det kan också tänkas att de känner 

en press med motionerandet som blir för svår för dem att hantera. Detta är två faktorer som 

kan göra att deprimerade personer börjar äta läkemedel mot sin depression. WHO (2010) 

menar att depression kommer att vara den näst vanligaste sjukdomen om 10 år, det vill säga år 

2020. Risken att drabbas av depression (Bernaards et al., 2006) i framtiden är lägre hos de 

som motionerar minst två gånger i veckan. En slutsats kan dras att om fler människor 

motionerar kommer eventuellt depressionsrisken att minska, vilket leder till att depression 

inte behöver vara den näst vanligaste sjukdomen om 10 år. 
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I det hälsofrämjande arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) har sjuksköterskan en 

central roll. Detta kan anses bra eftersom sjuksköterskan vanligtvis har mer patientkontakt än 

till exempel läkare och mer kunskap om patientens sjukdom och hälsotillstånd än exempelvis 

undersköterskan i och med högre utbildning. Det kan även tyckas att sjuksköterskan har mer 

insikt i vad patienten är kapabel till att utföra för att må bättre. Det är betydelsefullt att kunna 

motivera patienten (Socialstyrelsen, 2005) till bättre livsstilsvanor, då flera källor som 

exempel McKercher et al. (2009) och Teychenne et al. (2010) i resultatet hävdar att det inte 

krävs mycket fysisk aktivitet för att depressionen eller depressionsrisken skall minska. Detta 

styrks även av Schäfer Elinder och Faskunger (2006). Därför kan det antas vara lättare som 

sjuksköterska att motivera en deprimerad patient till kortare pass av fysisk aktivitet. En 

deprimerad patient förstår sällan varför de inte mår bra (Paolucci, et al., 2007) och därför kan 

det antas att de har svårare att ta till sig information. Det är viktigt att sjuksköterskan 

(Socialstyrelsen, 2005) undervisar patienten och/eller anhöriga. Om anhöriga är med när 

informationen ges kan de vara ett stöd för patienten eftersom de fått samma information som 

patienten och kan då hjälpa till att komma ihåg vad som sades vid undervisningen.   

 

Dialog och delaktighet är två viktiga begrepp inom vården då deprimerade patienter kan vara 

svåra att nå. I en dialog (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) mellan patient och 

sjuksköterska krävs ett samspel och förtroende för att tillsammans arbeta för att patientens 

hälsa skall förbättras. Delaktighet innebär (Eldh, 2006, citerad av Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008) att patienten känner tilltro och kontroll över situationen. 

Patienten ska respekteras som person och ses som en samarbetspartner. I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det i § 2a att en del av en god vård är att patienten 

har en självbestämmanderätt som ska respekteras. Det ska även finnas en god kontakt mellan 

patient och hälso- och sjukvårdspersonal samt att patienten i största möjliga mån är med och 

påverkar sin vård. Det är betydelsefullt att sjuksköteskan har en humanistisk människosyn. 

Detta innebär (Birkler, 2007) att alla människor har samma värde och att alla är unika. Bara 

för att patienter har samma sjukdom eller diagnos är de inte lika och kräver inte alltid samma 

behandling eller information. Informationen (Socialstyrelsen, 2005) bör exempelvis vara 

anpassad till patientens nivå, för att denne skall förstå informationen fullt ut. Det är viktigt att 

ha i åtanke att alla patienter är unika för att kunna nå fram till var och en. Om sjuksköterskan 

känner sig otillräcklig för att nå fram och få en god kontakt med en deprimerad patient på 

grund av dennes sjukdom kan hon/han ta hjälp av andra professioner inom hälso- och 

sjukvården, som exempelvis kurator eller psykolog. Dessa kan även hjälpa patienten tillbaka 

till ett vardagligt och fungerande liv. 
 
För att patienten (Hanssen, 2002) skall kunna utföra en förbättring i sin hälsa genom ändrade 

livsstilsvanor, bör sjuksköterskan finnas med och bistå patienten med både stöttning, 

förståelse och information. En av Virginia Hendersons 14 omvårdnadsprinciper (Jahren 

Kristoffersen, 2006) är att finna förströelse och fritidsaktiviteter. Sjuksköterskan kan 

uppmuntra patienten till att prova olika fysiska fritidsaktiviteter, alltifrån promenader till 

lagsport. Detta för att hitta något som passar och tillfredsställer patienten samt är något som 

upplevs roligt utan att kännas som ett tvång. 

 

Konklusion 

Det är belyst att fysisk aktivitet minskar risken för uppkomst av depression. Även personer 

med depression som utför regelbunden fysisk aktivitet tenderar att ha minskade 
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depressionssymtom. Hur mycket fysisk aktivitet som krävs för att förebygga en depression 

finns det inga exakta uppgifter på, ett par promenader i veckan har visat sig minska risken för 

depression. Gruppträning ger i jämförelse med träning på egen hand minskad risk för 

depressionsuppkomst. Självmordsbeteende och hopplöshet upplevs i större utsträckning hos 

kvinnor än hos män. Hos båda könen har fysisk aktivitet bra effekt mot depression. 

 

Implikation 

Det rekommenderas fortsatt forskning om fysisk aktivitet vid depression i Sverige. Detta för 

att ingen information i denna föreliggande litteraturstudies sökningar hittats om effekten av 

fysisk aktivitet hos svenska medborgare med depression. Det kan också vara intressant med 

forskning som belyser skillnader i olika kulturer, eftersom Sverige blir ett alltmer 

mångkulturellt land. Det kan anses att undervisningen om depression på 

sjuksköterskeprogrammet är knapphändig. Eftersom alla sjuksköterskor i största sannolikhet 

kommer att komma i kontakt med deprimerade personer i sitt arbete. Många gånger 

poängteras bara den medicinska behandlingen i undervisningen. Det är även av värde för 

blivande sjuksköterskor att veta att fysisk aktivitet i viss mån kan hjälpa patienterna och bör 

därför uppmuntras. Det förutspås att år 2020 kommer depression vara den näst vanligaste 

sjukdomen. Detta skulle kunna förebyggas redan nu om alla följde rekommendationen från 

Statens folkhälsoinstitut angående den dagliga dosen av fysisk aktivitet då det har bevisats att 

fysisk aktivitet ger minskad risk för depression. 
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Tabell 2 Sökhistorik   Bilaga I:1 

Databas Datum Sökord/limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 101112 (MM “Depression”) 

AND (MM "Physical 

Activity") 
 

Limits: Abstract 

available, Published Date 

from: 20050101-

20101231; English 

Language; Research 

Article; Age Groups: 

Adult: 19-44 years 

10 7 5 3 

Cinahl 101116 (MM "Depression") 

AND MM “Exercise” 

 

Limits: Abstract 

available, Published Date 

from: 20050101-

20101231; English 

Language; Research 

Article; Age Groups: 

Adult: 19-44 years 

7 4 2 

 

1 

Cinahl 101116 MM “Depression” AND 

Training 

 

Limits: Abstract 

available, Published Date 

from: 20050101-

20101231; English 

Language; Research 

Article; Age Groups: 

Adult: 19-44 years 

52 3 1 1 

Cinahl 101117 MM “Depression” AND 

Physical fitness 

 

Limits: Abstract 

available, Published Date 

from: 20050101-

20101231; English 

Language; Research 

Article; Age Groups: 

Adult: 19-44 years 

5 3 1 1 



 

Tabell 2 Sökhistorik   Bilaga I:2 

Cinahl 101122 (MM ”Depression+”) 

AND (MM ”Exercise+”) 

 

Limits: Published Date 

from: 20050101-

20101231; English 

Language; Research 

Article; Age Groups: 

Adult: 19-44 years 

15 5 3 

 
 

3 

PubMed 101122 "Depression"[Majr] 

AND "Exercise"[Majr] 

  

Limits: English, Adult: 

19-44 years, publication 

Date from 2005 to 2010 

34 6 2 2 

PubMed 101130 "Depression"[Mesh] 

AND "Motor 

Activity"[Mesh] AND 

Relationship 

 

Limits: only items with 

abstracts, English, Adult: 

19-44 years, publication 

Date from 2005 to 2010 

19 5 1 

 

1 

PubMed 101130 "Depressive 

Disorder"[Majr] AND 

"Exercise"[Majr] 

 

Limits: only items with 

abstracts, English, Adult: 

19-44 years, Publication 

Date from 2005 to 2010 

23 2 1 1 

Pubmed 101201 "Depression"[Mesh] 

AND "Motor 

Activity"[Mesh] AND 

relation 

 

Limits: only items with 

abstracts, English, Adult: 

19-44 years, Publication 

Date from 2005 to 2010 

10 3 1 

 

 

1 



 

Tabell 3 Artikelöversikt   Bilaga II:1 

Pubår 

Land 

Databas 

Författare 

 

 

Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Norge  

PubMed 

Augestad, L B.,  

Slettermoen, R P., 

Flanders, W D.  

Physical activity 

and depressive 

symptoms among 

norwegian adults 

aged 20-50 

Utvärdera 

eventuella 

könsskillnader 

gällande fysisk 

aktivitet och 

förekomst av 

depressiva 

symptom. 

Kvantitativ prospektiv 

uppföljningsstudie. 

3353 kvinnor och 3308 män deltog i 

studien. Dessa hade deltagit i två olika 

hälsokontroller. En utfördes 1984-1986 

och en 1995-1997. Deltagarna fick 

under undersökningen bland annat fylla 

i ett frågeformulär. Resultaten av dessa 

frågor analyserades för att se eventuella 

samband mellan den fysiska aktiviteten 

som personerna utförde i första 

hälsokontrollen och förekomst av 

depression i den andra kontrollen.  

Bortfall 67 % 

 

Fysisk aktivitet kan 

spela en viktig roll i 

förebyggande syfte av 

depression. Depressiva 

symtom kan i sin tur 

vara en riskfaktor för 

fysisk inaktivitet.  

Unga till medelålders 

män och kvinnor som 

motionerade mindra 

hade högre 

depressionspoäng i 

frågeformuläret.  

Grad II 

2005 

USA 

Cinahl 

Bartholomew, J B., 

Morrison, D.,   

Ciccolo, J T. 

Effects of acute 

exercise on mood 

and well-being in 

patients with major 

depressive disorder 

Avgöra om en enda 

måttlig träning 

skulle förbättra 

humöret och 

välbefinnandet hos 

personer som fick 

behandling för svår 

depression. 

Kvantitativ randomiserad och 

kontrollrad studie.  

Urvalet bestod av 40 personer (15 män 

och 25 kvinnor, 18-55år) med 

depression.  Deltagarna delades in i två 

grupper och fick svara på en enkät. 

Den ena gruppen utförde en promenad 

på ett löpband och den andra skulle 

sitta tysta i 30 minuter. Därefter 

svarade de på en enkät, tre gånger med 

cirka 30 minuters mellanrum. Frågorna 

handlade om patientens sinnesstämning 

och träningserfarenhet. 

Bortfall 0 % 

30 minuter av antingen 

måttlig intensiv 

löpbandsträning eller 

att sitta tyst är 

tillräcklig för att 

förbättra humöret och 

välbefinnandet hos 

patienter med 

depression. Trots detta 

bedöms motionen ge en 

större effekt på 

humöret.    

Grad II 



 

Tabell 3 Artikelöversikt   Bilaga II:2 

Pubår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Nederländerna 

PubMed 

 

Bernaards, C M.,  

Jans, M P., 

van der Heuvel, S G.,  

Hendriksen, I J., 

Houtman, I L.,  

Bongers, P M.  

Can strenuous 

leisure time 

physical activity 

prevent 

psychological 

complaints in a 

working 

population? 

Undersöka om fysisk 

aktivitet har en 

förebyggande effekt i 

utveckling av psykisk 

ohälsa 

Kvantitativ longitudinell studie. 

Treårig uppföljningsstudie. 1747 

anställda från 34 olika företag i 

Nederländerna var rekryterade för 

att delta i studien. Dessa fick fylla i 

ett frågeformulär vid studiens 

början samt vid tre tillfällen efter 

det med ett års mellanrum. 

Bortfall 15 % 

Det finns ett samband 

mellan frekvent fysisk 

aktivitet och depression. 

Desto högre frekvens av 

fysisk aktivitet, desto 

lägre risk för depression. 

Arbetare med ett 

stillasittande jobb som 

var fysisk aktiva minst 1-

2 gånger i veckan hade 

en signifikant mindre 

risk för depression. Hos 

personer med icke-

stillasittande jobb sågs 

ingen koppling mellan 

fysisk aktivitet och 

depression.  

 

Grad I 

2007 

USA 

Cinahl 

Craft, L L.,  

Freund, K M., 

Culpepper, L.,  

Perna, F M.  

Intervention 

study of exercise 

for depressive 

symptoms in 

women 

Jämföra två 

träningsprogram med 

varierande grad av 

struktur på förbättring 

i fysisk aktivitet och 

jämföra 

träningsprogrammen 

på depressiva 

symtom, 

kroppsbildning och 

kondition. 

Kvantitativ randomiserad och 

kontrollrad studie. 

Urvalet bestod av 32 (18-55år) 

kvinnor som randomiserades in i 

två grupper som antingen utövade 

en klinikbaserad- eller en 

hembaserad övning. 

Undersökningen pågick i 3 

månader.  

Bortfall 53 % 

Motionen som utfördes 

på kliniken eller i 

hemmet ledde båda till 

en förbättring i 

motionsutövandets 

längd. Detta resulterade i 

en minskning av de 

depressiva symtomen. 

Grad II 



 

Tabell 3 Artikelöversikt   Bilaga II:3 

Pubår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Nederländerna 

Cinahl 

De Moor, M H M., 

Beem, A L.,  

Stubbe, J H., 

Boomsma, D I.,  

De Geus, E J C. 

Regular exercise, 

anxiety, 

depression and 

personality: 

A population-

based study 

Undersöka om 

regelbunden motion 

är förknippat med 

ångest, depression 

och personlighet i en 

stor 

populationsbaserad 

undersökning som 

funktion av kön och 

ålder. 

 

Kvantitativ registerstudie. 

En pågående undersökning om 

livsstil och hälsa bland ungdomar 

och vuxna och deras familjer från 

det holländska tvillingregistret. 

Urvalet bestod av 19288 personer. 

8773 män (45,5 %) och 10515 

kvinnor (54,5 %). Medelåldern var 

33.0 år.  

Bortfall 1 % 

Studien bekräftar att 

regelbunden motion kan 

förknippas med mindre 

ångest och depression 

och ökad energi och 

utåtriktning.  

Grad I 

2005 

USA 

PubMed 

Dunn, A L.,  

Trivedi, M H., 

Kampert, J B.,  

Clark, C G., 

Chambliss, H O. 

Exercise 

treatment for 

depression: 

Efficacy and dose 

response. 

Undersöka om 

träning är en effektiv 

behandling för mild 

till måttlig depression 

och dos-respons-

sambandet mellan 

motion och 

minskning av 

depressiva symtom.   

Kvantitativ randomiserad 2x2 

faktorial studie med 

placebokontroll. 

Urvalet bestod av 80 personer (20-

45 år, medianåldern 35,9 år) med 

mild till måttlig depression. De 

delades slumpmässigt upp i fem 

grupper, 4 träningsgrupper och en 

kontrollgrupp.  Träningsgrupperna 

förbrukade antingen 7,0 

kcal/kg/vecka (lågdos) eller 17,5 

kcal/kg/vecka (rekommenderade 

folkhälsodosen) och tränade 

antingen 3 dagar/vecka eller  

5 dagar/vecka. Konrollgruppen 

utförde ett 15-20 minuters 

stretchingpass tre dagar i veckan. 

Testet var under 12 veckor. 

Bortfall 71 % 

För att träningen skall 

vara en effektiv 

behandling skall den vara 

i nivå med den 

rekommenderade 

folkhälsodosen 

(17,5kcal/kg/vecka). En 

lägre nivå är inte effektiv 

mot depression.  

Grad I 



 

Tabell 3 Artikelöversikt   Bilaga II:4 

Pubår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

Cinahl 

Galper, D I.,  

Trivedi, M H.,  

Barlow, C E.,  

Dunn, A L.,   

Kampert, J B. 

Inverse 

association 

between physical 

inactivity and 

mental health in 

men and 

women 

Utvärdera samband 

mellan fysisk 

aktivitet och mental 

hälsa i en studie 

bland både män och 

kvinnor.  

Kvantitativ kohortstudie studie. 

Urvalet bestod av 5451 män och 

1277 kvinnor. Dessa fick utföra ett 

test på ett löpband och även skriva 

en självrapport angående deras 

vardagliga fysiska aktivitet och 

även depressiva symtom och 

emotionella välbefinnande för att se 

eventuellt samband mellan dessa 

tillstånd. 

Bortfall 4 % 

 

Studien visade ett 

samband mellan fysisk 

aktivitet och depressiva 

symtom. Där de personer 

som motionerade 

regelbundet hade mindre 

symtom/risk för 

depression. 

Grad I 

2008  

USA 

PubMed 

Harbour, V J., 

Behrens T K., 

Kim, H S., 

Kitchens C L. 

Vigorous physical 

activity and 

depressive 

symptoms in 

college students 

Undersöka om 

studenter som följer 

VPA (vigorous 

physical activity – 

”kraftig” fysisk 

aktivitet) rapporterar 

mindre frekvent 

depressiva symtom 

än de som inte följer 

VPA. Ett andra syfte 

var att ta reda på om 

det finns några 

könsskillnader. 

Kvantitativ kohortstudie.  

En tvärsnittsstudie där urvalet 

bestod av 8621 collegestudenter, 

46,6 % män och 53,4 % kvinnor. 

De fick svara på ett frågeformulär 

med 123 frågor där relationen 

mellan fysisk aktivitet och 

depression var prioriterat. 

Bortfall > 20 % (sett från tillfrågade 

att delta till deltagande).  

Bortfall 28 % 

Det fanns en signifikant 

skillnad mellan mängden 

depressiva symtom hos 

de som följde VPA och 

de som inte gjorde det. 

Män och kvinnor visade 

ungefär samma resultat 

som båda indikerade på 

signifikant mer 

depressiva symtom om 

de hade följt VPA eller 

ej.  

 

Grad I 



 

Tabell 3 Artikelöversikt   Bilaga II:5 

Pubår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Tyskland 

Cinahl 

Knubben, K., 

Reischies, F M.,  

Adli, M.,  

Schlattmann, P.,  

Bauer, M.,   

Dimeo, F. 

A randomised, 

controlled study 

on the effects of a 

short-term 

endurance 

training 

programme in 

patients with 

major 

depression 

Utvärdera de 

kortsiktiga effekterna 

av motion hos 

patienter med 

depression. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urvalet bestod av 38 (20-70år) 

inneliggande patienter med måttlig 

till svår depression som genomgick 

en läkemedelsbehandling. 

Personerna deltog i en övning under 

10 dagar där uthållighetsträning i 

form av promenad jämfördes med 

stretching- och avslappningsövning. 

Bortfall 13 % 

 

Uthållighetsträning 

visade sig förbättra 

depressionssymtomen 

betydligt jämfört med 

stretching och 

avslappning. 

Uthållighetsträning kan 

därför vara ett bra 

komplement till 

läkemedelsbehandling de 

första veckorna.  

Grad I 

2009 

Australien 

PubMed 

McKercher, C M., 

Schmidt, M D., 

Sanderson, K A., 

Patton, G C.,  

Dwyer, T.,  

Venn, A J. 

Physical activity 

and depression in 

young adults 

Utvärdera sambandet 

mellan fysisk 

aktivitet och 

depression hos unga 

vuxna på olika 

områden med både 

subjektiva och 

objektiva mått.  

Kvantitativ kohortstudie. 

20 års uppföljningsstudie av 1995 

personer (950 män och 1045 

kvinnor, 26-36 år) där den fysiska 

aktiviteten respektive inaktiviteten 

och depressionsförekomsten 

jämfördes. 

Den fysiska aktiviteten bedömdes 

genom frågeformulär och 

stegräknare. Depression genom 

frågeformulär.   

Bortfall 17 % 

 

När sambandet mellan 

fysisk aktivitet och 

depression utreds är det 

viktigt att överväga 

vilken mätningsmetod 

som skall används.  

Grad I 



 

Tabell 3 Artikelöversikt   Bilaga II:6 

Pubår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Japan 

Cinahl 

Nabkasorn, C., 

Miyai, N., 

Sootmongkol, A., 

Junprasert, S., 

Yamamoto, H., 

Arita, M., 

Miyashita, K. 

Effects of 

physical exercise 

on depression, 

neuroendocrine 

stress hormones 

and 

physiological 

fitness in 

adolescent 

females 

with depressive 

symptoms 

Undersöka effekten av 

fysisk aktivitet hos 

unga kvinnor med 

depression.  

Kvantitativ randomiserad crossover studie. 

Urvalet bestod av 49 kvinnor i åldern 18-

20 år med mild till måttlig depression. 

Dessa randomiserades in i två grupper där 

den ena gruppen utövade fysisk träning i 8 

veckor medan den andra fortsatte sin 

vanliga vardag. Efter det byttes grupperna 

åt för ytterligare en 8 veckors period.  

Bortfall 17 % 

Gruppbaserade 

träningsprogram hos 

depressiva unga kvinnor 

kan öka den dagliga 

fysiska aktiviteten och 

förbättrar inte enbart deras 

kondition utan även det 

depressiva tillståndet. 

Regelbunden fysisk 

aktivitet kan bidra till att 

främja välbefinnandet hos 

unga kvinnor med 

depression. 

 

Grad I 

2009 

Estland 

Cinahl 

Suija, K.,  

Pechter, Ü.,  

Kalda, R., 

Tähepõld, H., 

Maaroos, J., 

Maaroos, H-I. 

Physical activity 

of depressed 

patients and their 

motivation to 

exercise: Nordic 

walking in family 

practice 

Ta reda på hur 

motiverade 

deprimerade patienter 

är att motionera 

regelbundet för att 

kunna mäta fysisk 

aktivitet och ta reda på 

hur stavgång påverkar 

välbefinnandet och den 

fysiska konditionen hos 

deprimerade patienter. 

Kvantitativ longitudinell studie.  

16 deprimerade och fem icke-deprimerade 

deltog från start i studien där de började 

med att fylla i ett frågeformulär, utföra ett 

motionsprov bestående av två kilometers 

promenad och starta regelbunden träning. 

Efter 12 veckor fick deltagarna återkomma 

och göra motionsprovet på nytt, då var det 

sju deprimerade och fem icke-deprimerade 

med. Efter ytterligare 12 veckor gjordes 

motionsprovet på nytt och då även med det 

frågeformulär som användes vid första 

träffen. Då deltog fyra deprimerade och tre 

icke-deprimerade. 

Bortfall 66 % 

Studien visar att stavgång 

kan användas som 

behandling vid depression.  

Grad II 



 

Tabell 3 Artikelöversikt   Bilaga II:7 

Pubår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Cinahl 

Taliaferro, L A., 

Rienzo, B A., 

Pigg Jr, R M., 

Miller, M D., 

Dodd, V J. 

Associations 

between physical 

activity and 

reduced rates of 

hopelessness, 

depression, 

and suicidal 

behavior among 

college students 

Undersöka sambanden 

mellan fysisk aktivitet 

och hopplöshet, 

depression och 

självmordstankar bland 

högskolestudenter.   

Kvantitativ kohortstudie. 

Urvalet bestod av 43 499 

högskolestudenter. Åldern varierade 

mellan 18 och 25 år.  

28 090 kvinnor (64,5 %) och 15 409 

män (35,5 %). Personerna i 

undersökningen svarade på frågor om 

hopplöshet, depression, 

självmordstankar och fysisk aktivitet. 

Bortfall 0 % 

 

Resultatet av studien 

visade en lägre förekomst 

av depression bland 

högskolestudenter som 

deltar i fysisk aktivitet.  

Fysisk aktivitet skulle 

kunna användas som en 

behandlingsmetod vid 

depression. 

Grad I 

2010 

Australien 

Cinahl 

Teychenne, M., 

Ball, K., 

Salmon, J. 

Physical activity, 

sedentary behavior 

and depression 

among 

disadvantaged 

women 

Undersöka sambandet 

mellan komponenterna 

fysisk aktivitet, 

stillasittande beteenden 

och risken för 

depression hos kvinnor 

i socialt missgynnande 

områden. 

Kvantitativ kohortstudie. 

Urvalet bestod av 3645 (18-45 år) 

slumpmässigt utvalda personer från 80 

socialt missgynnande områden i 

Victoria, Australien. Personerna 

svarade på en enkät med frågor om 

bland annat sin uppskattade fysiska 

aktivitets frekvens och varaktighet och 

om personen utförde den själv eller 

tillsammans med andra samt tiden som 

tillbringades framför tv:n och datorn.  

Bortfall 26 % 

Att främja fysisk aktivitet, 

särskilt på fritiden och 

transportmässigt kan vara 

en viktig aspekt för att 

förebygga depression. 

Riktlinjer för att minska 

risken för depression bör 

tas fram tillexempel genom 

att rekommendera en 

minskad stillasittande tid.   

Grad I 

 


