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Sammanfattning!
 
Bakgrund:!Fysisk aktivitet har visat sig ha goda effekter på hälsan. Forskning av sambandet 
mellan fysisk aktivitet och depression har pågått under hundra år. Depression är ett stort 
folkhälsoproblem och räknas som en folksjukdom världen över. I dagens samhälle är de 
vanligaste behandlingarna för depression terapi och läkemedel. Fysisk aktivitet klassificeras som 
behandling för depression men används i liten utsträckning på grund av brist på resurser och 
kunskapsunderlag. Sjuksköterskans uppgift är att föra ett hälsofrämjande arbete för att bidra till 
en bättre hälsa i samhället.  

 

Syfte:!Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa påverkande faktorer och effekten av 
fysisk aktivitet hos individer med depressiva symptom 

 

Metod:!I litteraturöversikten användes 13 resultatartiklar som hämtades från databaserna Cinahl 
Complete, PsycINFO och Nursing & Allied Health. Resultatartiklarna analyserades systematiskt 
och sammanfattades. Resultatet grundar sig på samtliga studiers forskningsresultat.  

 

Resultat:!Resultatet visar goda effekter av fysisk aktivitet vid depression. En tydlig reducering 
av depressiva symptom kan relateras till fysisk aktivitet både som behandlingsform och livsstil. 
Stöd, motivation och uppmuntran har visats vara vitala för en god effekt och användbarhet som 
behandlingsform.  

 

Diskussion:!Metoden för denna litteraturöversikt visade sig vara lämplig och resulterade i ett 
väl grundat resultat. Fysisk aktivitet är användbart som egenvård hos individer med depression 
om vården är personcentrerad. Stöd och uppmuntran är vitala för egenvården och sjuksköterskans 
roll i egenvården är att förespråka hälsa och bedriva ett hälsofrämjande arbete.  

 

Nyckelord:!Fysisk aktivitet, Depression, Effekt, Egenvård,                                                               

 



  
 
 

 

Abstract!
 
Background: Physical activity has been shown to have good health effects. 
Research on the connection between physical acitivity and depression has been 
going on for a hundred years. Depression is a big public health problem and 
counted as a world wide scourge. In today’s society, the most common 
treatments for depression is therapy and medication. Physical activity is 
classified as a valid treatment for depression but is rarely used because of the 
lack of resources and knowledge base. One of the nurses tasks is to promote 
health and to contribute to a better health in the society.   

 

Aim: The aim of this litterature review was to hightlight the influencing factors 
and effect of physical acitivty in individuals with depressed symptoms.  

 

Method:!In this litterature overview, 13 studies were used which were 
collected from the the databases Cinahl Complete, PsycINFO and Nursing & 
Allied Health. The result articles were analyzed systematically and summerized. 
The result is based on the research results of all the articles.  

 

Results: The result shows good effetcs of physical acitivty in depression. A 
reduction of depressive symptoms can be related to physical activity both as a 
form of tratment and lifestyle. Support, motivation and encouragement have 
been shown to be vital for good effect and usefulness as a treatment.  

 

Discussion:!The method for this litterature overview was appropriate and 
resulted in a well-founded result. Physical activity is useful as self-care in 
individuals with depression if the care is person-centered. Support and 
encouragement is vital for self-care and the nurse's role in self-care is to 
advocate health and to promote health-promoting work. 

 

Keywords:!Physical activity, Depression, Effect, Self-care,   
 
 



  
 
 

 

   

Innehållsförteckning!
!
INLEDNING!.........................................................................................!FEL!%BOKMÄRKET%ÄR%INTE%DEFINIERAT.%

BAKGRUND!........................................................................................!FEL!%BOKMÄRKET%ÄR%INTE%DEFINIERAT.%

FYSISK!AKTIVITET!.........................................................................!FEL!!BOKMÄRKET!ÄR!INTE!DEFINIERAT.!
DEPRESSION!.........................................................................................................................................!2!
BEHANDLING!.........................................................................................................................................!4!
EGENVÅRD!............................................................................................................................................!5!
PROBLEMFORMULERING!........................................................................................................................!6%

SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR!.................................................................................................................!6%

TEORETISKA!UTGÅNGSPUNKTER!.........................................................................................................!6!

OREMS!EGENVÅRDSTEORI!.....................................................................................................................!6!
Egenvårdsbrist-........................................................................................................................................-7%
METOD!.........................................................................................................................................................!8!

DATAINSAMLING!.....................................................................................................................................!8!
URVAL!..................................................................................................................................................!8!
DATAANALYS!.........................................................................................................................................!9!

FORSKNINGSETISKA!ÖVERVÄGANDEN!.............................................................................................!10%

RESULTAT!.................................................................................................................................................!10!

DEN!FYSISKA!AKTIVITETENS!PÅVERKAN!PÅ!HÄLSAN!.......................!1FEL!!BOKMÄRKET!ÄR!INTE!DEFINIERAT.!
Direkt-påverkan-på-hälsan-.....................................................................................................................-12%
LIVSSTIL!OCH!VANOR!..................................................................!FEL!!BOKMÄRKET!ÄR!INTE!DEFINIERAT.2!
HINDER!FÖR!INDIVIDER!MED!DEPRESSIVA!SYMPTOM!......................!FEL!!BOKMÄRKET!ÄR!INTE!DEFINIERAT.3!
RESURSER!SOM!MÖJLIGGÖR!OCH!GENERERAR!FYSISK!AKTIVITET!...!FEL!!BOKMÄRKET!ÄR!INTE!DEFINIERAT.4!
STÖD!OCH!MOTIVATION!...............................................................!FEL!!BOKMÄRKET!ÄR!INTE!DEFINIERAT.5!

DISKUSSION!...........................................................................................................................................!166%

METODDISKUSSION!....................................................................!FEL!!BOKMÄRKET!ÄR!INTE!DEFINIERAT.6%
RESULTATDISKUSSION!................................................................!FEL!!BOKMÄRKET!ÄR!INTE!DEFINIERAT.8%
KLINISKA!IMPLIKATIONER!....................................................................................................................!221%
FÖRSLAG!TILL!FORTSATT!FORSKNING!....................................................................................................!22!

SLUTSATS!.................................................................................................................................................!22%

REFERENSFÖRTECKNING!.....................................................................................................................!23%

BILAGA!1.!SÖKMATRIS!..........................................................................................................................!26%

BILAGA!2.!MATRIS!ÖVER!URVAL!AV!ARTIKLAR!TILL!RESULTAT!.................................................!28%

 
 



  1 (35) 
  

Inledning 
Uppsatsämnet påverkande faktorer och effekten av fysisk aktivitet hos personer med 

depressiva symptom valdes på grund av ett intresse av den fysiska aktivitetens verksamhet på 

hälsan. I dagens samhälle är vården ofta medicinskt inriktad och de flesta behandlingar 

baseras på farmakologi. Av erfarenhet har vi fått en uppfattning om att fysisk aktivitet 

används väldigt lite som behandling i hälso-sjukvården. Vetenskapligt sett har fysiskt aktivitet 

i form av motion och rörelse visat sig har en positiv effekt på hjärnan och det psykiska 

välmåendet. Endorfiner utsöndras vid fysisk aktivitet som genererar en känsla av 

välbefinnande. Trots evidens som pekar på nyttan av fysisk aktivitet upplever vi att det 

moderniserade samhället lett till en större inaktivitet hos befolkningen. Buss, bil, rulltrappor 

och hissar är några exempel på hjälpmedel som stjäl vardaglig fysisk aktivitet från den 

moderna människan. Den psykiska ohälsan har varit ett stort samtalsämne oss författare 

emellan under hela sjuksköterskeutbildningen och vi själva upplever en förbättrad mental 

hälsa i samband med fysisk aktivitet. Eftersom att en stor del av sjuksköterskans profession 

grundar sig på det hälsofrämjande arbetet upplever vi ett behov av kunskap om huruvida 

fysisk aktivitet kan främja hälsan hos individer med depression. Vi är intresserade av att titta 

mer på ämnet fysisk aktivitet och depressiva symptom samt hoppas vi kunna bidra med ökad 

kunskap. 

 

Bakgrund 

Ända sedan början på 1900-talet har sambandet mellan fysisk aktivitet och depression 

studerats och påvisat goda effekter på hälsan (Martinsen, Hovland, Kjellman, Taube & 

Andersson, 2016). Under cirka hundra år har vetenskapliga studier påvisat en minskning av 

depressiva symptom i samband med fysisk aktivitet. När människan rör på sig utsöndras 

serotonin, noradrenalin och dopamin som leder till bättre självkänsla, kognitiv förmåga och 

sömn. Dessa ämnen som utsöndras återfinns i behandling med antidepressiva läkemedel.   

 

Fysisk!aktivitet!!
Människan är gjord för att röra sig, det vill säga att utöva fysisk aktivitet (Mattsson, Jansson 

& Hagströmer, 2016). Att röra på sig främjar funktion hos kroppens organsystem. Fysisk 

aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar kroppens användning av energi. Utövning 

av detta kan ske på arbetet, i hemmet, under transport, under organiserad fysisk träning och på 
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fritiden. Fysisk inaktivitet är brist på kroppsrörelse, det vill säga att individen rör på sig för 

lite.  

 Enligt ett stort hälsofrämjande projekt över hela Norden utforskades receptbelagd fysisk 

aktivitet (Kallings, 2010). I studierna ingick individer som fått fysisk aktivitet som behandling 

för sitt sjukdomstillstånd, bland annat deprimerade, cancerpatienter, diabetiker och personer 

med kardiologiska besvär. Enligt resultatet upplevde merparten av deltagarna en osäkerhet 

inför fysisk aktivitet på grund av okunskap, en känsla av att vara sjuka och att inte passa in på 

till exempel gym och idrottsanläggningar. Speciella anläggningar för de individer med 

ordinerad fysisk aktivitet ledde till att deltagarna ändrade sina levnadsvanor och upplevde en 

bättre hälsa. Resultatet visade att flertalet individer som fick fysisk aktivitet utskrivna på 

recept hade lättare att förändra sin livsstil och börja motionera regelbundet. Ordinationen 

fungerade som en motivationshöjare till att ta den fysiska aktiviteten på allvar. 

 I studien av Danielsson, Kihlbom & Rosberg (2016) fick individer med depressiva 

symptom prova på träningsterapi upplevde de fysiska aktiviteten som någonting som fick dem 

att bli sitt vanliga friska jag igen. Träningsterapi innebar att individerna utövar fysisk aktivitet 

i olika former som behandling för sitt sjukdomstillstånd. Merparten av deltagarna upplevde 

inte den euforiska känsla de förväntat sig efter den fysiska aktiviteten utan beskrev mer en 

känsla av välbefinnande. Det framkom att välbefinnandet som deltagarna upplevde var en 

stark kontrast till den annars avtrubbade och nedstämda sinnesstämningen som depressionen 

innebar. Studiens resultat visade att depressionen bidrog till att deltagarna ofta hade en känsla 

av trötthet och energibrist vilket var ett stort hinder för dem att ta sig för att utföra någon form 

av fysisk aktivitet över huvud taget.  

Depression!

”Depression” är ett ord som vanligen använts i olika sammanhang och kan ha flera olika 

betydelser. Ordet depression betecknar inte bara en psykisksjukdom, utan kan även användas 

för att beteckna en normal emotion som en sorgsenhet eller en känsla av nedstämdhet. 

Depression kan även beteckna ett stämningsläge, det vill säga en sinnesstämning som under 

en längre tid haft övertaget av en individ. När en sjukdom drabbar en stor del av 

befolkningens hälsotillstånd klassas den som folksjukdom enligt Institutet för hälsa och 

välfärd (2014). Depression är en folksjukdom med hög prevalens och kan drabba människor i 

alla åldrar (WHO, 2012; Mårtensson & Åsberg, 2016; Socialstyrelsen, 2017; Egidius 2008). 

Definitionen av depression är psykisk ohälsa som kännetecknas av sorg, trötthet, aptitlöshet, 

sömnsvårigheter, lägre självkänsla, skuldkänsla, brist på initiativ och dålig koncentration. 
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Depression kan vara långvarigt eller återkommande vilket kan försämra personen förmåga att 

kunna fungera i en skola eller på ett arbete eller att kunna hantera det dagliga livet. Djupare 

depressioner ökar risken för självmord. Vid mild depression kan depressionen behandlas utan 

läkemedel, men om depressionen är måttlig eller svår så kan personen vara i behov av 

läkemedel samt professionell samtalsterapi. Uppskattningsvis drabbas cirka 25 procent av 

befolkningen i samhället av depression (Socialstyrelsen, 2017). Det är vanligare hos kvinnor 

än män, cirka 36 procent hos kvinnor och 23 procent hos män. De flesta som lider av 

depression är i arbetslivet och enligt statistik ingår depression i sjukdomsbilden vid 

sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa i Sverige.  

För att få diagnosen depression skall individen i fråga inneha minst fem av nio symptom 

och uppleva dessa under större del av dagarna under en period på två veckor (Adler, 

2011). Nedan beskrivs dessa symptom:  

1.! Nedstämdhet%
2.! Minskat intresse eller minskad glädje%
3.! Viktnedgång, viktuppgång eller ihållande förändrad aptit%
4.! Sömnstörning%
5.! Psykomotorisk agitation eller hämning%
6.! Energibrist eller svaghetskänsla%
7.! Skuldkänslor eller upplevelse av värdelöshet%
8.! Minskad tanke- och koncentrationsförmåga. Obeslutsamhet.%
9.! Återkommande tankar på döden, självmordstankar, självmordsplaner och/eller 

självmordsförsök.%

Det finns ingen känd bakomliggande orsak till varför människor blir deprimerade (Martinsen, 

Hovland, Kjellman, Taube & Andersson, 2016). Forskning har funnit en patologisk ökning av 

aktiviteten i hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln under en långvarig depression som 

sedan sjunkit efter tillfrisknande (Simonsen & Hasselström, 2016; Martinsen, Hovland, 

Kjellman, Taube & Andersson, 2016). Teorier om hur depressioner uppstår har vuxit fram ur 

användandet av antidepressiva läkemedel. Det är genom läkemedelsanvändning som 

stimulerar ökning av serotonin, noradrenalin och dopamin som teorin om att depression 

orsakas av störningar i hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln vuxit fram. Depression har 

också visat samband med den levnadssituation en individ har, det innebär att alla människor 

kan drabbas av depressiva symptom.  

På grund av svårigheterna att identifiera ett orsakssamband används även stress och 

sårbarhetsmodell för att identifiera bakomliggande faktorer till depressionen (Martinsen, 
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Hovland, Kjellman, Taube & Andersson (2016). I denna modell ingår separationer, tidiga 

psykiska trauman, kränkningar, utmattning och somatiska sjukdomar som troliga riskfaktorer 

till depression.  

 

Behandling 

Rekommenderad behandling vid diagnostiserad depression är först och främst psykologisk 

och/eller antidepressiva läkemedel (Socialstyrelsen, 2017). Kognitiv beteendeterapi, 

interpersonell psykoterapi och  psykodynamisk korttidsterapi är standard vid behandlingar vid 

lindriga och medelsvåra depressioner. Förutom psykologisk behandling och antidepressiva 

läkemedel klassificeras också fysisk aktivitet som en behandlingsform. Valet av behandling 

baseras på hur djup depressionen är, i samråd med patient och närstående. 

De flesta läkemedel som används vid behandling av depression har en antidepressiv effekt 

först efter två till tre veckor efter påbörjad behandling (Simonsen & Hasselström, 2016). 

Generellt hos antidepressiva läkemedel är att de verkar genom att att öka koncentrationen av 

noradrenalin eller serotonin i synapsspringan. På så sätt förhindras återupptagningen i det 

presynaptiska neuronet eller så sker en reducering av nedbrytning av noradrenalin och 

serotonin i synapsspringan. En risk vid farmakologisk behandling är att den psykomotoriska 

hämningen avtar innan eventuell suicidbenägenheten minskar vilket leder till att patienterna 

fullbordar sina planer på suicid. Psykomotorisk hämning är den handlingsförlamning som 

individer med depression vanligtvis drabbas av. De vanligaste biverkningarna av läkemedlen 

är illamående, värmekänsla och huvudvärk (Allgulander, 2014).  

Enligt en studie av Larsson (2017) där forskarna studerade 483 unga kvinnor i Sverige som 

diagnostiserats med depression undersöktes om antalet suicid ökade under en period på 

femton år. Studien innehöll två kontrollgrupper där ena gruppen genomgått farmakologisk 

behandling och den andra terapeutisk behandling. Studien visade att antalet fullbordade 

självmord ökade under tidsperioden för båda grupperna. Forskarna konstaterade att enbart 

behandling med antidepressiva läkemedel inte bidrog till att kvinnorna rehabiliterades och 

blev friska från sin depression.  

Bristen på terapeuter som är godkända av Socialstyrelsen att bedriva olika 

psykoterapiformer är en anledning till att läkemedel är ett mer lättillgängligt 

behandlingsalternativ. Det är vanligt att människor av olika skäl inte vill bruka psykofarmaka. 

Anledningar till dessa kan vara för att de tror att dessa läkemedel är knark eller 

beroendeframkallande. Detta leder till att dessa individer inte får eller vill ta den behandling 

som de behöver för sina depressiva symptom. Ett annat problem världen över är 
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personalbristen inom hälso-sjukvården (Arjadi, Nauta,  Utoyo, & Bockting, 2017). I 

Indonesien exempelvis finns ungefär en mentalvårdspersonal per 20 000 människor vilket 

leder till långa köer och att få individer får den hjälp och behandling de behöver. 

Personalbristen har lett till att det är en omöjlighet att varje individ med depression kan bli 

diagnostiserad av legitimerad personal. Enligt studier har det visat sig att högst en fjärdedel av 

personer med depression får adekvat behandling i Sverige (Allgulander, 2014).  

Vid behandling vid depression är det viktigt att ha i åtanke att omvårdnaden har avgörande 

betydelse för behandlingsresultatet. Kontinuerlig kontakt och stöd är en återkommande vital 

del av all behandling vid depression oavsett behandlingsform (Simonsen & Hasselström, 

2016).  

 
Egenvård  

Egenvård är vård som kan bedrivas av patienten själv (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

Egenvård definieras som aktiviteter som initieras och drivs av individer för att upprätthålla 

hälsa, liv och välbefinnande. Människan bedriver sin egenvård målmedvetet och aktivt för att 

bibehålla hälsa. Exempel på egenvård är att motionera och äta sunt. Grundförutsättningen för 

att egenvård skall vara möjlig är att patienten besitter förmågan att själv resonera och handla 

medvetet. Sjuksköterskans roll i egenvården är att tillhandahålla de verktyg som patienten 

behöver för att bemästra sin situation. Enligt Tingström (2011) har det visat sig att patienter 

som befinner sig i en depression eller en krissituation har förminskad förmåga att ta till sig 

information och sjuksköterskan måste förstå att informationen inte alltid tas in på rätt sätt. 

Därför är det viktigt att välja tillfälle noggrant för att delge information och kunskap till 

patienten. För ett optimalt möte ska sjuksköterskan anpassa informationen efter patients 

förmåga att ta in information. I mötet mellan sjuksköterska och patient är det viktigt att 

sjuksköterskan identifierar patientens resurser och förmåga till egenvård (Willman, 2011).  

 I en studie som undersökt patienters upplevelser av egenvård framkom det att egenvården 

bidrar till att människorna känner sig självständiga och handlingskraftiga (Kovačević, Kogler, 

Turković, Dunkić, Ivanec & Petek, 2018). Individerna som bedrev egenvård lärde känna sina 

egna kroppar och sin egna sjukdom vilket ledde till att de lätt kunde hantera olika situationer 

som uppstod. Detta upplevdes positivt eftersom de inte var beroende av sjukvårdspersonal 

eller andra i sin sjukdom. Efter att sjukvårdspersonalen gett stöd och information till 

individerna som de behövde för att bedriva egenvård kunde deltagarna leva självständiga liv 

med en upplevelse av hälsa trots sjukdom.  
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Problemformulering 
Depression är en folksjukdom i världen och antalet drabbade individer ökar. Rekommenderad 

behandling för depressiva symptom är en form av kognitiv behandling tillsammans med 

farmakologisk behandling men på grund av för lite av resurser så uteblir denna kombination i 

hög utsträckning. Redan för hundra år sedan indikerar studier att fysisk aktivitet främjar 

hälsan både fysiskt och psykiskt. I dagens samhälle finns receptbelagd fysisk aktivitet som ett 

behandlingsalternativ men trots detta behandlas större delen individer med depressiva 

symptom farmakologiskt. Det finns en problematik i att standardisera behandling för 

depression på grund av personalbrist, tidsbrist och individer som avstår från att använda 

farmakologiska behandlingsmetoder. Utveckling av behandlingsalternativen kan leda till en 

ökad personcentrerad vård. Att utforska påverkande faktorer och effekten av fysisk aktivitet 

som behandling är intressant från ett hälsofrämjande perspektiv. Intresse finns också i vilken 

grad individer med depression kan använda fysisk aktivitet som egenvård.  

!
Syfte 

Syftet är att belysa påverkande faktorer och effekt av fysisk aktivitet hos individer med 

depressiva symptom.  

! 

Teoretiska!utgångspunkter 
Orems!egenvårdsteori!!
I denna litteraturöversikt har vi författare valt att utgå ifrån Orems egenvårdsteori eftersom 

den kan sammankopplas med fysisk aktivitet som egenvård och behandlingsform. Att 

genomsyra arbetet med Orems egenvårds teori är lämpligt då egenvårdsteorin grundar sig på 

ett hälsofrämjande arbete som är utvecklat för att individer själva skall kunna återta hälsa.  

Orems första ide och definition om egenvård kom år 1956 och några år senare 

manifesterades idén om vad personer behöver och vad de själva kan hjälpa till med när gäller 

omvårdnad (Denyes, Orem & Bekel, 2001). Både idén och teorin till egenvård ger uttryck till 

människans syn på att vara delaktig och kunna vårda sig själva. Denna syn är både viktig och 

sammansatt, eftersom jaget och individen är både den som är verksam vårdare och den som 

vårdas. Den teoretiska och praktiska kunskapen om egenvård är grundläggande för både vård 

och omvårdnad. Det är av största vikt att sjuksköterskor har kunskap om egenvård och förstår 

hur människor fungerar samt en förmåga att fokusera på patientens beteende och agendor. 
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Teorin innehåller ett hållbart system för egenvård som är utarbetat för personer från 

födseln till död (Denyes, Orem & Bekel, 2001). Centralt i teorin är arbetet av vårdåtgärder 

som främjar den egna hälsan. Vårdsystemet är medvetet utvecklad av terapeutisk kvalitet för 

att anpassa mänsklig fungerande och mänsklig utveckling inom normer, välbefinnande och 

hälsa. Utarbetandet av egenvård är en process. Strukturen av processen av egenvård består av 

utförda handlingar och åtgärdsperioder till (1) att formulera, undersöka och uttrycka personers 

tillsynsbehov (2) göra en bedömning om vad som ska göras för att utföra en väsentlig 

bestämmelse (3) utföra vårdåtgärder med en giltighet. Orem beskriver fem kunskapsområden 

inom praktisk kunskap inom egenvård: 

1. Egenvård konceptualiseras som en människa med en förmåga att medvetet söka 

information samt ett utvecklat jag beteende. 

2. En modell som är teoretiskt strukturerad, som är intrigerad och tillräcklig för att kunna 

utvecklas för personer som är kan bedriva och engagera sig i sin egenvård. 

3. En förutsättning för att människan skall kunna bedriva egenvård är en förståelse för de 

åtgärder som kan åstadkommas.  

4. Behandling av egenvård ska vara strukturerad, pålitlig och valid där åtgärder hör samman 

med den teknik som krävs och är utformad efter individ och närstående. 

5. Egenvårdpraxis och egenvårdssystem: Praktiskt egenvårdssystem som utarbetats för en 

individ där personen själv engagerar sig i sin egenvård. 

Orem (2003) anser att varje människa har kapacitet till egenvård och med det en möjlighet 

att visa omsorg till sig själv och sina närstående. Orems omvårdnadsteori bygger på 

människans egenvårdande förmåga där individer visar omsorg om sig själv och sina 

närstående. Egenvård leder till ett tillfredsställande av hälsorelaterade behov och medför 

helhet och balans i sitt varande. Som vuxen människa har individen enligt denna teori en 

förmåga att själv ta hand om sin hälsa och utveckling genom att handla ändamålsenligt i olika 

situationer. När egenvårdkapaciteten är lägre än personens förmåga skapas ett behov av 

omvårdnad från andra. Vårdsystemet och egenvårdsteorin är utarbetad för att följa människan 

hela livet. För att få en struktur som grundar sig på individens behov krävs kunskapsområden 

som gör det lättare att identifiera väsentliga omvårdnadsåtgärder. Utifrån dessa komponenter 

inom egenvårdsteorin kan en giltig personcentrerad omvårdnadsplan skapas.  

Egenvårdsbrist! !

Orem (2001) beskriver att människan är i behov av omvårdnad när dennes eller närståendes 

förmåga till egenvård inte räcker för att stabilisera egenvårdsbehoven och de krav som ställs 

på individen. Omständigheter som till exempel sjukdomar, olyckor, kriser och högre ålder kan 
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påverka och utgöra hinder för att personen ska kunna balansera sitt egenvårdsbehov. Dessa 

yttre eller inre faktorer bidrar till att personen inte kan på egen hand eller med hjälp av sina 

närstående tillgodose sina behov som tillhör den personliga utvecklingen. 

Delteorin om egenvårdsbrist koncentreras på begränsningar i en persons förmåga att 

bevara egenvårdsbalans (Orem, 2001). Denna obalans är en begränsning som relaterar till 

olika livsomständigheter. Problem som har samma funktion och struktur som beteenden kan 

betraktas som en konsekvens av individens begränsningar. En individ som inte besitter den 

motivation och förmåga som krävs för egenvården begränsas i sin egen behandling. Genom 

att uppmärksamma den bakomliggande problematiken kan egenvårdsbalansen återupprättas 

på ett produktivt och mer långsiktigt sätt. Genom att utarbeta en omvårdnadsplan efter 

individen ökas produktiviteten och hållbarheten i omvårdnaden.  

 

Metod 

Metoden som använts i denna studie är litteraturöversikt. För att skapa ett helhetsperspektiv 

på ett ämne kan litteraturöversikt vara en lämplig metod att använda sig av (Friberg, 2017). 

Genom att granska och jämföra olika studier med samma bestämda ämne kan en vetenskaplig 

överblick skapas. Denna litteraturstudie ämnar att enbart undersöka individer med lindrig 

depression och individer med depressiva symptom utan diagnosen depression.  

!
Datainsamling 

För datainsamling har författarna gjort sökningar i databaserna Cinahl complete, psycINFO 

och Nursing & Allied Health. Sökord har använts med MeSH-termer (Medicals Subject 

Headings), subheadings (underordnade termer) samt advanced search. Sökorden var 

depression och physical activity. Explodefunktionen tillämpades för att få tillgång till så 

många artiklar som möjligt i ämnet. I sökningen på Nursing & Allied Health användes 

sökorden depression, physical activity och effect. Anledningen till att sökordet effect endast 

användes i sökningen på Nursing & Allied Health var att begränsa sökningen med ett extra 

sökord. Endast physical activity och depression gav över 1000 träffar. 

!
Urval 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan en empirisk studie identifieras genom upplägget 

som består av en bestämd forskningsprocess av titel, sammanfattning, inledning/bakgrund, 

syfte, metod, resultat, diskussion och referenser. Det är viktigt att tydliga kriterier för vilka 
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artiklar som skall inkluderas i arbetet sätts (Friberg, 2017). Artiklarna valdes ut till 

resultatdelen enligt tillvägagångssätt som beskrivs i Friberg (2017). Artiklar som används i 

resultatet relaterar till uppsatsens syfte. Arbetet handlar om fysisk aktivitet i relation till 

depression där depressionen är det primära sjukdomstillståndet. Inklusionsbegränsningar har 

varit artiklar publicerade mellan 2007-2018-02, peer reviewed och full text. I sökningen av 

artiklar gav sökningarna svar på 54, 285 och 162 artiklar, ett exklusionskriterie var sekundär 

depression. Urvalet av artiklar har skett i tre steg. Först har artiklarnas rubrik lästs för att i ett 

tidigt stadie kunna sålla ut artiklar som inte relaterar till syftet. Abstract har sedan lästs på de 

artiklar som passar in på syftet. De kriterier som togs fram för ett godkänt abstract var primär 

depression och fysisk aktivitet som behandling eller fysisk aktivitet i samband med primär 

depression. På de abstract som kriterierna uppfyllts på har en noggrann granskning av 

artikelns hela text skett. Inklusionskriterier för en artikel bestod av individer med depressiva 

symptom, effekten av fysisk aktivitet, exkludering av andra hälsotillstånd, faktorer som 

påverkar fysisk aktivitet och inga deltagare under arton år. Tillvägagångssätt för att hitta 

artiklar specificeras i bilaga 1. De artiklar som valts ut till resultatet presenteras i bilaga 2. 

!
Dataanalys 

Det finns olika metoder för att kvalitetsgranska artiklar (Friberg, 2017). Olika 

granskningsmallar finns framarbetade för detta syfte dock är det viktigt att oavsett 

granskningsmall behålla ett kritiskt förhållningssätt. De tretton artiklar som användes i 

resultatet låg till grund för att besvara litteraturstudiens syfte. Datan granskades 

kvalitetsmässigt genom att författarna studerat metoderna för studierna och validitetsmässigt 

granskades artiklarnas analysverktyg och dess svar. Studierna analyserades en och en och 

materialet sammanställdes i matrisen i bilaga 2 i form av en sammanfattning av studiens 

helhet. I analys av insamlat material användes överstrykningspennor i olika färger för att 

identifiera olika kategorier som identifierats i de olika studierna. De olika kategorier som 

identifierats i studierna jämfördes för att hitta gemensamma kategorier. Båda författare 

genomförde denna process med en varsin uppsättning av resultatartiklar. De gemensamma 

kategorierna utgick alla från uppsatsens syfte påverkande faktorer och effekt av fysisk 

aktivitet hos individer med depression. 

 
 

Forskningsetiska!överväganden 
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Till denna litteraturöversikt behövs inget etiskt godkännande eftersom att författarna bara valt 

ut artiklar som bedömts uppnå etiska kriterier eller fått godkännande av en etikkommitté. 

Varje artikel som förekommer i studien uppfyller något av de etiska överväganden som krävs. 

På grund av att individer som inte ännu fyllt arton år betraktas som minderåriga exkluderas 

dessa ur litteraturöversikten. Barn betraktas som individer som inte innehar mognad för att 

själva fatta viktiga beslut rörande deltagande i en studie (Sandman & Kjellström, 2013). En 

sanningsenlig skildring har präglat hela uppsatsen och all information som finns att hämta 

härstammar från säkra källor. Studiernas etiska tillvägagångssätt har genom analys av text 

identifierats. Exempel på några etiskt grundade handlingar som beskrivs i studierna är att inga 

individer tvingats till att delta i fysisk aktivitet, individerna har själva fått bestämma över sin 

egen kropp och behandling och om en individ inte längre velat deltaga i studien har denne 

exkluderats omedelbart utan någon övertalning att stanna. Samtliga individer har varit 

medvetna om vad studierna gått ut på och fått ta del av information och material innan 

studiernas påbörjan. Samtliga individer har erhållit anonymitet och information kring 

vederbörande är konfidentiell. Respekt för autonomin, person och en rättvis behandling har 

varit några etiska kriterier som vi författare utgått från under arbetet som grundats på 

forskningsetiken som beskrivs i Sandman och Kjellström (2013). 

Under arbetet i denna litteraturöversikt har alla förutfattade meningar åsidosatts och ett 

kritiskt förhållningssätt applicerats enligt metod som beskrivs i Nyberg (2012). Samtligt 

material från resultatartiklarna har presenterats utan några personliga preferenser gällande 

framkommet resultat. Litteraturöversikten är grundad på utomstående fakta och 

forskningsresultatet presenteras utan subjektivt tyckande. Vi författare har återgett en 

sanningsenligt bild av det fenomen som undersökts.  

 

Resultat 
Resultatet är baserat på tretton vetenskapliga studier varav tolv kvantitativa och en kvalitativ. 

Resultatet presenteras utifrån de fyra teman framkommit i analysen: Påverkan på hälsan, 

Livsstil, Hinder och Stöd och motivation.  

Samtliga studier hade resultat som kunde återfinnas i flertalet studier och nästan samtliga 

resultat kan backas av minst två referenser. Stycken med ett flertal referenser innebär att 

samtliga studier visat samma resultat. Resultatet baseras endast på individer med depressiva 

symptom.  

 



  11 (35) 
 

Påverkan!på!hälsan! 
Detta tema belyser de olika effekter som den fysiska aktiviteten har på individer med 

depressiva symptoms hälsa.  

Resultatet visade att det inte spelade någon roll hur mycket fysisk aktivitet som utfördes 

utan att det viktiga låg i att det faktiskt utfördes i någon form (Kull, Ainsaar, Kiive och 

Raudsepp, 2012; Craft, Freund, Culpepper & Perna, 2007; Taspinar, Aslan, Agbuga & 

Taspinar, 2014; Pinniger, Brown, Thorsteinsson & McKinley, 2012; Ryan, 2008). Samtliga 

studier påvisade en koppling mellan fysisk aktivitet och individer med färre depressiva 

symptom, vilket betyder att de individer som utövar fysisk aktivitet lider av färre depressiva 

symptom än de som lever inaktivt. Exempel på fysisk aktivitet som visade sig ha effekt på 

hälsan var bland annat promenader, motståndsträning, jogging, dans, yoga, 

mindfullnessövningar och aerobics. Studierna visade en signifikant effekt av fysisk aktivitet 

hos individer med depressiva symptom. Deltagare som klassats med depressiva symptom 

innan studieperiodens start visade en reducering av depressiva symptom efter studiens slut. 

Bland annat visade individerna en förbättrad självkänsla, livskvalitet och självförtroende. 

Individer som befann sig i ett stadie med tidiga symptom på depression kunde med hjälp av 

fysisk aktivitet bli symptomfria (Craft, Freund, Culpepper & Perna, 2007). 

Andra effekter på individernas hälsa kan relateras till fysisk aktivitet, blanda annat har det 

visat sig verksamt mot stress (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; Pinniger, Brown, 

Thorsteinsson & McKinley, 2012). Det framkommer att individer som haft en jobbig och 

stressig dag kunde utöva fysisk aktivitet och på så vis lugna sig själva och må bättre efteråt. I 

studier där forskarna uppmuntrat deltagarna till fysisk aktivitet och sedan övervakat 

deltagarnas dagliga rörelsemönster med hjälp av stegräknare har det visat sig att att deltagarna 

upplevt en minskning av depressiva symptom och förbättrad hälsa (Al-Eisa, Buragadda och 

Melam, 2014; Craft, Freund, Culpepper och Perna, 2007; Gibson, Muggeridge, Hughes, Kelly 

& Kirk, 2017). Antalet steg per dag påverkade effekten på deltagarnas sömn, depressiva 

symptom och koncentrationsförmåga.  

 

Omedelbar!påverkan!på!hälsan 

Direkt efter ett träningspass fanns en skillnad i upplevelser mellan individer med depression 

och de individer som inte led av depression (Weinstein, Deuster, Francis, Beadling & Kop, 

2009; Ryan, 2008). Individer som led av depression visade sig uppleva ökad självkänsla och 

reducering av depressiva symptom. Jämfört med de individer som inte led av depression 

upplevde inga signifikanta skillnader före och efter träningspasset.  
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Resultatet i en studie påvisade att individerna direkt hade en god effekt av den fysiska 

aktiviteten som efter trettio minuter utmynnade i en stegring av depressiva symtom och 

förvärrad sjukdomsbild (Weinstein, Deuster, Francis, Beadling och Kop, 2009). Samtliga 

individer upplevde ett välbefinnande och en tydlig reducering av depressiva symptom direkt 

efter träningspasset Trettio minuter efter träningspasset framkom en tydlig ökning av 

depressiva symptom, trötthet och minskad kraft som skapar en kontrast till tidigare uthämtat 

resultat. I jämförelse med depressiva symptom innan träningspasset påvisar resultatet en 

tydlig ökning av depressiva symptom.  

 

Livsstil! 
Följande tema belyser huruvida livsstil och vanor kan påverka individer med depressiva 

symptom. Olika typer av livsstilar samt barndom och tidigare livsstil kan ha inverkan på 

depressiva symptom hos individer med depression. Detta tema påvisar skillnaden mellan 

fysisk aktivitet som träningsform och att leva ett fysisk aktivt liv. 

De individer som deltog i fysisk aktivitet i vardagen hade mindre risk för att drabbas av 

depressiva symptom (Liao, Shibata, Ishii & Oka, 2015; Gibson, Muggeridge, Hughes, Kelly 

& Kirk, 2017; Ryan, 2008; Kull, Ainsaar, Kiive & Raudsepp, 2012; Helgadóttir, Forsell & 

Ekblom, 2015; Lee, Lee, Brar, Rush & Jolley, 213). Samtliga resultat visade att depressiva 

symptom minskade oberoende av hur mycket fysisk aktivitet som individen utförde på daglig 

basis. Det var utövandet av fysisk aktivitet i någon form som var relevant för hälsan. Att vara 

fysisk aktiv i vardagen bidrog till färre depressiva symptom lika mycket som schemalagd 

fysisk aktivitet som träningsform.  

Många studier visade att individer som led av depression levde större delen av sina dagar 

inaktivt (Helgadóttir, Forsell & Ekblom, 2015; Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; Kull, 

Ainsaar, Kiive & Raudsepp, 2012; Liao, Shibata, Ishii & Oka, 2015; Lee, Lee, Brar, Rush & 

Jolley, 2013; Gibson, Muggeridge, Hughes, Kelly & Kirk, 2017). I resultatet syns ett samband 

mellan antalet inaktiva individer och depressiva symptom, detta samband indikerar att ju mer 

inaktiv individerna var desto fler depressiva symptom uppgavs de lida av. Resultatet visar att 

barndom och livsstil har stor inverkan på den psykiska förmågan att utöva fysisk aktivitet. Till 

exempel framkommer det att individer som växt upp i en familj som varit kontinuerligt fysisk 

aktiva och utövat olika typer av sport led av färre depressiva symptom än de som växt upp i 

familjer med inaktiv livsstil (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010). Majoriteten av de som 

växt upp under fysiskt aktiva förhållanden utövade mer fysisk aktivitet i sitt dagliga liv som 

vuxen.  
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Hos äldre människor har fysisk aktivitet visat effekter på depressiva symptom i form av 

ökat välbefinnande (Lee, Lee, Brar, Rush & Jolley, 2013; Teixeira, Vasconcelos-Raposo, 

Fernandes & Brustad, 2012). Depressiva symptom var vanligare hos äldre personer och de 

levde generellt ett inaktivare liv. Individer som deltog i fysiska aktiviteter hade 80% färre 

depressiva symptom i jämförelse med de som hade inaktiva livsstilar. Studierna visade att den 

äldre befolkningens depressiva symptom berodde på hushåll, livsstil och hälsa och kunde 

förbättras genom fysisk aktivitet. Barn som vuxit upp i fysiskt aktiva familjer även fortsatte 

sina liv som fysiskt aktiva och led av färre depressiva symptom än de som vuxit upp under 

inaktiva förhållanden (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; Teixeira, Vasconcelos-Raposo, 

Fernandes & Brustad, 2012).  

!
Hinder! 
I resultatartiklarna framkommer mentala barriärer som hindrar individer med depressiva 

symptom att utföra fysisk aktivitet. Detta tema belyser dessa hinder och tydliggör 

svårigheterna för dessa individer att utöva fysisk aktivitet. 

Resultatet visade att individer med depression hade fler svårigheter att fullfölja planerad 

fysisk aktivitet i jämförelse med de individer som inte led av depression (Weinstein, Deuster, 

Francis, Beadling & Kop, 2009; Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; Helgadóttir, Forsell & 

Ekblom, 2015; Lee, Lee, Brar, Rush & Jolley, 2013). Samtliga studier visade att det var brist 

på uppmuntran, hög press, negativa associationer till fysisk aktivitet och brist på motivation 

som hindrade individer från att delta i fysisk aktivitet. Kulturella aspekter kunde verka som ett 

hinder för individer att utöva fysiska aktivitet (Lee, Lee, Brar, Rush & Jolley, 2013). Till 

exempel framkommer det i resultatet att det i en del länder inte var socialt accepterat för 

kvinnor att delta i fysisk aktivitet, att kvinnor och män inte kunde delta i samma fysiska 

aktiviteter och att fysiska aktiviteter associerades med en viss typ av människa. Individer med 

depressiva symptom hade visat brist på att se sin egen hälsa som motivation till fysisk 

aktivitet (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010). Samma grupp av individer tenderade att hitta 

bortförklaringar till att inte vara fysiskt aktiv, exempel på detta kunde vara tidsbrist eller 

viktigare saker att göra. Individernas egna uppfattade ansträngningsförmåga var starkt 

relaterad till deltagarnas upplevelse av den fysiska aktiviteten och avgjorde ifall deltagarna 

skulle utföra ytterligare fysisk aktivitet. Resultatet visar att det var en svårighet för individer 

med depression att utföra planerad fysisk aktivitet eftersom att var mer humörstyrda än 

individer utan depression. Det fanns en tydlig reducering av depressiva symptom efter 

träningspass men resultatet i en studie visade att endast schemalagd fysisk aktivitet kunde 
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relateras till direkt reduktion av depressiva symptom (Ryan, 2008). Individernas svårigheter 

att deltaga i planerad fysisk aktivitet i jämförelse med spontan fysisk aktivitet var på så vis ett 

hinder.  

 Individens humör påverkade sannolikheten till att fysisk aktivitet skulle utövas och 

individer med depressiva symptom hade en tendens att inte prioritera fysisk aktivitet (Azar, 

Ball, Salmon & Cleland, 2010; Ryan, 2008). Brist på självförtroende på grund av depressiva 

symptom utvecklade en rädsla för att inta olika faciliteter där fysisk aktivitet utövas, till 

exempel gym och idrottsarenor. Individer med depressiva symptom upplevde att de inte 

passade in på dessa anläggningar och därför undvek de dessa ställen vilket begränsade urvalet 

av fysisk aktivitet.  

 

Resurser!!
För att fysisk aktivitet skall vara möjlig för individer med depressiva symptom krävs olika 

resurser som framkommer i resultatet. I detta tema belyses hur dessa resurser och faktorer 

påverkar individernas förmåga att utöva fysisk aktivitet trots depressiva symptom. Även 

effekter av fysisk aktivitet som senare kan betraktas som resurser för ytterligare fysisk 

aktivitet framkommer i detta tema.  

Förmågan till fysisk aktivitet visade sig vara lika för individer med depressiva symptom 

och de utan depressiva symptom (Weinstein, Deuster, Francis, Beadling & Kop, 2009; Craft, 

Freund, Culpepper & Perna, 2007). Resultatet visade att båda grupperna hade lika goda 

möjligheter till att utföra fysisk aktivitet och det var i psyket som hinder och förmågor 

existerade. De individer som upplevde att de kunde utföra fysisk aktivitet var de som klarade 

av att genomgå ett helt träningspass från början till slut. Upplevelsen av att vara kapabel var 

direkt kopplad till självförtroendet och självkänslan. Självkänslan bidrog till att individerna 

anpassade sin fysiska aktivitet efter sin förmåga. I studierna visade att när personerna deltog i 

fysisk aktivitet ökade självkänslan och självförtroendet som i sin tur var en resurs som bidrog 

till individernas förmåga att utöva fysisk aktivitet (Ryan, 2008; Pinniger, Brown, 

Thorsteinsson & McKinley, 2012; Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010). Om en individ med 

depressiva symptom utövar fysisk aktivitet med annan motivation än de fysiska finns en 

signifikant direkt effekt av fysisk aktivitet på självkänslan. Vissa träningsprogram hade 

sociala komponenter vilket kunde bidra till att stärka självkänslan och självförtroendet. På 

samma sätt hade vissa träningsprogram en intellektuell komponent som kunde förbättra 

självförtroendet och självkänslan på ett akademiskt plan. Att se förändringar kroppsligt 

framkom som en positiv komponent för att vilja utöva mer fysisk aktivitet. Individerna 
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upplevde att det var viktigt att ha ett mål att arbeta mot, till exempel en speciell vikt eller att 

få komplimanger från andra (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010).  

Tillgänglighet och valmöjlighet för fysisk aktivitet har visat sig vara en fördel för individer 

i allmänhet (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010; Craft, Freund, Culpepper & Perna, 2007; 

Kull, Ainsaar, Kiive & Raudsepp, 2012). Exempel på olika komponenter som var 

lättillgängliga för fysisk aktivitet är parker, tennisplaner, promenadstråk, utomhusgym och 

gångvägar. Dessa olika inrättningar inspirerade och lockade till fysisk aktivitet. Möjligheten 

att träna hemma via ett träningsprogram visade sig ha goda effekter på depressiva symptom 

samt en lättillgänglighet som bidrog till en ökad aktiv livsstil. Att vara fysiskt aktiv i samband 

med andra aktiviteter visade sig vara en fördel, till exempel i samband med arbete och 

transport.  

Individerna som påverkades av den fysiska aktiviteten och minskade i depressiva symptom 

ökade konsumtionen av fysisk aktivitet (Al-Eisa, Buragadda & Melam, 2014; Craft, Freund, 

Culpepper och Perna, 2007). Resultatet indikerar att fysisk aktivitet genererade mer fysisk 

aktivitet vilket ledde till en reducering av depressiva symptom och aktivare livsstil.  

 

Stöd!och!motivation! 
Detta tema speglar den del som handlar om utomståendes resurser till att hjälpa individer med 

depressiva symptom att utöva fysisk aktivitet. Stöd och uppmuntran har visat sig vara viktiga 

delar som är nödvändiga för individer med depression för att utveckla sin motivation till att 

utöva fysisk aktivitet.  

En viktig aspekt för individers förmåga och motivation till fysisk aktivitet var enligt 

resultatet uppmuntran och stöd (Al-Eisa, Buragadda & Melam, 2014; Weinstein, Deuster, 

Francis, Beadling & Kop, 2009; Craft, Freund, Culpepper och Perna, 2007, Ryan, 2008; Azar, 

Ball, Salmon & Cleland, 2010). Stöd och uppmuntran uttrycks i olika former, till exempel 

som kommentarer och gemensamt utövad fysisk aktivitet. Resultatet visar att uppmuntran och 

stöd kan komma från till exempel terapeuter, vårdpersonal, familj och vänner. Stödet till 

fysisk aktivitet beskrivs i olika former, det kan vara i form av individer som lyssnar, peppar 

och bekräftar individernas prestation, individer som utövar den fysiska aktiviteten 

tillsammans med individen med depression eller gruppterapi där flera individer med 

depression tillsammans utövar fysisk aktivitet. Stödet fanns i form av att arbeta tillsammans 

och att få uppmuntran trots misslyckande. Individer med depression som fått bekräftelse och 

uppmuntran trots att de inte genomfört ett helt träningsprogram visade större chans att komma 

tillbaka och försöka igen. Att inte se prestationen som ett misslyckande var viktigt och det 
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bekräftades främst från omgivningen i form av stöd och uppmuntran. Uppmuntran till att vara 

mer fysisk aktiv i den dagliga rutinen resulterade i ökad mängd fysisk aktivitet, självkänsla 

och självförtroende som i sin tur ökade de egna resurserna till att utöva fysisk aktivitet. 

Resultatet visade att individer med depression presterade bättre om de fått kontinuerlig 

uppmuntran under behandlingen för depressionen. När individer med depression känt sig 

sedda och fått uppmuntran till sin fysiska aktivitet upplevde de att de fått mer energi till fysisk 

aktivitet. 

Individer som levde ett fysiskt aktivt liv inspirerade passivt till en fysiskt aktiv livsstil 

(Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010). Resultatet visar på så vis att individer kan uppmuntra 

och motivera andra att leva ett fysiskt aktivt liv genom att själva vara goda förebilder. 

Bekräftelse från andra bidrog till en ökad motivation för individer med depression att leva ett 

fysiskt aktivt liv. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Genom att basera litteraturöversikten på endast vetenskapligt granskade artiklar som uppfyller 

etiska krav läggs en trovärdig och stabil grund för resultatet. Materialet till besvarandet av 

syftet samlades in genom sökningar i databaserna Cinahl Complete, PsycINFO och Nursing 

& Allied Health. Användandet av tre olika databaser genererade många träffar som i sin tur 

minskade risken för att viktig information skulle undgås. På samma vis gynnade en bred 

sökning med många träffar till information. Svårigheterna att lokalisera relevanta artiklar och 

den tidskonsumtion som var nödvändig vid granskandet av artiklarna bidrog till en långdragen 

insamlings- och urvalsprocess. Denna svårighet kan tänkas finnas i de ospecifika sökorden. 

Ett beslut om att inte använda artiklar som kostade pengar togs på grund av en upplevelse 

av att den forskning som litteraturstudien baserats på skall vara tillgänglig för alla. Genom 

detta finns en risk att viktig forskning i ämnet exkluderats ur litteraturöversikten som hade 

kunnat komma påverka resultatet. Det metodiska granskandet efter framtagna kriterier gav 

upphov till struktur i arbetet och en noggrann process. Denna process utfördes av båda 

författare vilket minskar risken för att viktig information skulle uteslutas. Begränsningarna i 

sökningarna gällande årtal 2007 – 2018-02 resulterade i att ingen data som dateras äldre än tio 

år inkluderades i studien vilket leder till att studien inte är baserad på äldre forskning. Av de 

tretton studier som resultatet baserades på var 12 kvantitativa och en kvalitativ. Detta berodde 

på en brist av kvalitativa studier som undersökt ämnet. De kvantitativa artiklarna genererade 
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ett samstämmigt resultat vilket indikerar till ett trovärdigt resultat. Fördelen med dessa studier 

är antalet människor som deltar i studien som visar på en övergripande effekt av fysisk 

aktivitet på depressiva symptom. Fördelen med användandet av studier med kvantitativ metod 

var att resultatet redovisas i siffror och tabeller som endast svarar på studiernas syfte. Det var 

svårt att få ut information från dessa studier i jämförelse med den kvalitativa studien som 

beskrev upplevelser från deltagarna. De kvantitativa studierna baserades på frågeformulär 

som deltagarna fick fylla i. Risken finns att deltagarna anpassade sina känslor efter valbara 

svar i enkäten istället för en verklig bild av individens verklighet som kunnat målas upp i en 

kvantitativ studiemetod. Den kvalitativa studien redogjorde effekten av fysisk aktivitet 

samtidigt som den illustrerade en bild av de deltagare som deltog i studien.  

 I resultatet finns positiva och negativa effekter involverade, effekten av olika typer av 

fysisk aktivitet och fysisk aktivitet relaterat till livsstil. Detta nämns för att förtydliga att vi 

författare inte anpassat resultatet efter valda delar eller förutfattade meningar. Det är viktigt 

att författarna i litteraturstudien kan distansera sig från förutfattade meningar samt bibehålla 

ett kritiskt förhållningssätt enligt Friberg (2017). Yoga, motståndsträning, mindfullness, 

promenader och konditionsträning är exempel på former av fysisk aktivitet som utforskats i 

de olika resultatartiklarna. Att involvera olika typer av fysisk aktivitet stärker besvarandet av 

syftet med tanke på effekt av fysisk aktivitet. Att basera litteraturöversikten på endast en typ 

av fysisk aktivitet hade inte utgjort en lika trovärdig grund och arbetet hade fått en annan 

inriktning.  

Resultatartiklarna är utförda på människor i åldrarna >18 och utförda i olika delar av 

världen, anledningen till detta är för att depression existerar över hela världen och 

förekommer i samtliga åldersgrupper. Länder som resultatartiklarna är utförda i är Saudi 

Arabien, USA, Australien, Skottland, Sverige, Estland, Japan, Turkiet och Portugal. Att 

inkludera studier från hela världen exkluderar den geografiska generaliserbarheten och 

inkluderar kunskap från olika kulturer och livsstilar. Att lägga en åldersgräns på 18 år och 

uppåt var viktig för att utesluta minderåriga ur litteraturstudien. Detta betyder inte att 

depression inte existerar hos minderåriga. Vi författare anser att metoden för denna 

litteraturstudie var lämplig och ledde till att vi kunde besvara syftet.  

 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa effekten av fysisk aktivitet vid depression. Resultatet 

kommer att diskuteras utifrån Dorothea E. Orems egenvårdsteori. Vi författare har i samtliga 

resultata funnit underlag för att fysisk aktivitet reducerar symtomen på depression och främjar 
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hälsan. Effekten av fysisk aktivitet för deltagarna i studierna visade att symtomen av 

depression minskade och även att bland annat självkänslan, sömnen och koncentrationen 

kunde förbättras. Den fysiska aktiviteten har visat sig ha goda fördelar för hälsan. 

Svårigheterna ligger i tillämpandet av fysisk aktivitet som behandlingsform för individer med 

depression.  

Resultatet visar en positiv effekt av fysisk aktivitet i samband med depression. Jin-Won, 

Sang Ah, Hyo Jin, Jin Hyuk, Min Hee, & Young Dae, (2015) hävdar i resultatet att fysisk 

aktivitet har stark effekt gällande depression. Deltagarna i studien som inte deltog regelbundet 

i fysisk aktivitet hade fler symtom av depression än de deltagarna som regelbundet deltog i 

fysisk aktivitet. En aktiv livsstil resulterar i en god hälsa. Enligt resultatet framkommer det att 

fysisk aktivitet har visat sig vara användbart vid behandling hos individer med depression. I 

vissa fall har enbart fysisk aktivitet lett till att individer med depression blivit symptomfria. I 

kombination av terapi och läkemedel finns en användbarhet av fysisk aktivitet i kombination 

med annan behandling som visat en positiv verksam effekt. Att propagera för fysisk aktivitet 

hos individer med depression blir på så vis en del av det hälsofrämjandet arbetet. 

Ett avvikande resultat framkommer där deltagarna upplevde en ökning av depressiva 

symptom trettio minuter efter avklarat träningspass. Detta resultat avviker från resterande 

resultat i litteraturöversikten. Resultatet i denna studie anger att samtliga deltagare med 

depression först upplevde ett välbefinnande efter träningspasset som följdes av en ökning av 

depressiva symptom. Detta resultat motsäger resterande resultat i de studier som ingår i 

litteraturöversikten. Att endast basera evidensen för att fysisk aktivitet skulle bidra till en 

ökning av depressiva symptom är inte tillförlitligt när samtliga andra källor resulterar i 

motsatsen. Vi författare kan inte återfinna detta resultat i någon annan litteratur eller 

forskning. De studier som gjort långsiktiga studier som undersöker effekten under längre tid 

har kommit fram till att fysisk aktivitet gynnar hälsan långsiktigt. För att beakta resultatet av 

att depressiva symptom ökar efter trettio minuter efter träningspass krävs fler studier som 

styrker fenomenet. I denna litteraturöversikt finns evidens för att fysisk aktivitet har en positiv 

effekt på hälsan samt reducering av depressiva symptom.  

I resultatet framkommer det att stöd, uppmuntran och motivation är vitala delar för att 

fysisk aktivitet som behandling skall vara verksam. Risken för recidiv hos individer som lider 

av psykisk ohälsa är enligt Cutler (2001) cirka 75%. Denna risk medför ett ökat behov av stöd 

och återkoppling från sjukvården vid behandling. Individer som lever med depression har ofta 

låg självkänsla, koncentrationssvårigheter och brist på motivation (Cutler, 2001). Denna 

patientgrupp har visat sig vara svåra att motivera och koncentrationssvårigheterna leder till att 
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information inte alltid kan processeras. Egenvård hos individer med depressiva symptom är 

inte alltid optimal. Studier har visat att individer med depression i vissa fall inte har förmåga 

att sköta den medicinering de behandlas med. I sådana fall kan det tänkas att individerna 

behöver mer stöd från sjukvården. Orem (2001, refererad i Wiklund-Gustin & Lindwall, 

2012) hävdar att individen har en förmåga att förvärva kunskaper som krävs för att uppnå 

motivationen till egenvård till sig själv och närstående. Men för att ha kapacitet till egenvård 

måste individen ha förmågan att handla medvetet och målinriktat utifrån värderingar samt 

färdigheter som individen besitter. Egenvård blir allt vanligare för individer med psykisk 

ohälsa vilket leder till ett ökat behov av att utbilda sjuksköterskor inom egenvårdsteorin (Seed 

& Torkelson, 2012). För att egenvård skall vara optimal i behandlingen av depression bör en 

grundlig identifiering av behov, resurser och brister genomföras. Att nogsamt identifiera 

egenvårdskapaciteten utgör grunden till ifall individer över huvud taget kan genomföra den 

egenvårdsbehandling som de tilldelas. När en individ upplever att denne inte har förmåga att 

leva upp till sitt egenvårdsbehov är det viktigt att sjuksköterskan i samråd med patienten 

reflekterar och identifierar egenvårdsbristen (Orem, 2001 refererad i Wiklund-Gustin & 

Lindwall, 2012). Utifrån denna bedömning kan sjuksköterskan, patient och närstående 

utforma en omvårdnadsplan. Sjuksköterskans roll är i första hand att stödja och främja hälsa, 

där fokuset ligger på att stödja patienter och närstående att på bästa sätt kunna ta hand om sig 

själva. När en individ behandlas med fysisk aktivitet som egenvård krävs en kontinuerlig 

uppföljning, stöd och motivation från sjuksköterskan (Seed & Torkelson, 2012). Denna 

kontinuerliga kontakt och utvärdering av omvårdnadsplan bidrar till att sjuksköterskan, 

patient och närstående kan modifiera omvårdnaden ut efter individens ständigt förändrade 

hälsotillstånd, egenvårdskapacitet och brister.  

Resultatet visade att individers livsstil påverkar risken för depressiva symptom. I resultatet 

framkommer det att individer kan motivera och inspirera till en hälsosammare livsstil genom 

att vara god förebild (Azar, Ball, Salmon & Cleland, 2010). Om sjuksköterskan kan agera 

förebild och förespråka hälsa kan patienter och närstående bli omedvetet inspirerade till att 

själva leva ett hälsosamt liv. Genom att utstråla hälsa kan sjuksköterskan passivt arbeta 

förebyggande till förmån för individer som inspireras. Uppfattningen om att sjuksköterskor 

skall vara goda förebilder och representera hälsa finns hos sjuksköterskorna själva likväl som 

hos patienterna (Blake & Harrison, 2013). Trots denna uppfattning finns svårigheter hos 

sjuksköterskorna som individer att leva upp till denna bild av sjuksköterskan. Det är inte 

ovanligt med övervikt och ohälsosamma vanor bland sjuksköterskor. På grund av stress och 

obekväma arbetstider utvecklar en del individer ohälsosamma vanor som till exempel 
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rökning, dåliga matvanor och alkoholintag. Sjuksköterskan som uppmuntrar och förespråkar 

hälsa och samtidigt lever en ohälsosam livsstil blir inte trovärdig för patienter. En överviktig 

sjuksköterska kan uppleva svårigheter med att uppmuntra och motivera en patient till att gå 

ner i vikt eftersom att det kan upplevas som dubbelmoral och motsägelsefullt. På samma sätt 

är sjuksköterskorna också människor som har samma förutsättningar och förmågor som 

resterande befolkning. Att främja hälsa har ökat genom åren och sjuksköterskan strävar efter 

att förebygga ohälsa genom att ge rådgivning till sundare livsstil som att till exempel 

rekommendera fysisk aktivitet (Willman, 2014). I samhällsdebatter och i media så är det stort 

fokus på att uppmärksamma sundare livsstil. Socialstyrelsen, (2011, refererad i Willman, 

2014) har startat ett  projekt för att stödja hälso-sjukvården av nationella riktlinjer för att 

förebygga ohälsosam livsstil som tobak, osunda matvanor och fysisk inaktivitet. Syftet är att 

sprida kunskap bidra till implementeringen. Målet för sjuksköterskorna är att genomföra 

åtgärder som består av enkla råd, rådgivande samtal samt kvalificerade rådgivande samtal. 

Hälsofrämjande omvårdnadsarbete behöver utvecklas och synliggöras i det patientnära arbetet 

genom att dokumentera och göra uppföljningar. Om sjuksköterskan tar del av egenvården och 

det hälsofrämjande arbetet som individ kan resultatet gynna vården och samhället i form av en 

generellt hälsosammare livsstil bland befolkningen (Blake & Harrison, 2013). Det 

hälsofrämjande arbetet skall inkludera alla människor i samhället. De flesta arbetsplatser har 

någon form av hälsofrämjande arbete, exempel på detta är friskvårdsbidrag, gymanläggningar 

och aktiviteter som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Exempel på aktiviteter som uppmuntrar 

till fysisk aktivitet är tävlingar som grundar sig på antalet steg per dag en individ går. Målet i 

denna typ av tävling är att öka personalens dagliga antal steg och motivera dem till fysisk 

aktivitet i form av ett pris. Att bedriva ett hälsofrämjande arbete inom personalen inom hälso- 

och sjukvården bidrar till en aktivare och hälsosammare livsstil hos vårdgivarna samtidigt 

som de framstår som goda förebilder.  

Resultatet visar att risken för depressiva symptom reduceras när individer lever en fysiskt 

aktiv livsstil (Feldman, 2017). Det har visat sig att individer som levt fysiskt aktiva som barn 

hade mindre risk för depression än de som levt en inaktiv livsstil. Samtligt resultat i 

litteraturöversikten påvisar att det aldrig är för sent för att adaptera en fysisk aktiv livsstil för 

att främja hälsan. Om sjuksköterskan uppmuntrar familjer till att leva fysisk aktiva livsstilar 

finns en möjlighet till att depression i samhället reduceras. Att främja fysisk aktivitet i 

samhället kan långsiktigt bidra till ett minskat antal deprimerade individer i samhället.  
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Kliniska!implikationer!!

I resultatet framkommer kontinuerligt stöd och uppmuntran som ett kriterium för  

att individerna med depressiva symptom skall ha möjlighet att implementera en fysiskt aktiv 

livsstil och fysisk aktivitet som behandlingsform. Fysisk aktivitet är kliniskt genomförbart 

enligt teorin och bristerna ligger i personalbrist och svårigheterna att nå fram till individerna 

med depressiva symptom. Det hör till normen att de patienter med depressiva symtom som 

sjuksköterskan kommer i kontakt med har inaktiva livsstilar. Bristande motivation, 

ohälsosamma vanor och en dålig relation till fysisk aktivitet bidrar till den inaktiva livsstilen 

som gör det svårare att implementera fysisk aktivitet som behandling (Cutler, 2001). Att 

ordinera fysisk aktivitet hos en individ som saknar motivation till att fullfölja behandlingen 

blir meningslös. Detta resultat bidrar med information kring hur sjuksköterskan skall kunna 

göra egenvården möjlig för individer med depressiva symptom. Informationen kan användas i 

utbildningssyfte för de sjuksköterskor som handskas med individer med depressiva symptom 

och för att underlätta behandlingen för dessa.  

Det ingår i sjuksköterskan arbetsuppgifter att stödja och främja hälsa och uppmuntra till en 

hälsosam livsstil (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Tanken är att patienterna skall kunna 

hantera svårigheter som uppstår i livet på ett hälsosamt sätt med hjälp av stöd från 

sjuksköterskan. I enlighet med det hälsofrämjande arbete som pågår ständigt i sjuksköterskans 

profession finns det anledning till att sjuksköterskan skall implementera fysisk aktivitet som 

behandling. När sjuksköterskan tillsammans med patienten lokaliserar resurser och brister till 

egenvård kan en omvårdnadsplan skräddarsys efter patientens behov. Ett exempel på hur 

fysisk aktivitet kan implementeras i vården är att skriva ut fysisk aktivitet på recept som 

behandling.  

Kontinuerlig uppföljning, uppmuntran och personcentrerad vård är väsentliga vid denna 

typ av vård. Om sjuksköterskan kan nå fram till individen med depressiva symptom och göra 

upp en vårdplan i samråd med denne kan fysisk aktivitet implementeras som egenvård.    

 

Förslag!till!fortsatt!forskning! !

Mer forskning inom effekten och påverkande faktorer av fysisk aktivitet som behandling vid 

depressiva symptom behövs på grund av att få studier finns inom ämnet. Fler studier i detta 

ämne kan bidra till ett större evidensbaserat underlag till valet av behandling för de patienter 

som söker vård för depressiva symptom. I en studie i resultatet framkom det att individerna 

med depression som ingick i studien upplevde en ökning av depressiva symptom trettio 
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minuter efter avklarat träningspass. Av anledning till att detta resultat inte kan återfinnas i 

resterande studier finns ett intresse från författarnas sida att detta fenomen undersöks närmare 

för att stärka eller avfärda detta resultat. 

Genom att belysa effekten av fysisk aktivitet hos individer med depressiva symptom i 

aspekten av egenvård har viktiga problemområden och fördelar identifierats. Problematik 

gällande egenvård och brister i uppföljning utgör en risk för att vårdplanen inte fungerar. 

Motivationssvårigheter och brist på personcentrerad vård har visat sig vara en av de aspekter 

där egenvården brister. Vi författare finner ett intresse för fortsatt forskning i sjuksköterskans 

upplevelse av fysisk aktivitet som behandling vid depression samt patienters upplevelser av 

fysisk aktivitet som behandling vid depression. Författarna ser ett intresse av fortsatt 

forskning i gruppstöd för individer med depressiva symptom och upplevelsen av stöd från 

sjukvården. 

Ytterligare forskning kan bidra till ökad förståelse och kunskap för de individer som lider 

av depressiva symptom samt sjuksköterskans upplevelse i vården av dessa. Ett större utbud av 

behandlingar och ökad kunskap kan bidra till en lägre prevalens av depression i samhället.  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har visat många påverkande faktorer och effekter av fysisk aktivitet hos 

individer med depressiva symptom. Depressiva symptom minskar vid fysisk aktivitet och en 

fysiskt aktiv livsstil har visat sig minska risken för depressiva symptom. Fysisk aktivitet kan 

användas som behandling hos individer med depression enbart och i kombination med andra 

behandlingar beroende på individ. Detta avgörs under omvårdnadsplanering av sjuksköterska 

tillsammans med patient och närstående. Kontinuerlig uppföljning, uppmuntran och stöd är en 

viktig del i patientens egenvård. Sjuksköterskan kan agera som mentor i form av stöd och 

motivation och som förebild i form av att själv ingå i ett hälsofrämjande arbete. Fysiskt aktiva 

livsstilar kan bidra till en minskad risk för depression hos individer och ett hälsofrämjande 

arbete och kan på så vis verka som förebyggande mot psykisk ohälsa.  
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Metod:Kvantitativ 
Design:Longitudstudie.  
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Datainsamling: Studien vara under tre månader. 
Deltagarna besvarade frågeformulär som bidrog 
med viktiga variabler inför studien. Frågeformuläret 
Beck Depression Inventory-11 användes för att 
mäta deltagarnas depression. Body Mass Index samt 
Body composition assesment användes för att 
fastställa kroppsstorleken hos deltagarna. 
Deltagarna deltog i ett övervakat träningstest för att 
mäta deltagarnas kondition. Deltagarna delades in i 
två randomiserade grupper, en klinik-baserad 
träningsgrupp och en Hem-baserad träningsgrupp.  
Analys: Deskriptiv statistik beräknades för studiens 
variabler, t-tester för kontinuerliga variabler och 
chi-square tester för kategoriska variabler. 
Relationen mellan variablerna räknades ut med 
hjälp av Pearsons korrelationsanalys. För att 
utesluta potentiella gruppskillnader mellan 
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Resultatet visade att de depressiva 
symptomen minskade hos båda 
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Gibson, A-M., 
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D J., Hughes, 
A R., Kelly, 
L., & Kirk, A./
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of objectivley-
measured 
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2017. Skottland. 
PlosONE./

Syftet med studien 
var att undersöka 
sambandet mellan 
personers mentala 
hälsa i relation till 
livsstilens 
aktivitetsnivå och 
aktivitetsmönster 
beroende på 
veckodag./

Metod:Kvantitativ 
Design:Randomiserad kontrollerad studie 
Urval:42 deltagare, 18-67år 
Datainsamling:Deltagarna erbjöds att delta 
randomiserat via email. Depressvia symotom mättes 
med frågeformuläret HADS. Hälsorelaterad 
livskvalitet mättes med frågeformuläret SF-12. 
Fysiska mått mättes med en Stadiometer (Model 
225, Seca Ltd). Stillasittande livsstil mättes med en 
aktivitetsmonitor kallad activPAL mini.  
Analys:Insalmad data analyserades med hjälp av t-
test, ANCOVA och eta-square test./

Resultatet i studien visade att de 
deltagare som klassades som aktiva 
hade mindre depressiva symptom. 
Samma grupp hade högre poäng på 
testerna rörande mental hälsa och 
vitalitet än de som levde mer 
stillasittande liv. Studien kunde inte 
urskilja någon signifikant effekt av 
stillasittande helger. Resultatet visade 
dock att mindre än åtta timmars 
stillasittande om dagen associerades 
med en bättre livskvalitet./
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Helgadóttir, 
B., Forsell, 
Y., & 
Ekblom, Ö./

Physical 
Activity 
Patterns of 
People Affected 
by Depressive 
and Anxiety 
Disorders as 
Measured by 
Accelerometers: 
A Cross-
Sectional Study/

2015. Sverige. 
Plos ONE./

Syftet med studien 
var att beskriva de 
fysiska 
aktivitetsmönstren 
hos personer som 
drabbas av mild till 
måttlig depressiv 
och/eller 
ångestsyndrom och 
jämföra med 
rekommenderad 
mängd fysisk aktivitet 
från public health 
guidelines./

Metod:Kvantitativ 
Design:Randomiserad kontrollerad tvärtsnittsstudie 
Urval:165 deltagare 18-65 år med mild till måttlig 
depression 
Datainsamling: Deltagarna rekryterades via genom 
reklam och hälsocentraler. Mini International 
Neuropsychiatric Interview(MINI) användes för att 
kartlägga deltagarnas psykiatriska störningar. 
Triaxal accelerometers (ActiGraph GT3X+) 
användes för att mäta den fysiska aktiviteten hos 
deltagarna. Deltagarna instruerades att ha sin 
ActiGraph GT3X+ på höften varje vaken timme 
med undantag för bad- och simaktiviteter. 
Analys: Insamlad data analyserades med chi-square 
test och t-tester för att se statistiska skillnader. Varje 
accelerometer-variabel kontrollerades för normalitet 
genom att jämföra medianen mot medelvärdet samt 
Shapiro-Wilk test. Relationen mellan psykiska 
störningar och fysisk aktivitet testades med en 
envägs ANOVA och Bonferroni korrektion för 
multibla jämförelser. Levenes test, Welch 
correction, F-test, ANCOVA, T-tester och Chi-
square tester anävndes för att kontrollera olika 
variabler i olika samband. MADRS användes för att 
undersöka multibla linjära regressions modeller för 
att kontrollera variabler och statistiska analyser./

Studiens resultat visade att deltagarna 
hade stillasittande livsstilar och rörde 
sig mindre än rekommenderad 
mängd/tid per dygn enligt public 
health guidelines. Gruppe med 
deltagare som endast var deprimerade 
enligt MINI var de som spenderade 
minst tid till fysisk aktivitet./
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Kull, M., 
Ainsaar, M., 
Kiive, E., & 
Raudsepp, L./

Relationship 
between low 
depressiveness 
and domain 
specifik 
physical 
activity in 
women./

2012. Estland. 
Routledge, 
Taylor & 
Francis Group./

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
olika grader av fysisk 
aktivitet 
associcerades med 
depressivitet hos 
kvinnor och hur 
individuella variabler 
minskar detta 
förhållande./

Metod:Kvantitativ 
Design:Enkätstudie 
Urval:956 kvinnor 18-50 år. 
Datainsamling:Deltagarna rekryterades via email 
där de fick svara på frågeformulären Global 
Physical Activity Questionnaire, Beck Depression 
Inventory och International Personality Item Pool. 
Områden inom fysisk aktivitet delades in efter 
deltagarnas svar från frågeformulären baserade på 
energiförbrukning i MET-timmar per vecka. 
Analys: Materialet analyserades med hjälp av en 
linjär regressionsmodell för att hitta interaktioner 
mellan fysisk aktivitet och depression./

Resultatet visade att kvinnorna var 
mest aktiva under arbetstimmar. Det 
visade sig i studien att de som levde 
ett stillaittande liv hade fler depressiva 
symptom än de som levde ett aktivt liv 
med flera olika former av fysisk 
aktivitet./

Lee, H., Lee, 
J-A., Brar, J. 
S., Rush, E. 
B., & Jolley, 
C. J./

Physical 
activity and 
depressive 
symptoms in 
older adults./

2013. USA, 
Pittsburg. 
Geriatric 
Nursing./

Syftet med studien 
var att utforska 
associationen mellan 
fysisk aktivitet och 
depressiva symptom/

Metod:Kvantitativ 
Design:Randomiserad kontrollerad 
Urval: 805 deltagare 60 år eller äldre. 
Datainsamling: Data från National Health and 
Nutrition Examination Survey från 2005-2006 
användes och inkluderade hälsovanor från 10348 
individer. 805 av dessa deltog i denna studie. 
Depressiva symptom mättes med hjälp av Patient 
Health Questionaire (PHQ)-9. Fysisk aktivitet 
mätter med hjälp av stegräknaren Actigraph AM-
7164 under 7 dagar. 
Analys:För att analysera insamlad data användes 
STATA 10. Variabler jämfördes i en serie av binär 
logistisk regression för att se skillnader och 
samband mellan fysisk aktivitet och depressiva 
symptom./

Fyra procent av deltagarna uppnåde 
kriterier för att klassas som 
deprimerade och 24% hade 
stillasittande livsstilar. Depression 
associerades med andra variabler än 
mängden fysisk aktivitet. Dock visade 
studien att deltagare som klassades 
som högt aktiva hade mer än 80% 
mindre risk för att få depressiva 
symptom än de som levde 
stillasittande liv./
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Liao, Y., 
Shibata, A., 
Ishii, K., & 
Oka, K./

Independent 
and Combined 
Associations of 
Physical 
Activity and 
Sedentary 
Behavior with 
Depressive 
Symptoms 
Among 
Japanese Adults/

2015. Japan. 
International 
Society of 
Behavioral 
Medicine./

Syftet med studien 
var att undersöka 
oberoende och 
kombinerade 
föreingar av fysisk 
aktivitet och 
stillasittande 
livsstilsbeteenden 
med depressiva 
symptom bland vuxna 
Japaner./

Metod:Kvantitativ 
Design:Tvärsnittsstudie 
Urval:2914 deltagare 20-59 år. 
Datainsamling: Data från en internetbaserad 
insamlades genom att deltagarnasvarade på 
frågeformulär som skickades ut via email. 
Deltagarna svarade på International Physical 
Activity Questionaire (IPAQ-SV) och den Japanska 
versionen av Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D). 
Analys:Chi-square tester användes för att 
identifiera proportionerliga skillnader mellan 
variablerna fysisk aktivitet, depressiva symptom 
och dessa kombinerade. Binär logistik regressions 
analys användes för att undersöka objektiva 
associationer mellan fysisk aktivitet och depressiva 
symptom./

Studiens resultat visade att högre 
fysisk aktivitetsgrad associerade med 
lägre risk för depressiva symptom. 
Ingen signifikant association hittades 
mellan stillasittande livsstilsbeteenden 
och depression. Deltagare som 
uppnådde rekommenderad 
aktivitetsgrad hade en signifikant lägre 
risk för depressiva symptom./

Pinniger, R., 
Brown, R F., 
Thorsteinsson, 
E B., & 
McKinley, P/

Argentine tango 
dance compared 
to mindfullness 
meditation and 
waiting-list 
control: A 
randomised trial 
for treating 
depression/

2012. Australien. 
SciVerse 
ScienceDirect/

Syftet med studien 
var att undersöka 
skillnaderna mellan 
effekterna av 
mindfullness och 
tangodans som 
terapiform för 
personer med 
depression./

Metod:Kvantitativ 
Design:Randomiserad kontrollerad studie 
Urval:97 deltagare 18+ år med självdiagnotiserad 
depression 
Datainsamling:Deltagarna delades in i tre grupper 
slumpmässigt. Grupp 1= Mindfullness terapi, 
Grupp2= Tangodans terapi, Grupp 3= 
Kontrollgrupp (Waiting-list). Samtliga deltagare 
besvarade frågeformulären DASS-21 (för 
depression och ångest), Rosenberg Self Esteem 
Scale, Mindfull Attention Awereness Scale.  
Analys:Insamlad data analyserades med hjälp av t-
tester, Cronbachs alfa och ANCOVA./

Resultatet visade att deltagarna som 
deltog i tangoterapi och mindfullness 
minskade antalet depressiva symptom. 
Både mindfullness och 
tangodansterapi är effektiva 
komplementerande terapiformer i 
behandling för depression./
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Ryan, M. P./ The 
antidepressant 
effects of 
physical 
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Mediating self-
esteem and self-
efficacy 
mechanisms/

2008. USA, 
Texas. Routledge 
Taylor & 
Francis Group./

Syftet med studien 
var att undersöka 
antidepressiva 
fördelar med fysisk 
aktivitet./

Metod:Kvantitativ 
Design:Retrospectiv cross-sectional studie 
Urval:381 deltagare 18-25 år. 
Datainsamling: Deltagarna besvarade 
frågeformulären Depression subscale of the SCL90-
R och Physical Self-Description Questionaire 
(PSDQ) utan att veta syftet med studien. Efter att 
besvarat formulären fick deltagarna en föreläsning 
om fysisk aktivitet och konditionsträning i olika 
former. 
Analys:Insamlad data jämfördes och kontrollerades 
med hjälp av chi-square tester, Mahalanobis värden 
och SEM analyser./

Resultatet av studien visade att 
konditionsträning hade en direkt 
antidepressiv effekt på deltagarna. 
Männen i studien upplevde en direkt 
effekt på sin självkänsla men inte den 
fysiska självkänslan efter fysisk 
aktivitet medan kvinnorna i studien 
upplevde en direkt effekt på den 
fysiska självkänslan men inte på den 
globala efter fysisk aktivitet./

Taspinar, B., 
Aslan, U B., 
Agbuga, B., & 
Taspinar, F./

A comparison 
of the effects of 
hatha yoga and 
resistance 
exercise on 
mental health 
and well-being 
in sedentary 
adults: A pilot 
study./

2014. Turkiet. 
ScienceDirect/

Syftet med studien 
var att undersöka 
skillnaderna i 
effekterna av hatha 
yoga och 
motståndsträning på 
den psykiska hälsan 
hos inaktiva personer./

Metod:Kvantitativ 
Design:Randomiserad kontrollerad studie 
Urval:51 deltagare 20-40 år med inaktiva livsstilar 
Datainsamling:Deltagarna i studien deladades in i 
tre kontroll grupper. Grupp 1= Hatha yoga. Grupp 
2= Motståndsträning. Grupp 3= Kontroll grupp. 
Livskvalitet mättes med Nottingham Health Profile, 
Depression mättes med Beck Depression Inventory, 
Kroppsupplevelse mättes med Body Cathexis Scale, 
Självkänsla mättes med Rosenberg Self-esteem 
Scale, och trötthet mättes i Visual Analog Scale. 
Analys: Insamlad data analyserades genom 
analysprogrammet Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). Deskriptiv data 
analyserades via median, medelvärde och 
minimum-maximum, och standardavvikelse./

Studiens resultat visade att både hatha 
yoga och motståndsträning hade 
positiv effekt på den psykiska hälsan 
hos deltagarna. Både hatha yoga och 
motståndsträning minskade de 
depressiva symptomen hos deltagarna 
lika mycket./
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Syftet med studien 
var att jämföra kön, 
fysisk aktivitet, 
akademiska 
kvalifikationer och 
depressiva symptom 
hos äldre./

Metod:Kvantitativ 
Design:Cross-sectional deskriptiv 
korrelationsstudie. 
Urval:140 deltagare 62-93 år. 
Datainsamling: Deltagarna rekryterades via från 
bostadhus och/eller boende center med daglig vård. 
Deltagarna delades in i två grupper beroende på 
graden av daglig fysisk aktivitet. Deltagarna 
svarade på tre formulär: Physical Activity Scale, 
Beck Depression Inventory och Trait State Anxiety 
Inventory. 
Analys:Insamlad data kalkulerades via median och 
standardavvikelse följt av analys av normalitet av 
data. Cronbachs alpha användes för att mäta 
relevansen i frågeformulären. Homogeniteten 
mättes med hjälp av Box’s M test.Levenes test 
bidrog med relativa värden. MANOVA anvädes för 
att jämföra grupperna./

Resultatet av studien visade en 
signifikant relation mellan fysisk 
aktivitet och depression och 
ångestsyndrom. Denna relation var 
inte statistiskt relevant men det kunde 
säkertställas att fysisk aktivitet 
associerades med lägre nivåer av 
depressiva symptom och 
ångestsyndrom./

Weinstein, A 
A., Deuster, P 
A., Francis, J 
L., Beadling, 
C., & Kop, W 
J./
/

The role of 
Depression in 
Short-Term 
Mood and 
Fatique 
Responses to 
Acute Exercise/

2009. USA. 
International 
Soceity of 
Behavioral 
Medicine.!

Syftet med studien 
var att undersöka den 
direkta effekten av 
träning på depressiva 
symptom och trötthet 
hos både personer 
med depression och 
utan./

Metod:Kvantitativ 
Design:Randomiserad kontrollerad studie 
Urval:30 deltagare med diagnotiserad depression 
och 16 deltagare utan depressiva symptom 
(kontrollgrupp) 18-80 år. 
Dataninsamling:Personer med diagnotiserad djup 
och mild depression genom gick ett träningspass på 
löpband. Humör och trötthetsnivå mättes före och 
efter.  
Analys:Insamlad data analyserade med hjälp av 
ANCOVA, t-test, Pearson product-moment./

Resultatet i studien visade att de 
deprimerade deltagarna upplevde en 
förbättring av sina depressiva 
symptom direkt efter träningen men att 
de depressiva symptomen och 
tröttheten ökade efter 30-minuter efter 
träningspasset. Jämfört med 
kontrollgruppen som inte hade några 
besvär med depression visade det sig 
att gruppen med personer med 
depression upplevde fler negativa 
effekter och trötthet 30-minuter efter 
träningspasset./

 


