
EXAMENSARBETE

 Livsstilsförändringar för att öka
välbefinnandet hos personer med

säsongsbunden depression
En litteraturstudie

Marie Tjernqvist
Axel Hordnes

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterska

Luleå tekniska universitet
Luleå Tekniska Universitet



  

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

Livsstilsförändringar för att öka välbefinnandet hos personer med 

säsongsbunden depression: en litteraturstudie 

 

Lifestyle changes to improve wellbeing of people with seasonal 

affective disorder: a literature review 

 

Axel Hordnes 

Marie Tjernqvist 

 

 

 

 

 

Kurs: Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2012 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Britt-Marie Wälivaara 

 



2 

 

Livsstilsförändringar för att öka välbefinnandet hos personer med säsongsbunden depression: 

en litteraturstudie 

 

Lifestyle changes to improve wellbeing of people with seasonal affective disorder: 

a literature study 

Axel Hordnes 

Marie Tjernqvist 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

 

Abstrakt 

Säsongsbunden depression är vanligt förekommande, speciellt för personer 

som lever i nordligare breddgrader. Personer med säsongsbunden depression 

beskriver upplevelse av sämre välbefinnande under vinterhalvåret då 

soltimmarna är färre. Syftet med studien var att genom en litteraturstudie 

identifiera faktorer inom områdena kost, motion och alkohol samt beskriva 

deras påverkan på välbefinnandet för personer med säsongsbunden 

depression. Efter en systematisk litteratursökning i relevanta databaser 

valdes fjorton vetenskapliga artiklar ut för kvalitetsgranskning och analys. I 

analysen extraherades informationsenheter som svarade till syftet vilka 

sammanställdes i resultatet. Resultatet visade att kostförändringar, så som 

att påbörja en diet eller ta D-vitamintillskott är områden som undersökts och 

som visar sig påverka en persons upplevelse av välbefinnande. 

Individanpassad träning som behandling kan öka välbefinnande för personer 

med säsongsbunden depression. Alkohol i samband med säsongsbunden 

depression är till större del outforskat. Som slutsats framkom att en 

förändring inom kost och motion kan öka upplevelsen av välbefinnande. För 

att genomgå en livsstilsförändring krävs vilja och motivation vilket 

sjuksköterskan kan stödja genom individanpassade interventioner så som 

motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. Genom att 

medvetandegöra livsstilsförändringens påverkan på upplevelsen av 

säsongsbunden depression ökar möjligheten att ge personer med 

säsongsbunden depression ett hälsosammare liv med ökat välbefinnande. 

 

Nyckelord: säsongsbunden depression, livsstil, välbefinnande, livskvalitet, 

omvårdnadsintervention, kost, motion, alkohol.  
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Personer beskriver upplevelser av säsongsbunden depression, även kallad vinterdepression, 

som perioder med nedstämdhet utan underliggande sjukdom eller kris. Depressionsperioderna 

kan ha olika intensitet och varaktighet (Lam & Levitan, 2000). Personer med säsongsbunden 

depression upplever perioder med sämre välbefinnande under vinterhalvåret. Under 

sommaren förändras uppfattningen av välbefinnande i samband med att depressionsperioden 

mildras. Då ökar även upplevelsen av livskvalitet och uppfattningen av hälsa förbättras 

(Michalak, Tam, Manjunath, Levitt, Levitan, Lam, 2005). Till skillnad från bipolaritet som 

innebär att humöret växlar mellan nedstämdhet och mani eller hypomani oberoende av årstid 

är säsongsbunden depression tydligt förankrat med årets mörkare period (Levitan, 2008). 

 

Säsongsbunden depression återfinns hos omkring 10 procent av världens befolkning med 

depressionssymtom som nedstämdhet, trötthet, minskad sexlust, viktuppgång och ökad 

kolhydratskonsumtion (Miller, 2005). Den typiska personen som diagnostiseras med 

säsongsbunden depression är en vuxen kvinna som söker vård på grund av nedstämdhet under 

vinterhalvåret och samtidigt uppvisar symtom som upplevelse av förhöjt sockersug, konstant 

trötthet och förändrad dygnsrytm (Levitan, 2008). Fler kvinnor än män söker vård för 

säsongsbunden depression, något som inte behöver innebära att fler kvinnor än män är 

drabbade, utan kan vara ett resultat av att det i större utsträckning informeras om sjukdomen i 

sociala medier vända till kvinnor (Birtwistle & Martin, 1999). Att bo långt ifrån ekvatorn har 

länge ansetts som en riskfaktor för att drabbas av säsongsbunden depression. Även klimat, 

kultur och genetik anses vara faktorer som påverkar frekvens av säsongsbunden depression. 

Första insjuknandet sker ofta vid 20-30 års ålder (Weir, 2001).  

 

I många fall går en person med upplevelse av säsongsbundna depressionssymtom i flera år 

innan denne söker hjälp första gången (Weir, 2001). Precis som andra depressioner är 

säsongsbunden depression underdiagnostiserad inom primärvården. Detta kan bero på 

svårighet att separera denna sjukdom från andra psykiska sjukdomar med liknande symtom så 

som panikångest, bulimi och fatige (Levitan, 2008). Michalak, Wilkinson, Dowrick och 

Wilkinson (2001) undersökte i en studie diagnostisering av psykiskt sjuka personer och om de 

tilldelats rätt diagnos. En stor del av deltagarna blev diagnostiserad med säsongsbunden 

depression, varav endast en hade den diagnosen sedan tidigare. Hälften av deltagarna som fick 

diagnosen säsongsbunden depression hade en felaktig depressionsdiagnos sedan tidigare. 

Behandling mot säsongsbunden depression kan vara antidepressiva läkemedel, vanligast 

serotoninåterupptagningshämmare (SSRI), eller behandling med ljusterapi. Förändrad 
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dygnsrytm kan innebära att serotoninmetabolismen ökar vilket påverkar en persons psykiska 

mående negativt. För att motverka detta används en terapiform där ögonen utsätts för starkt 

ljus, i vanligtvis 30 minuter om dagen, vilket tillför kroppen tillräckligt med ljus för att återfå 

normal serotoninmetabolism (Levitan, 2008). Ljusterapi har trots sin effektivitet en del 

biverkningar, så som huvudvärk och ömmande ögon (Birtwistle & Martin, 1999). Ljusterapi 

kan behöva upprepas varje år (Howland, 2009) och antidepressiv läkemedelsbehandling kan 

bli både livslång och kostsam (Bostwick, 2010). 

 

Enligt Vallgårda (2011) kan den livsstil en individ väljer att leva efter påverka personens 

sjukdomsförlopp. Vallgårda (2011) beskriver vidare att en persons livsstil kan vara avgörande 

för en persons livslängd. En mindre hälsosam livsstil, vilket kan innebära fysisk inaktivitet 

och ohälsosamma matvanor, kan förkorta personens liv med upp till 5 år. Till följd av mindre 

hälsosam livsstil löper personer med psykiska sjukdomar till exempel schizofreni och 

bipolaritet större risk att drabbas av somatiska sjukdomar till exempel hjärt- och kärlsjukdom 

och diabetes än friska personer. Forsberg, Lindqvist, Bjorkman och Sandman (2010) 

beskriver att en förändring av livsstilen med hjälp av ett livsstilsprogram kan ge upplevelser 

som ökad självkänsla, en ökad medvetenhet om den nuvarande vardagen och hopp inför en 

hälsosammare framtid där personen har kontroll över sitt eget liv. Enligt Laws et al. (2010) 

kan en livsstilsförändring bland annat bestå av förändringar inom någon eller några av 

följande delar: kost, motion och alkoholkonsumtion. Westergen (2009) beskriver att en 

persons näringsstatus har stor betydelse för personens upplevelse av hälsa. Att identifiera 

behov så som att kartlägga en persons näringsbehov och att ge information om kostens 

betydelse är en del av god omvårdnad. Andreasson och Allebeck (2005) beskriver att en 

alkoholkonsumtion som riskerar att bli ett missbruk kallas riskbruk. Att definiera gränser för 

riskbruk är viktigt men svårt, då en persons tolerans för alkohol skiljer sig från en annans. 

Måttet som används för att mäta alkoholkonsumtion och uppmärksamma riskbruk är 

standardglas (12 gram alkohol). Om veckokonsumtionen överstiger 14 standardglas för män 

och 9 för kvinnor, eller om 5 standardglas alkohol för män och 4 för kvinnor konsumeras 

samtidigt vid två eller fler tillfällen under en månad anses personen ha ett riskbruk. Enligt 

Katzmarzyk, Church, Craig och Bouchard (2008) är låg fysisk aktivitet förknippad med ökad 

somatisk sjukdom. 30 minuter måttlig motion eller 20 minuter intensiv motion dagligen 

rekommenderas för att minska risken för ohälsa. Piwonski, Piwonska och Sygnowska (2010) 

beskriver att det finns samband mellan livsstil och allmänna depressionssymtom. Personer 

med högre alkoholkonsumtion och lägre aktivitetsnivå uppvisar fler depressionssymtom än 
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personer som uppger sig ha en god livsstil med normal alkoholkonsumtion och normal 

aktivitetsnivå. 

 

Melchiors, Correr, Pontarolo, Santos och Souza (2010) beskriver livskvalitet och 

välbefinnande som subjektiva upplevelser av hälsa. Två personer med samma hälsotillstånd 

kan ha olika upplevelse av livskvalitet och välbefinnande. Dessa begrepp definieras som en 

individs uppfattning på dennes livssituation i samband med kultur, samhälle, livsmål och 

förväntningar. Stuhlmiller (1998) undersökte upplevelse av säsongsbunden depression hos 

personer i Nordnorge. I studien framkom att många av personerna med säsongsbunden 

depression inte uppfattade depressionssymtomen som en sjukdom utan som en normal del av 

livet. Upplevelsen av säsongsbunden depression är subjektiv, liksom upplevelsen av 

välbefinnande och livskvalitet. Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver att personer som är i 

behov av vård ofta har ett stort behov av att få behålla kontrollen över situationen. Ökad 

delaktighet i ens egen vård och behandling leder till bättre resultat och ökat välbefinnande. 

Enligt Schattner, Bronstein och Jellin (2006) svarade mer än 25 procent av deltagarna i en 

studie som undersökte vad patienter anser vara viktigast i kontakt med sjukvård ”mer 

information från vårdpersonal” samt ”delaktighet i beslut rörande ens egen hälsa”. Med 

delaktighet menas ökad tillgång till och anpassad information, ökat ansvar över sin egen vård 

och ökad autonomi. Chan, Lok, Sea och Woo (2009) menar att patienternas upplevelser av 

sjukvårdspersonalens kunskap och engagemang i en persons livsstilsförändring kan vara 

direkt avgörande för ett bra genomförande och resultat av den önskade förändringen. Enligt 

Mills och Sullivan (2000) kan en sjuksköterskas bristande kunskap och information inom en 

rekommenderad åtgärd resultera i att den sjuke personen förlorar förtroendet för både 

åtgärden och sjuksköterskan i dennes profession.  

 

För att som sjuksköterska kunna hjälpa en person och ge råd om förändringar i dennes livsstil, 

behövs det information och kunskap. Syftet med studien var att genom en litteraturstudie 

identifiera faktorer inom områdena kost, motion och alkohol samt beskriva deras påverkan på 

välbefinnandet för personer med säsongsbunden depression.  

 

Metod 

För att svara till studiens syfte användes Whittemore och Knafls (2005) metod som i fem steg 

beskriver sammanställning av en integrerad litteraturöversikt; specificera syfte, 
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litteratursökning, kvalitetssäkring av data, dataanalys och resultatpresentation. 

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Studien utgick ifrån en systematisk litteratursökning efter vetenskapliga artiklar i databaserna 

PubMed, Cinahl, Swemed+, PsycINFO, Physical Education Index och The Cochrane 

Collaboration. Förutom sökning i databaser granskades även funna studiers referenser efter 

relevant litteratur som svarade till studiens syfte. Referensgranskningen resulterade inte i 

ytterligare studier än de som redan valts ut efter litteratursökningen. Enligt Whittemore och 

Knafl (2005) är kombinationen av databassökning och målmedveten sökning säkrast för att 

garantera trovärdighet. Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa studier samt 

litteraturöversikter gjorda på människor i åldrarna 18-80 år, skrivna på svenska, norska, 

danska eller engelska. Studierna skulle vara publicerade mellan 1997-2011 samt vara peer 

reviewed. Exklusionskriterier var studier där livsstilsförändringen kombineras med 

läkemedel- eller terapibehandling och studier med låg kvalitet. Även studier där 

säsongsbunden depression var kombinerad med andra psykiska sjukdomar till exempel 

schizofreni och bipolaritet blev bortvalda, eftersom kombinerade sjukdomar och behandlingar 

gjorde det svårt att avgöra vilken av sjukdomarna eller vilken av behandlingarna som 

påverkade personens upplevelse av välbefinnande. Studier publicerade tidigare än 1997 

valdes bort eftersom författarna syftade till att sammanställa ett så uppdaterat resultat som 

möjligt. Sökord som användes var: seasonal affective, diet, diet therapy, carbonhydrate, 

protein diet, high fat diet, exercise, aerobic exercise, exercise therapy, physical fitness, 

alcohol, alcohol consumption, lifestyle changes, self-help, well-being, nonpharmacologic, 

experience, quality of life, qualitative, advice, recommendation, nursing och intervention. För 

att säkerställa att all relevant forskning som svarar till studiens syfte återfanns genomfördes 

litteratursökningen systematiskt genom att först söka enskilt på var sökord i var databas och 

sedan kombinera dessa sökord med varandra. Därefter användes sökord som är synonymer för 

de ursprungliga sökorden. Fritext och trunkering anpassades till sökorden för att säkerställa 

datamättnad inom området. Trunkering innebär att sökordets alla ändelser inkluderas i 

sökningen (Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2010). För mer utförlig information om 

litteratursökningen se bilaga 1 - Översikt av litteratursökning. Första urvalet skedde genom 

granskning av titel och abstrakt. Om det redan här framkom att studien inte uppfyllde 

kriterierna gick studien inte vidare till kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning genomförde 

författarna gemensamt med hjälp av bilaga F, bilaga G eller bilaga H i Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 173-175). Kvalitetsgranskningsprotokollet bilaga F modifierades för att 
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passa denna litteraturöversikt, i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 95). 

Tre frågor valdes bort eftersom de inte besvarades i någon av de inkluderade studierna. Dessa 

frågor var: Var sökningen rigoröst utförd? Är inkluderade studier kvalitetsgraderade? Är 

studiens inkludering, sökning, kvalitetsgranskning reproducerbar? Vid kvalitetsgranskningen 

tilldelades varje fråga med jakande svar ett poäng. Poängen sammanställdes sedan i en 

procentsats där 80-100 procent gav hög kvalitet och 70-79 procent gav medel kvalitet. Lägre 

procent resulterade i låg kvalitet och valdes bort. De utvalda studierna referensgranskades för 

att medvetandegöra om samma studier återkom, vilket kan påverka det slutliga resultatet, 

utifrån rekommendation från Whittemore och Knafl (2005). Om valda studier även förekom i 

valda litteraturöversikter togs detta hänsyn till för att inte påverka resultatet genom att på ett 

missvisande sätt förstärka vissa delar av resultatet. 

 

   Tabell 1- Kvalitetsgranskning av artiklar (n=14) 

Författare/År/ 

Tidskrift/ Land 

Typ/Deltagare Kvalitet/ 

Relevans 

Metod/Analys Huvudfynd 

Bertone-Johnson / 

2009 /  

Nutrition reviews / 

USA 

Litteraturöversikt Hög / 6 Litteraturöversikt 

 

Vitamin D kan bidra 

till ökat välbefinnande 

hos personer med 

säsongsbunden 

depression. 

 

Danilenko / 2008 / 

Chronobiology 

International / 

Schweitz 

CCT / 22 Hög / 6 22 deltagare delades 

upp i tre 

interventionsgrupper. 

Försöket pågick i 9 

dagar och 

analyserades 

statistiskt. 

 

 

Alla interventioner 

resulterade i bättre 

välbefinnande hos 

deltagarna utan 

signifikans mellan 

grupperna. 

Grimaldi / 2008 / 

Health and quality of 

life outcomes / 

Finland 

Enkätstudie / 

7979 

Hög / 7 7979 deltagare fyllde 

i ett frågeformulär, av 

dessa deltog 6986 

personer i 

enkätstudien och 

6770 av dessa blev 

undersökta på 

vårdcentral eller i 

hemmet. Resultatet 

analyserades 

statistiskt. 

 

Dålig 

inomhusbelysning ger 

sämre upplevelse av 

livskvalitet och 

välbefinnande. De 

positiva effekterna är 

likvärdig de som kan 

fås av regelbunden 

motion. 
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Forts. Tabell 1- Kvalitetsgranskning av artiklar (n=14) 

Författare/År/ 

Tidskrift/ Land 

Typ/Deltagare Kvalitet/ 

Relevans 

Metod/Analys Huvudfynd 

Leppämäki / 2004 / 

Biomed central / 

Finland 

RCT / 98 Hög / 6 En randomiserad 

kontrollerad studie på 

8 veckor. 98 

deltagare uppdelade i 

tre olika 

försöksgrupper. 

Resultatet analyseras 

statistiskt. 

 

Personer med 

säsongsbunden 

depression svarar bra 

på behandling med ljus 

och träning, 

regelbunden 

konsumtion av alkohol 

har motsatt effekt. Ljus 

och motionsbehandling 

är effektiva 

behandlingsformer för 

personer med 

depressionssymtom. 

 

Leppämäki / 2002 / 

Journal of clinical 

psychiatry / Finland 

RCT / 98 Hög / 5 En randomiserad 

kontrollerad studie på 

8 veckor. 98 

deltagare uppdelade i 

tre olika 

försöksgrupper. 

Resultatet 

analyserades 

statistiskt. 

Både ljusterapi och 

motionsbehandling 

minskar upplevelsen 

av depressionssymtom. 

Motion ger en ökad 

känsla av livskvalitet 

och välbefinnande. 

 

 

Levitan / 2004 / 

Society of 

Biological 

Psychiatry /  

Canada 

RCT / 131 Hög / 5 131 kvinnor med 

säsongsbunden 

depression svarare på 

ett frågeformulär och 

lämnade blodprov. 

Resultatet 

analyserades 

statistiskt. 

Populationer med hög 

andel 7R gen hade en 

högre incidens 

hetsätande individer 

bland personer med 

säsongsbunden 

depression.  

 

     

Lurie / 2006 / 

American family 

physician / USA 

Litteratur-

översikt 

Medel / 4  Litteraturöversikt Ljusterapi, KBT och 

antidepressiva 

läkemedel är effektiv 

behandling mot 

säsongsbunden 

depression. 

Alkoholism kan vara 

förknippat med 

säsongsbunden 

depression. 

 

Mischoulon / 

2009 / CNS 

Neuroscience & 

Therapeutics / 

USA 

RCT / 50 Hög / 6 Studie 1: 18 deltagare 

i 25 dagar fick halva 

tiden kolhydratsdryck 

och andra halvan 

placebodryck. Studie 

2: 32 deltagare fick i 

21 dagar antingen 

kolhydratsdryck eller 

placebo. Båda 

studierna anal-

yserades statistiskt. 

 

 

Båda dieterna 

resulterade i 

signifikant förbättring 

av välbefinnande, 

dock ingen signifikans 

dieterna emellan. 
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   Forts. Tabell 1- Kvalitetsgranskning av artiklar (n=14) 

Författare/År/ 

Tidskrift/ Land 

Typ/Deltagare Kvalitet/ 

Relevans 

Metod/Analys Huvudfynd 

 

Peiser / 2009 / 

Biological 

Rhythm 

research / 

Storbritannien 

Litteratur-

översikt 

Hög / 6 Litteraturöversikt Mer forskning krävs 

för att kunna fastställa 

motionens effekt på 

säsongsbunden 

depression. Personer 

med säsongsbunden 

depression upplever 

att de inte besitter 

förmåga att 

genomföra en 

träningsbehandling. 

     

Penckofer / 

2010 / Issuies in 

mental health 

nursing /  

USA 

Litteratur-

översikt 

Hög / 7 Litteraturöversikt Vitamin D kan ha en 

positiv påverkan för 

personer med 

depression bland 

annat säsongsbunden 

depression  

 

Pinchasov / 2000/ 

Psychiatry 

Research/ 

Ryssland 

RCT, 63 deltagare Hög/4 Att undersöka 

effekten av 

motionsbehandling 

eller ljusterapi på 

personer med 

säsongsbunden 

depression. 

Både 

motionsbehandling 

och ljusterapi är bra 

behandlingsmetoder 

för personer med 

säsongsbunden 

depression. 

 

Sher / 2004 / 

Comprehensive 

Psychiatry / 

Canada 

Litteratur- 

översikt 

Medel /4 Litteraturöversikt Säsongsbunden 

depression kan vara 

nära relaterat till 

alkoholism. 

 
Sher / 2000 

Jefferson Journal of 

Psychiatry / USA 

Litteratur- 

översikt 

Medel / 4   Litteraturöversikt Kost och motion 

bör vara en del av 

behandlingen av 

säsongsbunden 

depression. 

Personer med 

säsongsbunden 

depression kan 

självbehandla sig 

med kolhydrater. 

 

 

Whittemore och Knafl (2005) använder sig av ett poängsystem för att klassificera studiernas 

relevans för syftet, en metod som var användbar i utformningen av denna studie. Efter att 

studierna valts ut och kvalitetsgranskats poängsattes de i en relevansmatris. Poäng delades ut 

efter uppnådda kriterier som författarna förutbestämt. Två poäng gavs för hög kvalitet och ett 

för medel kvalitet. Ett poäng vardera för att studierna rörde kost, motion och alkohol och att 

de nämnde personernas upplevelse av välbefinnande. Ett poäng för studier som jämförde 

intervention mot kontrollgrupp och ett poäng för litteraturöversikter. Maxpoäng var 7 och låg 
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poäng innebar inte låg kvalitet, utan lägre relevans och mindre användbar information som 

svarade till syftet. Relevansmatrisen syftar till att underlätta författarnas arbete genom att 

förenkla återkoppling och klargöra de utvalda studiernas omfattning. Poängen värderades och 

redovisades inte i litteraturöversiktens resultat. Se tabell 2 - Relevansmatris. 

 

Tabell 2- Relevansmatris 

Nr: Artikel Kvalitet* Motion  Kost Alkohol Välbefinnande Kontrollgrupp   Översikt 

1 Bertone-

Johnsson 

(2009) 

xx  x  x  x 

2 Danilenko 

(2008) 
xx  x  x x  

3 Grimaldi  

et al. (2008) 
xx x  x x x  

4 Kauffman 

(2009) 
x  x  x  x 

5 Leppämäki 

et al. (2004) 
xx x  x x x  

6 Leppämäki 

et al. (2002) 
xx x   x x  

7 Levitan et al. 

(2004) 
xx  x  x x  

8 Lurie (2006) x   x   x 
9 Mischoulon 

et al. (2009) 
xx  x  x x  

10 Peiser 

(2008) 
xx x   x  x 

11 Penckofer 

(2010) 
xx x x  x  x 

12 Pinachasov 

et al. (2000) 
xx x   x x  

13 Sher (2004) x  x x   x 
14 Sher (2000) x  x  x  x 
          

*x= medel kvalitet, xx= hög kvalitet 

 

Analys 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver en systematisk analysmetod som användes för att 

analysera materialet i denna studie. De valda studierna lästes först igenom i helhet för att få en 

samlad bild av innehållet. Därefter identifierades relevanta informationsenheter som svarade 

till studiens syfte. Informationsenheterna extraherades och sorterades in i tidigare nämnda 

områden efter att ha numrerats för att lättare kunna spåra dess ursprung. Numreringen baseras 

på de ursprungliga studierna och de tre huvudområdena där kost är 1, motion är 2 och alkohol 

är 3. Då all relevant data var identifierad kondenserades enheterna för att ta fram kärnan ur 

innehållet. Efter kondenseringen skedde en återkoppling för att säkerställa att ingen viktig 

information gått förlorad eller ändrats. De kondenserade informationsenheterna översattes 

sedan av författarna till svenska, med hjälp av Svenska akademins ordbok. För att garantera 
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att de översatta informationsenheterna inte fått ny innebörd skedde ännu en återkoppling för 

att garantera trovärdighet. Denna återkoppling genomfördes med hjälp av ett 

översättningsverktyg, Google Translate. De svenskspråkiga informationsenheterna testades i 

översättningsverktyget för att se att de överensstämde med de ursprungliga engelskspråkiga, 

kondenserade informationsenheterna. På grund av bristande information rörande området 

alkohol i samband med säsongsbunden depression fanns lite material som beskrev detta 

huvudområdes innehåll. Därför reducerades antalet huvudområden till två; det vill säga kost 

och motion. Information om alkohol redovisas under rubriken kost, då alkohol förtärs och 

därmed kan anses vara kost. När alla informationsenheter i respektive huvudområde var 

extraherade, kondenserade och översatta sorterades de in i mindre områden efter innehåll. 

Dessa mindre områden sammanställdes sedan inom respektive huvudområde; kost och 

motion.  

 

Resultat 

Av de 14 studier som ingick i analysen var sju översikter och sju kvantitativa studier. 

Analysen resulterade i identifiering av faktorer inom huvudområdena kost och motion samt 

deras påverkan på välbefinnandet för personer med säsongsbunden depression. 

 

Kost 

Inom huvudområdet kost framkom fem underkategorier; matvanor i samband med 

säsongsbunden depression, kolhydraters påverkan, dieter, D-vitamin och alkohol. 

 

Matvanor 

Enligt studier (Danilenko, Plisov, Hebert, Kräuchi & Wirz-Justice, 2008; Levitan et al., 2004; 

Mischoulon, Pedrelli, Wurman, Vangel & Wurtman, 2009; Peiser, 2008; Pinchasov, Shurgaja, 

Grischin & Putilov, 2000; Sher, 2004; Sher, 2000) kan personer med säsongsbunden 

depression uppleva ett ökat matbegär. Levitan et al. (2004) beskriver att upp till 70 % av 

dessa personer har ett ökat matintag, främst kolhydrater. Studier (Danilenko et al., 2008; 

Levitan et al., 2004) visar att överdrivet matintag vid säsongsbunden depression kan vara 

känslomässigt betingat. Personer med säsongsbunden depression kan använda sig utav mat 

som tröst efter negativa händelser, ofta på kvällen. De kan även använda sig utav maten som 

belöning eller för att upphäva dåligt humör. Enligt Levitan et al. (2004) kan överdrivet 

matintag hos personer med säsongsbunden depression också vara genetiskt betingat. 
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Matvanorna hos dessa personer skiljer mellan olika populationer. I en jämförelse mellan 

Amerikas urinvånare och japaner framkommer att det finns en koppling mellan gener och 

ätbeteende hos personer med säsongsbunden depression. Japaner har lägre incidens av 

atypiska symtom, till exempel hetsätning och viktuppgång, än Amerikanska urinvånare. 

 

Kolhydraters påverkan 

Mischoulon et al. (2009) beskriver att kolhydratmetabolismen har ett starkt samband med 

säsongsbunden depression. Enligt studier (Mischoulon et al., 2009; Pinchasov et al., 2000; 

Sher, 2000) är brist på energi, ökad sömn, hetsätning och viktuppgång symtom associerade 

med sjukdomen. Vidare beskriver studier (Danilenko et al., 2008; Sher, 2000) att personer 

med säsongsbunden depression upplever större begär och äter mer kolhydrater under 

vinterhalvåret vilket kan vara ett försök till självbehandling av underliggande 

depressionssymtom. Enligt Sher (2000) beror detta på att kolhydrater kan öka dessa personers 

välbefinnande genom en aktivering av hjärnans belöningssystem. Danilenko et al. (2008) 

beskriver att tid på dygnet för matintag kan ha antidepressiv effekt genom att öka en persons 

välbefinnande. Efter kolhydratsrik kost, speciellt på morgonen, upplever personer med 

säsongsbunden depression att de blir mer aktiva, får lättare att överkomma missnöje samt att 

de har en ökad energinivå. Mischoulon et al. (2009) beskriver att läkare trots detta 

rekommenderar personer med säsongsbunden depression att äta kolhydratsfattig kost på grund 

av kolhydraters långvariga negativa inverkan på kroppsvikten samt den ökade risken för hjärt- 

och kärlsjukdom. 

 

Dieter 

Enligt studier (Danilenko et al., 2008; Mischoulon et al., 2009) är det är ingen skillnad mellan 

kolhydratsrik diet och proteinrik diet på depressionssymtom för personer med säsongsbunden 

depression, däremot framkommer en signifikant förbättring av välbefinnande efter båda 

dieterna jämfört med ingen diet. Danilenko et al. (2008) beskriver att personer efter 

kolhydratsintag på morgonen uppger att matintaget är mer känslomässigt betingat än efter 

kolhydratsintag på kvällen. Danilenko et al. (2008) beskriver vidare att förbättringen av det 

psykiska välbefinnandet efter dieterna inte går att separera från den förväntade placebo-

effekten. Dessa förbättringar kan heller inte skiljas från andra faktorer så som tillgång till 

solsken, den ursprungliga fettprocenten och var i menscykeln personen befinner sig. I studie 

av Mischolulon et al. (2009) framkommer att personer med säsongsbunden depression 

upplever minskat begär efter mat under pågående diet, men det finns ingen signifikans 
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dieterna emellan. Personer med atypiska symtom så som ökat sömnbehov, viktuppgång och 

ökad matlust reagerar likadant och har samma återfallsincidens oberoende av diet. Personer 

med melankoliska symtom så som apati och nedstämdhet har bättre effekt av den proteinrika 

dieten. Danilenko et al. (2008) menar att en diet som är enkel att följa och som smakar bra är 

förknippad med ökat välbefinnande och bättre följsamhet till dieten. 

 

D-vitamin 

Studier (Bertone-Johnson, 2009; Kauffman, 2009; Penckofer, Kouba, Byrn & Ferrans, 2010) 

beskriver att 5-15 minuter daglig solexponering på bar hud under sommarhalvåret tillför 

tillräckligt med D-vitamin för att upprätthålla bra hälsa och välbefinnande. Under 

vinterhalvåret när solexponering är ordentligt begränsad, speciellt för personer som bor långt 

norr om ekvatorn, bör ett tillskott på 800-1000 IU administreras dagligen. Kauffman (2009) 

beskriver att kosttillskott på upp till 10 000 IU D-vitamin dagligen är ofarligt för en vuxen 

person vilket gör D-vitamin svårt att överdosera. Enligt studier (Bertone-Johnson, 2009; 

Kauffman, 2009; Penckofer et al., 2010) återfinns D-vitamin, förutom i solljuset, i fet fisk, 

mejerivaror och vissa svampar, men kan också införskaffas som kosttillskott i tablettform. 

 

Studier (Bertone-Johnson, 2009; Kauffman, 2009; Penckofer, 2010) beskriver att ett ökat 

tillskott av D-vitamin för personer med säsongsbunden depression är förknippat med ökad 

upplevelse av välbefinnande. Bertone-Johnson (2009) har genomfört en litteraturöversikt där 

det undersöktes om D-vitamin har någon påverkan på det mentala välbefinnandet för personer 

med säsongsbunden depression. I resultatet framkom att sex av nio studier visar tecken på 

förbättring av humör och välbefinnande efter dagligt tillskott av D-vitamin. Tre av studierna 

observerade inga förbättringar på välbefinnande. Det fanns inget medicinskt samband mellan 

D-vitamin halten i blodet och upplevelsen av välbefinnande, vilket betyder att D-

vitaminmetabolismen inte förändrades i samband med förändrad upplevelse av välbefinnande. 

 

Enligt studier (Bertone-Johnson, 2009; Kauffman, 2009) ger inte en högre dos D-vitamin 

signifikant förbättring på upplevelse av välbefinnandet än lägre dos. I en litteraturöversikt av 

Kauffman (2009) påvisades ingen signifikant minskning av negativa affektsymtom vid varken 

D-vitamin eller placebo behandling för personer med säsongsbunden depression, däremot 

visade båda grupperna en signifikant förbättring av välbefinnande efter behandlingarna. En 

studie av Penckofer et al. (2010) jämförde en stor engångsdos D-vitamin med en behandling 

ljusterapi. Resultatet visade signifikant ökning av välbefinnandet för de personer som fick D-
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vitamin jämfört mot de som fick ljusterapi.  

 

Alkohol 

Enligt studier (Lurie 2006; Sher, 2004) kan säsongsbunden depression vara nära relaterat till 

alkoholism. Sher (2004) beskriver att mellan 8-38 procent av personer med säsongsbunden 

depression har historia av alkoholism. Studier (Lurie 2006; Sher, 2004) beskriver att detta 

alkoholmissbruk kan bero på underliggande depressionssymtom. I en studie av Leppämäki, 

Haukka, Lönnqvist och Partonen (2004) framkom det att självredovisad alkoholkonsumtion 

var negativt associerat med upplevelse av välbefinnande. Även måttlig alkoholkonsumtion, 

vilket definieras som fler än 7 glas i veckan, var associerat med sämre upplevelse av 

välbefinnande. Detta kan bero på att alkoholen har en negativ effekt på sömn. 

 

Sher (2004) beskriver att det finns exempel på ett säsongsbundet mönster för alkoholmissbruk 

vilket kan vara uttryck för underliggande säsongsbunden depression. I ett program för 

alkoholmissbrukare hade 23 procent av deltagarna säsongsbunden depression. Vidare 

beskriver studier (Lurie et al., 2006; Sher, 2004) att personer med alkoholmissbruk kan 

självmedicinera en underliggande säsongsbunden depression för att öka upplevelsen av 

välbefinnande. Det kan vara så att dessa personer ersätter kolhydratsbegäret, som är associerat 

med depressionstypen, med alkohol. 

 

Sammanfattning av huvudområdet kost 

Att följa en diet kan öka upplevelsen av välbefinnande för personer med säsongsbunden 

depression. Det finns ingenting som säger att en kolhydratsrik diet är bättre än en proteinrik 

diet. Det är inte val av specifik diet som avgör resultat, snarare det faktum att personen följer 

och fullföljer en diet. En annan viktig del av kosten som livsstilsförändring för personer med 

säsongsbunden depression är att dieten ska vara enkel att följa och smaka bra, annars finns 

risken att personen finner dieten övermäktig och svår att genomföra.  

 

D-vitamin kan förbättra upplevelsen av välbefinnande hos personer med säsongsbunden 

depression. Hur stor dos D-vitamin personen intar har inte någon betydelse på upplevelsen av 

hälsa och välbefinnande. Dubbel dos D-vitamin resulterar inte i mer ökat välbefinnande än 

enkel dos. Enligt nuvarande vetenskap innebär rekommendation av dagligt D-vitamintillskott 

ingen hälsorisk för personer med säsongsbunden depression. 
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Det finns koppling mellan överdriven alkoholkonsumtion och säsongsbunden depression, 

trots detta är området till största del outforskat. Säsongsbundet alkoholmissbruk kan vara ett 

uttryck för en underliggande säsongsbunden depression där alkoholkonsumtionen är ett sätt 

att mildra depressionssymtomen, genom att tillfredsställa kolhydratsbegäret med alkohol. Det 

kan också vara så att upplevelsen av försämrat välbefinnande beror på alkoholens negativa 

effekt på sömn. 

 

Motion 

Inom huvudområdet motion framkom tre underkategorier; träning för ökat självförtroende och 

ökad ämnesomsättning, intensitet av träning och fördelar och nackdelar med träning. 

 

Träning för ökat självförtroendet och ökad ämnesomsättning 

Studier (Leppämäki et al., 2004; Grimaldi, Patronen, Saarni, Aromaa & Lönnqvist, 2008; 

Peiser, 2008) beskriver att personer som upplever säsongsbunden depression ofta blir 

isolerade från andra människor på grund av en social tillbakadragenhet. Träning kan ge 

tillfälle att överkomma dessa problem, genom att ge positiv respons på personens upplevda 

prestationsförmåga samt ge ett ökat självförtroende. Enligt Grimaldi et al. (2008) är 

utomhusaktivitet positivt förknippat med bättre mentalt välbefinnande. Enligt Pinchasov et al. 

(2000) spenderar personer med säsongsbunden depression mindre energi, på grund av 

störningar i ämnesomsättningen, än andra personer. Denna skillnad kan försvinna efter lyckad 

träningsbehandling. Störningar i ämnesomsättningen kan vara orsak till viktuppgång för 

personer med säsongsbunden depression och träning kan innebära en normaliserad 

ämnesomsättning för dessa personer. 

 

Intensitet av träning 

Studier (Grimaldi et al., 2008; Leppämäki et al., 2002; Leppämäki et al., 2004; Peiser, 2008; 

Pinchasov et al. 2000) visar att upplevelsen av välbefinnande och livskvalitet påverkas 

positivt av träning. Vidare menar studier (Leppämäki, Partonen, Hurme, Haukka & 

Lönnqvist, 2002; Peiser, 2008; Pinchasov et al. 2000) att tid på dygnet för träning inte har 

betydelse för upplevelse av välbefinnande för personer med säsongsbunden depression. Inte 

heller fysisk prestationsförmåga har betydelse för välbefinnandet, viktigare är att komma 

igång med regelbunden träning. Däremot beskriver studier (Grimaldi et al., 2002; Leppämäki 

et al., 2002; Pinchasov et al., 2000) att en lyckad behandling kan vara kopplad till en positiv 

effekt på fysisk prestationsförmåga. Lättare träning, så som aerobic, ökar upplevelsen av 
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välbefinnande och livskvalitet mer än tyngre träning, så som fotboll. Att utföra fysisk träning 

dagligen ökar uthålligheten under träningen och viljan att fortsätta träningsbehandlingen. 

Studier (Peiser, 2008; Pinchasov et al., 2000) beskriver att behandling med träning på 

motionscykel eller aerobicträning kan ge en signifikant förbättring på välbefinnande och 

depressionssymtom, upp till 50 procent, hos personer med säsongsbunden depression. Studier 

(Leppämäki et al., 2004; Leppämäki et al., 2002; Peiser, 2008) visar att träning som 

behandling med och utan ljusterapi har positiv effekt på depressionssymtom och träning som 

intervention upplevs bra av deltagare med säsongsbunden depression. Enbart träning 

reducerar inte atypiska depressionssymtom. Självredovisad ångest och tillfredsställelse kan 

vara tecken på om behandlingen kommer bli lyckad eller inte. Bra kondition från start ökar 

chansen för lyckad behandling och regelbunden träning skulle kunna öka följsamheten till ett 

träningsprogram  

 

Fördelar och nackdelar med träning 

Pinchasov et al. (2000) beskriver fördelar med träning som bland annat låg kostnad, 

lättillgänglighet och hälsoförmåner. Nackdelar är att personer med säsongsbunden depression 

kan ha lågt förtroende för sin egen förmåga, speciellt när de är nedstämda eller stressade. För 

vissa personer med säsongsbunden depression kan träning som behandling vara nästintill 

omöjligt i ett depressionsskov, då träningsbehandling kräver kontinuerlig rutin, ofta tidigt på 

morgonen. I en studie av Peiser (2008) framkommer att uteslutande av andra faktorer än den 

fysiska fördelen med träning, till exempel exponeringen för dagsljus som den mesta träningen 

innebär, kan ge felaktiga resultat för träning som behandling mot säsongsbunden depression. 

 

Sammanfattning av huvudområdet motion 

Träning som behandling kan öka välbefinnandet för en person med säsongsbunden depression 

och kan bidra till ökad ämnesomsättning, vilket resulterar i viktnedgång och ökade 

energinivåer. Träning kan också innebära ökat socialt umgänge och ge personen större 

självförtroende genom förbättrad tro på sin egen prestationsförmåga. Träningens intensitet har 

betydelse för den antidepressiva effekten, till skillnad från tid på dygnet för träning som inte 

har någon betydelse. Det viktigaste är att personen kommer igång med träning. Tyngre träning 

är inte kopplat till mer ökad upplevelse av välbefinnande, störst förbättring av välbefinnande 

uppnås genom en lagom mängd konditionsträning. Det kan vara svårt att avgöra vad i 

träningsbehandlingen som ger ökat välbefinnande då träning medför många fler fördelar än 
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enbart motion. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att genom en litteraturstudie beskriva kost, motion och alkohol som 

livsstilsförändringar för att öka välbefinnandet hos personer med säsongsbunden depression.  

 

I denna studies resultat framkommer att en betydande del av kosten som livsstilsförändring är 

att dieten ska vara enkel att följa och smaka bra, annars finns risken att personen finner den 

övermäktig och svår att genomföra. Detta stöds av forskning gjord av Summerbell, Watts, 

Higgins och Garrow (1998) där samband mellan enkel diet och lyckat resultat vid 

livsstilsförändring som främjar långsiktig viktminskning undersöktes. I denna studies resultat 

framkommer också att ett lyckat resultat är kopplat till personernas självredovisade ångest och 

tillfredsställelse, vilket innebär att en persons upplevelse innan och under en 

livsstilsförändring kan vara avgörande för utgången av livsstilsförändringen. Chan, Lok, Sea 

och Woo (2009) beskriver att forskare som undersöker livsstilsförändringar ofta fokuserar på 

mätbara värden så som förändring av kroppsvikt och fettprocent istället för personernas 

upplevelse av livsstilsförändringen. Vidare beskriver Chan, Lok, Sea och Woo (2009) att det 

är viktigt att ta hänsyn till personens upplevelse i resultatet då upplevelsen kan vara 

avgörande för ett lyckat resultat. I intervjuer framkommer det att den psykologiska barriären 

som hindrar många personer från att förändra sin livsstil består bland annat av upplevelse av 

frustration, motivationsbrist och förlorad tillit till vårdpersonalens förmåga att ge information 

och stöd. Påståendet om upplevelsens vikt för lyckad behandling stöds av Länsimies-

Antikainen, Pietilä, Laitinen, Kiviniemi och Rauramaa (2010) i deras kvantitativa studie som 

beskriver vikten av individualiserad och hanterbar information till personer som skall 

genomföra en livsstilsförändring. Resultatet av livsstilsförändringen är beroende på hur väl 

personen tagit till sig och hanterat informationen som tilldelats. Personanpassad information 

från sjuksköterskan leder till bättre resultat av den tänkta livsstilsförändringen. Westergren 

(2009) beskriver omvårdnad som att integrera erfarenheter och kunskaper från olika områden 

för att etiskt och försvarbart kunna stödja en frisk eller sjuk person att uppnå och bevara 

tillfredsställande hälsa och livskvalitet. 

 

Enligt denna studies resultat ska intensiteten av träningen vara på individuell nivå för att 

uppnå ett lyckat resultat och förbättring av välbefinnande hos personer med säsongsbunden 



18 

 

depression. Callaghan, Khalil, Morres och Carter (2011) beskriver att individuellt anpassad 

träning är sammankopplat med upplevelse av mildare depressionssymtom, högre 

självförtroende, ökat välbefinnande och ökad livskvalitet för personer med allmänna 

depressionssjukdomar. Rejeski, Mihalko, Ambrosius, Bearon, coh McClelland (2010) 

beskriver vidare att självförtroende och att tro på sin egen kompetens är viktiga delar för 

lyckad behandling. Att klara av att följa ett kostprogram eller en träningsbehandling kräver att 

personen har självinsikt och motivation. Westergren (2009) beskriver att sjuksköterskan, för 

att kunna bedriva god omvårdnad, bör bygga åtgärderna på personens individuella behov.  

  

I denna studies resultat framkommer att personer med säsongsbunden depression kan ha svårt 

att genomföra en kostförändring eller träningsbehandling på grund av lågt självförtroende, 

bristande självkänsla och låg motivation. I studiens resultat framkommer även att det är 

viktigt att fullfölja en kostförändring för att öka upplevelsen av välbefinnande för personer 

med säsongsbunden depression. För dessa personer kan stöd ges genom motiverande samtal 

som är en del inom sjuksköterskan kompetensområde. Enligt Harland, White, Drinkwater, 

Chinn, Farr och Howel (1999) är motiverande samtal en intervention som kan individanpassas 

för att öka en persons följsamhet till ett träningsprogram och på så sätt öka personens 

möjlighet att lyckas med behandlingen. Motiverande samtal ger en kortvarig positiv inverkan 

på personens motivation och bör därför upprepas regelbundet, vid minst sex tillfällen på en 12 

veckors period. Westra, Aviram och Doell (2011) beskriver att motiverande samtal har visat 

sig vara effektivt för att öka motivationen hos personer med allmänna depressionssjukdomar 

och få dessa personer att fullfölja ordinerad behandling. Hardcastle och Hagger (2011) 

beskriver att personer som mottagit motiverande samtal i syfte att genomgå och bevara en 

livsstilsförändring för att minska kroppsvikten upplevde att sjukvårdspersonalens stöd och 

uppmuntran var viktigare än information och råd. Även regelbunden uppföljning, gärna inom 

korta intervall, värderades högt av personerna som genomgick livsstilsförändringen. Att 

erbjuda personer flera olika alternativ till förändring av livsstilen och göra personen delaktig 

genom att lyssna på personens åsikt och känsla ökar personens motivation att genomföra 

livsstilsförändringen. Miller (2009) menar att säsongsbunden depression och övervikt har ett 

samband genom att personer med säsongsbunden depression har ett överdrivet 

kolhydratsintag vilket gör att de lättare går upp i vikt. Utöver detta menar Bennett och Sothern 

(2009) att personer som lider av övervikt, utöver fysiska problem, ofta utvecklar psykiska 

problem så som depressionssjukdomar och lågt självförtroende. 
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Systematisk kostbedömning av personer med under- eller övervikt samt individualisering av 

kostråd ger ett positivt resultat (Westergren & Hedin, 2010). En systematisk kostbedömning 

innebär att regelbundna kontroller av en persons individuella näringsbehov utförs. Detta 

innefattar bland annat kontroll av BMI, kaloriintag och aptit samt att individuella 

interventioner utförs för att stödja personens behov (Crogan, Alvine, & Hartford, 2006). I 

denna studies resultat framkommer att personer med säsongsbunden depression upplever ett 

ökat matbegär, har en förändrad ämnesomsättning och brist på energi, vilket kan resultera i 

viktuppgång. Därför kan det antas att systematisk kostbedömning skulle kunna anpassas som 

stöd och uppföljning för personer med säsongsbunden depression som genomgår en 

kostförändring.  

 

I denna studies resultat framkommer att säsongsbunden alkoholkonsumtion och överdrivet 

kolhydratintag kan ha ett samband och vara ett uttryck för självmedicinering. Jorm, 

Christensen, Griffiths och Rodgers (2002) beskriver att den kortvariga effekten av alkohol och 

överdrivet kolhydratsintag kan användas i avslappnande syfte för att mildra 

depressionssymtom och ångest samt för att höja välbefinnandet. Christensen (1992) menar att 

det kan finnas en koppling mellan den tillfälliga förbättring av välbefinnande som 

kolhydraterna innebär för en person med säsongsbunden depression och den tillfälliga 

förbättringen på välbefinnande personer med alkoholmissbruk upplever efter 

alkoholkonsumtion. På lång sikt är de negativa konsekvenserna av alkohol större än de 

positiva. Kanske kan långvarig effekt av kolhydrater ha samma negativa påverkan på 

välbefinnandet. 

 

I denna studies resultat framkommer att personer med säsongbunden depression upplever en 

förbättring av välbefinnandet efter dieter, oavsett vilken diet de följer. Resultatet visar även att 

tillskott av D-vitamin, oavsett dosstorlek, ökar välbefinnande hos personer med 

säsongsbunden depression. Vad som orsakar denna förbättring och varför förbättringen är 

konstant oavsett diet eller dos D-vitamin kan bero på den förväntade placebo-effekten. 

Rajagopal (2006) beskriver placebo-effekt som en naturlig process som i samband med en 

intervention förbättrar en persons uppfattning av sin hälsa även om interventionen i sig inte är 

verksam. Karaktieristiskt för placebo-effekt är att den ger ett snabbt men ofta kortvarigt 

resultat. Studier (Desharnais, Jobin, Cote, Levesque & Godin, 1993; Crum & Langer, 2007) 

visar att det finns tecken på att placebo-effekten även kan stärka upplevelsen av välbefinnande 

efter fullbordad träningsbehandling. Personer som fått höra att träningen är anpassad för just 
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dem och deras behov upplever ett mer förbättrat välbefinnande och bättre självförtroende än 

personer som inte fått samma information. Jorm et al. (2002) beskriver att även om den 

psykologiska fördelen med träning, så som upplevelse av ökat välbefinnande och distraktion 

från negativa tankar, bygger på placebo-effekt har träning i sig andra fysiologiska fördelar. 

Dessa fördelar är bland annat att endorfiner, kroppens egna glädjehormon, frisläpps. 

Personerna upplever också ökad uthållighet, styrka, smidighet samt förbättrad koordination. I 

denna studies resultat framkommer att motion som behandlingsform ökar välbefinnande för 

personer med säsongsbunden depression. Det framkommer också att det är svårt att avgöra 

om det är motionen i sig som bidrar till denna förbättring av välbefinnande eller om det beror 

på andra faktorer.  

 

I denna studies resultat framkommer att en diet och/eller kosttillskott kan öka välbefinnandet 

och att en överdriven alkoholkonsumtion kan minska upplevelsen av välbefinnande för 

personer med säsongsbunden depression. Det framkommer även att både kolhydrater på 

kvällen och alkohol kan ha en negativ effekt på dygnsrytmen. Resultatet beskriver också att 

träningsbehandling kan ha en förmånlig påverkan på dessa personers välbefinnande. 

Dalgleish, Rosen och Marks (1996) beskriver att personer med säsongsbunden depression ofta 

lider av övertrötthet i kombination med kolhydratintag, vilket innebär att de somnar sent på 

kvällen, sover länge och vaknar sent. Denna förskjutning av dygnsrytmen kan göra att 

personer med säsongsbunden depression upplever väldigt lite dagsljus, speciellt på 

vinterhalvåret då dagarna är som kortast. Detta kan bli en ond cirkel som är svår att bryta. 

Brown, Goldstein-Shirley, Robinson och Casey (2008) beskriver att en kombination av 

kosttillskott, motion och ljus har visat sig vara effektivt för kvinnor med allmänna 

depressionssymtom. Kombination av 30 minuters motion i dagsljus tillsammans med tillskott 

av vitaminer kan öka dessa personers upplevelse av välbefinnande. Denna studies resultat 

visar på en förbättring av välbefinnande efter varje enskild intervention och Brown, 

Goldstein-Shirley, Robinson och Casey (2008) studie visar på ökat välbefinnande efter en 

kombination av olika interventioner. Därför kan det antas att en kombination av 

kostförändring och motionsbehandling kan ge en ökad förbättring av välbefinnande även för 

personer med säsongsbunden depression. 

 

Metoddiskussion 

Vi författare har inte hittat någon studie som innefattat enbart säsongsbunden depression i 
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samband med livsstilsförändringar, vilket innebär att detta är den första av sitt slag.  

 

De snäva exklusionskriterierna på denna studie har sållat bort alla studier med kombinerade 

psykiska sjukdomar eller kombinerad behandling med ljusterapi och/eller antidepressiv 

behandling, vilket har bidragit till det fåtal artiklar som presenteras i resultatet. En 

kombinerad psykisk sjukdom och/eller behandling gör det svårt att separera 

livsstilsförändringens faktiska inverkan på den säsongsbundna depressionen. Om studier med 

kombinerad psykisk sjukdom och/eller behandling tagits med i denna studie hade resultatet av 

sökningen blivit större och det hade utökat denna studies resultat. Vi författare avsåg dock 

inte undersöka andra faktorer än livsstilsförändringar som kan påverka välbefinnandet hos 

personer med säsongsbunden depression vilket gjorde resultatet i denna studie smalare än vad 

det hade kunnat vara. 

 

Vi författare har valt att genomföra en integrerad litteraturöversikt, men i resultatet har vi 

enbart kvantitativa studier samt översikter att presentera. Ingen kvalitativ forskning som 

svarar till denna studies syfte finns publicerad. Whittemore och Knafl (2005) beskriver 

integrerad litteraturöversikt som en studiemetod som kan spela stor roll i vetenskapen i och 

med den holistiska synen där både kvalitativ och kvantitativ data integreras i en helhet. Denna 

fördel av integrerad litteraturöversikt når inte vår studie upp till då bristen på kvalitativ 

forskning förhindrar ett integrerat resultat. Detta hade kunnat förhindras genom en mer 

omfattande pilotsökning då bristen på kvalitativa studier hade kunnat upptäckas och vi 

författare hade kunnat välja en annan typ av metod som kanske lämpat sig bättre för en 

kvantitativ litteraturstudie. I studierna som valts ut har behovet av forskning kring 

säsongsbunden depression i kombination med livsstilsförändringar blivit tydligt och mer 

forskning efterfrågas.  

 

Trovärdighet, överförbarhet, bekräftbarhet och pålitlighet är fyra begrepp som beskriver 

kvalitativ forskning. Trovärdighet uppnås genom systematisk litteratursökning och väl 

genomförd dataanalys, överförbarhet innebär att studien ska vara överförbar på andra 

jämförbara områden, bekräftbarhet innebär att forskaren objektivt utgår från den faktiska 

informationen när resultatet sammanställs och pålitlighet betyder att resultatet är konstant i tid 

och olika sammanhang oberoende av forskare (Polit & Beck, 2008, s. 196).  

 

I denna litteraturöversikt uppnås trovärdighet genom en systematisk och väl dokumenterad 
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litteratursökning som är reproducerbar (se bilaga 1), samt genom väl genomförd analys som 

med hjälp av märkningar går att spåra till originalkällan för att undvika bias. I diskussionen 

framkommer kopplingar och likheter mellan studiens resultat och andra depressionssjukdomar 

samt personer med övervikt. Detta tyder på att vissa delar av resultatet är överförbart till 

personer som är i behov av förändrad livsstil. Genom hantering av de extraherade 

informationsenheterna i flera steg; kondensering, återkoppling, översättning och ytterligare 

återkoppling, ökar studiens bekräftbarhet genom att ingen information gått förlorad eller 

ändrats under analysprocessen. Studiens pålitlighet är svår att avgöra då forskning inom 

området är begränsad och ofta kopplad till andra psykiska sjukdomar och andra 

behandlingsformer. 

 

För att kontrollera kvalitet vid översättning av kondenserade informationsenheter användes 

översättningsverktyget Google Translate. Vi författare har inte använt Google Translate för att 

översätta informationsenheterna utan för att kontrollera att översättningen blivit korrekt. 

Återkopplingen med Google Translate gav ett gott resultat då de återkopplade 

informationsenheterna ofta stämde överens med de kondenserade, engelskspråkiga 

informationsenheterna. Detta är ett steg för att styrka trovärdigheten i resultatet jämfört med 

ingen återkoppling av översatta informationsenheter. 

 

Det är ett litet antal forskare som återkommer i studierna som valts ut som behandlar ämnet, 

detta gör att variationen i resultatet blir litet. Vissa enskilda studier återkommer i 

litteraturöversikter, ett exempel på detta är att Peiser (2008) innehåller enskilda studier 

(Leppämäki et al., 2004; Leppämäki et al., 2002, Pinchasov et al., 2000) som återfinns i denna 

studies resultat. Detta skulle kunna bidra till återupprepning eller förstärkning av resultat i 

denna studie, men då vi författare varit medvetna och tagit hänsyn till detta har resultatet inte 

påverkats nämnvärt. 

 

Begreppen ”välbefinnande”, ”humör”, ”mental hälsa” och ”psykisk hälsa” har vid analys 

sammanslagits i ett begrepp, välbefinnande, av oss författare. Dessa begrepp är alla subjektiva 

och i brist på kvalitativ forskning var det nödvändigt att göra på detta sätt. 
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Slutsats 

Den livsstil en person med säsongsbunden depression väljer att leva med har betydelse för 

denna persons upplevelse av välbefinnande. En förändring inom kost och motion kan öka 

upplevelsen av välbefinnande. För att genomgå en livsstilsförändring krävs vilja och 

motivation, egenskaper som en person med säsongsbunden depression kan sakna. 

Sjuksköterskor kan hjälpa och stödja en person med säsongsbunden depression att genomgå 

och bevara en livsstilsförändring genom motiverande samtal. Kopplingen mellan kost och 

motion som livsstilsförändringar och säsongsbunden depression är nästintill outforskad och 

studier som behandlar personers upplevelser om detta är ännu mer sällsynt. Mer kvalitativa 

studier om säsongsbunden depression och livsstilsförändringar är nödvändigt för att kunna 

utvärdera huruvida livsstilsförändringen kan förbättra välbefinnandet eller inte. 
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Bilaga 1 - Översikt av litteratursökning 

PubMed 2012-01-24 

Kost 

     Söknr: *) Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

#1 FT seasonal affective 1466 

  #2 FT Diet 320051 

  #3 FT diet therapy 90447 

  #4 FT Carbohydrates 1147048 

  #5 FT high fat diet 22314 

  #6 FT protein diet 110499 

  #7 FT #1 AND #2 29 6 4 

#8 FT #1 AND #3 13 

  #9 FT #1 AND #4 39 1 

 #10 FT #1 AND #5 2 

  #11 FT #1 AND #6 5 

  Motion 

      #12 FT Exercise 233500 

   #13 FT aerobic exercise 233558 

   #14 FT exercise therapy 63671 

   #15 FT physical fitness 24424 

   #16 FT #1 AND #12 21 4 3 

 #17 FT #1 AND #13 21 

   #18 FT #1 AND #14 13 

   #19 FT #1 AND #15 2 

   Alkohol 

      #20 FT Alcohol 698774 

   #21 FT alcohol consumption 67489 

   #22 FT #1 AND #20 37 3 2 

 #23 FT #1 AND #21 6 1 

  Övrigt 

      #24 FT nonpharmacological 2587 

   #25 FT nursing* 497737 

   #26 FT intervention* 275764 

   #27 FT advice* 27648 

   #28 FT recommendation* 120895 

   #29 FT experience* 378324 

   #30 FT Qualitative 103573 

   #31 FT quality of life 85 

   #32 FT self-help 12977 

   #33 FT well-being 3678953 

   #34 FT life style change* 7042 

   #35 FT #1 AND #24 2 

   #36 FT #1 AND #25 29 

   #37 FT #1 AND #26 33 

   #38 FT #1 AND #27 1 
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Forts. Bilaga 1 - Översikt av litteratursökning  

PubMed 2012-01-24 

 Övrigt 

      Söknr: *) Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

 #41 FT #1 AND #30 4 

   #42 FT #1 AND #31 0 

   #43 FT #1 AND #32 1 1 

  #44 FT #1 AND #33 447 

   #45 FT #1 AND #33 AND #2 6 

   #46 FT #1 AND #33 AND #12 12 

   #47 FT #1 AND #33 AND #20 20 

   Cinahl 2012-01-24 

Kost 

     #1 FT seasonal affective 356 

  #2 FT Diet 37268 

  #3 FT diet therapy 9694 

  #4 FT Carbohydrates 4723 

  #5 FT high fat diet 853 

  #6 FT protein diet 624 

  #7 FT #1 AND #2 19 4 2 

#8 FT #1 AND #3 9 3 

 #9 FT #1 AND #4 2 

  #10 FT #1 AND #5 0 

  #11 FT #1 AND #6 0 

  Motion 

     #12 FT Exercise 64133 

  #13 FT aerobic exercise 1660 

  #14 FT exercise therapy 1522 

  #15 FT physical fitness 7344 

  #16 FT #1 AND #12 21 1 1 

#17 FT #1 AND #13 0 

  #18 FT #1 AND #14 12 

  #19 FT #1 AND #15 1 

  Alkohol 

     #20 FT Alcohol 28609 

  #21 FT alcohol consumption 4447 

  #22 FT #1 AND #20 8 1 

 #23 FT #1 AND #21 0 

  Övrigt 

     #24 FT nonpharmacological 616 

  #25 FT nursing* 415441 

  #26 FT intervention* 132233 

  #27 FT advice* 12439 

  #28 FT recommendation* 3926 

  #29 FT experience* 121342 
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Forts. Bilaga 1 - Översikt av litteratursökning  

Cinahl 2012-01-24 

Övrigt 

Söknr: *) Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

#30 FT Qualitative 48910 

  #31 FT quality of life 46111 

  #32 FT self-help 1438 

  #33 FT well-being 14291 

  #34 FT life style change* 3095 

  #35 FT #1 AND #24 0 

  #36 FT #1 AND #25 10 

  #37 FT #1 AND #26 17 

  #38 FT #1 AND #27 0 

  #39 FT #1 AND #28 1 

  #40 FT #1 AND #29 10 

  #41 FT #1 AND #30 30678 

  #42 FT #1 AND #31 0 

  #43 FT #1 AND #32 0 

  #44 FT #1 AND #33 2 

  #45 FT #1 AND #34 1 

  Cochrane Collaboration 2012-01-25 

Kost 

     #1 FT seasonal affective 246 

  #2 FT diet 18881 

  #3 FT #1 AND #2 8 1 1 

Motion 

     #4 FT exercise 1536 

  #5 FT #1 AND #4 14 

  Alkohol 

     #6 FT alcohol 9748 

  #7 FT #1 AND #6 6 

  Övrigt 

     #8 FT nonpharmacological 270 

  #9 FT nursing* 12996 

  #10 FT intervention* 63818 

  #11 FT advice* 2418 

  #12 FT recommendation* 5722 

  #13 FT experience* 32849 

  #14 FT qualitative 76 

  #15 FT quality of life 22461 

  #16 FT self-help 1333 

  #17 FT well-being 127 

  #18 FT life style change* 1 

  #19 FT #1 AND #8 3 

  #20 FT #1 AND #9 20 
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Cochrane Collaboration 2012-01-25 

Övrigt 

     Söknr: *) Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

#23 FT #1 AND #12 19 

  #24 FT #1 AND #13 44 

  #25 FT #1 AND #14 10 

  #26 FT #1 AND #15 25 

  #27 FT #1 AND #16 3 

  #28 FT #1 AND #17 13 

  #29 FT #1 AND #18 0 

  SveMed+ 2012-01-25 

Kost 

     #1 FT seasonal affective 22 

   #2 FT Diet 1453 

   #3 FT Carbohydrates 0 

   #4 FT high fat diet 7 

   #5 FT protein diet 83 

   #6 FT Säsongsbunden depression 0 

   #7 FT #1 AND #2 0 

   #8 FT #1 AND #4 0 

   #9 FT #1 AND #5 0 

   Motion 

      #10 FT Exercise 2352 

   #11 FT aerobic exercise 1674 

   #12 FT exercise therapy 751 

   #13 FT physical fitness 0 

   #14 FT #1 AND #10 0 

   #15 FT #1 AND #11 0 

   #16 FT #1 AND #12 0 

   Alkohol 

      #17 FT Alcohol 1661 

   #18 FT alcohol consumption 999 

   #19 FT #1 AND #17 0 

   #20 FT #1 AND #18 0 

   Övrigt 

      #21 FT nonpharmacological 41 

   #22 FT nursing* 3502 

   #23 FT intervention* 693 

   #24 FT advice* 96 

   #25 FT recommendation* 294 

   #26 FT experience* 1299 

   #27 FT qualitative 277 

   #28 FT quality of life 2257 
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Forts. Bilaga 1 - Översikt av litteratursökning  

SveMed+ 2012-01-25 

Övrigt 

      Söknr: *) Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

 #31 FT life style change* 1 

   #32 FT #1 AND #21 0 

   #33 FT #1 AND #22 0 

   #34 FT #1 AND #23 0 

   #35 FT #1 AND #24 0 

   #36 FT #1 AND #25 0 

   #37 FT #1 AND #26 0 

   #38 FT #1 AND #27 0 

   #39 FT #1 AND #28 0 

   #40 FT #1 AND #29 0 

   #41 FT #1 AND #30 0 

   #42 FT #1 AND #31 0 

   PsycINFO 2012-01-30 

Kost 

     #1 FT seasonal affective 1423 

  #2 FT diet 17396 

  #3 FT diet therapy 1760 

  #4 FT carbohydrates 2533 

  #5 FT high fat diet 1644 

  #6 FT protein diet 1689 

  #7 FT #1 AND #2 14 

  #8 FT #1 AND #3 7 

  #9 FT #1 AND #4 0 

  #10 FT #1 AND #5 2 

  #11 FT #1 AND #6 3 

  Motion 

     #12 FT exercise 30456 

  #13 FT aerobic exercise 1895 

  #14 FT exercise therapy 6054 

  #15 FT physical fitness 5174 

  #16 FT #1 AND #12 15 3 1 

#17 FT #1 AND #13 1 

  #18 FT #1 AND #14 7 

  #19 FT #1 AND #15 1 

  Alkohol 

     #20 FT alcohol 108399 

  #21 FT alcohol consumption 15579 

  #22 FT #1 AND #20 36 1 

 #23 FT #1 AND #21  2 
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PsycINFO 2012-01-30 

Övrigt 

     Söknr: *) Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

#24 FT nonpharmacological 876 

  #25 FT nursing* 62377 

  #26 FT intervention* 153029 

  #27 FT advice* 8461 

  #28 FT recommendation* 9555 

  #29 FT experience* 2604530 

  #30 FT qualitative 563058 

  #31 FT quality of life 749400 

  #32 FT self-help 37111 

  #33 FT life style changes 201405 

  #34 FT well-being 242711 

  #35 FT #1 AND #24 2 

  #36 FT #1 AND (#25 OR #26) 295 

  

#37 FT 

#1 AND (#25 OR #26) 

AND #20 7 

  

#38 FT 

#1 AND (#25 OR #26) 

AND #12 8 

  

#39 FT 

#1 AND (#25 OR #26) 

AND #3 4 

  #40 FT #1 AND (#27 OR #28) 7 

  #41 FT #1 AND #29 62 

  

#42 FT 

#1 AND #29 AND (#20 

OR 12 OR #3) 1 

  #43 FT #1 AND #30 5 

  #44 FT #1 AND #31 15 

  #45 FT #1 AND #32 2 

  #46 FT #1 AND #33 1 

  #47 FT #1 AND #34 20 

  Physical Education Index 2012-01-30 

Kost 

     #1 FT seasonal affective 6 

  #2 FT diet 11928 

  #3 FT #1 AND #2 2 

  Motion 

     #4 FT exercise 103074 

  #5 FT physical fitness 84056 

  #6 FT #1 AND #4 6 

  #7 FT #1 AND #5 5 

  Alkohol 

     #8 FT alcohol 3325 

  #9 

 

#1 AND #8 0 
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Physical Education Index 2012-01-30 

Övrigt 

     Söknr: *) Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

#10 

 

nursing* 2113 

  #11 

 

intervention* 13813 

  #12 

 

experience* 7444 

  #13 

 

#1 AND #10 0 

  #14 

 

#1 AND #11 1 

  #15 

 

#1 AND #12 0 

   

 

 


