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Sammanfattning 
Bakgrund: Depression är idag en utbredd sjukdom världen över. I Sverige beräknas risken för 

att någon gång under livet drabbas av depression vara 30,7 % för kvinnor och 22,5 % för 

män. Fysisk aktivitet har sedan länge varit känt som positivt för människors hälsa. 

Forskning tyder på att fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av depression. Det är 

därför av intresse att undersöka huruvida fysisk aktivitet också kan bidra till att minska 

depressiva symtom hos personer som redan har drabbats av depression.  

Syfte: Att beskriva fysisk aktivitet hos vuxna personer med depression. 

Frågeställning: Har fysisk aktivitet effekt på depression? Vilka typer av aktiviteter har 

studerats på vuxna personer med depression? 

Metod: Litteraturstudie med systematisk sökmetod och deskriptiv design. Artiklar söktes fram 

från tre olika databaser; CINAHL Plus with Full Text, Medline och PsycINFO. Tio 

kvantitativa studier valdes ut för att ingå i resultatet.  

Resultat: Litteraturstudien visade att fysisk aktivitet gav minskade depressiva symtom hos 

personer med depression. Samtliga aktiviteter som bedrevs i studierna medförde minskade 

depressiva symtom. Fysisk aktivitet fungerade både som enskild behandling och som 

komplement till annan behandling mot depression. 

Slutsats: Fysisk aktivitet visade på positiva effekter på depressionssymtom hos deprimerade 

personer. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att fylla genom att tidigt fånga upp personer 

som visar symtom på depression. 

 

Nyckelord: depression, effekt, fysisk aktivitet, träning, vuxna 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

1.1 Fysisk aktivitet .................................................................................................................. 1 

1.2 Depression ........................................................................................................................ 1 

1.3 Fysisk aktivitet och depression ......................................................................................... 2 

1.4 Personcentrerad omvårdnad ............................................................................................. 2 

1.5 Problemformulering .......................................................................................................... 3 

2. Syfte ....................................................................................................................................... 3 

2.1 Frågeställning ................................................................................................................... 3 

3. Metod ..................................................................................................................................... 3 

3.1 Design ............................................................................................................................... 3 

3.2 Sökmetod .......................................................................................................................... 3 

3.3 Urval ................................................................................................................................. 4 

3.4 Granskning/Värdering ...................................................................................................... 4 

3.5 Bearbetning/Analys .......................................................................................................... 4 

3.6 Etiska överväganden ......................................................................................................... 5 

4. Resultat ................................................................................................................................... 5 

4.1 Effekt av fysisk aktivitet ................................................................................................... 6 

4.1.1  Minskade depressiva symtom ................................................................................... 6 

4.1.2 Ingen effekt ................................................................................................................ 7 

4.2 Typer av aktiviteter som har studerats på personer med depression ................................ 7 

4.3 Resultatsammanfattning ................................................................................................... 7 

5. Diskussion .............................................................................................................................. 7 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................... 7 

5.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................ 9 

5.3 Slutsats ............................................................................................................................ 11 

6. Referenser ............................................................................................................................. 12 

Bilaga 1. Sökmatris 

Bilaga 2. Artikelmatris 



1 

 

1. Bakgrund 

1.1 Fysisk aktivitet 

Ordet fysisk aktivitet beskrivs av Rydholm Hedman (2009) som en rörelse kroppens 

muskulatur utför och som skapar en energiförbrukning utöver den förbrukning som en person 

har vid vila. Inaktivitet innebär att kroppen har samma energiförbrukning som i vila. Dagens 

befolkning utför generellt mindre fysisk aktivitet jämfört med tidigare. Den minskade 

aktiviteten beror exempelvis på att dagens yrken är mer stillasittande, att alltmer tid i hemmen 

spenderas framför datorer, att mat beställs från internet, att det finns robotar som dammsuger 

och klipper gräsmattor och så vidare (ibid.). Hälsoeffekterna av inaktiviteten påverkar 

människan negativt och kan i slutändan leda till sjukdomar, däribland depression (Hassmén & 

Hassmén, 2005). 

 

Faskunger (2013) beskriver att regelbunden fysisk aktivitet har flera positiva effekter på 

kroppen. Exempelvis minskar risken för kardiovaskulära sjukdomar, högt blodtryck, diabetes 

och benskörhet. Dessutom motverkas övervikt och det dåliga kolesterolet i kroppen. Fysisk 

aktivitet är också basen för kroppsfunktioner som exempelvis motorik, balans, 

reaktionsförmåga och kroppshållning. Ur ett samhällsperspektiv bidrar fysisk aktivitet till en 

bättre samhällsekonomi och till en bättre social sammanhållning i samhället, vilket alla i 

slutändan vinner på (ibid.). 

 

Vad gäller fysisk aktivitet och träning så finns tre viktiga begrepp som bestämmer den 

sammanlagda träningsdosen, nämligen 1) duration som beskriver under hur lång tid träningen 

pågår, 2) frekvens som beskriver hur ofta träningen utförs och 3) intensitet som beskriver hur 

hårt ett träningspass har varit (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Faskunger (2013) skriver att en 

aktivitet kan bedrivas i olika intensitet; låg, måttlig eller hög. Rekommendationerna för att få 

en så bra hälsoeffekt som möjligt är måttlig till hög intensitet. Intensiteten kan mätas på olika 

sätt, det vanligaste är att mäta hjärtfrekvensen vid ansträngning (ibid.).   

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) kan fysisk aktivitet utövas i olika former och i olika 

sammanhang. Träningen kan utövas i hemmet eller på gymmet och kan bestå av olika 

moment såsom att lyfta vikter eller att promenera. Det rekommenderas att en vuxen person 

ska vara aktiv med en måttlig intensitet under minst 150 minuter per vecka. Aktiviteterna bör 

vara utspridda under veckans alla dagar och inte bara under en eller två dagar (ibid.). 
 

1.2 Depression 

Depression är en affektiv sjukdom där patientens stämningsläge har förändrats (Skärsäter, 

2009). Stämningsläget är lågt och patienten uppvisar symtom som uppgivenhet, energilöshet, 

gråt och förtvivlan. Andra typiska symtom kan vara lustlöshet (känsla av att ingenting är 

roligt längre), koncentrationssvårigheter, irritabilitet, störd sömn, avsaknad av framtidstro, 

avsaknad av känsloreaktioner och så vidare (Ottosson & Ottosson, 2007; Skärsäter, 2009). 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) ställs diagnosen depression med hjälp av vilka och hur 

allvarliga symtom en person uppvisar samt hur länge symtomen har pågått. Utifrån 

symtombilden kan depressionens svårighetsgrad (mild, måttlig eller svår) sedan fastställas 

(ibid.). 

 

Uppkomsten av depressionssjukdom kan bero på flera olika faktorer, enskilt eller i 

kombination med varandra. Faktorerna kan sorteras in under en psykologisk modell 

(exempelvis stress eller traumatisk upplevelse) eller en biologisk modell (exempelvis 

stresshormoner, signalsubstanser eller genetisk bakgrund) (Hassmén & Hassmén, 2005). 
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Enligt Ottosson och Ottosson (2007) kan behandling av depression utgöras av enskilda 

behandlingsmetoder eller kombinationer av metoder och utgörs av exempelvis farmakologisk 

behandling med antidepressiva läkemedel, olika former av psykoterapi och ljusbehandling. 

Vid svåra depressionssjukdomar kan också elektrokonvulsiv terapi (ECT) komma ifråga 

(ibid.) 

 

Enligt World Health Survey, med data från 245 404 personer i 60 olika länder, är prevalensen 

för depression under ett år hos befolkningen 3,2 % (Moussavi et al., 2007). Enligt Dinas, 

Koutedakis och Flouris (2010) pekar forskning på att den psykiska ohälsan sjunker i åldrarna. 

Nio procent av alla 14-åringar har redan upplevt en episod av depression (ibid.). I en studie på 

svenska förhållanden lät Dahlberg, Forsell, Damström-Thakker och Runeson (2007) 10 441 

personer boende i städer och 3 538 personer boende på landsbygd svara på ett frågeformulär 

om bland annat deras psykiska hälsa. Resultatet visade att hos kvinnor boende i städer hade 

6,6 % symtom på depression och hos kvinnor boende på landsbygden hade 6,9 % symtom på 

depression. Hos män var andelen hos stadsbor 4,1 % och hos landsbygdsbor 4,4 % (ibid.). 

Risken för att någon gång under livet drabbas av en depression är i Sverige för kvinnor 30,7 

% och för män 22,5 % (Mattisson, Bogren, Nettelbladt, Munk-Jörgensen & Bhugra, 2005).  

 

Det är vanligt att deprimerade personer har, eller drabbas av, annan sjukdom i samband med 

depressionssjukdom. Depressionen kan till exempel ha uppkommit som en följd av somatisk 

sjukdom eller så kan depressionen leda till somatisk sjukdom (Skärsäter, 2014). Det finns 

tecken på att psykisk ohälsa, däribland depression, kommer att bli den ledande orsaken till 

sjukskrivningar i framtiden (Dinas et al., 2010). Samhällets kostnader på grund av 

depressionssjukdomar har under senare år mer än fördubblats (Ottosson & Ottosson, 2007). 
 

1.3 Fysisk aktivitet och depression 

Sedan slutet av 1960-talet har systematisk forskning bedrivits för att undersöka sambandet 

mellan fysisk aktivitet och mental hälsa (Lox, Martin Ginis & Petruzzello, 2014). Enligt 

Faskunger (2013) råder det idag inga tvivel om att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 

kropp och hälsa. Det är däremot inte helt klarlagt på vilket sätt fysisk aktivitet har positiv 

inverkan med avseende på depression hos depressiva patienter. Det finns studier som pekar på 

att regelbunden träning förebygger risken att drabbas av depression (ibid.). Goodwin (2003) 

visade exempelvis genom att analysera data på 8098 personer inhämtad från The National 

Comorbidity Survey i USA att fysiskt aktiva personer löper lägre risk för att utveckla 

depression. Cooney et al. (2013) menar dock att det behövs mer forskning på hur stora 

effekterna är och även studier utförda under längre tid. 
 

1.4 Personcentrerad omvårdnad 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) står det skrivet att ”Sjuksköterskan delar med 

samhället ansvar för att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser, i synnerhet svaga 

befolkningsgruppers hälsa och sociala behov” (s. 4). För att kunna initiera och stödja åtgärder 

är det av vikt att sjuksköterskan har en verktygslåda med omvårdnadsåtgärder som utifrån 

varje enskild patients behov kan appliceras på densamma. Utgångspunkten för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete är på så sätt centrerat till den enskilda personen och 

dennes hälsa och sociala behov, det vill säga ett personcentrerat omvårdnadsarbete. Enligt 

McCance och McCormack (2013) innebär personcentrerad omvårdnad att patienten står i 

centrum och att sjuksköterskan ger patienten förutsättningar för att patienten skall kunna vara 

och känna sig delaktig i omvårdnaden. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att 
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sjuksköterskans personcentrerade arbetsätt innebär att det fokuseras på personens behov av 

vård framför personens sjukdom. Det är viktigt att se hela personen, inte bara utifrån dennes 

fysiska behov, utan även utifrån personens andliga, existentiella, sociala och psykiska behov. 

Svensk sjuksköterskeförening skriver vidare att en öppenhet i kommunikationen visar på 

respekt och vilja att lyssna till personens upplevelser och behov, vilket är en förutsättning för 

att kunna ge en bra personcentrerad vård (ibid.). Skärsäter (2014) beskriver att genom ett 

förhållningsätt som är personcentrerat ska sjuksköterskan utifrån personens behov stödja och 

påvisa lämpliga omvårdnadsåtgärder. Utbildning, stöd och uppmuntran är åtgärder som kan 

vara avgörande för personer med depression (ibid).  
 

1.5 Problemformulering 

Befolkningen i dagens samhälle blir alltmer stillasittande. En inaktiv livsstil påverkar 

människans hälsa negativt och kan leda till sjukdomar, bland annat depression. Mycket pekar 

på att psykisk ohälsa, däribland depression, kommer att bli den ledande orsaken till 

sjukskrivningar i framtiden. Varje drabbad individs lidande, tillsammans med samhällets 

ökande kostnader vad gäller depressionssjukdom, motiverar till effektiva behandlingsmetoder. 

Förståelse för den fysiska aktivitetens påverkan på depressiva symtom är av betydelse för att 

kunna stödja personer till att kunna aktivera sig. Sjuksköterskan har en viktig roll att fylla 

genom att med en personcentrerad utgångspunkt genomföra omvårdnadsåtgärder såsom 

utbildning, stöd och uppmuntran till personer med depression.   
 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva fysisk aktivitet hos vuxna personer med depression. 
 

2.1 Frågeställning 

Har fysisk aktivitet effekt på depression? 

Vilka typer av aktiviteter har studerats på vuxna personer med depression? 
 

3. Metod 

3.1 Design 

Uppsatsen var en litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk sökmetod. 

Systematisk sökmetod innebär att arbetet följer en specifik arbetsgång som ger hög kvalitet 

och tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 
 

3.2 Sökmetod 

Databaserna CINAHL Plus with Full Text, Medline och PsycINFO valdes eftersom deras 

innehåll uppfyllde kraven för artiklar som kunde besvara studiens syfte. Huvudinnehållet i 

databaserna var omvårdnad och medicin och databasen PsycINFO tog även upp den 

psykologiska inriktningen inom området (Kristensson, 2014). 

 

En första sökning genomfördes i svenska MeSH efter lämpliga ämnesord till uppsatsen. Enligt 

Karlsson (2012) överensstämmer ämnesorden i MeSH till 70 % med ämnesorden i CINAHL 

Headings. Ämnesorden depression och exercise valdes, vilka fanns med även i CINAHL 

Headings. Ämnesorden kombinerades med fritextord i olika kombinationer för att fånga in 

sjuksköterskans roll samt för att finna eventuella ytterligare ämnesord. Fritextsökningen 

innehöll följande ord: intervention, nursing care, wellbeing, quality of life och experience. 
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Sökningarna resulterade i att följande ämnesord kom att användas i den slutgiltiga sökningen i 

respektive databas: 

- I CINAHL Plus with Full Text användes ämnesorden physical activity, exercise, 

sports och depression.  

- I Medline användes ämnesorden sports, exercise och depression.  

- I PsycINFO användes ämnesorden major depression, physical activity och sports.  

Funktionen explode användes för de ämnesord vilka hade andra ämnesord nedanför i 

hierarkin. Sökningarna genomfördes med boolesk sökteknik, vilket innebär att orden AND, 

OR eller NOT används för att kombinera de olika sökorden med varandra (Karlsson, 2012). I 

sökningen användes ämnesorden i kombination med AND och OR. 

  

Följande begränsningar gjordes i respektive databas: 

- CINAHL Plus with Full Text: Peer reviewed, english language, publikationsår 2010-

2016, deltagarna i studierna skulle vara vuxna (all adult), samt träffar från Medline 

exkluderades (exclude medline). 

- Medline: English language, publikationsår 2010-2016, samt att deltagarna i studierna 

skulle vara vuxna (all adult 19 years+). 

- PsycINFO: English language, publikationsår 2010-2016, samt att deltagarna i 

studierna skulle vara vuxna (all adult 18+ years). 

 

Under sökprocessen dokumenterades tillvägagångssätten för sökningarna i de olika 

databaserna och sammanställdes i sökmatriser (se Bilaga 1). 

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier: Unipolär depression och fysisk aktivitet hos vuxna människor.  

Exklusionskriterier: Depression i kombination med andra sjukdomar. Review-artiklar. 

 

Sökningarna i databaserna gav följande resultat: 417 artiklar i CINAHL Plus with Full Text, 

561 artiklar i Medline och 442 artiklar i PsycINFO. Av samtliga artiklar gjordes ett första 

urval genom att titlarna lästes igenom. Titlarna delades upp mellan författarna genom att 

hälften lästes av var och en. De artiklar som föreföll relevanta för syftet sparades och deras 

abstracts lästes igenom av båda författarna i andra urvalet. Antalet utvalda artiklar var i 

Psycinfo 39 stycken, Medline 20 stycken och CINAHL Plus with Full Text 23 stycken. De 

artiklar vars abstract föreföll relevanta sparades och artiklarna lästes igenom och granskades. 

Slutligen valdes tio artiklar ut för att ingå i resultatet. För att se urvalen från respektive 

databas, se sökmatris, Bilaga 1. 
 

3.4 Granskning/Värdering 

Samtliga artiklar som valdes ut för att ingå i resultatet var kvantitativa och granskades utifrån 

granskningsmallar från Forsberg och Wengström (2015). Artikelmatris skrevs för att få en 

överblick av artiklarna och för att kartlägga respektive studies syfte, metod, styrkor/svagheter 

samt resultat, se artikelmatris, Bilaga 2.   

 

3.5 Bearbetning/Analys 

Artiklarna bearbetades utifrån metoden integrerad analys som enligt Kristensson (2014) 

innebär att artiklarnas resultat jämförs och sorteras in i olika kategorier för att sedan kunna 

ligga till grund för underrubriker i resultatet. Artiklarna lästes först igenom i sin helhet och 

jämfördes med avseende på skillnader och likheter i resultatdelen. Därefter skapades 
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kategorier till vilka resultaten från de olika artiklarna sorterades in. Slutligen sammanställdes 

kategorierna så att de kunde ligga till grund för strukturen av litteratursstudiens resultat i de 

båda huvudkategorierna ”effekt av fysisk aktivitet” och ”typer av aktiviteter som har studerats 

på personer med depression”.  
 

3.6 Etiska överväganden      

Vid litteraturstudier skall samtliga inkluderade artiklar och deras resultat presenteras och 

samtliga artiklar skall ha fått tillstånd av etisk kommitté eller vara noggrant etiskt övervägda 

(Forsberg & Wengström, 2015). Vid granskningen av de artiklar som ingick i resultatet 

gjordes etiska överväganden med avseende på huruvida artiklarna var etiskt granskade eller 

förde ett etiskt resonemang. Etiska överväganden gjordes också beträffande artiklarnas urval 

och presentation av resultat. Samtliga artiklar granskades objektivt och samtliga artiklars 

resultat redovisades.  
 

4. Resultat 
I litteraturstudien ingick 10 artiklar som samtliga var av kvantitativ design. Deltagarna i sex 

av studierna bestod av både män och kvinnor i vuxen ålder och i fyra av studierna enbart av 

kvinnor i vuxen ålder. Graden av depression varierade i studierna, från mild till svår 

depression. Studierna var genomförda i flera olika länder, däribland Tyskland, USA, Brasilien 

och Korea (se artikelmatris, Bilaga 2). Utifrån syftet och frågeställningarna skapades två 

huvudkategorier i resultatet; ”effekt av fysisk aktivitet” och ”typer av aktiviteter som har 

studerats på personer med depression”. Resultatet sammanfattades i Tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av resultatet. 
Artikel Antal 

deltagare 

Bortfall Könsfördelning 

Män / Kvinnor 

Studie-

deltagares 

ålder 

Typ av intervention Effekt 

av fysisk 

aktivitet 

de la Cerda 

et al. (2011) 

82 0 0 / 82 m = 32,4 

år 

Gymnastik, dans, 

promenader 

Ja 

Chalder et al. 

(2012) 

361 107  18-69 år Individuell.  Nej 

Doose et al. 

(2015) 

46 11  17 / 29 m = 48 

(18-65) år 

Promenad/löpning  Ja 

Hemat-Far et 

al. (2012) 

20  0 / 20  Löpning Ja 

Huang et al. 

(2015) 

57 0 27 / 30 m = 76,53 

år 

Promenad och 

muskelstärkande övningar. 

Ja 

Luttenberger 

et al. (2015) 

51 9  m = 44 år Bouldering Ja 

Meyer et al. 

(2016) 

24  0 / 24 m = 38,6 

(20-60) år 

Motionscykel Ja 

Park & Yu 

(2015) 

24   m = 75,20 

±6,25 år 

Stavgång eller promenad Ja 

Schuch et al. 

(2014) 

55  8 0 / 55 18-28 & 

50-60 år 

Vattengymnastik Ja 

Schuch et al. 

(2011) 

26 0  18-60 år motionscykel, löpband 

eller crosstrainer 

Ja 
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4.1 Effekt av fysisk aktivitet  

Nio av tio studier visade att fysisk aktivitet medförde minskade depressiva symtom (positiv 

effekt) hos deltagarna (de la Cerda, Cervelló, Cocca, & Viciana, 2011; Doose et al., 2015; 

Hemat-Far, Shahsavari & Mousavi, 2012; Huang, Liu, Tsai, Chin & Wong, 2015; 

Luttenberger et al., 2015; Meyer, Koltyn, Stegner, Kim & Cook, 2016; Park & Yu, 2015; 

Schuch et al., 2014; Schuch, Vasconcelos-Moreno, Borowsky & Fleck, 2011). En av tio 

studier visade att fysisk aktivitet inte hade någon effekt med avseende på depressionssymtom 

(Chalder et al., 2012).  
 

4.1.1  Minskade depressiva symtom 

Fysisk aktivitet hade positiv effekt som komplement till traditionell behandling (såsom 

farmakologisk eller psykoterapeutisk) hos personer med depression (de la Cerda et al., 2011; 

Doose et al., 2015; Meyer et al., 2016; Schuch et al. 2011). Resultatet i en studie som gjorts i 

Spanien på deprimerade kvinnor som läkemedelsbehandlades med Fluoxetine visade 

exempelvis att ett träningsprogram under åtta veckor minskade deltagarnas 

depressionssymtom från måttliga till inga eller minimala symtom (de la Cerda et al., 2011). 

Fysisk aktivitet hade också positiv effekt på deprimerade personer som inte genomgick någon 

övrig behandling mot depression (Doose et al., 2015; Hemat-Far et al., 2012; Huang et al., 

2015; Luttenberger et al., 2015; Meyer et al., 2016; Schuch et al., 2014). I en Iransk studie där 

20 kvinnor som inte genomgick konventionell behandling för sina depressioner rapporterade 

exempelvis Hemat-Far et al. (2012) att fysisk aktivitet tre gånger i veckan signifikant 

minskade depressionssymtomen efter åtta veckors intervention.  

 

Fysisk aktivitet hade positiv påverkan både hos patienter med mild eller måttlig depression 

(de la Cerda et al., 2011; Park & Yu, 2015; Schuch et al., 2014) och hos patienter med svår 

depression (Hemat-Far et al., 2012; Meyer et al., 2016; Schuch et al., 2011). Doose et al. 

(2015) visade på signifikant positiv effekt av fysisk aktivitet hos deprimerade oavsett vilken 

grad av depression studiedelatagarna uppvisade vid studiens början. 

 

Två av studierna undersökte huruvida fysisk aktivitet hade positiv effekt hos äldre 

deprimerade personer (Huang et al., 2015; Park & Yu, 2015). Deltagarna i en studie av Huang 

et al. (2015) genomgick under 12 veckor ett träningsprogram med målet 150 minuter fysisk 

aktivitet per vecka. Positiva effekter mättes upp direkt vid interventionens avslut samt vid 

uppföljning efter tre och sex månader efter interventionens avslut. Park & Yu (2015) visade 

också i en studie på positiva effekter av fysisk aktivitet hos äldre personer vid datainsamling 

efter fyra och åtta veckor efter interventionens avslut. 

 

I två studier skiljde sig de positiva effekterna åt från övriga studier. Meyer et al. (2016) visade 

på en positiv effekt tio minuter efter att deltagarna hade genomgått en träningsintervention, 

men att den positiva effekten hade avtagit efter 30 minuter. I en studie av Schuch et al. (2011) 

delades 26 svårt deprimerade patienter upp i en interventionsgrupp som fick traditionell 

behandling med träning som tillägg och en kontrollgrupp som enbart fick traditionell 

behandling. Båda gruppernas deltagare minskade sina depressiva symtom efter två veckors 

intervention men det fanns inte någon signifikant skillnad mellan grupperna. Vid studiens slut 

visade däremot resultatet en signifikant skillnad, där interventionsgruppens depressiva 

symtom minskat mer än hos kontrollgruppen (ibid.).  
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4.1.2 Ingen effekt 

I en studie av Chalder et al. (2012) ingick en interventionsgrupp, som utöver konventionell 

behandling fick utbildning och kontinuerlig rådgivning om fysisk aktivitet, och en 

kontrollgrupp som fick konventionell behandling. Resultatet visade ingen signifikant skillnad 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen vid någon av de datainsamlingar som 

genomfördes (ibid.).  
 

4.2 Typer av aktiviteter som har studerats på personer med depression 

Av de nio studier som visade på positiva effekter av fysisk aktivitet på depression fanns flera 

olika typer av fysisk aktivitet beskrivna (se Tabell 1). I flera studier ingick promenader som 

en del av den undersökta fysiska aktiviteten (de la Cerda et al., 2011; Doose et al., 2015; 

Huang et al., 2015; Park & Yu, 2015). Park & Yu (2015) visade i en studie där deltagarna 

antingen fick gå promenader eller gå stavgång att båda interventionerna hade positiv effekt, 

men att deltagarna som gick stavgång hade mer positiv effekt än deltagarna som gick 

promenader. Annan aktivitet som utfördes i studierna var löpning (Doose et al., 2015; Hemat-

Far et al., 2012; Schuch et al., 2011), motionscykel (Meyer et al., 2016; Schuch et al., 2011), 

gymnastik, dans (de la Cerda et al., 2011) och crosstrainer (Schuch et al., 2011). I en studie på 

unga och äldre kvinnor användes vattengymnastik som fysisk aktivitet (Park & Yu, 2015). 

Luttenberger et al. (2015) studerade huruvida klippklättring i form av bouldering hade effekt 

hos personer med depression. I studien av Chalder et al. (2012), där ingen positiv effekt av 

fysisk aktivitet påvisades, fick deltagarna rådgivning om fysisk aktivitet och det var upp till 

deltagarna själva att välja typ av aktivitet, utföra aktiviteten samt att registrera aktiviteten i en 

dagbok.  
 

4.3 Resultatsammanfattning 

Nio av tio studier visade på att fysisk aktivitet medförde minskade depressiva symtom (positiv 

effekt) hos deltagarna och en av tio studier att fysisk aktivitet inte hade någon effekt. 

Resultatet visade vidare på positiv effekt hos patienter med depression oavsett vilken typ av 

fysisk aktivitet som utövades.  
 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Uppsatsen var en litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk sökmetod. Sökningar 

efter relevanta artiklar genomfördes i databaserna CINAHL Plus with Full Text, Medline och 

PsycINFO. Valet av databaser gjordes med utgångspunkt från Kristensson (2014) som skriver 

att CINAHL Plus with Full Text och Medline är två stora databaser som belyser framför allt 

det vårdvetenskapliga området och medicin och att PsycINFO är en databas där artiklarnas 

innehåll främst är psykologi och beteendevetenskap. Samtliga tre databaser behandlar därmed 

ämnen som var relevanta för studiens syfte.  

 

En första fritextsökning med olika kombinationer av fritextord som var relevanta för studien 

genomfördes för att på så sätt ge en överblick över forskningsområdet. Genom 

fritextsökningarna, samt sökningar i svenska MeSH och i CINAHL Headings, genererades 

ämnesord som sedan användes vid de slutgiltiga sökningarna. En styrka med ett sådant 

förfarande var att resultaten av både fritextsökningar och ämnesordssökningar provades, 

analyserades och jämfördes. Vid de slutgiltiga sökningarna användes endast ämnesord 

tillsammans med de booleska operatorerna AND och OR eftersom ämnesorden, vid 
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jämförelser med fritextsökningar, konstaterades fånga det område som skulle studeras. Enligt 

Kristensson (2014) är det en fördel att använda ämnesord vid sökning eftersom de gör 

sökningen mer specifik. Kristensson skriver vidare användandet av booleska sökoperatorer 

medför att sökningen blir mer sensitiv. Karlsson (2012) preciserar användandet av de 

booleska operatorerna AND och OR och skriver att operatorn AND innebär att en sökning 

blir mer specifik eftersom endast träffar genereras där samtliga sökord som kombineras med 

AND ingår. Den booleska operatorn OR innebär däremot att sökningen utvidgas och blir mer 

sensitiv eftersom träffar genereras där det ena eller det andra (eller det tredje och så vidare) 

sökordet finns med (ibid). Vid sökningarna användes också funktionen explode för de 

ämnesord vilka hade andra ämnesord nedanför i hierarkin, för att på så sätt fånga upp samtliga 

möjliga träffar för ämnet. Det faktum att endast ämnesord och inga fritextord användes vid 

sökningarna kan vara en svaghet för studien eftersom någon relevant artikel eventuellt kan ha 

missats. 

 

Vid sökningarna efter relevanta artiklar användes ett antal begränsningar; Peer reviewed, 

english language, publikationsår 2010-2016, samt att deltagarna i studierna skulle vara vuxna. 

Peer reviewed valdes för att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och trovärdiga.  

Publikationsår 2010-2016 valdes för att begränsa antalet studier vid sökningen och för att 

endast inkludera den senaste forskningen inom området. Begränsningarna fastsälldes för att 

öka litteraturstudiens trovärdighet och tillförlitlighet, vilket var en styrka för resultatet.  Vid 

sökningen av artiklar inkluderades enbart studier gjorda på vuxna, framför allt för att begränsa 

studiens omfattning. Ytterligare begränsning kunde varit att enbart välja studier på kvinnor 

eller på män, vilket diskuterades men förkastades eftersom litteraturstudiens syfte var att se 

till deprimerade personer i allmänhet, för att på så sätt kunna generalisera resultatet på vuxna 

deprimerade personer. En styrka med litteraturstudien var således att dess resultat är 

användbart för deprimerade både kvinnor och män. 

 

Sökningar efter artiklar i de olika databaserna genererade totalt 1420 artiklar. De genererade 

artiklarna delades upp mellan författarna och artiklarnas titlar lästes igenom för att på så sätt 

exkludera de artiklar som inte uppfyllde kraven för studiens syfte, frågeställningar och 

inklusionskriterier. En svaghet med ett sådant urvalsförfarande kan ha varit att artiklar med 

relevant innehåll men med missvisande titel sållades bort. De artiklar med titlar som tycktes 

svara mot syftet sparades och samtliga abstracts lästes igenom i ett andra urval av båda 

författarna. Artiklarna, vars abstracts, föreföll relevanta lästes igenom i sin helhet och de 

artiklar som därefter föreföll relevanta granskades och värderades med hjälp av 

granskningsmallar utifrån Forsberg och Wengström (2015). Enligt Kristensson (2014) kan en 

granskningsmall sägas vara ett instrument bestående av ett antal olika frågor som tillsammans 

genererar en helhetsbedömning av en studies kvalitet. Användandet av granskningsmallar 

medför därmed att endast studier med acceptabel kvalitet inkluderas i litteraturstudiens 

resultat (ibid.). För att öka litteraturstudiens kvalitet granskades också artiklarna med 

avseende på validitet och reliabilitet. Validitet syftar på instrumentens förmåga att mäta det 

som avses att mätas och reliabilitet är ett mått på kvaliteten i mätningen samt instrumentens 

mätsäkerhet (Kristensson, 2014). Slutligen gjordes också en etisk bedömning av artiklarna. 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att det är viktigt att välja studier som är etiskt 

granskade av kommitté eller att de är noggrant etiskt övervägda. Sammantaget utmynnade 

urvalsförfarandet, granskningarna, analyserna och bedömningarna i att tio stycken artiklar 

bedömdes ha tillräckligt god kvalitet för att ingå i litteraturstudiens resultat. Nio av de tio 

artiklarna var etiskt granskade. I en artikel framgick det inte huruvida den blivit etiskt 

granskad. Artikeln inkluderades trots det i resultatet eftersom den var expertgranskad (peer 

reviewed).  
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Artiklarna bearbetades utifrån metoden integrerad analys som enligt Kristensson (2014) 

innebär att artiklarnas resultat jämförs och sorteras in i olika kategorier för att sedan kunna 

ligga till grund för underrubriker i resultatet. Analysen genomfördes i flera olika steg för att 

generera ett överskådligt resultat i litteraturstudien. En styrka med analysen var att båda 

författarna markerade studiernas likheter och skillnader för att sedan tillsammans komma 

fram till vilka kategorier som skulle ingå i resultatet.  
 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva fysisk aktivitet hos vuxna personer med 

depression. Nio av tio artiklar i litteraturstudien presenterade resultat som visade att fysisk 

aktivitet medförde minskade depressionssymtom hos deprimerade personer. En av tio artiklar 

visade inte på något sådant samband.  

 

Resultatet stämde väl överens med andra studier som också visat att fysisk aktivitet hade 

effekt genom att depressiva symtom hos deprimerade personer minskade (Krogh, Nordentoft, 

Sterne & Lawlor, 2011; Kvam, Kleppe, Nordhus & Hovland, 2016). Kvam et al. (2016) 

visade på en måttligt till stor signifikant effekt av fysisk aktivitet på depression, medan Krogh 

et al. (2011) visade på en liten positiv effekt av fysisk aktivitet på depression. Både Krogh et 

al. (2011) och Kvam et al. (2016) visade vidare att det inte förekom någon långsiktig effekt av 

fysisk aktivitet vid senare uppföljningar efter interventionernas slut. Deras resultat stödjer 

med andra ord Meyer et al. (2016) som visade på kortsiktiga effekter, där minskade 

depressiva symtom mättes upp direkt efter träning men som sedan klingade av 30 minuter 

efter träningen. Schuch et al. (2011) visade däremot att minskade depressiva symtom började 

visa sig först vid deras studies slut och Huang et al. (2015) uppmätte fortsatta minskade 

symtom vid uppföljning sex månader efter sin studies slut. 

 

Chalders et al. (2012) resultat visade, som enda studie i litteraturstudien, att det inte fanns 

någon skillnad i depressionssymtom hos interventionsgrupp och kontrollgrupp. De hade flest 

studiedeltagare (361 deltagare) av samtliga artiklar i litteraturstudien och studien pågick under 

längst tid (åtta månader) (ibid.). Med anledning av det stora antalet deltagare och den långa 

studieperioden var det av intresse att resultatet skiljde sig åt från övriga studier. Ett stort antal 

deltagare ökar möjligheten för att finna skillnader, om det finns några, mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp (Billhult & Gunnarsson, 2012). Emellertid skiljde sig 

metoden åt i Chalders et al. (2012) artikel från övriga artiklars metoder såtillvida att Chalder 

et al. inte hade någon förutbestämd träningsintervention. Deltagarna delades slumpmässigt in i 

två grupper; en kontrollgrupp som fick traditionell behandling och en interventionsgrupp som 

utöver traditionell behandling fick ett tillägg som bestod av rådgivning om fysisk aktivitet. 

Det var sedan upp till deltagarna själva i interventionsgruppen att utöva valfria fysiska 

aktiviteter samt att dokumentera i en träningsdagbok. På så sätt fick deltagarna mer inflytande 

och större självbestämmande (ibid.). Risken med ett sådant förfarande skulle kunna ha varit 

att deltagarnas engagemang för att genomföra fysisk aktivitet minskade när de inte hade något 

fast schema att följa. Bortfallet i Chalders et al. (2012) studie tyder också på att så kunde vara 

fallet då bortfallet var stort, motsvarande cirka 30 % av deltagarna. I kvantitativa studier är 

bortfallet ett hot mot kvaliteten i studien (Kristensson, 2014).  

 

Den fysiska aktivitet som utfördes i de olika studierna i resultatet skiljde sig åt. Gemensamt 

för samtliga studier som visade på effekt i form av minskade depressionssymtom till följd av 

fysisk aktivitet var att deltagarna fick förutbestämda interventioner. Aktiviteter som utövades 

var promenader, dans, gymnastik, klättring, vattengymnastik, stavgång, crosstrainer och 
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löpning. Det kan vara av intresse att finna ut huruvida en aktivitet hade bättre effekt än en 

annan. Emellertid var det svårt att utifrån studierna dra några säkra slutsatser om det. Park & 

Yu (2015) jämförde i en och samma studie stavgång med vanliga promenader och visade att 

stavgång gav bättre effekt än promenader. Eventuellt skulle ett sådant resultat kunna tolkas 

som att effekterna blir större ju större del av kroppen som aktiveras vid träning. Påståendet 

stöds av Statens folkhälsoinstitut (2008) som menar att rekommendationerna för fysisk 

aktivitet i första hand ska involvera de stora muskelgrupperna i kroppen för att ge mesta 

möjliga effekt.  

 

Det bör också tas i beaktande att det, förutom typ av träning, skiljde sig mellan studierna hur 

ofta och hur intensivt träningen utfördes. De flesta artiklarna i resultatet hade 

träningsinterventioner som pågick under 8-12 veckor med träningsfrekvensen tre gånger per 

vecka. Sådana interventioner är vanliga i liknande studier som avser undersöka samma eller 

liknande fenomen (se exempelvis Cooney et al., 2013). Vad gäller intensiteten på träningen 

visade Meyer et al. (2016) i sin studie att intensiteten på träningen inte hade någon betydelse 

för hur stor effekten på deltagarnas depressionssymtom var. Det finns emellertid annan 

forskning som gör gällande att måttlig till hög intensitet har bättre effekt än låg intensitet (se 

exempelvis Dunn, Trivedi, Kampert, Clark & Chambliss, 2005).  

 

Huang et al. (2015) och Park och Yu (2015) inriktade sig särskilt på att studera äldre 

människor och visade att anpassad träning som behandling gav minskade depressionssymtom 

hos de äldre deltagarna. Deras studier visade, sammantaget med övriga studier i resultatet, att 

fysisk aktivitet hade effekt mot depression, oavsett de vuxna studiedeltagarnas ålder. 

 

I studierna var majoriteten av interventionerna någon form av gruppträning. Träning i grupp 

medför att kontakter med andra personer knyts och att det sociala nätverket blir bredare 

(Skärsäter, 2014). Det faktum att fysisk aktivitet medförde minskade depressionssymtom hos 

deprimerade personer kunde därför delvis bero på det sociala sammanhanget, där deprimerade 

deltagare fick möjlighet till sociala interaktioner i samband med träningen. Exempelvis visade 

Luttenberger et al. (2015) att klättring som träningsform medförde både minskade 

depressionssymtom och att deltagarnas självförtroende stärktes och de sociala interaktionerna 

mellan deltagarna förbättrades. Klättringen medförde att deltagarna sammarbetade och 

stöttade varandra för att tillsammans lösa olika klätterproblem (ibid.). Hassmén och Hassmén 

(2005) menar att psykologiska förklaringar, såsom ökad självkänsla i och med att träningen 

ger ökad kondition och ökad fysisk styrka, kan ha betydelse för effekterna av fysisk aktivitet 

på depression.  

 

Av de studier som ingick i resultatet var fyra stycken utförda med endast kvinnliga deltagare. 

Övriga studier hade i två fall angett könsfördelningen och i fyra fall inte angett 

könsfördelningen. I andra översiktsstudier ser könsfördelningen ut på ett likartat sätt. I en 

översiktsstudie av Kvam et al. (2016) ingick 23 olika studier. Av studierna var tre genomförda 

på enbart kvinnor och ingen genomförd på enbart män. Övriga studier var genomförda på 

både kvinnor och män (n=18) eller så var könsfördelningen inte angiven (n=2). Således tycks 

fler studier genomföras på kvinnliga deltagare än manliga. Enligt Mattisson et al. (2005) löper 

kvinnor högre risk än män att någon gång under livet drabbas av en svår depression och 

Dahlberg et al. (2007) visade att prevalensen för depression är högre för kvinnor än män. 

Eventuellt kan det större antalet kvinnliga deltagare i studier om depression därmed bero på 

ett större urval av deprimerade kvinnor än män.  

 



11 

 

Huvudområdet inom sjuksköterskans profession är omvårdnad (Jakobsson & Lützén, 2009). 

Omvårdnadsåtgärder såsom utbildning, stöd och uppmuntran kan vara avgörande för 

deprimerade personers hälsa (Skärsäter, 2014). Enligt Tingström (2009) behöver personer 

med ohälsa förståelse för varför fysisk aktivitet kan hjälpa dem att må bättre eftersom 

förståelse ger ökad motivation. Tingström menar vidare att en viktig uppgift för 

sjuksköterskan är att anpassa utbildning och stöd utefter varje enskild person. Ett sådant 

tankesätt har också McCance och McCormack (2013) beskrivit, vilka menar att patienten 

skall vara i centrum och vara delaktig i vården, så att vården därigenom blir personcentrerad.  

 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i sitt arbete att ge deprimerade patienter bästa möjliga 

omvårdnad utifrån ett personcentrerat tankesätt. Viktiga etiska aspekter att ta hänsyn till vid 

personcentrerad omvårdnad är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) att visa respekt, 

lyssna till personens livsberättelse och att se till vilka behov personen har. Sjuksköterskan 

skall i synnerhet främja insatser för sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Skärsäter (2014) kan omvårdnadsåtgärder som 

utbildning, stöd och uppmuntran till personer med depression vara avgörande för deras hälsa. 

Genom att utbilda, stödja och uppmuntra och därigenom hjälpa patienter med depression har 

sjuksköterskan med andra ord ett stort samhällsansvar för att minska lidandet både för den 

enskilda individen och för dennes anhöriga. I förlängningen är också samhällsnyttan stor 

genom exempelvis färre och kortare sjukskrivningar och minskad belastning på sjukvården.  
 

5.3 Slutsats 

Resultatet i litteraturstudien visade att det var fördelaktigt för vuxna personer med depression 

att utöva fysisk aktivitet, både som enskild behandlingsmetod eller som komplement till 

konventionell depressionsbehandling. Samtliga aktiviteter som bedrevs i studierna medförde 

minskade depressiva symtom hos deltagarna. Det var inte möjligt att gradera vilken/vilka 

aktiviteter som hade bäst effekt. Förutom typ av aktivitet påverkade även andra faktorer 

resultaten; exempelvis det sociala sammanhanget som aktiviteten utövades inom. Resultatet 

visade också att det var viktigt för deprimerade personer att få hjälp med fasta 

träningsprogram för att öka deltagandet i träningen. Med beaktande av resultatet kan 

sjuksköterskan med fördel rekommendera fysisk aktivitet till deprimerade personer och då 

gärna med en förutbestämd träningsform i samråd med personen för att ge ökad följsamhet. 

 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift att i ett tidigt skede fånga upp personer som visar 

symtom på depression för att på så sätt kunna förebygga ohälsa. Tydliga riktlinjer inom 

vården för hur och när fysisk aktivitet bör rekommenderas skulle underlätta för 

sjuksköterskan. Ett personcentrerat arbetssätt för att fånga upp den enskilde personens behov 

är viktigt och kommer att bli en utmaning då prevalensen för insjuknande i depression ökar.  

 

Vidare forskning som visar effekter av fysisk aktivitet under längre tid samt människors 

upplevelse av hur aktiviteten påverkar de depressiva symtomen rekommenderas.  
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Bilaga 2. Artikelmatris 
 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

de la Cerda, P., Cervelló, E., 

Cocca, A., & Viciana, J. 

(2011). Effect of an aerobic 

training program as 

complementary therapy in 

patients with moderate 

depression. Perceptual and 

Motor Skills, 112(3), 761-769. 

doi:10.2466/02.15.PMS.112.3

.761-769 

 

Spanien 

Syftet var att 

bedöma effekterna 

av aerob träning 

som kompletterande 

behandling av 

patienter med 

måttlig depression. 

Metod 

Kvantitativ metod. Kvasiexperimentell.  

 

Inklusionskriterier 

Ålder 20-64 år. Fysiskt och psykiskt kunna utföra träning. Läkemedelbehandlas med 

Fluoxetine. Historia av ansvarsfullt nyttjande av alkohol och droger. ≥10 poäng på Beck 

Depression Inventory (BDI-skalan). Minst två symtom på ICD-10 skalan. 

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp 

Studiegruppen bestod av 82 deltagare från Jean y Marie Thierry Health Centre of 

Valparaiso. Samtliga var kvinnor och diagnostiserade med måttlig depression. Medelåldern 

var 32,4 år. De delades in i två åldersbalanserade grupper; hälften (n=41) bildade 

experimentgrupp ett (farmakologisk behandling tillsammans med träning) och resterande 

(n=41) bildade grupp två (farmakologisk behandling). Interventionen pågick under åtta 

veckor, tre dagar per vecka, och innehöll träning i form av gymnastik, dans och 

promenader. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling gjordes före och efter interventionen med hjälp av instrumenten ICD-10 och 

BDI.  

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

 

Styrkor 

Inget bortfall. Antalet 

deltagare ger 

trovärdighet åt studien. 

Diskussion förs om 

huruvida träningen även 

har effekt i och med det 

sociala sammanhang 

som träningen innebär. 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier 

saknas. 

Inget beskrivet om 

urvalsförfarandet. 

Dispositionen av 

artikeln är rörig, 

exempelvis står syftet 

endast utskrivet i 

abstract.  

Majoriteten av deltagarna i 

experimentgruppen minskade 

sina depressionssymtom från 

måttlig till mild eller ingen 

depression. Deltagarna i 

grupp två minskade sina 

depressionssymtom från 

måttlig till mild depression. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Chalder, M., Wiles, N. J., 

Campbell, J., Hollinghurst, S. 

P., Haase, A. M., Taylor, A. 

H., & ... Lewis, G. (2012). 

Facilitated physical activity as 

a treatment for depressed 

adults: randomised controlled 

trial. BMJ: British Medical 

Journal (Overseas & Retired 

Doctors Edition), 344(7860), 

14. doi:10.1136/bmj.e2758 

 

England 

Syftet var att 

undersöka hur 

effektivt det är med 

fysisk aktivitet som 

tilläggsbehandling 

hos vuxna patienter 

med depression 

inom primärvården. 

Metod 
Kvantitativ metod. RCT studie.  

 

Inklusionskriterier 

Patienter från primärvården som nyligen insjuknat i depression och gav samtycke till 

studien. 

 

Exklusionskriterier 

Patienter över 70 år. Använder antidepressiva läkemedel. Patienter som inte kunde fullfölja 

eller svara på engelska frågeformulär. Medicinska kontraindikationer till fysisk aktivitet. 

Behandlades för psykos, bipolär sjukdom, missbruk eller var gravida samt ammade vid 

tidpunkten för bedömningen. 

 

Urvalsförfarande 

Urvalet till studien var patienter som nyligen träffat sin allmänläkare på primärvården och 

som hade depressionssymtom 14 poäng eller mer på BDI-skalan. Dessutom gjordes en 

matchning av journaler för att utöka antalet patienter till studien. Rekryteringen till studien 

pågick under två år. 

Till studien rekryterades 766 patienter, 405 exkluderades enligt kriterierna. Den 

Slutgiltiga studiegruppen var 361 deltagare mellan 18-69 år. Deltagarna delades 

slumpmässigt in i två grupper; en grupp som endast fick traditionell behandling och en 

grupp som utöver traditionell behandling fick ett tillägg som bestod av rådgivning och 

fysisk aktivitet. Interventionen pågick i åtta månader.  

 

Bortfall 

Bortfallet var 107 deltagare.  

 

Datainsamlingsmetod  

Träningen som deltagarna utförde samt träningensintensitet och duration skrevs ner i 

dagbok. Beck depression inventory (BDI), MOS short-form General Health Survey 

(depressionsskalor). 

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

RCT studie med 

blindning hos samtliga i 

urvalet till grupperna. 

Stort urval. Studiens 

längd. Noggrant 

beskriven insamling och 

analys. 

 

Svagheter  

Inklusions- och 

exklusionskriterierna 

var inte tydligt 

beskrivet.  

Svår och delvis 

osammanhängande text.  

 

Uppföljning av interventionen 

gjordes vid fyra, åtta och tolv 

månader. Resultatet pekade 

på att det inte fanns någon 

skillnad i depressionssymtom 

mellan grupperna. Däremot 

visade studien på att 

deltagarna i 

interventionsgruppen var 

fortsatt mer aktiva än i 

kontrollgruppen. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Doose, M., Ziegenbein, M., 

Hoos, O., Reim, D., Stengert, 

W., Hoffer, N., & ... Sieberer, 

M. (2015). Self-selected 

intensity exercise in the 

treatment of major 

depression: A pragmatic 

RCT. International Journal of 

Psychiatry in Clinical 

Practice, 19(4), 266-275. 

doi:10.3109/13651501.2015.1

082599 

 

Tyskland 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av egenvald 

intensitetsträning 

hos patienter i 

öppenvården med 

depression. 

 

Metod 

Kvantitativ metod. RCT studie. 

 

Inklusionskriterier 

Ålder 18-65 år och är diagnostiserade med depression.  

 

Exklusionskriterier 

Depression med psykotiska symtom, samsjuklighet med andra psykiatriska sjukdomar, 

gravid, nyligen förändringar i läkemedelsbehandlingen, ortopediska sjukdomar, nyligen 

opererad, nyligen påbörjad psykoterapi, akut allmän sjukdom, deltagare i andra studier, 

patienter med dåligt kontrollerad diabetes och allvarliga hjärt- och kärl sjukdomar. 

 

Urvalsförfarande 

Rekryteringen till studien gjordes genom presskonferens, lokal-TV och tidning för att 

informera allmänheten om projektet. 

Det var 106 personer som anmälde intresse för projektet, 66 av dem gick vidare till 

intervju. Den slutliga gruppen efter exklusionskriterierna var 46 personer.  

 

Bortfall 

Under interventionen dokumenterades 11 bortfall. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till studien användes Hamiltonskalan och BDI-skalan som mäter 

depression. Urho Kaleka Kekkonen (UKK) ett två kilometers promenadtest. Polar 

sportklocka för att samla in data och kunna räkna ut puls, BMI, syre upptagningsförmågan 

och fitness-index. 

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Bra beskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriterier. Bra 

uppföljning under 

studietiden. 

 

Svagheter 

Stort bortfall.  

Det observerades en stor 

förändring på 

Hamiltonskalan, då de 

depressiva symtomen 

minskade kraftigt. Små 

förändringar sågs även på 

deltagarnas fysiska kondition.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Hemat-Far, A., Shahsavari, 

A., & Mousavi, S. R. (2012). 

Effects of selected aerobic 

exercises on the depression 

and concentrations of plasma 

serotonin in the depressed 

female students aged 18 to 

25. Journal of Applied 

Research, 12(1), 47-52. 

 

Iran 

Syftet var att 

undersöka hur 

depressionssymtom 

och plasma-

serotonin-

koncentrationen hos 

deprimerade 

kvinnliga studenter 

påverkades vid 

utövandet av åtta 

veckors träning.  

Metod 

Kvantitativ metod. Kvasiexperimetell. 

 

Urvalsförfarande 

Studiepopulationen var från början 2700 kvinnliga studenter mellan 18-25 år. 350 stycken 

av dem valdes slumpmässigt ut och det gjordes en inventering om vilken grad av 

depression (BDI-skalan) de hade. Dessutom fick deltagarna personliga frågor om ålder, 

vikt, civiltillstånd, bostad, sportaktiviteter och eventuella medicinska behandlingar. Efter 

inventeringen av de 350 studenterna valdes 20 singelkvinnor med allvarlig depression ut. 

Kvinnorna var inte aktiva i någon sport, genomgick ingen medicinsk behandling och bodde 

i samma område. Kvinnorna delades slumpmässigt in i en interventionsgrupp samt 

kontrollgrupp. 

 

Datainsamling 

Instrumenten till datainsamlingen var BDI-skalan som mäter depression samt ELISA 

metoden som mäter plasmaserotoninkoncentrationen. Insamlingen gjordes vid två 

tillfällen; en dag innan interventionen inleddes och 96 timmar efter sista träningspasset. 

Dessutom fördes ett träningsprotokoll där det rapporterades in om deltagarnas intensitet 

som mättes genom pulsmätning. Fyra dagar efter interventionens avslut analyserades data 

från träningsprotokollet.  

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. 

Bra beskriven 

datainsamling och 

analysmetod.  

 

 

Svagheter 

Inga tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier. 

Eventuellt bortfall finns 

ej beskrivet.  

Litet urval samt att det 

är dåligt beskrivet hur 

den slutliga 

populationen valdes.  

  

 

Det konstaterades en betydlig 

minskning av 

depressionssymtom i 

interventionsgruppen 

(träningsgruppen) jämfört 

med kontrollgruppen.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Huang, T., Liu, C., Tsai, Y., 

Chin, Y., & Wong, C. (2015). 

Physical fitness exercise 

versus cognitive behavior 

therapy on reducing the 

depressive symptoms among 

community-dwelling elderly 

adults: A randomized 

controlled trial. International 

Journal of Nursing Studies, 

52(10), 1542-1552. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2015.05

.013 

 

Taiwan 

Syftet var att 

jämföra effekten av 

fysiskt 

träningsprogram 

och kognitivt 

beteendeterapi-

program på primära 

(depressiva 

symtom) och 

sekundära resultat 

(6-minuters 

promenad, 

livskvalitet och 

socialt stöd) hos 

kommunalt boende 

äldre människor 

med depressiva 

symptom. 

Metod 

Kvantitativ metod. RCT-studie. 

 

Inklusionskriterier 

Deltagarna skulle vara 65 år eller äldre och ha  ≥5 poäng på Geriatric Depression Scale-15 

(GDS-15). Vidare skulle deltagarna inte ha någon kognitiv nedsättning eller ha blivit 

diagnostiserade med psykiatrisk sjukdom eller depression, kunna gå i minst sex minuter, 

kunna prata och läsa kinesiska, inte delta i någon annan studie, inte genomgå någon 

antidepressiv behandling. 

 

Urvalsförfarande 

Samtliga kommunalt boende äldre personer i tre olika samhällen i Taiwan, totalt 637 

stycken, fick erbjudande genom brev, telefonsamtal och affischer om att delta i en 

screening inför ett eventuellt deltagande i studien. Av de tillfrågade tackade 479 personer 

ja och blev intervjuade och testade. Av dessa rekryterades 57 deltagare till studien.  

Datorgenererade randomiseringstabeller användes för att slumpmässigt fördela deltagarna i 

tre olika grupper; en fysisk aktivitetsgrupp, en kognitiv beteendeterapigrupp och en 

kontrollgrupp. 

 

Bortfall 

Inget bortfall. 

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp 

Studien bestod av 57 deltagare (52,63% kvinnor och resten män), fördelade på fysisk 

aktivitetsgrupp (n=19), kognitiv beteendeterapigrupp (n=18) och kontrollgrupp (n=20). 

Samtliga deltagare var 65 år eller äldre (medelålder 76,53; SD=5,94). 

 

Datainsamlingsmetod 

Interventionen pågick under 12 veckor. En forskningsassistent som var blindad för vilken 

grupp respektive deltagare tillhörde fick göra värderingar med respektive deltagare vid fyra 

olika tillfällen. Det första värderingstillfället (T1) skedde en vecka före interventionens 

början (baslinje). Därefter följde värderingstillfällen vid tre månader (direkt efter 12-

veckorsinterventionen, T2), sex månader (tre månader efter interventionen, T3) och nio 

månader (sex månader efter interventionen, T4) efter baslinjen. Deltagarna i 

kontrollgruppen värderades också under samma tidsram som deltagarna i 

interventionsgrupperna. 

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

RCT-studie. 

Inget bortfall. 

Väl beskriven metod 

och diskussion.  

Författarna diskuterar 

begränsningar för 

studien. 

 

Svagheter 

Deltagarna var generellt 

relativt friska redan 

innan interventionens 

början. 

Trots att antalet 

deltagare statistiskt var 

tillräckligt är antalet 

ändå litet och säkrare 

resultat skulle fås om 

antalet deltagare varit 

större. 

De skriver att kognitiv 

status bestämdes genom 

MMSE-poäng, men de 

beskriver inte något om 

MMSE eller hur 

förfarandet gick till. 

Exklusionskriterier 

finns ej beskrivet. 

 

 

Vid nio månaders uppföljning 

var i båda 

interventionsgrupperna fler 

deltagare utan depression än 

vad som var fallet vid 

studiens början. Det fanns 

ingen signifikant skillnad på 

förbättringen på GDS-15 

poängskalan mellan 

grupperna. Förbättringen höll 

däremot i sig längre för 

gruppen som utövat fysisk 

aktivitet än för gruppen som 

genomgått kognitiv 

beteendeterapi. 

En förbättring märktes även i 

kontrollgruppen, vilket delvis 

kan bero på en placebo-effekt. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Luttenberger, K., Stelzer, E., 

Först, S., Schopper, M., 

Kornhuber, J., & Book, S. 

(2015). Indoor rock climbing 

(bouldering) as a new 

treatment for depression: 

study design of a waitlist-

controlled randomized group 

pilot study and the first 

results. BMC Psychiatry, 

15:201 doi:10.1186/s12888-

015-0585-8 

 

Tyskland 

Syftet var för det 

första att utveckla 

ett program för en 

8-veckors 

boulderinginterventi

on för personer med 

depression i en 

öppenvårdsmiljö 

och för det andra att 

bedöma effekterna 

av bouldering-

interventionen på 

personer med 

depression.   

Metod 

Kvantitativ metod. RCT-studie. 

 

Inklusionskriterier 

Antingen en depressionsdiagnos eller mindre än 13 poäng på WHO:s depressionsskala. 

Informerat samtycke. Möjlighet att närvara vid boulderingsessionerna på torsdagar. 

 

Exklusionskriterier 

Pågående behandling. Suicidrisk eller psykos. Stark kontraindikation för att deltaga i 

sportaktiviteter. 

 

Urvalsförfarande 

Informationsmaterial lades ut vid de två psykiatriska sjukhusen i Erlangen. 

Informationsmaterial skickades ut till psykoterapeuter, självhjälpsgrupper med flera. 

Informationsevents hölls. Alla intresserade fick information både direkt av terapeuterna 

och skriftligt.  

 

Bortfall 

Bortfallet bestod av nio personer (tre stycken i interventionsgrupperna och sex stycken i 

väntelistgrupperna). 

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp 

Totalt deltog 51 personer. Deltagarna slumpades till interventionsgrupp eller 

väntelistgrupp genom en datorgenererad randomiseringslista. Efter de åtta första veckorna 

var deltagarna 47 till antalet; 27 kvinnor och 20 män. Medelålder 44 år. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Deltagarna delades upp slumpvis i en interventionsgrupp och en väntelistgrupp. Efter åtta 

veckor skiftades grupperna så att interventionsgruppen blev väntelistgrupp och vice versa. 

Varje boulderingsession varade under tre timmar, en gång i veckan under åtta veckors tid. 

Vid varje session deltog i genomsnitt 12 till 13 personer. 

Datainsamling skedde vid baslinjen (T0), efter åtta veckor (T1), 16 veckor (T2) och efter 24 

veckor (T3). 

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

RCT-studie. 

Metoden välskriven. 

Diskussionen inkluderar 

diskussion om flera 

olika aspekter som kan 

leda till positiva effekter 

på depression.  

 

Svagheter 

Bortfall nio deltagare. 

De flesta medicinerade 

mot depression, men 

några gjorde det inte.  

Bouldering-

interventionen svår att 

replikera eftersom ett 

exakt träningsprogram 

inte framgår. 

Depressiva symptom 

reducerades med hjälp av 

boulderinginterventionen. Det 

var en signifikant skillnad i 

depressionsmående mellan 

interventionsgruppen och 

väntelistgruppen. Effekten var 

i paritet med andra typer av 

korttids gruppterapier. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Meyer, J. D., Koltyn, K. F., 

Stegner, A. J., Kim, J., & 

Cook, D. B. (2016). Influence 

of exercise intensity for 

improving depressed mood in 

depression: A dose-response 

study. Behavior Therapy, 

47(4), 527-537. 

doi:10.1016/j.beth.2016.04.00

3 

 

USA 

Syftet var att 

bestämma om 

intensitet på träning 

påverkar den 

omedelbara effekten 

av träning på 

depressiv 

sinnesstämning hos 

ett urval kvinnor 

diagnostiserade med 

allvarlig depression. 

Metod 

Kvantitativ metod. Dos-responsstudie. 

 

Inklusionskriterier 

Kvinna. Ålder 20-60 år. Diagnostiserad med allvarlig depression. Tillräckligt frisk för 

fysisk träning. Pågående psykiatrisk behandling (farmakologisk eller psykoterapeutisk) 

under de åtta veckor som föregick första besöket.  

 

Exklusionskriterier 

Graviditet. Rökare. Diagnostiserad med annan psykisk störning. Pågående medicinering av 

opioider eller analgetika. Pågående missbruk av alkohol eller andra droger.  

 

Urvalsförfarande 

Deltagare rekryterades genom tidningsannonser i lokaltidning, mass-email inom campus-

community och via flyers inom och i närområdet till University of Wisconsin-Madisons 

campus. Intresserade genomgick en kort telefonintervju. Endast kvinnor inkluderades 

eftersom det är vanligare bland kvinnor med allvarlig depressionsdiagnos än hos män. 

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp 

Totalt 24 kvinnliga deltagare kompletterade studien. Av deltagarna medicinerade 14 

stycken med antidepressiv medicin och tio medicinerade ej med antidepressiv medicin. 

Medelålder var 38,6 (SD 14,0) år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Vid första mötet intervjuades deltagarna och bedömdes med avseende på depression och 

andra psykiatriska störningar. De fick också fylla i frågeformulär (för att skapa en baslinje) 

om sinnesstämning, depression, orosnivå, uppfattningar om träning och om den egna 

fysiska aktivitetsnivån. 

Deltagarna blev testade en gång i veckan och varje deltagare blev vid varje session 

tilldelad en av fyra experimentella villkor som fullföljdes under 30 minuter. Villkoren 

slumpades ut bland deltagarna och innehöll tre olika träningsintensiteter och en 

vilosession.  

Deltagarna fick uppskatta sin depressionsnivå 10 och 30 minuter efter varje session med 

hjälp av olika skattningsinstrument. 

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Metoden väl beskriven. 

Lämplig design på 

studien utifrån syftet. 

Resultatet svarar på 

syftet.  

 

Svagheter 

Deltagarna avlönades 

med 100 USD för sitt 

deltagande. 

Ingen information om 

bortfall, endast att 24 

deltagare genomförde 

studien. 

Litet urval. Det lilla 

urvalet blir än mer 

påtagligt eftersom några 

deltagare medicineras 

med antidepressiv 

medicin medan övriga 

inte gör det. Den 

antidepressiva 

medicineringen skiljde 

sig dessutom åt mellan 

olika deltagare. 

Endast kvinnliga 

deltagare. Studien säger 

därför inget om män. 

Information om hur 

länge studien pågick 

saknas. 

Resultatet visade på en 

förbättring med avseende på 

depression och 

sinnesstämning hos 

deltagarna direkt efter 

interventionen samt att 

träningsintensiteten inte hade 

någon betydelse för hur stor 

den positiva effekten blev. 

Oavsett om deltagarna åt 

antidepressiva läkemedel eller 

ej så hade interventionen 

ungefär lika stor positiv effekt 

på båda grupperna.  

Studien var inte designad för 

att visa hur länge den positiva 

effekten höll i sig, men visade 

ändå på att effekten troligtvis 

började avta efter 30 minuter. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Park, S. D. & Yu, S. H. 

(2015). The effects of Nordic 

and general walking on 

depression disorder patients' 

depression, sleep, and body 

composition. Journal of 

Physical Therapy Science, 

27(8), 2481-2485.  

  

 

Korea 

Syftet var att 

undersöka stavgång 

som träningsform 

för äldre med 

depression. 

Metod 

Kvantitativ metod.  

 

Inklusionskriterier 

Personer med depression enligt Beck Depression invetory (BDI) med poäng över 18; 

sömnproblem enligt Pittsburgh sleep quality index (PSQI) med poäng över fem; Förmåga 

att kunna träna regelbundet; Kognitiv förmåga att lära sig tekniken för att gå stavgång samt 

att utföra aktiviteterna. 

 

Urvalsförfarande 

Ej beskrivet. 

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp 

Studiegruppen bestod av 24 äldre personer (medelålder 75,20 ±6,25 år) med diagnosen 

depression vid Center G i Metropolitan City G i Korea valdes ut till studien.  

Deltagarna fördelades slumpmässigt i en stavgångsgrupp och en promenadgrupp. 

Interventionen pågick under åtta veckor med 50 minuter per dag, tre dagar i veckan. 

 

Datainsamlingsmetod 

Depression och sömnproblem mättes med Beck Depression inventory (BDI) respektive 

Pittsburgh sleep quality index (PSQI) före interventionen, samt fyra veckor och åtta veckor 

efter avslutad intervention. 

Deltagarnas längd mättes med en extensometer och kroppssammansättning mättes med en 

Inbody 230 (Biospace, Korea).  

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Tydligt beskriven 

datainsamlingsmetod 

och analysmetod. 

 

Svagheter 

Exklusionkriterier ej 

beskrivna. 

Beskrivning om hur de 

24 personerna valdes ut 

saknas. 

Eventuellt bortfall fanns 

ej beskrivet. 

Litet urval. 

Kontrollgrupp som ej 

deltog i någon 

intervention saknas. 

Resultatet visade att både 

stavgång och promenader 

hade positiv effekt på 

depression och sömnproblem. 

Resultatet visade också att 

stavgång hade större positiv 

effekt än vanliga promenader. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Schuch, F. B., Pinto, S. S., 

Bagatini, N. C., Zaffari, P., 

Alberton, C. L., Cadore, E. 

L., & ... Kruel, L. M. (2014). 

Water-based exercise and 

quality of life in women: The 

role of depressive 

symptoms. Women & 

Health, 54(2), 161-175. 

doi:10.1080/03630242.2013.8

70634 

 

Brasilien 

Syftet var att 

utvärdera 

förändringar i 

livskvaliten och 

depressiva symtom 

hos unga kvinnor 

och kvinnor efter 

menopausen vid 

vattenbaserad 

träning samt att 

undersöka om 

träning ger 

förbättringar i 

livskvaliteten.  

Metod 
Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskriterier 

Ålder 18-28 år, respektive kvinnor efter menopausen i åldern 50-60 år som inte haft 

menstruation under ett år.  

 

Exklusionskriterier 

Hjärt- och kärlsjukdom, hormonella, neuromuskelära och metabola sjukdomar. Inte ta 

någon medicin som har påverkan på den hormonella eller neuromuskulära metabolismen. 

Inte ändra sin kost under studietiden. 

 

Urvalsförfarande 

Deltagarna till studien rekryterades genom mail och annonser i den lokala tidningen. Mail 

skickades till deltagarna i forskargruppen som genomförde studien och de skickade i sin 

tur vidare mailen till vänner som kunde passa in i studien. Sammanlagt svarade 56 kvinnor 

att de ville deltaga och av dem var det en kvinna som exkluderades. Slutgiltiga 

studiegruppen bestod av 29 yngre och 26 äldre kvinnor som inte deltagit i något 

träningsprogram sex månader innan studien. Interventionen varade i 12 veckor med två 

träningspass i veckan.  

 

Bortfall 

Ett bortfall i urvalet samt åtta kvinnor under interventionsperioden. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Insamlingen gjordes med hjälp av Beck Depression Inventory (BDI) depressionsskala och 

World Health Organization Quality of LifeBref (WHOQOL-BREF) för att mäta 

livskvaliteten. Instrument för att mäta vikt och längd. Den maximala styrkan bedömdes 

med hjälp av olika styrkeövningar som upprepades under interventionen.  

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier, bra 

beskrivet bortfall, tydlig 

datainsamling och 

analys. 

 

Svagheter 

I studien fanns ingen 

kontrollgrupp. 

 

Resultatet visade på att 

vattenbaserad träning hade 

positiv effekt på 

depressionssymtomen samt 

att intensiteten under 

träningen påverkade de 

depressiva symtomen. En 

högre intensitet minskade 

symtomen på depression.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Schuch, F. B., Vasconcelos-

Moreno, M. P., Borowsky, C., 

& Fleck, M. P. (2011). 

Exercise and severe 

depression: preliminary 

results of an add-on 

study. Journal of Affective 

Disorders, 133(3), 615-618. 

doi:10.1016/j.jad.2011.04.030 

 

Brasilien 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av fysisk träning 

som en 

tilläggsstrategi till 

den traditionella 

behandlingen av 

allvarligt 

deprimerade 

patienter. 

Metod 
Kvantitativ metod. RCT-studie. 

 

Inklusionskriterier 

Uppfylla diagnoskriterierna för allvarlig depression enligt skalorna (DSM-IV) American 

Psychiatry Association och Hamilton-17. Inte vara involverade i andra träningsprogram 

under sjukhusvistelsen, ålder mellan 18-60 år samt kunna läsa och förstå skriven 

information. 

 

Exklusionkriterier 

Patienter med tre eller fler hjärt- och kärlsjukdomar, använder läkemedlet betablockerare, 

inte kan träna på grund av sitt hälsotillstånd, diagnosen schizofreni eller bipolär sjukdom 

samt använder alkohol eller droger.  

 

Urvalsförfarande 

Totalt 40 personer var tillfrågade att ingå i studien, 14 av dem var inte intresserade. Den 

slutliga populationen var då 26 deltagare i åldern 18-60 år som hade en allvarlig 

depression. Deltagarna delades in i två grupper. Kontrollgruppen fick traditionell 

behandling mot depression och interventionsgruppen fick traditionell behandling samt 

utförande av fysisk aktivitet. 

 

Datainsamlingsmetod 

Hamiltonskalan som mäter depressionssymtom i poäng och Ebbeling sub-maximal test för 

att mäta träningskapacitet.  

 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Tydligt syfte och 

intervention som följer 

genom hela studien 

 

Svagheter 

Berättar inget om hur 

randomiseringen gick 

till. Beskriver inte 

internt bortfall.  

Mätningen i vecka två under 

interventionen visade på att 

fysisk aktivitet och 

traditionell behandling inte 

hade någon effekt gentemot 

den traditionella 

behandlingen. 

Vid utskrivningen hade 

däremot deltagarna som tränat 

en lägre poäng på 

depressionsskalan Hamilton.  

 

 

 

 

 

 

 


