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Abstrakt 
Bakgrund Depression är den vanligaste psykiatriska diagnosen i Sverige men förekommer 
världen över. Det kännetecknas bland annat av sänkt grundstämning. Vanligast är att kvinnor 
drabbas.  
Dagens befolkning är allt mer stillasittande, många är inte fysiskt aktiva i den grad det behövs 
för att verka hälsofrämjande. Fysisk aktivitet minskar risken för bland annat diabetes och 
hjärtkärlsjukdom, men även depression.  
 
Syfte Att beskriva fysisk aktivitet vid depression hos vuxna. 
 
Metod litteraturstudie med deskriptiv design. Data samlades in genom systematiska 
sökningar i tre databaser, som bland annat har omvårdnadskunskap och psykologi som 
huvudämnen. Resultatet sammanställdes genom integrerad analys.  
 
Resultat Fysisk aktivitet i form av konditionsträning kan ge minskade depressionssymtom. 
Intensitet, frekvens och duration kan ha betydelse för om den fysiska aktiviteten ska ha god 
effekt på depressionssymtomen. Olika former av fysisk aktivitet har prövats på personer med 
depression.  
 
Slutsats Fysisk aktivitet kan användas som åtgärd vid depression. Sjuksköterskan kan stötta 
patienten att bli eller fortsätta vara fysiskt aktiva för att må bättre i sin depression. Olika 
former av fysisk aktivitet har prövats, vilket underlättar för sjuksköterskan att tillsammans 
med patienten diskutera vilken träningsform som passar patienten. 
 
 
Nyckelord: depression, fysisk aktivitet, personcentrerad, träning   
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1. Bakgrund 
1.1 Depression  
Depression kan drabba människor i alla åldrar och förekommer världen över. Depression 
debuterar ofta av en belastande livshändelse till exempel att den drabbade blivit arbetslös, 
genomgått en skilsmässa eller en anhörig som gått bort. En depression kan också debutera 
utan någon påfrestande livshändelse (Ottosson & Ottosson, 2007). Enligt World Health 
Organization, WHO, (2018) är tre miljoner människor runt om i världen drabbade av 
depression. Alla människor kan känna nedstämdhet vid påfrestande händelser i vardagen. Vid 
en depression är känslan däremot ihållande och kan bidra till att personen får svårigheter att 
sköta sitt jobb och familjen kan påverkas negativt. I värsta fall kan depressionen bli så svår att 
personen begår suicid. 
 
I Sverige är depression den psykiatriska diagnos som är vanligast förekommande. Män och 
kvinnor kan drabbas men det är vanligare hos kvinnor. Nitton procent av befolkningen i 
Sverige uppgav vid en enkätundersökning att de någon gång i livet drabbats av depression. 
Några av de svarande uppgav att de hade återkommande episoder av depression, medan andra 
hade haft en episod (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
 
Depression kännetecknas av att grundstämningen är sänkt. Andra symtom på depression kan 
vara att den som drabbats inte känner någon lust att göra saker som tidigare varit 
tillfredställande. Sömnen kan bli förändrad, vuxna sover ofta mindre än tidigare medan yngre 
personer ofta sover mer än vad de tidigare gjort (Ottosson & Ottosson, 2007). I och med att 
sömnen blir förändrad är trötthet ett vanligt symtom vid depression (Ferrari m.fl., 2013). 
Vidare kan irritabilitet, likgiltighet, koncentrationssvårigheter och försämrat minne vara 
symtom på depression. För att klassas som depression behöver symtomen ha yttrat sig 
dagligen i minst två veckor och grundstämningen måste vara sänkt (Ottosson & Ottosson, 
2007). 
 
Det finns olika instrument som kan användas för att bedöma depressionens svårighetsgrad. 
Becks Depression Inventory, BDI, är ett formulär med 21 frågor som handlar om symtom på 
depression där sedan depressionen bedöms i svårighetsgrad på en fyrgradig skala (Beck & 
Rush, 1979). Mini-international Neuropsyciatric Interview, MINI, är också ett 
bedömningsinstrument, en klinisk intervju som är en del i bedömningen för att diagnosticera 
depression (Sheehan m.fl., 1998). Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, MADRS,  
en skala med 10 punkter som besvaras av patienten vilket sedan behörig personal har till 
grund för att bedöma vilken svårighetsgrad depressionen är av (Montgomery & Åsberg, 
1979). Hamilton Rating Scale for Depression, HRSD, är en annan skala som används för att 
mäta de depressiva symtomen (O’Sullivan, Fava, Agustin, Baer, & Rosenbaum, 1997). 
POMS är en skattningsskala som mäter bland annat depression genom att patienten får 
besvara ett formulär med olika alternativ över sitt mående (Egidius, 2008) 
 
För att behandla depression kan patienten få farmakologisk behandling i form av 
antidepressiva läkemedel. Samtalsterapi kan också vara behjälpligt för patienten. 
Elektrokonvulsiv behandling, ECT, kan ges till patienter med svår depression. Ett eller flera 
behandlingsalternativ kan kombineras med varandra (Ottosson & Ottosson, 2007). Knapen, 
Vancampfort, Moriën och Marchal (2015) beskriver att fysisk aktivitet kan ge lika god effekt 
som antidepressiv farmakologisk behandling och psykoterapi, men vid svår depression kan 
ses som ett tillägg till övrig behandling. 
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1.2 Fysisk aktivitet 
Faskunger (2013a) skriver att i dagens samhälle blir befolkningen alltmer stillasittande. Under 
våra förfäders tid ingick fysisk aktivitet i det dagliga livet; mat på bordet krävde mer arbete än 
att bara gå till affären och handla eller beställa via internet, det krävde hårt fysiskt arbete för 
att producera. Idag tar maskiner över många arbetsuppgifter vilket medför att människan inte 
behöver anstränga sig på arbetet i samma utsträckning som tidigare och den möjligheten för 
fysisk aktivitet försvinner. Många arbeten är kontorsjobb där människan per automatik blir 
stillasittande. 
 
Personer som inte är fysiskt aktiva löper större risk att drabbas av kronisk sjukdom. Daglig 
fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II och ett flertal 
cancersjukdomar. Fysisk aktivitet har både somatiska och mentala fördelar. Personer som är 
fysiskt aktiva kan få förbättrad sömn, förebygga depression, bli bättre på att hantera stress och 
självkänslan kan bli bättre (Faskunger, 2013a; Miles, 2007). 
 
För att fysisk aktivitet ska verka hälsofrämjande är det inte bara mängden fysisk aktivitet som 
är av betydelse utan också aktivitetens intensitet. Aktiviteten bör komma upp i en nivå att 
personen blir ansträngd. När den ansträngda nivån är nådd gäller det att bibehålla aktiviteten i 
samma intensitet. Vad som är ansträngning är individuellt och beror på hur tränad personen i 
fråga är (Faskunger, 2013a).  Fysisk aktivitet kan förklaras som två alternativ; 
fritidsalternativet och livsstilsalternativet. Det förstnämnda alternativet innebär att den fysiska 
aktiviteten sker på fritiden, kräver ombyte på grund av att intensiteten är ansträngande. 
Livsstilsalternativet går ut på en förändring i livet till exempel att ta trappen istället för hissen, 
ta cykeln till arbetet istället för bussen eller andra förändringar som ger en mer aktiv vardag 
men inte kräver ombyte till träningskläder (Faskunger, 2013a). 
 
Avsaknad av motivation är vanligt hos personer med depression. Motivation kan behövas för 
att utföra någon form av fysisk aktivitet (Scarapicchia m.fl., 2014). Andra hinder som gör att 
fysisk aktivitet inte hamnar i prioritet kan vara psykologiska hinder, tidigare erfarenheter av 
träning som inte varit bra, bristande självförtroende och låg självkänsla eller att inga märkbara 
effekter av den fysiska aktiviteten uppenbaras direkt (Miles, 2007). 
 
1.3 Hälsofrämjande arbete 
Hälsofrämjande arbete består av åtgärder för att människor, antingen ska stärka eller behålla 
sin nuvarande hälsa med avseende för det fysiska eller psykiska måendet men också det 
sociala välbefinnandet. Det hälsofrämjande arbetet har fokus på att människorna ska ha 
kontroll över sin hälsa och få de kunskaper som behövs för att förbättra den (Pellmer 
Wramner, Wramner, & Wramner, 2017). Sjuksköterskan bör arbeta personcentrerat och 
arbeta tillsammans med patienten för att skapa de bästa möjligheterna för bättre hälsa och 
välbefinnande. Redan under Florence Nightingales tid var hälsofrämjande arbete något 
Nightingale brann för. Vid industrialiseringen levde många fattiga människor med orent 
vatten, trångt och smutsigt. Nightingale agiterade för att alla skulle ha rätt till ren luft, mat och 
rent vatten och därmed minska risken för sjukdomar och epidemier (Edman & Erichsen 
Andersson, 2014). Willman (2014) beskriver att varannan kvinna i Sverige hade minst en 
ohälsosam levnadsvana medan siffran hos männen var 65 %. De ohälsosamma 
levnadsvanorna kan vara rökning, ohälsosam kost, överdriven alkoholkonsumtion eller 
inaktivitet. Sjuksköterskan kan arbeta hälsofrämjande med patienterna genom exempelvis 
rådgivande samtal. Sjuksköterskan bör besitta vissa egenskaper för att ge ett trovärdigt intryck 
till patienten och på så vis kunna etablera en god kontakt. Några av egenskaperna kan vara att 
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sjuksköterskan visar omsorg, är inspirerande, är empatisk mot sina patienter, inte är dömande 
i sin attityd och har tålamod med sina patienter (Darch, Baillie, & Gillison, 2017). Ett 
hälsofrämjande arbete är det som är mest kostnadseffektivt (Faskunger, 2013a). 
 
1.4 Personcentrerat arbete 
Forsberg (2014) beskriver att sjuksköterskan bör arbeta personcentrerat, där personen som 
söker vård har en central roll i omvårdnaden. Personen ska vara delaktig i omvårdnaden och 
sjuksköterskan ska ta hänsyn till självbestämmande. Behovet av omvårdnad ska 
dokumenteras i journalen, där de individuella behoven ligger till grund för omvårdnaden 
(ibid.). För att ge rätt omvårdnad formulerar sjuksköterskan en omvårdnadsdiagnos och 
bygger omvårdnaden på omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärder är en handling som syftar 
till att förbättra patientens hälsa (Björnvell & Thorsell-Ekstrand, 2014). För att kunna arbeta 
personcentrerat krävs det också att sjuksköterskan respekterar och försöker förstå personens 
upplevelse av sin hälsa eller ohälsa. Det är viktigt att inte se personen som sin sjukdom eller 
diagnos. Det kan leda till att personen riskerar att bli sin sjukdom och kan göra att den unika 
personen åsidosätts. Sjuksköterskan bör se patienten som en helhet och inte enbart de fysiska 
behoven. Personens existentiella, andliga, psykiska och sociala behov ska också tillgodoses 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Personcentrerad vård kan ge patienten de 
förutsättningar som behövs kunna göra evidensbaserade val för sin hälsa, samtidigt som det är 
betydande att sjuksköterskan inte moraliserar kring osunda vanor (ibid.) 
 
1.5 Problemformulering 
Depression förekommer i alla åldrar och är en sjukdom som är utbredd över hela världen. I 
Sverige är depression den psykiatriska diagnos som är vanligast förekommande. 
Sjuksköterskan kan möta personer med depression överallt inom hälso- och sjukvården. 
Sjuksköterskan bör arbeta hälsofrämjande och personcentrerat, där varje patient får 
omvårdnad efter sina behov och är en central roll i arbetet. Sjuksköterskan kan behöva 
kunskap om fysisk aktivitet vid depression för att kunna ge de omvårdnadsåtgärder patienten 
behöver, som att motivera och stötta patienter till fysisk aktivitet och utbilda patienterna om 
de mentala och somatiska fördelarna.  

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

3. Metod 
3.1 Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design genom systematiska 
sökningar i elektroniska databaser. Genom att sökningarna gjordes systematiskt användes ett 
specifikt arbetssätt som ger datainhämtningen kvalitet och tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 
 
3.2 Sökstrategi 
Sökningarna efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl plus with Full Text 
(Cinahl), Medline, samt PsycINFO. Databaserna valdes utifrån deras innehåll. 
Utifrån syftet identifierades olika söktermer som användes vid sökningarna i databaserna. 
Söktermerna i syftet identifierades till ”fysisk aktivitet” och ”depression” vilka översattes till 
engelska, ”Physical activity” och ”depression”. De svenska orden söktes i sökmotorn Svensk 
MeSH som Karolinska institutets universitetsbibliotek tillhandahåller för att hitta förslag på 
MeSH-termer. När fysisk aktivitet söktes i svenska MeSH föreslogs exercise som MeSH-
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term. I Cinahl användes Cinahl Headings som är Cinahls ämnesordlista, i Medline heter 
ämnesordlistan MeSh och i PsycINFO heter ämnesordlistan Thesaurus. Ämnesordlistorna 
användes för att hitta rätt söktermer i respektive databas. Varje ämnesord söktes först enskilt 
och kombinerades därefter med de booleska operanderna AND och OR. AND användes för 
att söka fram artiklar som innehöll båda söktermerna. OR användes för att söka artiklar som 
innehöll någon av termerna, vilket gjorde att sökningen breddades. Begränsningar som 
gjordes var att söka artiklar utgivna mellan 2012-2018. Artiklarna skulle vara på engelska, 
Peer reviewed och all adult/adulthood. I Cinahl gjordes även begränsningen ”Exclude 
Medline records”. I Medline fanns inte alternativet att göra en begränsning för peer review. 
För att säkerställa att artiklarna från Medline var peer reviewed kontrollerades tidskrifterna 
om krav för peer review innan publicering. Sökningarna finns redovisade i sökmatris, bilaga 
1. 
 
Söktermerna som användes i respektive databas: 
 
Cinahl: exercise, depression, physical activity  
 
Medline: exercise, depression   
 
PsycINFO: depression (emotion), exercise, major depression, physical activity  
 
3.3 Urval 
Inklusionskriterium var att artiklarna skulle handla om fysisk aktivitet, depression och vuxna 
människor 18-75 år. Exklusionskriterium var de artiklar som enbart handlade om äldre vuxna 
(75+), gravida, översiktsartiklar och artiklar som handlade om fler sjukdomar eller diagnoser 
samtidigt med depression. Artiklarna som ingick i resultatet valdes stegvis, vilket Kristensson 
(2014) beskriver som ett tillvägagångssätt i arbetet mot ett representativt urval. 
Sökningarna i de tre databaserna resulterade i 1039 titlar vilket utgjorde det första 
urvalssteget. Samtliga titlar lästes av författarna som gjorde en första gallring av de titlar som 
inte svarade mot syftet. Till det andra urvalssteget gick 74 titlar vars abstrakt lästes för vidare 
gallring till det tredje och slutliga urvalssteget. I det tredje steget valdes 12 artiklar som gick 
vidare för läsning i fulltext och granskning. För att se urvalen i respektive databas se 
sökmatris, bilaga 1. 
 
3.4 Granskning 
Artiklar som ingick i resultatet granskades enligt granskningsmallar vilka var ämnade efter 
artikelns design. För randomiserade kontrollerade studier användes en mall vilken 
Kristensson (2014) tillhandahåller. Granskningsmall för kvasi-experimentella studier som 
Forsberg och Wengström (2016) tillhandahåller användes för de artiklarna med kvasi-
experimentell design. Granskningsmallarna användes för att bedöma artiklarnas kvalité. 
Granskningen gjordes enskilt och i par. Efter granskningen valdes ett antal artiklar ut som 
gick vidare till studiens resultat. Tio av de tolv artiklar som granskades kom att ingå i studiens 
resultat. Två artiklar valdes bort då det uppenbarades vid granskningen att de inte uppfyllde 
syftet. Se artikelmatris, bilaga 2.   
 
3.5 Bearbetning och analys 
Data som samlades in bearbetades genom integrerad analys, vilket Kristensson (2014) 
beskriver som ett tillvägagångssätt för att sammanställa ett resultat för en litteraturstudie. Den 
integrerade analysen gjordes genom att artiklarna lästes i sin helhet. Därefter kunde likheter i 
artiklarna identifieras och sammanställas under kategorier. Slutligen kunde ett överskådligt 
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resultat presenteras. Artiklarna analyserades i sin helhet enskilt. Efter det enskilda arbetet 
gjordes analysen gemensamt. I den enskilda analysen markerades likheter i de olika 
artiklarna. En gemensam bearbetning och analys genomfördes efter det enskilda arbetet, 
vilket ledde fram till en resultatredovisning. Under hela processen hölls en dialog öppen för 
att reda ut meningsskiljaktigheter och funderingar.   
 
3.6 Forskningsetiska överväganden 
För att genomföra forskning krävs etiskt tillstånd, en etikprövning. Forskningsetiska 
överväganden ska alltid göras, det innebär att forskningen ska visa respekt för de som deltar 
och att forskaren har ett ansvar över dem. Deltagarnas välbefinnande ska aldrig äventyras. 
När en litteraturstudie genomförs ska författaren alltid granska att studierna som användes var 
etiskt godkända, att deltagarna gav samtycke till medverkande i studien och att deltagandet 
var frivilligt (Kristensson, 2014). Alla resultat som svarar mot forskningsfrågan redovisas då 
det är oetisk att välja resultat som bara representerar författarnas åsikt (Forsberg & 
Wengström, 2016). Kraven för att artiklarna skulle få ingå i genomförd litteraturstudie var att 
samtliga skulle genomgått etikprövning och att deltagande var valfritt och kunde avbrytas.   
 

4. Resultatredovisning 
Nio av tio studier visade att fysisk aktivitet vid depression har positiv inverkan hos personer 
med depression (Bernard m.fl., 2015; Carneiro, Fonseca, Vieira-Coelho, Mota, & 
Vasconcelos-Raposo, 2015; Danielsson, Papoulias, Petersson, Carlsson, & Waern, 2014; 
Doose m.fl., 2015; Hallgren m.fl., 2015; Meyer, Koltyn, Stegner, Kim, & Cook, 2016; Olson, 
Brush, Ehmann, & Alderman, 2017; Schuch m.fl., 2014; Yang m.fl., 2014) 
 
En studie visade att ingen förbättring kunde påvisas i de depressiva symtomen efter avslutad 
intervention i jämförelse med de som genomgick den vanliga behandlingen för depression 
(Chalder m.fl., 2012). 
 
4.1 Fysisk aktivitet 
4.1.1 Fysisk aktivitet som tilläggsbehandling eller enda åtgärd 
Fysisk aktivitet kunde användas med god effekt som tillägg till farmakologisk antidepressiv 
behandling (Carneiro m.fl., 2015; Danielsson m.fl., 2014; Meyer m.fl., 2016) psykoterapi 
(Doose m.fl., 2015) eller annan terapi (Meyer m.fl., 2016). 
 
Fysisk aktivitet visade sig också förbättra de depressiva symtomen när det var den enda 
åtgärden (Bernard m.fl., 2015; Olson m.fl., 2017; Schuch m.fl., 2014). Två av studiernas 
deltagare hade minimal depression (Bernard m.fl., 2015; Schuch m.fl., 2014) och i en studie 
hade majoriteten av deltagarna måttlig depression enligt BDI-skalan vid baslinjen (Olson 
m.fl., 2017). Chalder m.fl., (2012) hade också fysisk aktivitet som enda åtgärd där deltagarna 
mätte mild till måttlig depression enligt BDI, där var symtombilden oförändrad. 
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4.1.2 Olika former av fysisk aktivitet 
Konditionsträning i olika former var det som hade prövats på deltagarna i samtliga studier 
(Bernard m.fl., 2015; Carneiro m.fl., 2015; Chalder m.fl., 2012; Danielsson m.fl., 2014; 
Doose m.fl., 2015; Hallgren m.fl., 2015; Meyer m.fl., 2016; Olson m.fl., 2017; Schuch m.fl., 
2014; Yang m.fl., 2014). I sex studier förekom träningspassen i grupp (Carneiro m.fl., 2015; 
Danielsson m.fl., 2014; Doose m.fl., 2015; Hallgren m.fl., 2015; Olson m.fl., 2017; Schuch 

Tabell 1. Olika typer av fysisk aktivitet som studerats vid depression samt ålder, kön och könsfördelning mellan 
deltagarna.  

Författare och land: Typ av fysisk aktivitet:  Ålder, kön & 
könsfördelning 

Resultat av fysisk aktivitet, 
signifikans = (+):  

Bernard m.fl., 2015 
Frankrike 

Konditionsträning; 
promenader  

57–75, kvinnor. 
 
 

Förbättrade poäng enligt BDI-
skala. (+)  

Carneiro m.fl., 2015 
Portugal 

Konditionsträning i grupp; 
gång, hopprep, fitnessbollar, 
dans osv.  

38–63, kvinnor.  
 
 

Förbättrade poäng enligt BDI-II-
skala. (+) 

Chalder m.fl., 2012 
Storbritannien 

Valfri måttlig/hög intensiv 
individuell träning  

18–69, kvinnor 
och män.   
 
122 män, 239 
kvinnor.  
 

Ingen förbättring enligt BDI-skala  

Danielsson m.fl., 2014 
Sverige 

Konditionsträning i grupp; 
löpband, crosstrainer, rodd, 
hopprep  

18–65, kvinnor 
och män.  
 
14 män, 48 
kvinnor. 
 

Förbättrade poäng enligt MADRS-
skala. (+) 

Doose m.fl., 2015 
Tyskland 

Konditionsträning i grupp; 
promenader & löpning  

48, kvinnor och 
män 
 
17 män, 29 
kvinnor 

Förbättrade poäng i HRSD-skala 
(+) och BDI-II-skala 

Hallgren m.fl., 2015 
Sverige 

Tre grupper; lätt yoga 
träning, måttligt intensiv 
aerobicklass samt hög 
intensiv aerobicklass 

18–71, kvinnor 
och män 
 
257 män, 689 
kvinnor.  

Samtliga grupper mätte förbättrade 
poäng enligt MADRS-skala. (+)  

Meyer m.fl., 2016 
USA 

Konditionsträning; 
motionscykel  

M= 38.6  
SD =14  
kvinnor 

Förbättrade poäng enligt BDI vid 
mätningarna 10 och 30 minuter 
efter intervention. (+) 

Olsson m.fl., 2017 
USA 

Konditionsträning i grupp; 
löpband och motionscykel  

18–30, kvinnor 
och män 
 
Könsfördelning 
anges ej. 

Förbättrade poäng enligt BDI-
skala.  (+) 

Schuch m.fl., 2014 
Brasilien 

Konditionsträning; 
vattengymnastik  

18–28 och 50–60, 
kvinnor 
 
 

Förbättrade poäng enligt BDI-
skala. (+) 

Yang m.fl., 2013 
Finland 

Valfri konditionsträning 
t.ex. jogging, racketspel, 
bollsporter, ishockey 

24–39, Kvinnor 
och män. 
 
831 män, 1124 
kvinnor.  

De som var aktiva över tid hade 
färre depressionssymtom. (+) 
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m.fl., 2014). De olika gruppaktiviteterna kunde vara gång, hopprep, fitnessbollar, dans 
(Carneiro m.fl., 2015) löpning på löpband, crosstrainer och hopprep (Danielsson m.fl., 2014),  
aerobicpass med måttlig och hög intensitet (Hallgren m.fl., 2015), vattengymnastik (Schuch 
m.fl., 2014), löpning, promenader (Doose m.fl., 2015) och löpning på löpband och  
motionscykel (Olson m.fl., 2017). 
 
Individuell träning förekom i fyra studier där deltagarna fick träna kondition genom 
promenader (Bernard m.fl., 2015), valfri konditionsträning med efter rådgivning (Chalder 
m.fl., 2012), motionscykel (Meyer m.fl., 2016). Jogging, bollsporter, racketspel och ishockey 
förekom också, där den fysiska aktiviteten genomfördes individuellt på eget initiativ. Det var 
ingen strukturerad gruppaktivitet (Yang m.fl., 2014).  Se tabell 1. 
 
 

 
 
4.1.3 Intensitet och regelbundenhet 
Hög- eller lågintensiv fysisk aktivitet hade ingen betydelse vad gällde förbättringen av de 
depressiva symtomen. Låg, måttlig och högintensiv aktivitet gav alla förbättrade depressiva 
symtom (Hallgren m.fl., 2015; Meyer m.fl., 2016). 
 
Olson m.fl. (2017) och Yang m.fl. (2014) beskrev att måttlig till högintensiv fysisk aktivitet 
förbättrade de depressiva symtomen. Olson m.fl. (2017) jämförde måttlig konditionsträning 
med lätt stretchträning. Måttlig konditionsträning ledde till färre depressiva symtom. Det var 
inte enbart intensiteten som var av betydelse för att minska de depressiva symtomen, det var 
också av vikt att ha en regelbundenhet i den fysiska aktiviteten (Yang m.fl., 2014). Flera 
studier hade fördelat den fysiska aktiviteten med regelbundna intervaller, 2-3 gånger i veckan 
mellan 30-60 minuter per tillfälle (Bernard m.fl., 2015; Carneiro m.fl., 2015; Danielsson 
m.fl., 2014; Doose m.fl., 2015; Hallgren m.fl., 2015; Olson m.fl., 2017; Schuch m.fl., 2014). I 
en studie där deltagarna fick utföra valfri måttlig/högintensiv fysisk aktivitet, men som skulle 

Tabell 2. Fysiska aktivitetens frekvens, intensitet och duration i de olika studierna 
 
 

Författare  Intensitet  Frekvens  Duration 
Bernard m.fl. 2015 Måttlig / hög  3 ggr / vecka  40 min / tillfälle  

Carneiro m.fl. 2015 Måttlig   3 ggr/ vecka  45-50 min / 
tillfälle  

Chalder m.fl. 2015 Måttlig / hög  150 min / 
vecka  

Minst 10 
min/tillfälle 

Danielsson m.fl. 2014 Måttlig / hög  2 ggr / vecka  60 min / tillfälle  

Doose m.fl. 2015 Måttlig / hög  3 ggr / vecka  45-60 min / 
tillfälle  

Hallgren m.fl. 2015 Låg / måttlig / hög  3 ggr / vecka  60 min / tillfälle  

Meyer m.fl. 2016 Låg / måttlig /hög  1 ggr / vecka  30 min / tillfälle  

Olson m.fl. 2017 Måttlig / hög 3 ggr / vecka  45 min / tillfälle 

Schuch m.fl. 2014 Måttlig / hög  2 ggr / vecka  30 – 45 min / 
tillfälle 

Yang m.fl. 2013 Måttlig/ hög  Rek. 2–3 
ggr/ vecka  

20–60 min / 
tillfälle  
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uppnå 150 minuter per vecka och minst 10 minuter per tillfälle sågs inga förändringar i de 
depressiva symtomen (Chalder m.fl., 2012). Se tabell 2. 
 
4.2 Depressiva symtom 
BDI-skalan visade en signifikant skillnad i depressiva symtom vid studiernas slut (Bernard 
m.fl., 2015; Carneiro m.fl., 2015; Olson m.fl., 2017; Schuch m.fl., 2014; Yang m.fl., 2014). 
Medan det i en studie inte visade några signifikanta skillnader enligt BDI-skalan (Chalder 
m.fl., 2012). En studie använde sig av HRSD-17-skalan och BDI-II-skalan för att mäta 
depressiva symtom, enligt HRSD-17 var skillnaden signifikant mellan interventions- och 
kontrollgruppen, men inte enligt BDI-II (Doose m.fl., 2015). MADRS -skalan användes i två 
av studierna, det framkom att det var en signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 
kontrollgruppen (Danielsson m.fl., 2014; Hallgren m.fl., 2015). POMS-skalan användes i en 
av studierna som visade en signifikant skillnad mellan alla intensitetsnivåer och 
kontrollgruppen 10 minuter efter träningsintervention. Det fanns fortfarande en 
signifikantskillnad i gruppen som haft måttlig intensitet 30 minuter efter interventionen och 
kontrollgruppen (Meyer m.fl., 2016). Resultaten som visade signifikant skillnad i förbättrade 
depressionssymtom visas i tabell 1, genom ett plustecken inom parentes. 
 

5. Resultatsammanfattning 
Majoriteten av studierna, 9 av 10 visade att fysisk aktivitet kunde minska de depressiva 
symtomen. Den fysisk aktivitet som prövats i samtliga studier var olika former av aerob 
träning. I två av studierna framkom det att intensiteten i träningen inte hade någon betydelse 
för att kunna ge ett positivt resultat vad gäller den depressiva symtombilden medan sju studier 
menade att måttlig till hög intensitet krävdes för att kunna minska de depressiva symtomen. 
Fysisk aktivitet fungerade som tillägg till annan behandling i studier där deltagarna hade 
måttlig depression och fungerade som enda behandling där deltagarna hade minimal 
depression. 
 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie med deskriptiv design och systematiska sökningar har genomförts. Den 
deskriptiva designen valdes för att det ansågs applicerbart, eftersom att syftet var att beskriva 
fysisk aktivitet vid depression. En deskriptiv design är en beskrivande metod som kan 
användas för att genomföra en litteraturstudie (Kristensson, 2014).  
 
Studien sammanställdes genom vetenskapliga artiklar sökta från relevanta databaser. I två av 
databaserna var bland annat omvårdnadsvetenskap huvudämne och en databas hade 
psykologisk forskning som huvudämne, vilket gjorde att både fysisk aktivitet och depression 
fångades in. Vissa begränsningar gjordes för att få relevanta artiklar, som att begränsa år till 
2012–2018, för att få aktuella artiklar som möjligt. Artiklarna skulle även vara Peer 
Reviewed, vilket ökar artiklarnas trovärdighet då de är vetenskapligt expertgranskade. I 
sökningen användes enbart ämnesord. Det resulterade i relevanta träffar som matchade syftet. 
Fritextord prövades för att ta reda på om det kunde bredda sökningen till fler relevanta träffar 
men det resulterade inte i fler väsentliga träffar. I en databas resulterade sökningen i fler 
träffar – dock inte relevanta för syftet. En svaghet kan vara att författarna kan ha förbisett 
något fritextord som möjligtvis kunde ha genererat fler relevanta artiklar. Kristensson (2014) 
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skriver att en sökning bör innehålla så få fritextsökningar som möjligt då ämnesord gör 
sökningen mer specifik.  
 
För att välja ut artiklar till litteraturstudien lästes samtliga titlar. Titlar som inte svarade mot 
syftet gallrades bort. Titlar gallrades bort om de handlade om fler sjukdomar och diagnoser, 
eller inte handlade om depression och fysisk aktivitet. Därefter lästes abstrakt och ännu en 
gallring gjordes. Det antal som var kvar lästes i fulltext och genomgick granskning enligt 
granskningsmallar som fanns i Kristensson (2014) samt Forsberg och Wengström (2016). 
Momenten gjordes enskilt och tillsammans för att försöka få ett representativt urval. När 
artiklarna lästes enskilt uppfattades några artiklar olika. Meningsskiljaktigheterna reddes ut 
när artiklarna också diskuterades och granskades tillsammans. Diskussionen utmynnade i 
vilka artiklar som skulle ingå i studien och varför. En svaghet med förfarandet kan vara om en 
titel är missvisande eller otydlig. Det kan ha gjort att relevanta artiklar försvunnit, om 
tyngdpunkten trots vilseledande titel ändå varit på depression och fysisk aktivitet. En annan 
svaghet kan vara brist på erfarenhet av att granska artiklar. Vid granskningen föll två av 
artiklarna föll bort då båda författarna ansåg att de inte uppfyllde syftet. När granskningen 
sker enskilt för att sedan granskas i par stärks även reliabiliteten (Henricson, 2017). För att 
granskningen skulle vara tillförlitlig användes granskningsmallar som passade studiernas 
design. 
 
Vid granskningen framkom det att några av studierna inte beskrev om det fanns en beräkning 
av power vilket ansågs vara en svaghet. Kristensson (2014) beskriver att en powerberäkning 
visar till vilken sannolikhet urvalets storlek kan visa signifikanta skillnader. En power på 80 
% brukar anses som en acceptabel nivå. RCT-studien anses som den design som har högst 
tillförlitlighet (ibid.). Eftersom att majoriteten av studierna som ingår i resultatet har den 
typen av design skulle också resultatet kunna stärkas i genomförd litteraturstudie. 
 
Studiens syfte var depression, fysisk aktivitet och vuxna 18–75 år. Flera artiklar där deltagare 
var 75+ fanns ingen åldersvariation, studiernas fokus var oftast inriktat enbart på äldre. Äldre 
vuxna kan ha svårare att delta i fysisk aktivitet i samma utsträckning än personer som är yngre 
på grund av det biologiska åldrandet (Rundgren, 2006) därför sattes gränsen vid 75+  att 
uteslutas ur studien. Övriga exklusionskriterium var andra sjukdomar, t.ex. stroke eller fetma i 
samband med depression då det kan begränsa deltagarnas förmåga till fysisk aktivitet. 
Graviditet var också ett exklusionskriterium, då fysisk aktivitet för gravida bör anpassas efter 
tillståndet (Folkhälsomyndigheten, 2013).  
 
Integrerad analys användes som analysperspektiv vilket Kristensson (2014) beskriver som ett 
tillvägagångssätt för att sammanställa ett resultat. En fördel med den integrerade analysen var 
att av båda författarna läste artiklarna för att hitta likheter, vilket minskar risken för att något 
relevant missas. 
 
Samtliga artiklar hade genomgått etisk granskning vilket indikerar att studierna genomförts 
med människans välbefinnande i fokus, till exempel att deltagaren kan avbryta sin medverkan 
och att integriteten och autonomin respekteras. För att resultatet ska vara etiskt hållbart valdes 
alla relevanta artiklar att ingå i resultatet, både de som menar att fysisk aktivitet gynnar 
depressionssymtom och de som menar att det inte gör det, vilket också Forsberg och 
Wengström (2016) beskriver som en del i att presentera resultatet på ett etiskt vis.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva fysisk aktivitet vid depression hos vuxna 18–75 
år. Det som framkom var olika former av fysisk aktivitet och vilken intensitet samt frekvens 
och om det hade positiv eller negativ inverkan på depressionen. Det huvudsakliga resultatet 
av litteraturstudien var att fysisk aktivitet i form av aerob träning som åtgärd eller 
tilläggsbehandling kunde ha en positiv inverkan på depressiva symtom hos vuxna. 
 
I flera studier var majoriteten av deltagarna kvinnor, eller enbart kvinnor. Vilket skulle kunna 
förklaras med att kvinnor i större utsträckning drabbas av depression jämfört med män 
(Folkhälsomyndigheten, 2017; Kendler & Prescott, 1999). Det kan bero på att det finns en 
mansroll vilken kännetecknas av att mannen ska vara restriktiv med sina känslor och att inte 
visa psykologisk smärta (Cochran & Rabinowitz, 2000) på grund av det, kan den sneda 
könsfördelningen bero på att män inte söker hjälp för psykiska besvär i samma utsträckning 
som kvinnor. 
 
Flera av studierna i resultatet visade att fysisk aktivitet hade god effekt som 
tilläggsbehandling till farmakologisk behandling, psykoterapi eller annan behandling. Vilket 
en tidigare RCT studie av de la Cerda, Cervelló, Cocca och Viciana (2011) gjord i Chile 
också visade. I den studien deltog 82 kvinnor diagnosticerade med måttlig depression. 
Kvinnorna randomiserades in i två grupper, en med läkemedelsbehandling och fysisk aktivitet 
samt en grupp med endast fysisk aktivitet. Fysiska aktiviteten genomfördes tre gånger i 
veckan med en duration av 45–60 minuter i grupp. Resultatet visade en signifikant skillnad 
mellan de två grupperna efter interventionen. De som hade ingått i interventionsgruppen hade 
minskat från måttlig till mild eller minimal depression (de la Cerda m.fl., 2011). Det kan tyda 
på att strukturerad fysisk aktivitet kan fungera som tillägg till läkemedelsbehandling eller 
annan behandling. 
 
Majoriteten av studierna i resultatet visar att fysisk aktivitet vid depression kan minska de 
depressiva symtomen. En annan studie där fysisk aktivitet ingick som en rekommendation i 
ett livsstilsförändringsprogram, visade att skillnaden inte var signifikant i de depressiva 
symtomen efter avslutad intervention (Serrano Ripoll m.fl., 2015). En studie i resultatet 
visade också att symtomen inte blev förbättrade efter avslutad intervention (Chalder m.fl., 
2012), i den studien fick deltagarna likt Serrano Ripoll m.fl., (2015) också rekommendationer 
kring fysisk aktivitet och ingen ordnad/schemalagd aktivitet. Det kan tyda på att fysisk 
aktivitet bör utföras strukturerat och med bestämda tider och dagar för att patienterna ska bli 
följsamma till den fysiska aktiviteten och därmed ha större chans att få förbättrad 
symtombild. I resultatet var övervägande antal av studierna uppbyggda på strukturerad fysisk 
aktivitet, där även de depressiva symtomen minskade. 
 
Det finns rekommendationer för hur ofta och länge den fysiska aktiviteten ska pågå för att 
verka hälsofrämjande. Aktiviteten bör uppnå 150 minuter/vecka och vara av måttlig till 
högintensiv karaktär (Faskunger, 2013a; World Health Organization, 2010). I en studie fick 
deltagarna information om att de skulle uppnå 150 minuters fysisk aktivitet per vecka, minst 
10 minuter per tillfälle (Chalder m.fl., 2012) vilket World Health Organization (2010) styrker, 
men förordar längre duration vid varje tillfälle. 
 
Artiklarna i resultatet var från olika delar av världen; Brasilien, Finland, Frankrike, Portugal, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA vilket ger ett internationellt perspektiv. 
Prevalensen för att drabbas av depression skiljer sig något världen över. I Europa är 
prevalensen hos kvinnor ungefär 5 % och hos män cirka 4 %. I Amerika däremot är 
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prevalensen hos kvinnor ca 6 % men hos män är siffran densamma som i Europa, närmare 4 
% enligt World Health Organization (2017). Risken att insjukna i depression kan också bero 
på individens ekonomiska förutsättningar, då arbetslösa löper högre risk att drabbas (ibid.) Att 
prevalensen skiljer sig åt länder emellan skulle dels kunna bero på olika ekonomiska 
förutsättningar och möjlighet till en anställning som genererar en skälig inkomst. 
 
En viktig del av sjuksköterskeyrket är att lyssna på patientens berättelse, dels för att lära 
känna patienten och få ta del av tankar, frågor och förväntningar. På så vis kan sjuksköterskan 
få förståelse för vad som är viktigt för patienten. Det är först när sjuksköterskan lärt känna 
personen och inte enbart ser en patient, som omvårdnaden kan formas personcentrerat. I ett 
personcentrerat arbete är patientens önskemål och intressen i fokus (Ekman m.fl., 2011; 
Snellman, 2014). När omvårdnaden formas efter patientens önskemål kan det vara en fördel 
för patientens motivation att utföra en förändring, som att börja med fysisk aktivitet. 
Motivation kan vara en bristvara hos personer med depression (Scarapicchia m.fl., 2014). När 
sjuksköterskan blir medveten om patientens aktivitetsvanor och intressen, får sjuksköterskan 
en utgångspunkt och kan motivera patienten till fortsatt eller utökad fysisk aktivitet. 
Sjuksköterskan behöver ha förståelse för att patienten kan ha svårt att bli fysiskt aktiva enligt 
rekommendationerna i en handvändning. De flesta människor vet att fysisk aktivitet har 
många hälsofördelar, och för individen kan det handla om att bryta ett beteendemönster, en 
vana (Faskunger, 2013b). För att stärka patientens välbefinnande och hälsa, vilket är en del av 
det hälsofrämjande arbetet (Pellmer Wramner, Wramner, & Wramner, 2017) kan en början 
vara att minska stillasittandet genom att ta kortare bensträckare och utöka allteftersom 
(Faskunger, 2013b). Sjuksköterskan kan därför ha det i åtanke och se det som en start för 
patienten. I en tidigare studie menade deltagarna att den fysiska aktiviteten behöver vara 
underhållande och när aktiviteten var underhållande ökade också motivationen till fortsatt 
fysisk aktivitet (Pickett, Kendrick, & Yardley, 2017). Två andra studier visade att 
telefonrådgivning var effektivt för att motivera patienterna till fysisk aktivitet (Fraser, Brown, 
Whiteford & Burton, 2018; Patel, Keogh, Kolt och Schofield, 2013). Om patienten får en 
vårdkontakt som stöttar och följer upp den fysiska aktiviteten kan det innebära att patienten 
blir följsam till att vara fysiskt aktiv, vilket kan spela roll för de depressiva symtomen. Om 
patientens depressiva symtom minskar, kan chansen vara större att den fysiska aktiviteten 
fortgår. Det kan betyda att sjuksköterskans uppgift kan vara att följa upp patienterna över 
telefon för att stötta patienterna till fortsatt fysisk aktivitet. Ett hälsofrämjande arbete kan dels 
bestå av motivationsarbete (Hedelin, Jormfeldt, & Svedberg, 2014) därför kan 
telefonrådgivning ses som en hälsofrämjande insats.  
 

7. Slutsatser, klinisk nytta och fortsatt forskning 
Omvårdnadsåtgärder vid depression kan vara att stödja patienten till att genomgå förändring i 
livet, för att på sikt klara av sitt arbete eller studier och också få ökad livskvalité vilket främjar 
patientens hälsa. Den genomförda litteraturstudien visar att aerob träning har prövats på 
vuxna människor med depression och visat att depressiva symtom kan minska. Genomförd 
litteraturstudie kan vara en hjälp för sjuksköterskan att få konkreta förslag på fysisk aktivitet 
eftersom att olika aeroba aktiviteter har prövats i studierna och till övervägande del givit 
positiv inverkan på depressionssymtomen, antingen som enda åtgärd eller tillägg till annan 
behandling. Sjuksköterskan får också ta del av vilken frekvens och intensitet som är beprövad 
i störst utsträckning med goda resultat. Därför skulle sjuksköterskor kunna rekommendera 
fysisk aktivitet i någon form av aerob träning till vuxna människor med depression, gärna 
med ett strukturerat upplägg till exempel gruppträning eller ett träningsprogram med 
bestämda dagar att träna på. Det verkar också vara av betydelse att träningen är av måttlig- till 
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högintensiv karaktär och pågår minst 30 minuter för varje tillfälle. Vilken form av aerob 
träningsform kan bestämmas med hjälp av vad patienten har för intressen. Genom 
personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan tillsammans med patienten hitta rätt form av 
fysisk aktivitet som passar patienten. När patientens intressen och önskemål styr, kan också 
motivationen till fysisk aktivitet öka. Det kan även påverka patientens självkänsla, om den 
fysiska aktiviteten ger en bättre hälsa och minskade depressiva symtom. Patienten kan känna 
självständighet över att den egna handlingen har förbättrat depressionen. 
 
Det kan underlätta för sjuksköterskor om det finns riktlinjer för när fysisk aktivitet kan vara 
till fördel och hur den borde följas upp. Därför kan fortsatt forskning rekommenderas för att 
hälso- och sjukvården ska hitta rätt former av fysisk aktivitet vid depression och kunna 
rekommendera vilka aktiviteter det finns evidens för och sedan skräddarsy den efter 
patientens önskemål och intresse. För att patienter med depression ska utföra fysisk aktivitet 
kan patienten behöva motiveras vilket också kan vara ett ämne att forska mer i för att på bästa 
sätt kunna motivera patienten. Fortsatt forskning kan också behövas för samhällsekonomin då 
fysisk aktivitet kan förbättra människors hälsa vilket också kan vara till fördel för ekonomin 
på samhällsnivå. En lågaktiv livsstil ökar risken för sjukdomar, vilket även belastar samhället 
ekonomiskt i form av högre tryck på hälso- och sjukvården och sjukskrivningar. På grund av 
det kan fysisk aktivitet vara en åtgärd sjuksköterskan kan rekommendera patienter både för 
patientens personliga vinning men också för samhällsekonomin. 
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kvinnor 
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Metod: kvantitativ metod, RCT 
Population: kvinnor. 18-65 år 
Urvalsförfarande: 78 kvinnor 18-65 år  
rekryterades, juli – december -13.  
Inklusionskriterier: kvinna, 18-65 år, med depressionsdiagnos, inga 
hinder att träna, normal EKG, inte tränar mer än 60 min/v.  
Exklusionskriterier: psykiatrisk komorbiditet, aktuellt deltagande i 
andra studier, aktuell drog eller alkoholmissbruk, graviditet/planerad 
graviditet kommande året, medicinerad med betablockerare, ändrad 
medicinering under studien, hade psykoterapi eller drogterapi och 
om deltagandet i studien inte kunde vara minst 60%.  
Urval: 59 föll bort.  
Slutgiltig studiegrupp: 19 kvinnor ingick i studien, 9 i 
interventionen och 10 i kontrollgruppen 
 Datainsamlingsmetod:  ICD- 10 – konstaterade depression  
The Portugese Version of Rosenbergs Global Self-esteem Scale – 
mätte självkänsla.  
Polarelektroder the Tanita BC-418 Segmental Body Composition 
Analyzer - kroppsundersökning  
Fysisk funktion mättes med ett kort fysiskt utförande av flera fysiska 
test.  
Analysmetod: statistisk analys 

Styrkor: 
välbeskrivet varför 
personer föll bort. 
Tydligt 
interventionsprogr
am.  
 
Svagheter: stort 
bortfall.  
Framgår inte i 
metoden  hur 
deltagarna 
rekryterades till 
studien. I 
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framgick det att de 
ej gjort en 
powerberäkning.  

Resultat: 
Interventionsgruppen 
visade förbättrade 
depressionssymtom 
enligt BDI-  II än 
kontrollgruppen vid 
studiens slut. 
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underlättad fysisk 
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depression som 
finns 
representerade i 
primärvården 

Metod: kvantitativ metod. RCT.  
Population: Människor mellan 18-69 år.  
Urvalsförfarande: patienter med ny episod av depression som 
gick i primärvården.  
Urval: personer mellan 18-69 år inkluderades med en ny episod av 
depression.  
Exklusionskriterier var personer över 70 år, personer som nyligen 
inte svarat på antidepressiva läkemedel.  
Slutgiltig studiegrupp: 361 deltagare. 182 i interventionsgruppen 
och 179 mottog den vanliga vården.  
Datainsamlingsmetod: BDI-skalan – depressiva symtom. 
Deltagarna skrev dagbok för deras fysiska aktivitet som övergått  
Analysmetod: statistisk analys  

Styrkor:.  
Tydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Powerberäkning 
tydligt redovisad.   
 
Svagheter: står 
inget om antalet 
deltagare i 
metoden. Svårt att 
följa med i texten.   
 

Resultat: deltagarna 
i 
interventionsgruppen 
påvisade inga 
förbättringar i de 
depressiva 
symtomen enligt 
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Syftet var att 
genomföra en 
studie som 
utvärderade 
träning och 
grundläggande 
kroppsuppfattnings 
terapi som 
tilläggsbehandling 
för personer med 
egentlig 
depression. 

Metod: Kvantitativ metod, RCT.  
Population: män och kvinnor, 18-65 år.  
Urvalsförfarande: Deltagare rekryterades genom 
annonser i två lokala morgontidningar. 135 personer 
anmälde intresse.  
Inklusionskriterier var att ha minst ett antidepressivt 
läkemedel, diagnosticerad med depression.  
Exklusionskriterier: pågående substansmissbruk, 
psykotisk, manisk eller ha risk för suicid, gravida, 
hjärtproblem eller personer som tränade regelbundet med 
måttlig eller hög intensitet.  
Urval: 141 visade intresse och 62 stycken  
gick vidare för randomisering till studien.  
Slutgiltig studiegrupp: 62 män och kvinnor. 48 var 
kvinnor och 14 var män. 22  ingick i träningsgruppen, 20 i 
BBA-gruppen och 20 i rådgivningsgruppen.  
Datainsamlingsmetod: MADRS-S Scale för att 
depressiva symtom.  
MADRS-S self-report 
GAF – mätte symtom och funktion  
BAI Becks anxiety Inventory - mätte grad av ångest  
SBC Scale of Body Connection - mätte kroppskännedom  
Konditionen genom att mäta den maximala 
syreupptagningsförmågan.  
Analysmetod: statistisk analys  

Styrkor: metoden 
är tydligt 
beskriven med 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Tydlig beskrivning 
av 
interventionerna.  
 
Svagheter: Power-
beräkningen finns i 
diskussionen men  
inte i metoden. I 
diskussionen 
framkommer det 
att studien 
behövde 30 
deltagare i vardera 
grupp för att få 
power. 
Snedfördelat 
mellan könen.  
 

Resultat: 
depressionssymtom 
sänkes för deltagarna 
i 
träningsinterventionen 
enligt MADRS. I 
jämförelse med 
kontrollgruppen var 
de depressiva 
symtomen signifikant 
förbättrade.  
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intensitet vid 
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träningsinterve
ntion hos 
patienter i 
öppenvården 
med 
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genom 
bedömning av 
depressiva 
symtom och 
fysisk form 

Metod: kvantitativ metod. RCT.  
Population: människor 18-65 år.  
Inklusionskriterier: deltagarna skulle vara mellan 18-65 år, 
diagnosticerad med depression. Exklusionskriterier: diagnosticerade med 
svår psykossymtom eller samsjuklighet med andra psykiatriska 
diagnoser; schizofreni, bipolär sjukdom, drogmissbruk. Gravida eller 
deltagare som ändrat sin medicinering nyligen, relevant ortopedisk 
sjukdom, relevant operation de senaste sex månaderna, nyligen börjat 
med psykoterapi, sjukdom som cancer, anemi eller infektionssjukdom. 
Även personer med dåligt skött diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.  
Urvalsförfarande: deltagare söktes genom lokala nyhetstidningar, lokalt 
nyhetsprogram och nyhetssidor på internet.  
Urval: 106 personer visade intresse för studien, 66 stycken blev kallade 
för intervju och efter det återstod 46 stycken till studien. 11 stycken föll 
bort. 
Slutgiltig studiegrupp: 46 stycken män och kvinnor.   
Datainsamlingsmetod: Hamilton depression Scale – mätte grad av 
depression.  
För att mäta deltagarnas fysiska aktivitetsnivå fick de slutföra en Urho 
Kaleka Kekkonen, ett 2 km promenad-test.  
Deltagarnas hjärtslag mättes med hjälp av sportklockan Polar RS800CX.  
Analysmetod: statistisk analys  

Styrkor: tydligt 
beskrivna 
inklusions- och 
exklusionskriterier.  
 
Svagheter: 
Ingen 
powerberäkning i 
metoden, power 
nämns endast i 
diskussionen. 
Snedfördelning 
mellan könen.  

Deltagarna i 
interventiongruppe
n uppmätte 
reducerade poäng 
enligt Hamilton-
skalan och BDI-
skalan och hade 
därmed färre 
depressiva symtom.  

 
 



 
 

 

Bilaga 2.   Artikelmatris – Grundnivå    Sid 6(10) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr. och land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Titel: 
Hallgren, M., Kraepelien, M., 
öjehagen, A., Lindefors, N., 
Zeebari, Z., Kaldo, V., & 
Forsell, Y. (2015). Physical 
exercise and internet-based 
cognitive–behavioural therapy 
in the treatment of depression: 
Randomised controlled trial. 
British Journal of Psychiatry, 
207(03), 227–234. 
https://doi.org/10.1192/bjp.bp.1
14.160101 
 
 
 
Land: Sverige 

 

Syftet var att 
jämföra 
effektiviteten 
av vanlig 
fysisk aktivitet 
och IKBT mot 
standard 
behandlingen 
av mild till 
måttlig 
depression i 
populationen 
vuxna 
svenskar 

Metod: Kvantitativ metod. RCT.  
Population: män och kvinnor, 18 år +  
Urvalsförfarande: rekrytering via primärvården i 6 regioner i Sverige 
mellan februari -11 – mars -13.  
Inklusionskriterier: 18 år +, mätte 9 poäng eller högre i Patient Health 
Questionaire.  
Exklusionskriterier: personer -18 år, svåra somatiska sjukdomar, 
primär alkohol- eller drogmissbruk, psykiatrisk diagnos som krävde 
psykiatrisk specialistvård. 
 Urval: 946 randomiserades till studien. 
Bortfall 206 stycken.  
Slutgiltig studiegrupp: 249 ingick i träningsgruppen, 259 ingick i 
KBT-gruppen och 232 ingick i gruppen där den vanliga behandlingen 
fortsätter.  
Datainsamlingsmetod: EQ-5D gav en överblick över den allmänna 
hälsostatusen.  
AUDI-T kartlade deltagarnas alkoholvanor.  
Frågeformulär utformades för att kartlägga typen av antidepressiva 
läkemedel de senaste två veckorna.  
Phq9 och MINI - screena de depressiva symtomen de senaste 2 
veckorna  
MADRS - mätte grad av depression före och efter intervention.  
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: 
tydligt 
beskrivna och 
relevanta 
mätinstrument i 
metoden. 
Oberoende 
instans skötte 
randomisering.  
 
Svagheter: 
urvalsprocessen 
var svårtolkad, 
svårt att förstå 
hur deltagarna 
valdes och 
inkluderades i 
studien. 
Otydligt 
bortfall. Står 
ingenstans om 
de har gjort en 
powerberäknin
g. Sned 
könsfördelning.  

Resultat: 
efter tre 
månader 
kunde en 
förbättring i 
de 
depressiva 
symtomen 
ses hos 
deltagarna. 

 
 



 
 

 

Bilaga 2.   Artikelmatris – Grundnivå    Sid 7(10) 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr. och land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Titel: 
Meyer, J. D., Koltyn, K. F., Stegner, A. J., 
Kim, J.-S., & Cook, D. B. (2016). 
Influence of Exercise Intensity for 
Improving Depressed Mood in 
Depression: A Dose-Response Study. 
Behavior Therapy, 47(4), 527–537. 
https://doi.org/10.1016/j.beth.2016.04.003 

 
 

Land: USA 
 

Syftet var att 
avgöra om 
intensitet på 
träning påverkar 
den omedelbara 
effekten av 
träning på 
depressiv 
sinnesstämning 
hos en grupp 
kvinnor 
diagnostiserade 
med 
diagnosticerad 
depression 

Metod: kvantitativ metod. Dos-respons studie.  
Population: kvinnor, mellan 18-60 år.  
Urvalsförfarande: deltagarna rekryterades nyhetstidning, 
flyers över Universitetet Wisconsin- Madison campus 
samt mass-email till folk på universitetet.  
Urval: kvinnor mellan 20-60 år. Diagnosticerade med 
depression och var medicinerade med en stabil och 
fungerande dos som fungerat över tid och inte förändrade 
dosen under studiens gång. Exklusionskriterier var 
kvinnor som var gravida, rökare, tog opioder eller annat 
läkemedel mot smärta, missbrukade alkohol eller hade 
psykologiska sjukdomar (generaliserad ångest och 
depressionssjukdom var ok)  
Slutgiltig studiegrupp: 24 kvinnor.  
Datainsamlingsmetod: BDI-skala och POMS rating 
scale - mätte depressiva symtom.  
The international physical activity Questionaire - mätte 
fysiska aktiviteten de sju föregående dagarna användes.  
Stait- Trait anxiety Inventory mätte- grad av ångest.  
Borg’s 6-20 rating scale – mätte intensiteten för varje 
träning.  
Analysmetod: statistisk analys 
 

Styrkor: tydligt 
beskriven 
intervention. 
Tydligt beskrivna 
mätinstrument.  
 
 
Svagheter: 
deltagarna fick 
100 dollar för alla 
deltaganden i 
studien. Svårt att 
förstå hur länge 
studien pågick. 
Det framgår att 24 
stycken deltar i 
studien men om 
det var något 
bortfall 
presenterades inte.   

Resultat: fysisk 
aktivitet förbättrade de 
depressiva symtomen 
hos deltagarna upp till 
30 minuter efter 
avslutad träning.  

  



 
 

 

Bilaga 2.   Artikelmatris – Grundnivå    Sid 8(10) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Titel: 
Olson, R. L., Brush, C. J., 
Ehmann, P. J., & Alderman, 
B. L. (2017). A randomized 
trial of aerobic exercise on 
cognitive control in major 
depression. Clinical 
Neurophysiology, 128(6), 
903–913. 
https://doi.org/10.1016/j.clin
ph.2017.01.023 
 
Land: Texas, USA.  

Syftet var att 
utforska 
effekterna av ett 8 
veckors måttligt 
intensivt aerob 
träning 
interventionsprogr
am för kognitiv 
kontroll hos 
personer med 
diagnostiserad 
depression.  

Metod: Kvantitativ metod. Randomiserad studie.  
Population: män och kvinnor, 18-30 år med diagnostiserad 
depression. 
Urvalsförfarande: rekryterades genom reklam genom på 
universitetskliniker.  
Urval: inkluderade var män och kvinnor i ålder 18-30. Diagnosticerad 
depression. Ingen pågående psykologisk eller farmakologisk 
behandling utöver eventuell behandling som pågått minst sex veckor. 
Inget regelbundet träningsprogram. Inga fysiska hinder för träning.  
Fullgott seende med eller utan hjälpmedel.  
Exkluderade var svår psykisk sjukdom tex schizofreni. Personer med 
dokumenterad risk för suicid. Gravida eller kvinnor som planerar för 
graviditet.  
Slutgiltig studiegrupp: 30 personer ingick i det slutgiltiga resultatet. 
15 ingick i interventionsgruppen och 15 i kontrollgruppen. 
Medianålder i interventionsgruppen 21,0 (+- 1,9 år) och i 
kontrollgruppen var medianåldern 21,2 (+- 2,2 år) Antal kvinnor i 
studien var 24 stycken och 6 stycken var män.  
Datainsamlingsmetod: frågeformulär om medicinsk bakgrund.  
För depression – MINI och BDI-II  
The Ruminative responses scale – grubblande  
Modified Bruce Protocol på löpband - mätte kondition  
E-Prime Professional Version 2.0 software – mätte kognitiv kontroll  
Analysmetod: statistisk analys  

Styrkor: tydlig 
metod med vilka 
mätinstrument som 
används. Tydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier.  
 
Svagheter: 
Ojämnt deltagande 
mellan könen.  

Resultat: Efter åtta veckors 
aerob träning minskade de 
depressiva symtomen hos 
deltagarna. För deltagarna i 
kontrollgruppen förehöll sig 
symtomen lika som vid 
start.   

 
 



 
 

 

Bilaga 2.   Artikelmatris – Grundnivå    Sid 9(10) 
Författare, år, titel, tidskrift, sidnr. 
och land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Titel: 
Schuch, F. B., Pinto, S. S., Bagatini, N. C., 
Zaffari, P., Alberton, C. L., Cadore, E. L., 
… Kruel, L. F. M. (2014). Water-Based 
Exercise and Quality of Life in Women: 
The Role of Depressive Symptoms. Women 
& Health, 54(2), 161–175. 
https://doi.org/10.1080/03630242.2013.870
634 
 
Land: Brasilien  

Syftet med studien var att 
utvärdera relationen med 
vattenbaserad träning med 
livskvalité och depressiva 
symtom hos unga kvinnor 
och hos kvinnor efter 
menopausen och att 
utvärdera associationen av 
depressiva symtom och 
förbättrad fysik med 
förbättrad livskvalité.  

Metod: kvantitativ metod, kvasi-
experimentell design 
Population: kvinnor. 18-28 år och 50-60 
år.  
Urvalsförfarande: rekryteringen av 
deltagare gjordes via mail och genom 
daglig nyhetstidning.  
Inklusionskriterier var kvinnor mellan 18-
28 år och kvinnor mellan 50-60 år som inte 
haft mens under ett år.  
Exklusionskriterier var kvinnor med hjärt-
kärlsjukdom, neuromuskulär, hormonell 
eller metabolisk sjukdom. De som deltog 
fick inte ändra sin kost under studiens gång.  
Urval: 56 kvinnor visade intresse. En äldre 
kvinna exkluderades. 29 unga kvinnor 
rekryterades och 26 äldre kvinnor.  
Slutgiltig studiegrupp: 55 kvinnor.  
Datainsamlingsmetod: BDI-skalan – 
mätte depressiva symtom. World Health 
Organization Quality of Life brief -   mätte 
livskvalitén.  
Asimed Analog Scale – mätte vikt och 
längd 
Bruce protocol - mätte toppsyreupptagning.  
Analysmetod: statistisk analys  
 

Styrkor: litet 
bortfall. Tydliga 
inklusions- och 
Exklusionskriterier
.  
 
Svagheter: för att 
få en rättvisare bild 
av deltagarna före 
studien är det en 
fördel att göra två 
pre-test vilket inte 
gjordes i studien.  

Resultat: vattenträning 
minskade de depressiva 
symtomen för både de 
yngre kvinnorna och de 
äldre kvinnorna i studien. 
Förbättring i konditionen 
ger färre depressiva 
symtom.  

 
 



 
 

 

Bilaga 2.   Artikelmatris – Grundnivå    Sid 10(10) 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr. och land 

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Titel:  
Yang, X., Hirvensalo, M., Hintsanen, M., 
Hintsa, T., Pulkki-Råback, L., Jokela, M., … 
Raitakari, O. T. (2014). Longitudinal 
Associations Between Changes in Physical 
Activity and Depressive Symptoms in 
Adulthood: The Young Finns Study. 
International Journal of Behavioral 
Medicine, 21(6), 908–917. 
https://doi.org/10.1007/s12529-013-9376-0 
 
 
 
Land: Finland  

 

syftet var att undersöka 
dos-responsassociationen 
mellan förändringar i 
frekvens, intensitet och 
durationen av fysisk 
aktivitet och depressiva 
symtom hos män och 
kvinnor över sex år 

Metod: kvantitativ metod  
Population: män och kvinnor 24-39 år.  
Urvalsförfarande: deltagarna blev 
slumpmässigt utvalda från 
befolkningsregistret i ung ålder från fem 
universitetsstäder i Finland. Deltagare 
mellan 24-45 år inkluderades i studien.  
Exklusionskriterier var personer där ingen 
dokumenterad depressionssymtom eller 
fysisk aktivitet fanns, personer som nyligen 
varit eller var gravida, personer med 
diabetes mellitus eller ischemisk 
hjärtsjukdom.  
Urval: bortfall 1641 stycken  
Slutgiltig studiegrupp: 1955 deltagare 
varav 1124 var kvinnor och 831 var män.  
Datainsamlingsmetod: självskattningsskala 
om träningsvanor, intensitet och duration.  
BDI-skalan – mätte depressiva symtom  
Analysmetod: statistisk analys  

Styrkor: tydligt 
beskrivna 
mätinstrument i 
metoden.  
 
Svagheter: 
urvalsprocessen var 
svårtolkad, svårt att 
förstå hur 
deltagarna valdes 
och inkluderades i 
studien. Otydligt 
bortfall.  

Resultat: regelbunden 
träning med måttlig till 
hög intensitet 2-3 gånger 
i veckan minskade risken 
för depressiva symtom.  

 
 


