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ABSTRAKT 

Bakgrund: Depression är en utbredd folksjukdom i Sverige, trots att effektiva och kända 

behandlingsmetoder finns är det färre än hälften som behandlas. Den vanligaste 

behandlingen är antidepressiva läkemedel men tyvärr kan det medföra många biverkningar. 

Syfte: Syftet var att belysa interventioner med fysisk aktivitet och hur dessa kan påverka en 

människa med depression eller depressiva symtom. Metod: Litteraturöversikt innehållande 

kvantitativa artiklar som granskats och delats in i olika kategorier som berört olika 

interventioner av fysisk aktivitet. Resultat: Fysisk aktivitet har visats sig kunna minska 

depression och sänka depressiva symtom, interventioner som hade störst verkan var de som 

pågick under längre tid samt högintensiva aktiviteter. Fysisk aktivitet fungerade som ett bra 

komplement till annan behandling och i viss utsträckning som ett bra alternativ till 

läkemedelsbehandling. Fysisk aktivitet hade även positiv inverkan på symtom så som sömn, 

smärta och livskvalité. Diskussion: Sjuksköterskan ska arbeta för att motivera patienter till 

att vara mer fysiskt aktiv genom att informera om vilka fördelar det kan ha för patientens 

tillfrisknande. Slutsats: Fysisk aktivitet har visat sig kunna påverka depression och 

depressiva symtom positivt. Vidare forskning behövs på områden som undersöker 

upplevelser av att ha fysisk aktivitet som behandling vid depression. 

NYCKELORD 

Depression, Fysisk aktivitet, Hälsofrämjande arbete, Interventioner, Litteraturöversikt, 

Omvårdnad  
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BAKGRUND 

Det uppskattas vara cirka 450 000 människor i Sverige som lider av diagnosen depression 

vilket gör den till en av Sveriges stora folksjukdomar (Läkemedelsverket, 2006). Enligt 

världshälsoorganisationen, WHO (2013) är det cirka 350 miljoner människor i alla åldrar 

världen över som lider av depression och sjukdomen är en stor bidragande orsak till global 

ohälsa. WHO beskriver även att trots kända och effektiva behandlingsalternativ finns till 

denna sjukdom så är det färre än hälften som får behandling. Orsaker till detta kan bero på 

bristande utbildning och få resurser inom hälso- och sjukvården. Enligt Sobocki, Lekander, 

Borgström, Ström och Runeson (2007) kostade sjukdomen samhället i Sverige cirka 1,7 

miljarder euro år 1997, denna siffra ökade markant fram till år 2005, den beräknades då vara 

på cirka 3,5 miljarder euro. De stigande kostnaderna berodde främst på ökad sjukfrånvaro 

och tidig pensionering som var till följd av sjukdomen. 

DEPRESSION OCH DEPRESSIVA SYMTOM 

En depression sänker människans sinnesstämning och dennes känslomässiga engagemang. 

Depressionen kan yttra sig som nedstämdhet, minskad energi, trötthet och påverkar den 

allmänna psykiska hälsan negativt (Skärsäter, 2010, s. 77). En deprimerad människa kan 

även drabbas av kognitiva funktionsnedsättningar som bland annat 

koncentrationssvårigheter, försämrat minne samt ha svårigheter att ta beslut, något som kan 

påverka yrkesliv och sociala relationer (Godard, Grondin, Baruch & Lafleur, 2011). För att 

ställa diagnosen depression ska personen i fråga uppvisa nedstämdhet och minskat intresse 

samt minst fem av följande symtom; förändrad aptit, förändrat sömnmönster, apati, 

koncentrationssvårigheter och återkommande självmordstankar, under större delen av 

dagen under en period av minst två veckor (Kjellman, Taube & Andersson, 2009, s. 93). 

Depressiva symtom kännetecknas av att personen kan känna sig orolig, nedstämd, gråtmild 

och de kan även drabbas av ångest (Hassmén & Hassmén, 2005, s. 29). Passivitet och 

tillbakadragande är kännetecknande för människor med ångest och depressiva symtom 

varför de också kan vara mindre fysiskt aktiva än friska personer (Martinsen, Strand, 

Paulsson & Kaggestad, 1989). Depressiva symtom är vanligt förekommande hos äldre över 

65 år men de söker oftast för kroppsliga symtom som till exempel huvudvärk och yrsel 

(Skärsäter, 2010, s. 77). Depression kan även yttra sig tillsammans med andra kroniska 
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sjukdomar som till exempel astma, artrit och diabetes. Depressionen gör även att individen 

löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt (Chapman, Perry & 

Strine, 2005).   

En depression kan även påverka en människas livskvalité (Skärsäter, 2010, s. 71). Begreppet 

livskvalité kan definieras som den enskildes subjektiva uppfattning om sin livssituation i 

sociala relationer. Livskvalité hör även ihop med individens fysiska hälsa, sociala funktion, 

ekonomiska status och personens allmänna välmående (Patrick & Erickson, 1988). Ett annat 

begrepp är Self-efficacy, det handlar om individens tro till sin egen förmåga att motivera sig 

själv till att fullfölja en viss uppgift. För att kunna klara av detta krävs det också att individen 

själv kan planera hur uppgiften ska genomföras (Wood & Bandura, 1989).     

BEHANDLING VID DEPRESSION 

Idag finns det ett flertal behandlingsalternativ till depression och några av dessa som först 

och främst riktar sig till lindriga och måttliga depressioner är psykoterapi, samtal och 

kognitiv beteendeterapi. Svårare depressioner kan lättare behandlas med läkemedel som har 

till uppgift att höja nivån av serotonin och noradrenalin i hjärnan (Ottosson & Ottosson, 

2007, s. 95-96). Dessa hormoner har visats vara involverade i regleringen av människans 

humör (Duman, Heninger, & Nestler, 1997). Depression kan behandlas med en kombination 

av exempelvis psykoterapi och läkemedel. I primärvården är läkemedelsbehandling 

vanligtvis det första alternativet (Arroll et al., 2009). Det vanligaste förskrivna antidepressiva 

läkemedlet vid depression är SSRI-preparat, Selektiva serotonin återupptagshämmare 

(Olfson et al., 2002). Detta läkemedel är associerat med en rad biverkningar så som diarré, 

huvudvärk, trötthet, illamående och tremor (Teicher, Glod, & Cole, 1990).  

FYSISK AKTIVITET 

Fysisk aktivitet innebär all kroppsrörelse som är ett resultat av att skelettmuskulaturen drar 

ihop sig vilket leder till att energiförbrukningen i kroppen ökar. För att effekten av fysisk 

aktivitet ska kvarstå behöver den upprepas regelbundet då den annars avtar inom några 

dagar. Rekommendationerna är daglig aktivitet i cirka 30 minuter, intensiv träning ger större 

effekt i kroppen men rekommendationen är ändå att blanda intensiv och lättare träning vid 

varje tillfälle (Henriksson & Sundberg, 2009, s. 13-14). En person får under fysiskt aktivitet en 
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ökad produktion av endorfiner, kroppens egna lyckohormon, detta hormon minskar stress 

och ökar personens välbefinnande (Kjellman, Taube, Martinsen & Andersson, 2009, s. 93-95).  

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE HOS SJUKVÅRDSPERSONAL 

Personal inom hälso- och sjukvård ska arbeta för att på bästa sätt kunna ge god och adekvat 

vård till patienten. Sjukvården ska bedrivas på ett sådant sätt att den sker med respekt för 

patientens självbestämmande och integritet (SFS, 1982:763, 2a, 2b §). I sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete ingår det att hon informerar patienten om dennes tillstånd, 

behandling och prognos för att öka kunskap och förståelse hos patienten om dennes 

sjukdom. Sjuksköterskan ska uppmuntra positivt tänkande och verka för att skapa en 

tillförlitlig relation med patienten (Piper, 2008). En god relation kan leda till att patienten 

känner förtroende för sjuksköterskan och på så vis kan även kommunikationen dem emellan 

underlättas (Feely, 1997). I omvårdnaden ska sjuksköterskan hjälpa patienten att skapa 

rutiner i sin vardag då detta kan vara en viktig grund för att patienten ska kunna hantera 

sina problem (Skärsäter & William, 2006).  

Fysisk inaktivitet är mycket vanligt i dagens samhälle och många individer har en riskabelt 

låg aktivitetsnivå vilket kan vara farligt för hälsan. För att främja ett mer aktivt liv kan 

legitimerad personal inom hälso- och sjukvården skriva ut fysisk aktivitet på recept, FaR. 

Sjukvårdspersonal ska ha kunskap om patientens hälsotillstånd, hur fysisk aktivitet kan 

förebygga och behandla sjukdomar och vara insatta i hur metoden FaR ska användas. En 

viktig beståndsdel i FaR är uppföljning för att vid behov kunna justera ordinationen och 

motivera patienten ytterligare (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 12-14, 167).  

Utifrån detta kan vi se att depression och depressiva symtom blir alltmer vanligt i dagens 

samhälle, detta kan leda till multifaktoriella konsekvenser både för samhället och för 

individen själv. Ett stort ansvar ligger hos hälso- och sjukvården att hjälpa dessa människor 

till en förbättrad livsstil som kan förebygga och behandla detta problem. Studier har visat att 

fysisk aktivitet kan förebygga och behandla en rad olika sjukdomar och utifrån detta vill 

författarna belysa hur interventioner med fysisk aktivitet kan påverka människor som 

drabbats av depression eller depressiva symtom.       
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SYFTE 

Att belysa interventioner med fysisk aktivitet och hur dessa kan påverka en människa med 

depression eller depressiva symtom. 

METOD 

Detta arbete har utformats som en litteraturöversikt för att på bästa sätt kunna undersöka 

den forskning som finns inom det valda området. Litteraturöversikt används med fördel när 

syftet är att få en översikt över befintlig forskning vilket sedan ger en övergripande bild över 

det aktuella problemet eller valda området. I en litteraturöversikt kan både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar användas, i detta arbete har endast kvantitativa artiklar använts då de 

stämt överens med litteraturöversiktens syfte (jmf Friberg, 2012 ss. 133-134). 

DATAINSAMLING, URVAL OCH GRANSKNING 

Artiklar till denna litteraturöversikt har sökts via de vetenskapliga databaserna PubMed och 

PsykInfo. Inklusionskriterier för artiklarna är att de ska ha publicerats under de senaste 15 

åren, vara på engelska samt vara peer-reviewd. Artiklarna ska handla om personer över 18 

år som lider av depression eller depressiva symtom samt hur fysisk aktivitet kan påverka 

dessa människor. Artiklar innehållande personer som hade sjukdomar utöver sin psykiska 

ohälsa exkluderades samt artiklar som inte fanns tillgängliga som fulltext online. För att hitta 

relevanta artiklar till denna litteraturöversikt har olika sökord använts, de har kombinerats 

och använts både som MeSH termer samt fritextsökord, detta för att få bästa möjliga utbud 

av artiklar. Sökorden som använts är MeSh termerna depressive disorder, exercise, adult 

samt fritextsökorden major depression och physical activity. Ytterligare två fritextsökord har 

använts då de förekom frekvent bland olika artiklars nyckelord, dessa var treatment 

outcome och intervention. Det gjordes även sökningar med orden depression, therapy och 

mental health på databaserna Pubmed och Chinal, ett antal artiklar valdes ut för granskning 

från dessa sökningar men ingen av artiklarna uppnådde tillräckligt bra kvalité och valdes 

därför bort. 

Urvalsprocessen genomfördes i 4 olika steg, se tabell 1 (s. 5), totalt 137 abstrakt lästes, se 

urval 1, 35 av dessa lästes i sin helhet, se urval 2. Av dessa var det 20 artiklar, se urval 3, som 

mötte kriterierna för denna litteraturöversikt, dessa lästes i sin helhet och granskades med 
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hjälp av en granskningsmall, se bilaga 1 (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 173-174). 

Artiklar som efter granskning ansågs ha en låg kvalité exkluderades. Två artiklar hittades 

även via manuell sökning, från andra artiklars referenslistor och dessa är därför inte 

redovisade i tabellen. En av artiklarna som hittats vid den primära sökningen var en 

uppföljning av en intervention som tidigare publicerats, för att få en bättre bild av denna 

intervention samt av uppföljningen har även denna artikel använts i denna litteraturöversikt. 

Denna artikel föll dock utanför vår tidsbegränsning på 15 år men hämtades genom att söka 

med dess titel via databasen PubMed. Tillsammans med de manuella sökningarna var det 

totalt 14 artiklar som ingick i denna litteraturöversikt.  

Tabell 1. Tabell över sökning, utförd 10 september 2013. 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PubMed Senaste 15 åren Depressive 

disorder [Majr] 

AND Exercise 

[Majr] AND Adult 

[MeSH] 

92 45 11 8 5 

PubMed Senaste 15 åren Depressive 

disorder [Majr] 

AND Exercise 

AND treatment 

outcome 

99 55 13 6 5 

PsycInfo Senaste 15 åren 

Peer review 

Major depression 

AND exercise 

AND physical 

activity AND 

intervention  

105 37 11 6 1 

Manuell 

sökning 

      3 

Urval 1 – artiklarnas abstrakt läses. Urval 2 – hela artiklar lästes. Urval 3 – artiklar för 

granskning. Urval 4 – artiklar valda till resultatet 



6 

 

ANALYS AV DATA 

Artiklar som ingår i denna litteraturöversikt har granskats och lästs igenom upprepade 

gånger för att på så sätt kunna välja ut det mest relevanta innehållet. Artiklar som efter 

granskning bedömts haft medel eller hög kvalité har sammanställts i en tabell som beskriver 

studiens syfte, metod och huvudresultat, se bilaga 2. Artiklarna har sedan sammanställts 

kortfattat i dokument för att lättare kunna se de viktigaste delarna som speglar syftet till 

detta arbete. Genom att läsa igenom alla sammanställningar kunde likheter och skillnader 

identifieras för att sedan forma huvudkategorier och underkategorier, dessa kan ses nedan i 

tabell 2 (jmf. Friberg, 2012, s. 115-116). 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier. 

Kategorier Interventionsform Hälsoförbättringar 

Underkategorier Fysisk aktivitet vid ett 

tillfälle 

Sömn, smärta och livskvalité 

 Fysisk aktivitet på kort sikt Self-efficacy och följsamhet 

Fysisk aktivitet på lång sikt 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Urvalet och analysen av artiklarna till denna litteraturöversikt har utförts med en så neutral 

syn som möjligt. Artiklar som inkluderats har berört både positiva och negativa utfall av 

fysisk aktivitet, för att på ett objektivt sätt kunna sammanställa artiklarnas resultatdelar som 

på bästa sätt speglar verkligheten. De valda artiklarna har alla ett tydligt etiskt resonemang 

och har alla blivit godkända av en etisk kommitté.  
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RESULTAT 

INTERVENTIONSFORM 

Detta avsnitt redogör för effekter av fysisk aktivitet när de genomförs i olika längd och duration. 

Underkategorierna delar in interventionerna i tre delar: Fysisk aktivitet vid ett tillfälle, fysisk aktivitet 

under en kortare tidsperiod och fysisk aktivitet på lång sikt.  

FYSISK AKTIVITET VID ETT TILLFÄLLE 

Interventionerna i detta avsnitt skedde endast vid ett tillfälle och varade i max 30 minuter. 

Interventionerna innebar promenader i rask takt eller cykling i olika intensiteter. Resultaten visar att 

fysisk aktivitet vid ett tillfälle kan minska depressiva symtom men att de också kan återkomma en 

stund efter avslutad aktivitet.   

Bartholomew, Morrison och Ciccolo (2005) valde att studera om fysisk aktivitet vid ett 

tillfälle kunde påverka personer med djup depression som genomgår behandling. De ville 

även se om denna effekt skulle kvarstå längre än om de skulle sitta tysta utan att aktivera sig 

under lika lång tid.  I studien deltog 40 personer, vilka randomiserades till en träningsgrupp 

eller till en kontrollgrupp där de fick sitta tyst i en lugn och bekväm miljö. Träningen innebar 

att personerna skulle promenera i rask takt på ett löpband under 30 minuter. Resultatet av 

denna studie visade att personerna som deltog i träningsgruppen visade en signifikant större 

ökning i positivt välmående än vad personerna i kontrollgruppen gjorde, direkt samt 30 

minuter efter genomförd träning. Förbättringar i depressiva symtom sågs hos deltagare i 

båda grupperna, däremot visade deltagarna som tränade förbättringar på fler punkter som 

rörde deras välmående.  

I en studie av Weinstein, Deuster, Francis, Beadling och Kop (2010) hade deltagarna både 

djupa och milda depressioner och dessa jämfördes med en grupp personer vilka inte var 

deprimerade. Deltagarna promenerade i rask takt på ett löpband under 25 minuter. Innan 

aktivitetens början fick de genom ett självskattningsformulär beskriva sina depressiva 

symtom, detta fullföljdes även direkt, samt 30 minuter efter avslutad aktivitet. Den direkt 

efterföljande reaktionen av träning hos personerna med depression kännetecknades av en 

signifikant reduktion av det depressiva måendet, jämfört med kontrollgruppen som inte 

uppvisade några skillnader. 30 minuter efter avslutad träning visade deltagarna med 

depression ett ökat depressivt mående, sänkt energi och ökad trötthet jämfört med värdena 
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från start. Jämförelser visade att graden av depression var signifikant relaterat till ökning av 

trötthet och depressivt mående 30 minuter efter avslutad aktivitet.    

Knapen et al. (2009) utformade en studie där de jämförde effekterna av fysisk aktivitet med 

olika intensiteter. Ett test med förskriven intensitet jämfördes med två andra tester där 

deltagarna själva fick välja intensitet. Personerna som deltog i studien hade alla 

ångestproblematik och/eller depressiva symtom, deltagarna genomförde tre tester vilka alla 

hade olika upplägg och olika intensitet. Alla tester varade i 20 minuter och bedömningar för 

ångest och subjektivt välmående genomfördes innan och efter varje test. Efter samtliga tester 

hade deltagarna signifikant minskad ångest och sänkt negativ sinnesstämning än vad de 

hade innan de påbörjade aktiviteterna. 

FYSISK AKTIVITET UNDER EN KORTARE TIDSPERIOD 

I denna underkategori beskrivs studier vars interventioner varade mellan 10 dagar och upp till 8 

veckor. Deltagarna som deltog i träningsinterventionerna fick promenera, cykla och styrketräna. 

Dessa grupper jämfördes sedan med varsina kontrollgrupper, vilka bland annat fick stretcha och 

genomgå vanlig behandling. Efter interventionerna kunde det ses en tydlig reduktion av deltagarnas 

depressiva symtom, det visade sig även att fysisk aktivitet kunde påverka serotoninnivån i blodet. 

Knubben et al. (2007) ville undersöka effekterna av ett kortsiktigt träningsprogram som en 

tilläggsbehandling hos patienter med djup depression som genomgick vanlig medicinsk 

antidepressiv behandling. Efter genomförd intervention på 10 dagar där patienterna fick 

promenera dagligen i intervaller kunde det ses en tydlig reduktion i depressiva symtom, 

som de själva fick bedöma innan och efter interventionen. Genom bedömning av en 

psykolog visade även resultatet att deras depression hade minskat signifikant när de hade 

tränat 10 dagar i följd. Denna reduktion var även signifikant större än för patienterna i 

placebogruppen som endast fick stretcha. 

Efter en 7 veckor lång intervention där deltagare fick cykla tre gånger i veckan kunde 

förbättringar av depression ses hos en grupp människor mellan 18-30 år. Denna förändring 

kunde inte ses lika tydligt hos en kontrollgrupp som istället fick stretcha under samma 

period. Deltagare i båda grupperna visade förbättringar i sin ångest efter båda 

interventionerna jämfört med vad de hade innan. I denna studie undersökte författarna även 



9 

 

hur deltagarnas serotoninnivåer i blodet förändrades av fysisk aktvitet. De kunde utifrån sitt 

resultat se att nivån av serotonin i blodet hade en högre procentuell sänkning hos deltagarna 

som tränade jämfört med kontrollgruppen (Wipfli, Landers, Nagoshi & Ringenbach, 2011).   

I en studie av Singh et al. (2005) delades en grupp äldre personer in i tre olika grupper, två 

grupper fick styrketräna med hög eller låg intensitet och den tredje gruppen fick fortsätta 

med sin vanliga vård som pågick hos deras egna allmänläkare. Författarna ville undersöka 

hur dessa tre olika tillvägagångssätt kunde påverka depressionen hos en äldre befolkning. 

Resultatet i denna studie visade en signifikant förbättring av depressionen hos deltagare i 

samtliga grupper. Däremot visades denna förbättring vara signifikant större, hos gruppen 

som tränade med hög intensitet, där de själva fick bedöma sin grad av depression. Genom att 

kontrollera efter klinisk respons, vilket definierades med en reduktion på 50 % av 

depressionen bedömd av en terapeut, visade gruppen som deltog i högintensiv träning en 

dubbelt så effektiv respons än deltagarna med lågintensiv träning och de som fick vanlig 

vård. Responsen var alltså 61 % hos deltagare i gruppen med högintensiv träning och 29 % 

respektive 21 % i de andra grupperna.   

FYSISK AKTIVITET PÅ LÅNG SIKT 

Här redogörs för studier vars interventioner pågår under lång tid, längre än 10 veckor. I detta avsnitt 

beskrivs även studier som bland annat undersökt hur fysisk aktivitet kan kombineras med medicin 

eller fungera som en alternativ behandling vid depression och depressiva symtom. Vissa studier har 

även gjort uppföljningar för att se effekten på lång sikt. Resultaten visar att reducering av depressiva 

symtom kan se olika ut beroende på typ av aktivitet och intensitet. Det visade sig även att följden av 

fysisk aktivitet kunde kvarstå en längre tid efter avslutad aktivitet.        

Chu, Buckworth, Kirby och Emery (2009) undersökte om träning med olika intensiteter 

kunde förbättra depressiva symtom hos kvinnor mellan 18-43 år. Deltagarna delades in i tre 

olika grupper, högintensiv träning, lågintensiv träning eller till en kontrollgrupp där 

deltagarna fick stretcha. Studien pågick under 10 veckor där deltagarna som deltog i de 

fysiska aktiviteterna tränade 3-5 pass i veckan. Analysen av insamlad data visade 

signifikanta förbättringar av depressiva symtom hos alla grupper. Resultatet visade även att 

deltagare som deltog i den högintensiva träningsformen hade signifikant färre depressiva 

symtom vid vecka 10 än deltagare i de andra grupperna.     
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Två studier har undersökt om styrketräning under 10 veckor kan vara en effektiv 

träningsform och verka som en alternativ behandling för en äldre population med 

depression. Det gjordes även en uppföljning på en av studierna för att se effekterna av detta 

på lång sikt (Singh, Clements & Fiatarone, 1997; Singh, Clements & Fiatarone Singh, 2001; 

Mather et al., 2002). Mather et al. (2002) såg i sitt resultat att denna form av fysisk aktivitet 

gav en tydlig respons, 23 av 42 deltagare som styrketränade uppnådde en reducering på 30 

% eller mer av sina depressiva symtom. Denna förändring var däremot inte lika stor hos 

kontrollgruppen, vilka deltog i en hälsoutbildning under dessa 10 veckor, där endast 14 av 

43 deltagare visade respons. Deltagare i studien av Singh et al. (1997) fick antingen delta i 

högintensiv styrketräning 3 gånger i veckan under 10 veckor eller delta i en hälsoutbildning 

som innehöll föreläsningar och diskussioner. Uppföljningsstudien (Singh et al., 2001) 

påbörjades efter vecka 10, direkt efter den första studiens slut. Studierna är uppbyggda i 

olika faser där fas ett pågick mellan vecka 1-10, vars upplägg beskrivs ovan. 

Uppföljningsstudien beskriver fas två, veckorna 11-20 och fas tre vilken varade från vecka 20 

och fram till sista uppföljning. I fas två fick deltagarna som tränade under de första 10 

veckorna tre alternativ, fortsätta träna som de gjort innan med samma träningsprogram, 

hembaserad träning med fria vikter eller börja träna på ett valfritt gym. Under fas tre hade 

författarna inte någon kontakt med deltagarna och erbjöd heller ingen träning eller något 

stöd. Deltagarna kontaktades efter 26 månader då den sista uppföljningen skedde. 

Deltagarna i kontrollgruppen deltog inte i fortsatt hälsoutbildning under fas två och fas tre. 

Vid vecka 10 visade styrketräning ha genererat signifikanta förbättringar av depressiva 

symtom i både de själv- och psykologskattade bedömningarna jämfört med kontrollgruppen. 

Av de 16 aktiva deltagarna som diagnostiserats med lindrig eller djup depression var det 14 

av dem som inte länge mötte kriterierna för dessa diagnoser vid vecka 10. En lika hög siffra 

sågs inte hos kontrollgruppen där endast 6 av 14 deltagare inte längre mötte kriterierna för 

deras sjukdom (Singh et al., 1997). Uppföljningsstudien visade att personerna som deltagit i 

styrketräning visade en signifikant minskad grad av depression jämfört med 

kontrollgruppen vid både vecka 20 och vid uppföljningen efter 26 månader. Deltagare som 

varit aktiva under alla tre faser och deltagit i flest träningstillfällen hade en större tendens till 

långvarig respons än både kontrollgruppen eller de som hade slutat träna. Vid vecka 20 var 
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det 73 % av deltagarna som styrketränade som inte längre klassificerades som deprimerade 

till skillnad från 36 % av deltagarna i kontrollgruppen (Singh et al., 2001).  

Två studier har undersökt hur fysisk aktivitet kan ersätta antidepressiv- eller annan 

tilläggsbehandling för människor med djup depression. Fysisk aktivitet innebar både 

övervakad och hembaserad träning, aktiviteten bestod av promenader i rask takt utförd 3-5 

gånger i veckan under 16 (Blumenthal et al., 2007) respektive 12 veckor (Mota-Pereira et al., 

2011). När deltagare genomgått ett 12 veckor långt träningsprogram där de samtidigt fått 

antidepressiv behandling visade resultaten att de uppnått signifikanta förbättringar i sin 

depression. Deltagare som endast fått antidepressiv behandling under samma period visade 

inte samma förbättring av de depressiva symtomen. I denna studie förekommer två begrepp, 

respons och remission. Respons innebar en reducering av depressionen med över 50 % av de 

ursprungliga depressionspoängen från start, mätta med hjälp av bedömningsformuläret 

Hamilton Depression Rating Scale (HAMD17) efter interventionen. Resmission innebar att 

depressionen hade förbättrats om slutpoängen av HAMD17 var lika med eller under sju. Vid 

slutet av denna studie var det 4 av 19 deltagare ur gruppen kombinerad träning/medicin 

som visade respons och 5 av dem som uppnått remission i sin depression. I kontrollgruppen 

kunde det varken ses respons eller remission hos någon av deltagarna (Mota-Pereira et al., 

2011).      

Den andra studien som pågick under 16 veckor jämförde fyra olika interventioner, fysisk 

aktivitet utförd på egen hand, övervakad träning, antidepressiv- eller placebomedicinering. 

Huvudresultatet visade att grupperna som fått aktiv behandling hade en högre 

remissionsgrad än placebogruppen, dessa skillnader var däremot inte statistiskt signifikanta. 

Alla grupper visade minskade depressiva symtom vid studiens slut, detta visade sig vara en 

signifikant reducering jämfört med värdena från start. Personerna som deltog i övervakad 

träning visade störst reducering av de depressiva symtomen bland alla grupper (Blumenthal 

et al., 2007). 

Blumenthal et al. (1999) har genomfört en 16 veckor lång studie där syftet var att utvärdera 

effekten av ett träningsprogram jämfört med vanlig medicinsk behandling av djup 

depression. De olika interventionerna var träning, antidepressiv behandling eller en 

kombination av båda. Träningen innebar promenader på löpband under sammanlagt 45 
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minuter, tre gånger i veckan under hela studiens gång. För att se effekterna av detta på lång 

sikt gjorde Babyak et al. (2000) en uppföljning på denna studie, 10 månader efter 

interventionernas början. 

Efter den 16 veckor långa intervention uppvisade alla tre grupper en signifikant minskning 

av sina depressiva symtom. Deprimerade deltagare som åt antidepressiv medicin visade sig 

uppnå respons snabbare jämfört med deltagare i de andra grupperna. Författarna kunde 

även se att deltagare som hade en mildare grad av depression svarade snabbare på den 

kombinerade behandlingen än vad de personer som led av djupare depression gjorde 

(Blumenthal et al., 1999). Alla deltagare uppmanades i slutet av interventionen att fortsätta 

med någon form av aktiv behandling på egen hand. Vid uppföljningen 10 månader efter 

interventionens början visade resultatet att deltagare som var fysiskt aktiva under de första 

16 veckorna hade en lägre grad av depression än vad både deltagarna i medicin och den 

kombinerade gruppen hade. Resultatet visade också att deltagarna i träningsgruppen hade 

en större tendens att bli delvis eller helt friska vid uppföljningen vid 10 månader än 

deltagare ur de andra grupperna. Uppföljningen visade att återfallen i depression var större 

för deltagare ur medicin- samt kombinationsgruppen (Babyak et al., 2000).      

HÄLSOFÖRBÄTTRINGAR  

I detta avsnitt beskrivs hur andra parametrar, exempelvis sömn och livskvalité, förändrades för 

deltagare som varit fysiskt aktiva vid ett enskilt tillfälle eller under en längre tid. Det visades sig även 

att deltagarna lättare kunde motivera sig själva när de fick träna tillsammans med andra.   

SÖMN, SMÄRTA OCH LIVSKVALITÉ 

Singh et al. (2005) kunde utifrån resultatet se att deltagarnas sömnkvalité förbättrats 

signifikant över tid. Det som förbättrades var bland annat sömnens längd, djup, 

sömnstörningar samt insomningstiden. Förbättringarna sågs tydligast hos deltagarna som 

tränade med en högre intensitet än de som deltog i lågintensiv träning eller hos de som fick 

vanlig behandling. 

 Patienter som ingick i en studie av Knubben et al. (2007) där de i 10 dagar promenerade 

dagligen rapporterade inga negativa effekter så som muskelsmärta, trötthet eller spända 

muskler av den fysiska aktiviteten. Blumenthal et al. (2007) beskriver att deltagare som åt 

antidepressiva läkemedel rapporterade fler biverkningar än de andra grupperna som endast 
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var fysisk aktiva eller fick placebomedicin. Deltagare som deltog i fysisk aktivitet i studien 

av Singh et al. (2001) rapporterade färre dagar av muskelsmärtor än deltagare från 

kontrollgruppen i samma studie. 

I två studier där deltagare över 60 år fick styrketräna under 8 respektive 10 veckor upplevde 

deltagarna att deras livskvalité signifikant hade förbättrats vid studiernas slut. Det som hade 

förbättrats var bland annat, livskraft, social funktion och deltagarna upplevde även att de 

hade lättare att handskas med sina känslor (Singh et al., 2005; Singh et al., 1997). I en studie 

av Knapen et al. (2009) visade resultatet även att när deltagarna själva fick välja intensitet på 

aktiviteten så ökade subjektivt välmående signifikant jämfört med när de tränade med 

förskriven intensitet. 

SELF-EFFICACY OCH FÖLJSAMHET 

Efter att deltagare deltagit i fysisk aktivitet under ett antal veckor kunde två studier se att 

deltagarnas self-efficacy signifikant hade förbättrats vid slutet av studierna (Singh et al., 

2001; Chu et al., 2009). Self-efficacy ökade signifikant hos den grupp deltagare som fick delta 

i fysisk aktivitet, denna förbättring kunde inte ses hos kontrollgruppen som inte var fysiskt 

aktiva (Singh et al., 2001). I en studie av Blumenthal et al. (2007) visade både deltagare som 

tränade hemma och de som deltog i en övervakad träningsgrupp god efterföljsamhet till sina 

uppgifter. Deltagare som hade övervakad träning kunde lättare motivera sig själva till att 

träna med en högre intensitet.     
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DISKUSSION  

METODDISKUSSION 

Denna litteraturöversikt har belyst hur fysisk aktivitet kan vara ett verktyg för att hjälpa 

människor med depression eller depressiva symtom. Ämnet valdes då författarna själva 

erfarit de positiva effekterna av fysisk aktivitet samt vilken inverkan den kan ha på en 

människas humör och energi. Litteraturöversikten har inriktat sig på vuxna människor, över 

18 år, då det varit svårt att fokusera på just en åldersgrupp när utbudet av artiklar varit 

svagt. I den initiella sökningen visade det sig att en avgränsning på 10 år inte var tillräcklig 

för att inkludera nog många artiklar varför sökningen då breddades till att inkludera artiklar 

upp till 15 år. Detta behöver däremot inte ses som någon svaghet då effekterna av fysisk 

aktivitet varit densamma under längre tid och inte förändrats. Tidsavgränsningen breddades 

även till 20 år för att se om det kunde generera fler antal träffar och även om det skulle 

inkludera den manuella sökningen som låg utanför vår tidsbegränsning, tyvärr var inte så 

fallet och tidsavgränsningen fick därför stanna på 15 år. De manuella sökningarna var många 

till antalet, detta behöver inte ses som någon nackdel då de hittats genom grundlig läsning 

av andra intressanta artiklar och dess referenser, exempelvis reviewartiklar som inte 

inkluderas i denna litteraturöversikt. Sökningarna till denna litteraturöversikt var initiellt 

många till antalet och skedde på ett flertal databaser men de artiklar som ansågs vara 

relevanta ingick endast i tre sökningar på två olika databaser. Vissa svårigheter under 

sökningarna uppkom då många studier inte enbart handlade om depressionen i sig utan om 

andra sjukdomar som kan förekomma tillsammans med detta tillstånd. Sökträffarna var 

därför många men det var endast ett fåtal av dem som kunde väljas ut och användas till 

arbetet. För att försöka undvika detta problem användes därför ett antal MeSH- och 

Majorsökord i vissa utav sökningarna, problemet kvarstod dock ändå men i mindre 

utsträckning. I vissa sökningar har nyckelord från artiklarna använts för att finna liknande 

artiklar som skulle komplettera litteraturöversikten. 

Litteraturöversikten består endast av kvantitativa artiklar något som kan betraktas som en 

svaghet då arbetet inte tar upp deltagarnas upplevelser av fysisk aktivitet. Detta var något 

som var svårt att undvika då både fysisk aktivitet och förändringar i depression i stor 

utsträckning mäts kvantitativt. Sökord som skulle kunna generera i flera kvalitativa träffar 

testades i olika sökningar men problemet kvarstod då utbudet av artiklar fortfarande endast 
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var kvantitativt. Kvalitativa artiklar hade kunnat komplettera litteraturöversiktens resultat 

med olika synvinklar och på så vis ge läsaren en bredare bild av upplevelser och effekter av 

fysisk aktivitet för en människa med depression.  

Granskningen av de valda artiklarna har utförts av båda författarna och sedan diskuterats 

tillsammans för att på bästa sätt kunna bedöma artiklarnas kvalité. För att stärka 

reliabiliteten i arbetet har en utarbetad granskningsmall för kvantitativa artiklar använts. 

Under analysens gång uppkom ett problem då det visade sig vara svårt att utforma 

relevanta kategorier eftersom samtliga artiklar hade liknande resultat och tillvägagångssätt.  

Majoriteten av studierna som ingått i denna litteraturöversikt har genomförts i USA men 

även i andra länder som Australien och länder i Europa. Då dessa länder påminner till stor 

del om Sveriges samhälle och befolkning kan resultatet från denna litteraturöversikt 

generaliseras till samhället vi lever i idag.    

Litteraturöversikten har präglats av ett bra samarbete vilket har varit till en fördel då 

diskussioner och beslutstagande underlättats. Samarbetet har även resulterat i att författarna 

har kunnat bekräfta varandra och avgöra om de uppfattat saker på liknande sätt. Struktur 

och planering genom hela arbetsprocessen har gjort att arbetet varit före sin tidsplan vilket 

har gjort att mer tid har kunnat läggas på arbetets upplägg och innehåll.  

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa olika interventioner med fysisk aktivitet 

och hur dessa kan påverka en människa som drabbats av depression eller depressiva 

symtom. Resultatet visar att fysisk aktivitet har en god inverkan på människans depressiva 

symtom och välmående. I alla interventioner så minskade depressionen och de depressiva 

symtomen för deltagarna när de hade varit fysiskt aktiva. Interventionerna som pågick 

under längre tid eller med en högre intensitet genererade ett bättre utfall på deltagarnas 

tillstånd. Resultatet visar även att fysisk aktivitet kombinerat med annan behandling var mer 

effektiv än endast antidepressiv behandling.   

Resultatet från denna litteraturöversikt visar att högintensiv aktivitet reducerar depression 

och depressiva symtom i större utsträckning än lågintensiv aktivitet. Detta styrker Dunn, 

Trivedi, Kampert, Clark och Chambliss (2005) då det i deras resultat framkommer att 

deltagare som förbrukat mer energi uppnått en signifikant sänkning av sina depressiva 
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symtom jämfört med de som tränade med lägre intensitet. Fysisk aktivitet med låg intensitet 

anser författarna till denna litteraturöversikt däremot inte ska uteslutas helt då resultatet 

visar att det ändå har en god effekt på depressiva symtom. Det är även viktigt att ha i åtanke 

att människor av olika anledningar inte har möjlighet att utföra högintensiv aktivitet, varför 

de istället bör utföra lågintensiv aktivitet som alternativ. I resultatet förekommer endast 

jämförelser mellan fysisk aktivitet med olika intensiteter, men däremot framgår det inte 

vilken typ av aktivitet som kan fungera bäst för att sänka depressiva symtom hos människor 

med depression. Mead et al. (2010) nämner att utifrån den forskning som finns idag så är det 

fortfarande inte möjligt att avgöra vilken typ av aktivitet som fungerar bäst. 

 I denna litteraturöversikt beskrivs att respons uppnåddes snabbare för deltagare som endast 

åt antidepressiv medicin än de som deltog i fysisk aktivitet. Däremot så visade en studie att 

det var vanligare att personer som åt antidepressiv medicin föll tillbaka i sin depression än 

de som tränade kontinuerligt. I en uppföljningsstudie kunde det även redovisas att det var 

större chans att de deltagare som tränat blivit helt eller delvis friska några månader efter 

genomförd intervention. Resultatet föreslår därmed att fysisk aktivitet kan användas som ett 

komplement till annan behandling, exempelvis till läkemedel, för människor med depression 

eller depressiva symtom. En annan anledning till varför fysisk aktivitet är att föredra framför 

läkemedel är att det, som visas i resultatet, inte medför lika mycket biverkningar. Kennedy, 

Tuleu och Mckay (2008) och Fortney et al. (2011) beskriver också att en anledning till varför 

patienter inte ville fortsätta ta antidepressiva läkemedel var just på grund av de biverkningar 

som blev till följd av behandlingen.  

I resultatet framgår det att fysisk aktivitet kan påverka depressiva symtom oavsett om 

aktiviteten utförs vid ett tillfälle eller under en längre tid. Däremot visas det att de 

depressiva symtomen kunde återkomma när deltagare genomfört aktiviteten endast vid ett 

tillfälle. Studier som genomfört längre interventioner visade däremot att reduceringen av 

depression och depressiva symtom kunde kvarstå när aktiviteten utfördes vid flera tillfällen. 

Flera studier som använts i denna litteraturöversikt styrker detta, därför borde fysisk 

aktivitet utföras kontinuerligt för att den antidepressiva effekten ska kvarstå. För att kunna 

hålla motivationen och viljan kvar till att vara fysiskt aktiv kan det vara till fördel att träna 

tillsammans med andra människor. Detta styrker arbetets resultat då det i en studie 
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nämndes att deltagare som tränade i grupp lättare kunde motivera sig själva till att träna mer 

och med en högre intensitet. Azar, Ball, Salmon och Cleland (2010) nämner att deltagare i 

deras studie motiverades till att vara fysiskt aktiva av sin familj samt när de hade aktiva 

vänner i sin omgivning. McGale, McArdle och Gaffney (2011) såg även att deltagarna tyckte 

att det var socialt fördelaktigt att delta i fysisk aktivitet tillsammans med andra människor. 

Utifrån detta kan sjuksköterskan uppmuntra patienten att träna tillsammans med en vän för 

att få social gemenskap och öka motivationen. Patienten kan även uppmuntras till att delta i 

gruppaktiviteter där patienten kan uppleva en känsla av delaktighet och samtidigt knyta nya 

vänskaper. 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det att 

sjuksköterskan i sitt arbete ska förebygga ohälsa samt motivera till livsstilsförändring om så 

behövs. Rollo (2004) beskriver också att sjuksköterskan ska motivera patienter till att delta i 

gruppaktiviteter samt informera om fördelarna med fysisk aktivitet vilket kan ge patienten 

skäl till att fortsätta. Anderson (2003) beskriver också att en viktig punkt hos patienter som är 

inaktiva är att vårdpersonal hjälper dem att identifiera hinder till varför de inte vill aktivera 

sig, något som kan förändra deras negativa motionsbeteende. Sjuksköterskan ska inte 

behöva göra stora insatser eller lägga ner mycket tid för att informera patienter om detta, i 

vissa fall räcker det även om så enkla medel som att föreslå en aktivitet som patienten kan 

vara intresserad av. Genom att hjälpa patienten att fokusera på fördelarna med fysisk 

aktivitet kan det bli en naturlig och viktig del i personens vardag. I en pilotstudie av Craft et 

al. (2007) visar författarna att små hjälpmedel, som att till exempel dela ut stegräknare och 

regelbunden kontakt med vårdpersonal, kunde motivera personer med depressiva symtom 

till ökad fysisk aktivitet. Då depression kan medföra ett antal kognitiva nedsättningar för 

individen kan sjuksköterskan hjälpa patienten att skapa dagliga rutiner, exempelvis kan de 

tillsammans utforma ett schema för dagens uppgifter. Detta kan hjälpa patienten att komma 

på fötter igen då de utan hjälp kan sakna egen initiativförmåga. Hjälpmedel för att komma 

ihåg att vara fysiskt aktiv kan exempelvis vara påminnelser på telefonen, synliga 

minnesanteckningar samt att personen har sina träningskläder synliga för att på så vis bli 

påmind om att vara fysiskt aktiv. Cuijpers och Smit (2002) har i sin meta-analys även sett att 

deprimerade människor har en ökad risk att dö i förtid och depression bör betraktas som en 

livshotande sjukdom. Depression har även visats sig kunna leda till kroniska sjukdomar, 
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detta är ett starkt argument till varför sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienter 

ur detta tillstånd.    

Statens folkhälsoinstitut (2011) beskriver hur fysisk aktivitet på recept kan tillämpas av 

sjukvårdspersonal för att hjälpa patienter att upprätthålla kontinuerlig fysisk aktivitet. Med 

hjälp av detta verktyg kan motivationen lättare hållas vid liv då det innehåller både 

uppföljning och kontinuerliga kontroller för att utvärdera patientens hälsa. I resultatet av 

denna litteraturöversikt framkommer det även att fysisk aktivitet kan fungera lika bra och i 

vissa fall ännu bättre än vanlig vård. Då depression och dess följder kostar samhället 

miljarder kronor per år kan en ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept medföra 

minskad sjukfrånvaro och på så vis sänka kostnaderna för samhället.  

För att kunna ge goda rekommendationer om fysisk aktivitet beskriver Rollo (2004) att det är 

viktigt att sjuksköterskan innan förskrivning undersöker patientens nuvarande aktivitetsnivå 

så rekommendationerna anpassas specifikt till individen och dennes behov. Douglas et al. 

(2006) beskriver att sjuksköterskor i vissa situationer valde att inte rekommendera fysisk 

aktivitet på grund av tidsbrist och att de inte hade resurser att utbilda patienten inom ämnet. 

Läkare och sjuksköterskor beskrev i en studie av Geense, van de Glind, Visscher och van 

Achterberg (2013) ett antal barriärer som hindrade de från att rekommendera fysisk aktivitet 

till patienter med ohälsosam livsstil. En av dessa var när patienten själv var omotiverad till 

förändring och inte såg någon nytta med att ändra sin livsstil, exempelvis till att bli mer 

fysisk aktiv. Sjukvårdspersonalen i denna studie kände också att de inte hade tillräcklig med 

evidensbaserad kunskap att stå på när de skulle motivera patienter till dessa 

hälsoförändringar, därför valde de i vissa fall att avstå ifrån dessa rekommendationer i sin 

behandling. Dessa barriärer kan bero på tidsbrist vilket leder till att sjukvårdspersonal inte 

kan hålla sig uppdaterade om nya behandlingsmetoder som finns. En ytterligare anledning 

till varför sjuksköterskor drar sig från att rekommendera fysisk aktivitet kan vara att de 

saknar tilltro till sin egen förmåga då de inte fått utbildning inom ämnet under sin 

grundutbildning. Ett bra samarbete mellan olika professioner, exempelvis mellan 

sjuksköterska och sjukgymnast, kan främja patientens behandling då kunskaper från olika 

yrkesgrupper blandas vilket i sin tur också kan effektivisera behandlingen och vara en 

tidsbesparande åtgärd.  
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Resultatet beskriver att fysisk aktivitet kan bidra med positiva hälsoförbättringar så som 

förbättrad sömn och ökad self-efficacy. Searle et al. (2011) styrker detta då deltagarna 

beskriver att fysisk aktivitet bidrog till ett förbättrat sömnmönster samt ökat självförtroende 

och självkänsla. En förbättrad sömn kan vara till stor fördel då patienter kan hinna återhämta 

sig, vila tankarna från eventuella stressmoment och en förbättrad sömn kan även ge 

personen mer energi och livsglädje under dagen. Dessutom skulle eventuellt intag av 

sömnmedicin kanske inte längre vara nödvändigt då samma effekt kan uppnås av fysisk 

aktivitet. Dessa små framsteg kan tillsammans bidra till en helhetsförbättring i depressivt 

mående.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

SLUTSATS 

I denna litteraturöversikt framkommer det att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 

depression och depressiva symtom. De interventioner som har visat sig ha störst 

förbättringar på depressivt mående var de som pågick under en längre tid, 10 veckor eller 

längre, samt interventionerna med hög intensitet. Dessa interventioner förhindrade även 

återfall då effekterna kunde kvarstå under längre tid. Det står klart att fysisk aktivitet är ett 

bra hjälpmedel för människor med depressivt mående, däremot är det ännu inte bevisat 

vilken form av aktivitet som kan vara till fördel att rekommendera. Denna litteraturöversikt 

har visat att fysisk aktivitet är ett viktigt hjälpmedel som bör användas inom omvårdnaden 

för dessa personer. Vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept är det av stor vikt att 

vårdpersonal har i åtanke att rekommendationer om fysisk aktivitet måste individanpassas i 

samråd med patienten då det är den själv som kan avgöra vilken form av aktivitet som kan 

tänkas fungera bäst. Det bör läggas större vikt på fysisk aktivitet och dess fördelar vid 

undervisningar under sjuksköterskeutbildningen så att sjuksköterskorna kan tillämpa detta i 

deras omvårdnadsarbete. Framtida forskning bör bland annat undersöka patienters 

subjektiva upplevelser av att behandlas med fysisk aktivitet samt det som nämnts ovan, 

vilken form av aktivitet som är att föredra. Det skulle även vara intressant att veta vad 

sjuksköterskor tycker om detta som en alternativ behandlingsmetod samt ytterligare 

omvårdnadsåtgärder hon skulle kunna göra för att hjälpa människor att vara mer fysisk 

aktiva. 
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Bilaga 2 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalité 

Babyak et 

al. (2000)  

USA 

Syftet var att bedöma 

hälsotillståndet hos  

personer med djup 

depression 6 månader 

efter genomförandet av 

en studie i vilken de 

randomiserades till en 4 

månaders intervention 

av träning, antidepressiv 

medicinering eller en 

kombination av dessa 

två. 

Single-center 

clinical trial 

133 personer 

med djup 

depression. 

(Externt 

bortfall = 23, 

inget internt 

bortfall) 

Klinisk intervju, 

frågeformulär. 

Statistisk analys 

genom  

MANOVA, 

ANCOVA, SAS 

PROC MIXED 

Resultaten indikerar att träning är en 

lämplig behandling för patienter som lider 

av djup depression och kan vara lika  

effektiv som vanlig farmakologisk  

behandling. 

Hög 

Bartholome

w et al. 

(2005) 

USA 

Syftet var att undersöka 

hur ett träningstillfälle 

av aerobisk träning 

påverkar 

sinnesstämning och 

välbefinnandet av 

personer som genomgår 

behandling för djup 

depression.  

Kvantitativ 

randomise-

rad 

kontrollerad 

studie 

40 personer 

med djup 

depression 

mellan 18-55 

år. (Externt 

bortfall ej 

beskrivet, inget 

internt bortfall)  

Klinisk intervju, 

frågeformulär. 

Statistisk analys 

med ANOVA 

Deltagare som fick träna rapporterade en 

signifikant ökning av sitt välmående än 

vad deltagarna i kontrollgruppen gjorde. 

Deltagarna som tränade beskrev även en 

signifikant ökning av välmående jämfört 

med deltagarna i kontrollgruppen. 

Hög 

Blumenthal 

et al. (1999) 

USA 

Syftet var att utvärdera 

effekten av ett aerobiskt 

träningsprogram jämfört 

med vanlig 

medicinering 

(antidepressiva) samt 

Kvantitativ 

interventions

studie 

156 deltagare 

med djup  

depression, 

medelålder 57 

år (Externt 

bortfall = 448, 

Klinisk intervju, 

självskattningse

nkät. Statistisk 

analys genom 

MANOVA, 

ANCOVA och 

Samtliga grupper uppvisade en signifikant 

sänkning i depressiva symtom vid slutet 

av interventionen. 

Resultaten från denna studie 

tillhandahåller empiriskt stöd för idén om 

att ett gruppträningsprogram är en 

Hög 



 

 

mot en kombination av 

dessa i behandlingen av 

djup depression hos 

äldre människor. 

internt bortfall 

= 32) 

genom SAS 

PROC MIXED. 

lämplig och effektiv behandling för 

depression hos äldre vuxna. 

Blumenthal 

et al. (2007) 

USA 

Syftet var att bedöma 

om personer som deltog 

i aerobisk träning utfört 

antingen hemma eller i 

en övervakad grupp 

uppnådde en minskning 

i sin depression jämfört 

med vanlig 

antidepressiv 

behandling och större 

reduktion i sin 

depression jämfört med 

placebotabletter. 

Kvantitativ 

prospektiv 

randomise-

rad 

kontrollerad 

studie 

202 deltagare 

med djup  

depression 

(Externt 

bortfall = 255, 

internt bortfall 

= 34) 

Strukturerad 

klinisk intervju, 

telefonintervju. 

Statistisk analys 

genom PROC 

GENMOD i SAS 

Alla aktiva behandlingsgrupper visade en 

högre grad av remission av deras 

depressiva symtom jämfört med 

placebogruppen. 

Resultaten bekräftar att träning kan  

jämföras med antidepressiv medicinering i 

behandlingen av patienter med djup 

depression. 

Hög 

Chu et al. 

(2009) 

USA 

Syftet med denna studie 

var att testa effekten av 

två olika 

träningsprogram, som 

skilde sig i intensitet, 

och dess  

påverkan på depressiva 

symtom hos 

stillasittande depressiva 

kvinnor samt att jämföra 

dessa effekter med en  

kontrollgrupp. 

 

Kvantitativ 

studie 

 

54 kvinnor, 

mellan 18-43 

år, med  

depressiva 

symtom 

(Externt 

bortfall = 72, 

internt bortfall 

= 16) 

Frågeformulär. 

Beskrivande 

statistik 

analyserat med 

ANOVA,  

ANCOVA och 

SPSS (Statistical 

package for the 

social science) 

Detta resultat indikerade att deltagarna 

oberoende av grupp hade en signifikant 

minskning av sina depressiva symtom.  

Deltagare som tränade med hög intensitet 

hade signifikant färre depressiva symtom 

än deltagarna från de andra grupperna vid 

interventionens slut.  

Medel. Lågt 

antal 

deltagare 

och ett 

relativt stort 

bortfall. 



 

 

Knapen et 

al. (2008) 

Belgien 

Syftet med studien var 

att jämföra effekten av 

aerobisk träning vid 

självvald intensitet eller 

förskriven intensitet, 

dess påverkan på ångest 

och subjektivt 

välmående hos personer 

med depressiva och/eller 

ångest syndrom. 

 

Kvantitativ 

studie 

48 deltagare 

med ångest 

och/eller 

depressivt 

syndrom. 

Externt bortfall 

ej beskrivet, 

inget internt 

bortfall) 

Frågeformulär. 

Statistisk analys 

genom ANOVA 

med hjälp av 

SAS MIXED 

Efter varje träningstillfälle visade 

deltagarna ett signifikant lägre tillstånd av 

ångest och negativ påverkan. Graden av 

reduktion skiljde sig inte signifikant 

mellan de tre träningsförhållandena.  

Medel. Pga. 

avsaknad 

av 

kontrollgru

pp. 

Effekterna 

av träning 

bedömdes 

endast vid 

ett 

tillfälle efter 

avslutad 

aktivitet, 

detta trots 

att effekten 

kan hålla i 

sig under 

längre tid. 

Knubben et 

al. (2007) 

Tyskland 

Syftet var att utvärdera 

effekten av ett kortvarigt 

träningsprogram som en 

adjuvant behandling för 

personer med djup 

depression som 

genomgår vanlig, 

klinisk, antidepressiv 

behandling. 

Kvantitativ 

prospektiv 

randomise-

rad 

kontrollerad 

studie 

38 deltagare 

med djup  

depression, 

medelålder 49 

Externt bortfall 

= 7, internt 

bortfall = 3) 

Klinisk intervju, 

självskatt-

ningsenkät. 

Statistisk analys 

genom Fisher, 

Wilcoxon eller 

Mann-Whitney 

test. Analyserna 

genomfördes 

med hjälp av 

SAS. 

 

Efter 10 dagar var reduktionen av 

depressiva symtom hos deltagarna i 

träningsgruppen signifikant högre än för 

deltagarna i placebogruppen. Andelen av 

deltagare som nådde en klinisk respons 

var också högre för träningsgruppen. 

Hög 



 

 

Mather et 

al. (2002) 

Storbritanni

en 

Syftet var att avgöra om 

träning är en effektiv 

adjuvant behandling till 

antidepressiv 

behandling i 

reduceringen av 

depressiva symtom hos 

äldre personer. 

Kvantitativ 

randomise-

rad 

kontrollerad 

studie 

85 deltagare 

mellan 53-91 år 

med depressivt 

syndrom.  

(Externt 

bortfall = 

1799,inget 

internt bortfall) 

Klinisk intervju, 

frågeformulär. 

Statistisk analys 

av ett flertal 

mätningar,  

Fisher’s exact 

test. 

Efter 10 veckor visade träningsgruppen en 

signifikant högre reducering av depressiva 

symtom . 55 % av deltagarna i 

träningsgruppen och 33 % av deltagarna i 

kontrollgruppen uppnådde respons.  

Hög 

Mota-

Pereira et 

al. (2011) 

Portugal 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

effekten av ett måttligt 

intensivt träningspro-

gram på depression och 

funktionsparametrar 

som en adjuvant 

behandling till 

läkemedel för 

behandlingsresistenta 

patienter med djup 

depression. 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

randomise-

rad, 

forskarblin-

dad, 

tvåarmad 

parallell 

studie. 

33 deltagare 

mellan 26-60 år 

med djup  

depression 

(Externt 

bortfall = 117, 

internt bortfall 

= 2) 

Klinisk intervju, 

frågeformulär. 

Statistiska 

analyser med  

Fisher’s exact 

test, ANOVA 

och ANCOVA. 

Träningsgruppen visade förbättringar av 

alla funktions och depressionsparametrar. 

Vid slutet av studien var det ingen av  

deltagarna i kontrollgruppen som uppnått  

respons eller remission jämfört med de i 

träningsgruppen där 21 % visade respons 

och 25 % visade remission. Skillnaden 

mellan grupperna var inte signifikant. 

Hög 

Singh et al. 

(1997) 

USA 

Syftet var att testa om 

progressiv styrketräning 

kunde reducera 

depression medan fysisk 

kapacitet, livskvalité, 

moral och upplevd 

självförmåga 

förbättrades hos en 

äldre, signifikant 

deprimerad population. 

Kvantitativ 

randomise-

rad 

kontrollerad 

studie. 

32 deltagare 

mellan 60 – 84 

år med djup 

eller mild 

depression 

eller dystymi. 

(Externt 

bortfall = 2921, 

inget internt 

bortfall)   

Frågeformulär. 

Kliniska inter-

vjuer. Statistik 

analys, Statview 

eller Systat 

statistical 

software. T-test, 

Chi-squiare, 

Fishers Exact 

Test. ANOVA. 

Träning förbättrade både den 

terapeutskattade depressionen och den 

upplevda självförmågan signifikant hos 

deltagare i träningsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Totalt var det 59 % i 

träningsgruppen som visade respons av 

behandlingen jämfört med vad deltagarna 

i kontrollgruppen gjorde, där det endast 

var 26 % som uppnådde en respons.  

Hög 



 

 

Singh et al. 

(2001) 

USA 

Syftet var att testa 

genomförbarheten och 

effekten av ett icke 

övervakat 

träningsprogram som en 

långsiktig behandling 

för depression bland 

äldre patienter. 

Kvantitativ 

randomise-

rad 

kontrollerad 

studie 

32 deltagare 

mellan 60 – 84 

år med djup 

eller mild 

depression 

eller dystymi. 

(Externt 

bortfall inte 

relevant pga. 

uppföljningsst

udie, internt 

bortfall = 2) 

Frågeformulär. 

Statistisk analys 

genom Statview 

och 

SuperAnova 

eller Systat. 

Unpaired t-test, 

Chi square test, 

Fisher’s exact 

test, Mann 

Whitney U-test, 

ANOVA. 

Deltagarna i träningsgruppen visade en 

signifikant reducering i sin depression 

jämfört med deltagarna i kontrollgruppen, 

både i vecka 20 och efter 26 månader. Vid 

vecka 20 klassificerades 73 %, det vill säga 

11 av 15 deltagare i träningsgruppen inte 

längre som deprimerad jämfört med 36 % i 

kontrollgruppen.   

 

Hög 

Singh et al. 

(2005)  

Australien 

Hypoteser:  

Högintensiv progressiv 

styrketräning skulle vara 

mer effektiv än antingen 

lågintensiv träning eller 

vanlig vård av en 

allmänläkare hos 

deprimerade äldre 

personer, samt att den 

högintensiva träningen 

skulle 

förbättra livskvalité, 

sömnkvalité och 

upplevd självförmåga. 

 

 

 

 

Kvantitativ 

randomise-

rad 

kontrollerad 

studie 

60 deltagare 

mellan 60-85 år 

med djup eller 

mild 

depression. 

(Externt 

bortfall = 13 

281, internt 

bortfall = 6) 

Strukturerad 

klinisk intervju, 

frågeformulär. 

Statistisk analys 

genom Statview 

eller 

SuperAnova. 

ANOVA, Chi-

square test, 

Fisher’s exact 

test. 

Resultatet visar att det var en hög 

signifikant förbättring över tid i de 

självskattade och terapeutskattade 

depressionsskalorna bland alla grupper, 

men förbättringarna var signifikant högre 

hos deltagarna som genomgick 

högintensiv träning jämfört med de andra 

två grupperna. 

Livskvalitén förbättrades signifikant hos 

deltagare i alla grupper. 

Hög 



 

 

 

Weinstein 

et al. (2010) 

USA 

Syftet var att undersöka 

effekterna av akut 

träning på personer med 

depressivt mående och 

trötthet hos personer 

med depression och icke 

deprimerade personer. 

Kvantitativ 

studie 

30 deltagare 

varav 14 st 

med 

diagnostiserad 

depression. 

Medelålder 

39,8 år 

(Externt 

bortfall ej 

beskrivet, inga 

interna 

bortfall) 

Strukturerad 

klinisk intervju, 

frågeformulär. 

Statistisk analys 

genom 

ANOVA, 

oberoende 

paired t-test, 

Pearson’s 

korrelation, d 

och h statistik 

Direkt efter träningen visade de 

deprimerade deltagarna förbättringar i 

deras 

depressiva mående men efter 30 minuter 

visade de en ökning av depressivt mående 

samt av trötthet. Kontrollgruppen visade 

ingen förändring i depressivt mående. 

Hög 

Wipfli et al. 

(2011) 

USA 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

betydelsen av potentiella 

mekanismer för 

ångestdämpande och 

antidepressiva effekter 

av  

träning. 

Prospektiv 

randomise-

rad studie.  

72 deltagare i 

åldrarna 18-30 

år. (Externt 

bortfall = 228, 

internt bortfall 

= 7) 

Frågeformulär. 

Statistik analys. 

SPSS, ANOVA 

och oberoende 

t-test.   

Deltagarna i träningsgruppen upplevde en 

signifikant minskning i sin depression 

efter interventionen jämfört med 

deltagarna i kontrollgruppen. Deltagarna i  

träningsgruppen visade även en 

signifikant högre procentuell sänkning i 

serotonin jämfört med kontrollgruppen.  

Hög 


