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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Egentlig depression är den vanligaste psykiska sjukdomen i världen. Depression 

kan leda till lidande och död och samhällskostnaderna för depression stiger för varje år. Den 

nuvarande behandlingen är väl beprövad, men vidare forskning för att hitta effektiva 

behandlingsmetoder för depression behövs. 

 

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar hälsan hos 

personer med depression och hur detta kan yttra sig. 

 

Metod: En litteraturstudie gjordes i databaserna Pubmed och SBU. Totalt identifierades 54 

artiklar och 12 artiklar analyserades i full text. Granskning och analys av artiklarna 

genomfördes för att få fram bärande kategorier. Dorothea Orems egenvårdsteori användes 

som teoretisk ram. 

 

Resultat: Fysisk aktivitet har en positiv påverkan på depressiva symtom. I flera av studierna 

som undersöktes minskade symtom på depression efter fysisk aktivitet. Minskningen var 

oberoende av vilken typ av träningsform eller intensiteten i aktiviteten som genomfördes. 

Fysisk aktivitet vid egentlig depression hade positiv effekt på den fysiska hälsan där 

immunförsvaret stärktes och inflammatoriska markörer minskade.  

 

Slutsats: Fysisk aktivitet kan vara en användbar behandlingsform inom vården för att hjälpa 

deprimerade att lindra symtom på depression och minska riskerna för kroppsliga åkommor 

hos denna patientgrupp. 
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ABSTRACT 

 

Background: Major Depression is the most common disease in mental health. The disease 

leads to suffering and death all over the world. The social costs for the disease increase 

annually. Current treatment is well proven but further research is needed to find other 

effective treatment methods. 

 

Purpose: The purpose of this study was to investigate how physical activity had an impact on 

health and how this can show itself in Major Depression. 

 

Methods: A literature review was used as a method. Pubmed and SBU were databases used 

in the search. A total of 54 articles were identified and 12 original articles were analysed in 

full text. Review and analysis of the articles was carried out to obtain supporting categories. 

Orem’s model of nursing was used as a theoretical reference. 

  

Results: Physical activity has a positive effect on depressive symptoms. Several of the 

studies showed that symptoms of depression decreased. This decrease did not differ between 

different types of training or the intensity of training. Physical activity in Major Depression 

had a positive effect on physical health, the immune system was strengthened and 

inflammatory markers decreased.  

 

Conclusions: Physical activity could be a useful form of treatment in the care of depressed to 

reduce symptoms of depression and reduce the risk of physical illness in this patient group. 
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BAKGRUND 

Egentlig depression, orsaker och konsekvenser 

Över 300 miljoner människor på jorden lider av depression. Årligen dör 800 000 personer av 

suicid relaterat till depressionssjukdomar i världen (WHO, 2018). I Sverige har ungefär var 

femte person någon gång haft en depression, av dessa personer har var tredje fått diagnosen 

mer än en gång (Folkhälsomyndigheten, 2017). De samhällskostnader som depression leder 

till är höga. Mellan 1997 och 2005 fördubblades samhällskostnaderna för depression till ca 30 

miljarder kronor, detta genom t.ex. vårdkostnader, sjukskrivningar och sjukpensioneringar 

(Sobocki, Lekander, Borgstrom, Strom, & Runeson, 2007). 

 

Diagnosen egentlig depression som är den vanligaste formen av depressionssjukdom och 

ställs enligt följande kriterier: nedstämdhet under nästan hela dagen/varje dag, minskad glädje 

för aktiviteter, viktuppgång eller viktnedgång (alternativt minskad aptit), störning av sömnen, 

psykomotorisk hämning eller agitation, brist på energi eller svaghetskänsla, känslor av 

värdelöshet eller skuldkänslor, försämrad koncentrationsförmåga, återkommande tankar på 

döden som t.ex. självmordsplaner eller självmordstankar. Patienter måste uppfylla fem av 

dessa kriterier under en två veckors period för att kunna få diagnosen egentlig depression och 

symtom av nedstämdhet eller minskat intresse för aktiviteter måste vara ett av symtomen 

(Herlofson & Landqvist, 2002). 

 

Depression kan beskrivas som en normal känsla, det är en känsla som människor känner när 

de har misslyckats med något viktigt eller när de förlorat något eller någon. Den deprimerade 

behöver stöd i från omgivningen när ovanstående sker för att inte glida djupare in i en 

depression. Den drabbade individen uppfattar ofta att den belastar sin omgivning, ibland 

överensstämmer detta med omgivningens uppfattning och den drabbade blir isolerad. Det kan 

leda till sociala komplikationer för den drabbade genom att till exempel relationen till 

individens partner drabbas. Påfrestningar som depressionen leder till exempel ledsamhet, 

negativ inställning och isolering kan påverka partnerrelationen negativt (Åsberg & 

Mårtensson, 2009). 
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När den deprimerade individen insjuknar får hen svårigheter att delta i det sociala livet och 

får svårigheter att sköta skola eller jobb. Till exempel kan den deprimerade personen ofta sig 

dra tillbaka och undviker situationer som känns svåra att hantera för stunden. Det medför en 

nedsatt funktion för individen i det sociala livet och individen kommer lida av att få en 

nedsatt livskvalitet (Skärsäter, 2014a). Depression kan beskrivas som en nedåtgående spiral 

där individen hamnar i ett beteende av negativa tankar och beteenden som i sin tur leder till 

att i individen minskar sin kontakt med positiva förstärkare i sitt liv. Det i sin tur leder till att 

individen hamnar i ett mönster som gör att negativa tankar och beteenden fortsätter att 

minska kontakten med positiva förstärkare i livet. Det fortsätter sedan i en negativ spiral som 

kan fortsätta nedåt. Det som vidmakthåller en depression är inte alltid relaterat till det som 

orsakade depressionen från början (Martell, Dimidjian & Herman-Dunn, 2013). 

Orsaker till att en person får en depression kan vara att en individ har varit med om en stor 

livskris genom t.ex. en stor personlig förlust. Även händelser i en persons uppväxt kan ha 

inverkan i att en person kan glida in i en depression, det exempelvis genom att individen inte 

kan hantera ångest som en traumatisk barndom kan leda till (Skärsäter, 2014a).  

 

Beck utformade en teori där han ansåg att deprimerade har en förmåga att feltolka sig själva 

och sin omgivning. I kontakt med patienter såg han att deprimerade personer hade en 

omgjord bild av verkligheten, eller att de har dysfunktionella antaganden om sig själva, andra 

och om världen. Det tros bero på att en person formas av olika erfarenheter och upplevelser 

som kan vidmakthålla depressiva symtom och tankar (Beck, 1973). 

Depression och hjärnan 

En biologisk förklaring till depression antas ha att göra med en brist på signalsubstanserna 

dopamin, serotonin och noradrenalin (Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström, 2006). 

Många olika receptorer och signalsubstanser i hjärnan är förändrade vid en depression.  

I undersökningar har det påvisats att de deprimerade som haft lägre serotoninnivåer har haft 

en större tendens att vilja avsluta sitt liv i jämförelse med dem deprimerade som hade 

normala nivåer. Dopamin har betydande funktion i hjärnans belöningsfunktioner och 

kopplingar har kunnat ses mellan låga nivåer av dopamin och depression. Det finns både 

bevis och motbevis för att noradrenalin har en påverkan vid depression, men behandling med 

noradrenalinupptagningshämmare har haft effekt vid behandling av depression (Åsberg & 

Mårtensson, 2009).   
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”Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)” är en del av kroppens neurotropiner vilket 

stimulerar neuronbildning i hjärnan. Denna process kan ses som ett sätt att underhålla 

hjärnans signalbanor. Vidare förknippas BDNF med de mekanismer som är verksamma vid 

depression genom att BDNF koncentrationen kan kopplas med metabolism och energinivåer. 

Nuvarande forskning inom depression är inriktad på att hitta kopplingar mellan sjukdomen 

egentlig depression och BDNF (Noble, Billington, Kotz & Wang, 2011; Sorri m.fl, 2018). 

 

Olika inflammatoriska markörer har kunnat kopplas till egentlig depression, där deprimerade 

personer har haft en aktiv inflammatorisk process i kroppen. Det har visat sig genom 

förhöjningar av vissa citokiner i kroppens immunförsvar. Området är ännu inte tillräckligt väl 

utforskat (Dowlati m.fl, 2010).  

Depression har påverkan på hälsan såväl psykiskt som fysiskt 

Deprimerade patienter beskriver att deras minne och koncentration är påverkat vid 

depression. Det har även påvisats att deras inlärningsförmåga har varit nedsatt (Åsberg & 

Mårtensson, 2009). De deprimerade patienterna har i större utsträckning svårare att hantera 

misslyckanden och presterar sämre om de misslyckas i inledningen av t.ex. ett test. Vidare så 

har deprimerade patienter svårare att se sina tankar som tankar och ser dem hellre som den 

riktiga sanningen. Deprimerade patienters sömn påverkas av depressionen där de snabbare 

faller i ”Rapid-Eye-Movement (REM)-sömn” (den delen sömnen där människor vanligtvis 

drömmer) men får en kortare faktiskt REM-sömn (Åsberg & Mårtensson, 2009). 

 

Vid depression har individen större risk att drabbas av somatiska sjukdomar med sämre 

prognos än hos en icke-deprimerad individ. Vid hjärtsjukdomar är området väl utforskat. 

Personer som drabbas av hjärtinfarkt eller stroke och till följd av hamnar i en depression har 

sämre prognos att återgå till sin vanliga vardag. Dessa patienter har även en förhöjd risk för 

hjärtinfarkt eller stroke och en ökad risk att dö av ett återfall (Åsberg & Mårtensson, 2009; 

Skärsäter, 2014b). I en studie av Holvast m.fl, (2017) så kunde de påvisa att personer med 

depression hade ett högre intag av mediciner för somatiska sjukdomar samt en högre risk att 

dö av somatiska åkommor. 
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Egentlig depression är djupt förknippat med olika smärttillstånd, bland annat så har personer 

med egentlig depression en förhöjd risk att drabbas av kronisk värk såsom ryggvärk. (Åsberg 

& Mårtensson, 2009). 

Behandling vid depression 

I en rekommendation från Socialstyrelsen (2010) så beskrivs att behandlingen av egentlig 

depression ska anpassas efter svårighetsgraden av depressionen. Som standardbehandling 

rekommenderas läkemedelsbehandling med antidepressiva preparat eller psykologisk 

behandling. Den psykologiska behandlingen består mestadels av kognitiv beteendeterapi 

(KBT) som kan inkludera beteendeaktivering. Soucy, Chartier och Provencher (2013) 

förklarar att beteendeaktivering är en del inom KBT där behandlaren fokuserar på att hjälpa 

patienten att hitta positiva förstärkningar genom att hitta kopplingar mellan olika beteenden 

och psykiskt mående. Behandlingen genomförs genom att behandlare och patient sätter upp 

mål för att genomföra beteenden som uppnår en positiv förstärkning hos patienten och vänder 

den negativa depressionsspiralen. Det kan handla om att minska undvikanden och istället öka 

beteenden som gör att man mår bra på lång sikt. 

 

Vid svårare tillstånd rekommenderas ”Electroconvulsive Therapy (ECT)” vilket är en 

elbehandling som har som mål att snabbt vända en djup depression. ECT har som 

biverkningar att personer kan få huvudvärk och illamående. Minnesrubbningar är även en 

biverkning, men dessa brukar i de flesta fall vara övergående (Socialstyrelsen, 2010; 

Skärsäter, 2014b). Vanliga biverkningar hos ”Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)” 

(vilket är antidepressiva läkemedel som hämmar återupptaget av serotonin i synapsspalterna 

och som gör att serotoninet är aktivt längre) preparat är illamående, påverkad aptit, yrsel, 

huvudvärk och ejakulationssvikt (FASS, 2018). Om depressionen är av svårare grad och 

behandlingsresistent rekommenderas en behandling med litium, men detta används inte i så 

hög utsträckning inom den svenska sjukvården (Socialstyrelsen, 2010). Vid litiumbehandling 

är biverkningarna koncentrationsberoende, de vanligaste biverkningar är finvågig 

handtremor, renal diabetes insipidus och viktökning. Dessa biverkningar går i regress vid en 

minskad dos av Litium (FASS, 2017). 
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Skattningsinstrument inom psykiatrin 

Inom psykiatrin används olika skattningsformulär för att bedöma den psykiska hälsan genom 

att till exempel bedöma depressiva symptom utifrån att patienten får besvara olika frågor. 

En av dessa är Becks Depression Inventory (BDI) vilket är en självskattningsskala där 

patienten själv skattar sina depressiva symptom. BDI finns i två versioner BDI och BDI-II 

skillnaden är en fråga där deltagarna får skatta sitt mående den senaste tiden. I BDI skattar de 

den senaste veckan och i BDI-II skattar patienten de två senaste veckorna. Målet med BDI är 

att beskriva patientens symptom samt intensiteten på symptomen. Exempel på frågor rör till 

exempel aptit, sömnmönster, tankar om sig själv. Utifrån poängen som samlas så skattas hur 

hämmande depressionen är från minimal depression till allvarlig depression. En annan form 

av skattning är Hamilton Depression Scale (HDRS) och Montgomery-Åsbergs 

depressionsskala (MADRS) vilka är bedömningar som genomförs genom intervjuer, där 

yrkesprofessionella skattar patientens symptom utifrån deras svar. Frågor som berörs är till 

exempel tankar om sig själv, aptit, sömn, tankar på döden och viljan att genomföra vardagliga 

aktiviteter. Varje svar genererar en viss poäng, ju högre total poäng desto svårare depression. 

Ett annat skattningsverktyg som används av vårdpersonal är ”Inventory of Depressive 

Symptomatology (IDS-C)” där frågorna är utformade utifrån diagnoskriterierna för egentlig 

depression. Exempel på frågor är sömnmönster, aptit, motivation att göra aktiviteter och 

tankar om sig själv (Åsberg & Mårtensson, 2009). 

Fysisk aktivitet, vägen till ett friskare liv 

Fysisk aktivitet definieras enligt Folkhälsomyndigheten som all typ av rörelse som ökar 

kroppens energiförbrukning. Effekterna och energiförbrukningen av fysisk aktivitet beror på 

aktivitetens intensitet, varaktighet, hur ofta man utför den, vilken typ av aktivitet, personens 

ålder och genetik (Folkhälsomyndigheten, 2018).  Alla människor är olika och svarar olika på 

fysisk ansträngning. Det är därför viktigt att göra den fysiska aktiviteten individuellt anpassad 

till personens fysiska och psykiska förmåga. Alltså att anpassa träningens nivå och form efter 

personens önskemål och funktion. Kroppen kommer över tid att anpassa sig efter den träning 

som man utsätter den för. Men denna anpassning är reversibel och om den fysiska träningen 

skulle avstanna eller minska kommer även kroppen att förändras och de fysiska 

förändringarna att gå åt andra hållet. Fysisk förmåga kallas därför för en färskvara som måste 

underhållas för att behållas (Svantesson, 2007). 
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Det finns flera fysiologiska effekter av motion och fysisk aktivitet. Den mest belagda och 

befästa effekten är en klar förbättring och påverkan på cirkulationssystemet. De effekter hos 

cirkulationssystemet som visar sig först och som kommer relativt fort efter att regelbunden 

träning påbörjas är att hjärtats slagvolym ökar och de organ som försörjer kroppens muskler 

med syre arbetar mer effektivt (Hassmén, 2005). I en studie gjord Lee, Cheung, Yi, Oh och 

Oh (2018) kan man se tydliga metabola förbättringar i samband med fysisk aktivitet. Flera 

somatiska sjukdomar kan kopplas till en inaktiv livsstil där fysisk aktivitet inte är en del av 

vardagen. Exempel på sjukdomar är diabetes, som in sin tur är en följd av det metabola 

syndromet, och flera hjärt- och kärlsjukdomar (Nordstoga, Mork & Fimland, 2013). 

 

Olika typer av fysisk aktivitet har en sådan effekt på hjärnan att den kan distrahera från 

negativa tankar som i sin tur reducerar graden av ångest och stimulerar till återhämtning från 

depression (Skärsäter, 2014b). Det verkar vara stor skillnad i det psykiska välbefinnandet 

mellan personer som genomför fysisk aktivitet och personer som inte gör det. Psykiskt 

välbefinnande kan beskrivas på många olika sätt. Regelbunden fysisk aktivitet ses även som 

en faktor för att leva ett hälsosamt liv där man motar bort stress i vardagen. Stress hos 

människor i Sverige räknas som en av de stora anledningarna till att en mängd människor 

sjukskriver sig under långa perioder och vid upprepade tillfällen. Så i förlängningen kan 

regelbunden fysisk aktivitet påverka inte bara hälsan positivt hos individen utan även 

samhället i stort genom att en färre sjukskriver sig och därmed kan samhället spara pengar på 

att färre sjukskriver sig (Svantesson, 2007). 

 

Skärsäter (2014b) beskriver att fysisk aktivitet minskar symtom på stress, ångest och 

depression. Denna minskning av symtom tros bero på att fysisk aktivitet kan distrahera från 

negativa tankar. Om den fysiska aktiviteten utförs i grupp får den deprimerade även social 

kontakt som också kan motverka depressiva symtom som negativa tankar till följd av 

isolering och ensamhet (Skärsäter, 2014b). I en studie av Matzer, Nagele, Lerch, Vajda och 

Fazekas (2018) kunde det påvisas att promenader minskade stress och minskade blodtrycket. 

Hur det går till i kroppen när fysisk aktivitet minskar depressiva symtom är inte helt klarlagt. 

Men serotonin och noradrenalin som påverkas vid antidepressiv läkemedelsbehandling 

påverkas även vid fysisk aktivitet. Signalsubstanser som är kopplade till kroppens 

välbefinnande påverkas alltså av fysisk aktivitet (Svantesson, 2007). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orem (2001) ser omvårdnad utförd av sjuksköterskor som en typ av omvårdnad där 

patienten själv har svårigheter att vårda sig på ett sätt som är tillfredsställer patientens egna 

fysiska och psykiska behov. Enlig Orem kan en människa uppnå välbefinnande genom 

egenvård och hon lägger vikt vid att målet med sjuksköterskans omvårdnaden är att så långt 

det går hjälpa patienten till självständighet vid sin egen omvårdnad. Orem delar upp sin 

modell i tre teorier som hon tillsammans kallar för “en generell teori om omvårdnad”. De tre 

teoridelarna är (1) en om egenvård, (2) en om egenvårdsbrist och (3) en om 

omvårdnadssystem. Med teorin om egenvård menas de aktiviteter som patienten gör själv för 

att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbrist förklarar när en patient inte kan klara 

av sin egenvård och är i behov av hjälp för att upprätthålla sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Den tredje delen av teorin som handlar om olika omvårdnadssystem som beskriver situationer 

där någon är i behov av hjälp i sin egenvård och där någon annan har kapacitet att hjälpa 

denna. Detta innebär att ett omvårdnadssystem uppstår där sjuksköterska och patient måste 

samarbeta för att fylla patientens egenvårdsbrist. Det innebär exempelvis att en deprimerad 

patient är så nedstämd att denna inte äter. Sjuksköterskan går då in och hjälper till så att 

patienten får sitt näringsbehov tillfredsställt. Orems teori kan användas av sjuksköterskor på 

många sätt. Inte minst för att hjälpa patienter som lider av depression till att hitta sätt att ta 

hand om sig själva eller minimera ohälsosamt beteende. Sjuksköterskan kan då vägleda och 

motivera deprimerade personer när de behöver hjälp med att få igång en vardag med 

egenvårdande aktiviteter, där fysisk aktivitet är en del av upprätthållande av den egna hälsan. 

Problemformulering 

Den nuvarande behandlingen för depression i form av psykoterapi, läkemedelsbehandling 

och elbehandling är väl utforskad, men trots detta så lider och dör många människor i världen 

av egentlig depression. Fler alternativ till behandling behövs för att sänka antalet dödsfall och 

antalet människor som lider av depression. Fysisk aktivitets effekt på hälsan är väl utforskad 

och borde ses som en hörnbit i den moderna sjukvårdens arbete. Mer forskningen behövs 

gällande den fysiska aktivitetens effekt på hälsan vid depression.  Sjuksköterskans roll i 

arbetet med depression och fysisk aktivitet kan utvecklas och utforskas. Att främja egenvård i 

form av fysisk aktivitet kan vara en viktig uppgift inom vården. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om fysisk aktivitet har någon påverkan på egentlig 

depression och hur detta kan yttra sig. 

 

Frågeställningar 

 

Hur påverkar fysisk aktivitet depressiva symptom? 

Vilka effekter kan fysisk aktivitet leda till hos patienter med egentlig depression? 

METOD 

Design 

Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie där de har att sökt relevanta studier, 

kritiskt värderat och analyserat resultaten av dessa för att besvara studiens syfte. Denna 

design valdes utifrån att det redan finns mycket forskning i ämnet och därför passade det med 

en överblick över redan gjord forskning. Mycket forskning av god kvalitet i samma ämne är 

en förutsättning för att göra en systematisk litteraturstudie, det är beskrivet som ett bra sätt att 

besvara kliniska frågeställningar. Författarna samlar in aktuell forskning och tolkar denna för 

att komma fram till ett eget resultat istället för att själva utforska ämnet (Forsberg & 

Wengström 2013).   

Sökning och urval 

Författarna använde sig av två forskningsdatabaser PubMed och SBU för att finna relevanta 

artiklar (som tillhandahålls av Uppsala Universitet). Sökningen som genomfördes innehöll 

enbart MeSh-termer för att få korrekta termer med koppling till studiens syfte.  Sökorden som 

användes var “Depressive disorder Major/therapy” användes tillsammans med “exercise” och 

“effects”, samt fysisk aktivitet och depression. Inklusionskriterier var originalartiklar 

publicerade mellan 2013 till 2018. Studierna skulle vara vetenskapliga artiklar samt skrivna 

på engelska eller svenska. Artiklarna skulle endast vara randomized control trials (RCT) för 

att säkerställa en stark evidens. Exklusionskriterier var artiklar där personerna i studierna var 

yngre än 18 år för att utesluta minderåriga samt att meta-analyser uteslöts. Det första urvalet 

gav ett utfall på 54 artiklar där alla sammanfattningar (abstract) lästes. Efter granskning av 

abstract valdes 12 artiklar ut för att ingå i studien (Tabell 1). 
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Tabell 1.  Översikt över litteratursökning. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal utvalda 

artiklar 

Pubmed Depressive 

disorder, 

Major/therapy 

AND Exercise 

AND effects 

 52 52 12 

SBU Fysisk 

Aktivitet, 

Depression 

 2 2 0 

 

Forskningsetiska överväganden  

Urvalen genomfördes av författarna (KJ, NG). Författarna genomförde studien med etiska 

aspekter i åtanke, såsom att det är viktigt att redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien 

och presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder frågeställningarna samt att 

samtliga artiklar ska ha genomgått och fått godkänd etisk prövning. Det är oetiskt att bara 

presentera de artiklar som bekräftar författarnas åsikter och inga artiklar som ingår i studien 

undanhölls därför (Forsberg & Wengström, 2013). 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Författarna har använt sig av en granskningsmall publicerad av Forsberg och Wengström 

(2013) för att värdera innehållet i artiklarna. Samtliga artiklar granskades först separat med 

hjälp av mallen och sedan sammanställdes granskningar för att säkerställa värdet i artiklarna. 

För samtliga artiklar användes en granskningsmall gällande RCT som innehöll 16 ja-nej 

frågor, och kvaliteten bedömdes efter antal ja svar. Exempel på frågor som ställdes var om 

powerberäkning hade genomförts samt om storleken på undersökningsgrupperna var 

representativ. I bedömningen motsvarade 12 ja svar 80% ja-svar och klassades som hög 

kvalitet, 11 ja svar motsvarade 70% och klassades som medel hög kvalitet och nio ja svar 
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motsvarade 60% och klassades som låg kvalitet. I granskningen framkom att 11 artiklar hade 

hög kvalitet och en artiklar hade medelhög kvalitet. Ingen av de utvalda artiklarna hade låg 

kvalitet vilket hade inneburit att de blivit uteslutna (Forsberg & Wengström 2013). De olika 

artiklarna sorterades upp i en tabell som anger titel och författare, syfte, design, deltagare, 

resultat (en kort sammanfattning av resultaten) och kvalitet (Tabell 2).   

Resultatanalys 

Författarna har oberoende av varandra läst alla artiklar ingående flera gånger. Författarna 

skrev enskilt ned viktiga termer som sammanfattar resultatet i respektive artikel. Därefter 

träffades författarna och jämförde vilka termer de markerat. Efter jämförelse och diskussion 

så fördes termerna in i en tabell och därefter sammanfattades de till subkategorier och 

kategorier (Tabell 3) (Friberg, 2017). De termer som hade ett gemensamt mönster 

sammanfördes under samma subkategori eller kategori. 

RESULTAT 

Efter resultatanalys sorterades resultaten in i sju olika subkategorier, dessa sammanfattades 

sedan till fem olika kategorier: ”Träningens påverkan på depressiva symptom”, 

Träningsformens roll vid depression”, ”Träningens effekter på BDNF”, ”Tränings påverkan 

på inflammatoriska markörer” samt ”Träningens påverkan på hjärnans funktioner”. 

Träningens påverkan på depressionssymtom 

Resultatet visar att depressiva symptom minskar oavsett typ av träning eller intensitet. När 

olika former av träningsgrupper har kontrollerats mot kontrollgrupper med sedvanlig 

behandling har träningsgrupperna fått en större minskning i sina depressiva symptom mot 

kontrollgruppen. När olika intensitetsgrupper (låg och hög intensitet) har undersökts mot 

varandra har ingen skillnad i minskning av depressiva symptom kunnat ses mellan dessa. 

Fysisk aktivitets påverkan på depressiva symtom 

I en studie gjord av Legrand och Neff (2015) där det fanns 35 personer med egentlig 

depression och där interventionen bestod av antingen träningsgrupp eller stretchinggrupp, 

kunde man se en minskning av de depressiva symtomen i båda grupperna i jämförelse mot 

kontrollgruppen som hade sedvanlig behandling. Depressiva symtom bedömdes enligt Becks 

Depression Inventory (BDI-II) och följande siffror är medelvärdet av varje grupps poäng. 
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Resultatet i denna studie visade en tydlig förbättring i de båda träningsgrupperna gällande 

depressiva symptom när de skattade BDI-II i jämförelse med kontrollgruppen.  

 

Studien av Salehi m.fl, (2016) visade på förändringar av depressiva symtom i samband med 

fysisk aktivitet. Alla tre grupper med totalt 60  personer med egentlig depression (20 personer 

per grupp) i studien fick minskade depressiva symtom. Där användes skattningsformulären 

BDI och Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) för att skatta depressiva symptom 

genom dels självskattning och skattningar av de ansvariga för studien vilket bestod av läkare. 

Interventionsgruppen som hade en kombination av Electroconvulsive Therapy (ECT) och 

aerobisk träning fick störst minskning, där poängen på BDI vid studiens start var 39,05 och 

vid slutet 10,40. Poäng på HDRS var vid start 44,65 och vid slut 8,60. Resultatet i denna 

studie visade på en tydlig förbättring i depressiva symptom vid skattning med HDRS och 

BDI för samtliga grupper. Kombinationen av ECT och träning gav den tydligaste 

förbättringen i depressiva symptom. 

 

Alderman, Olson, Brusch och Shors (2016) undersökte hur meditation i kombination med 

konditionsträning påverkar skattning av depressiva symptom när deltagarna skattade BDI.  

De undersökte en grupp med diagnosen egentlig depression mot en grupp som inte fått 

diagnosen, men som skattade att de hade vissa depressiva symptom. Resultat i denna studie 

visade att gruppen med deprimerade fick en större minskning av depressiva markörer efter 

interventionen jämfört med de som inte hade egentlig depression vid skattning med BDI.  

 

Två studier gjorda av Kerling m.fl, (2015) och Schuch m.fl, (2014) använde sig av 

sinsemellan liknande metod och hade totalt 42 deltagare med egentlig depression. Dessa 

studiers resultat visade att både en interventionsgrupp (träningsprogram med styrke- och 

konditionsträning) och kontrollgrupp (sedvanlig behandling) fick minskade depressiva 

symtom. Resultat i denna systematiska litteraturstudie kunde påvisa att minskning av 

depressiva symptom var större hos träningsgruppen än hos kontrollgruppen (Kerling m.fl, 

2015).  Resultatet i studien kunde däremot visa på signifikant skillnad mellan de båda 

grupperna vid mätning med hjälp av Hamilton Scale for Depression (HAM-D) i studiens slut 

(Schuch m.fl, 2014).  
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Träningsformens roll vid depression 

Toups m.fl, (2016) och Danielsson m.fl., (2014) undersökte i sina studier om intensiteten på 

den fysiska aktiviteten påverkar graden av depressiva symtom. I Toups m.fl, (2016) studie 

undersöktes skillnaden mellan två träningsintensiteter; 4kcal per kilo kroppsvikt (låg 

intensitet) per vecka mot 16kcal per kilo kroppsvikt (hög intensitet) per vecka. Totalt 109 

personer med egentlig depression fick själva välja vilken träning de ville genomföra bara de 

nådde upp till sin målförbränning, exempel på aktiviteter var styrketräning, simning och 

aerobisk träning. Vid mätning med hjälp av Snaith Hamilton Pleasure Scale (SHAPS, vilket 

är ett skattningsformulär där personer skattar sin upplevelse av olika aktiviteter) att 

symtomen minskade för båda grupperna, men ingen signifikant skillnad sågs gällande 

intensitetsnivå. Det minskade även vid mätning med Motivation and Energy Inventory (MEI, 

ett mätinstrument för att mäta nivån av motivation i aktiviteter i vardagen) och här blev det en 

signifikant skillnad (p=<0,001). I studien av Danielsson m.fl, (2014) deltog 62 personer med 

egentlig depression där alla tre grupperna skulle genomföra fysisk aktivitet och bedömas 

enligt skala Montgomery Asberg Depression Scale (MADRS). De två interventionsgrupperna 

fick antingen träna mer intensivt eller genomföra lågintensiv Basic Body Awareness Therapy 

(BBAT, en form av lågintensiv träning som fungerar ungefär som yoga) i grupp under 

uppsikt och kontrollgruppen skulle genomföra fysisk aktivitet på egen hand utan uppsikt. Det 

primära resultatet vid interventionens slut visade på minskning av den totala poängen enligt 

MADRS hos alla tre grupper. Räknat i medelvärde fick den träningsgruppen med 

högintensitet en minskning med -10,3 poäng, BBAT -5,8 och kontrollgruppen -4,6. Detta ger 

en signifikant skillnad på p=0,038 mellan grupperna. Resultat i denna studie kunde påvisa att 

de depressiva symptomen minskar av fysisk aktivitet oavsett intensitet eller typ av träning. 

Effekter i kroppen 

Resultatet i denna studie har kunnat påvisa att en inflammatorisk process har varit pågående 

hos patienter med egentlig depression samt att dessa personer haft ett begränsat 

immunförsvar. Efter genomförd intervention i form av olika typer av träning har den 

inflammatoriska processen minskat och deltagarna har fått ett stärkt immunförsvar. Det har 

även kunnat påvisas att om deltagare hade förhöjningar av vissa citokiner i immunförsvaret 

så kunde en bättre effekt av fysisk aktivitet vid egentlig depression påvisas.   
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Träningens effekter på BDNF 

Två artiklar visade att fysisk aktivitet ökade BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor är en 

del av kroppens neurotropiner vilket stimulerar neuronbildning i hjärnan) koncentrationen 

och samtidigt minskade depressiva symtom (Kerling m.fl, 2017; Meyer, Koltyn, Stegner, 

Kim & Cook, 2016). Kerling m.fl, (2017) undersökte en träningsgrupp (aerobisk träning) mot 

en kontrollgrupp (sedvanlig behandling) samtidigt som regelbundna mätningar av BDNF togs 

samt att deltagarna fick skatta sin hälsa med MADRS. Mätningarna visade att BDNF 

koncentrationen ökade hos träningsgruppen medan kontrollgruppens koncentration minskade, 

samtidigt minskade depressiva symtom. 

 

Meyer m.fl, (2016) undersökte en och samma träningsgrupp bestående av 24 deltagare med 

egentlig depression i olika former av aktiviteter. Aktiviteterna bestod av fyra olika 

träningstillfällen (träning på träningscykel i olika intensiteter) samt en vilostund som 

klassades som kontroll. Samtidigt togs blodprover innan och efter aktivitet gällande BDNF 

samt BDI som skattning för depressiva symtom. Resultatet visade att efter träningstillfällena 

skattade deltagarna lägre på BDI jämförelse med vilostunden. BDNF ökade vid alla 

träningstillfällena men ingen signifikant skillnad kunde ses angående intensiteten av 

träningen.   

Träningen påverkar inflammatoriska markörer 

Studien som genomfördes av Euteneuer m.fl, (2017) undersökte immunologiska effekter av 

fysisk aktivitet och Kognitiv Beteendeterapi (KBT) hos 101 deprimerade personer. Samtidigt 

togs blodprover som analyserade C-reaktivt protein (CRP, vilket är ett protein som stiger när 

en person har en inflammation), Interleukin-6 och Interleukin-10 (IL-6 och IL-10  när anti-

inflammatoriska citokiner, vid en ökning ökar kroppens förmåga att angripa inflammationer). 

Innan träningen påbörjades kunde högre nivåer av CRP och lägre nivåer av IL-10 och lägre 

IL-6 produktionen påvisas hos den grupp som var deprimerade (P<0.001-0.045), detta 

påvisade alltså att inflammatoriska processer pågick hos den deprimerade gruppen i 

inledningen av studien. Resultatet i denna litteraturstudie kunde påvisa att IL-10 ökar vid 

fysisk aktivitet. Det kan även påvisas att CRP minskar. Alltså kunde det påvisas att 

immunförsvaret stärks och inflammatoriska processer minskar vid fysisk aktivitet. 

 

I en studie av Rethorst m.fl, (2013) undersöktes olika inflammatoriska cytokiners 

koncentrationer vid träning hos 107 deprimerade personer. Analyser av Interferon (IFN, 



14 
 

vilket är en cytokin som angriper virus och maligna celler), Interleukin-1 (IL-1 vilket är ett 

anti-inflammatoriska citokin, vid en ökning ökar kroppens förmåga att angripa 

inflammationer), IL-6 och Tumor necrosis factor alpha (TNF, vilket är ett cytokin som 

utsöndras av olika celler i immunförsvaret) genomfördes samtidigt som den psykiska hälsan 

skattades med hjälp av IDS-C och HDRS.  Resultat i denna studie kan påvisa att initiala 

förhöjningar av TNF hade kopplingar till ett större minskning i depressiva symptom när 

träning genomfördes. Vidare kunde IL-1 och sättas samman med minskning av depressiva 

symptom. Således kunde en koppling göras mellan ett aktiverat immunförsvar och en 

tydligare förbättring i depression av fysisk aktivitet. 

Träningens påverkan på hjärnans funktioner 

I en studie av Gourgouvelis, Yielder och Murphy (2017) undersöktes effekterna i hjärnan vid 

fysisk aktivitet vid depression med hjälp av magnetresonanskamera och skattningar av 

depressionssymtom med hjälp av BDI. Interventionsgruppen tränade tre gånger i veckan där 

träningen bestod av olika former av träning (aerobisk träning, styrketräning etc.). Den friska 

kontrollgruppen genomförde samma intervention. Studien visar att depressiva symptom och 

hyppocampus aktiviteten minskar av fysisk aktivitet.  

DISKUSSION 

Syftet med den här studien var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar på hälsan hos 

deprimerade. Resultaten visar att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på depressiva 

symtom. I flera av studierna som undersöktes minskade symtomen på depression i samband 

med fysisk aktivitet. Minskning var oberoende av vilken typ av intensitet eller träningstyp 

som genomfördes. Fysisk aktivitet vid egentlig depression hade en positiv effekt på den 

fysiska hälsan där immunförsvaret förstärktes och inflammatoriska markörer minskade. Det 

kunde påvisas att vissa av dessa markörer kunde användas som en indikator för att de 

depressiva symtomen hade minskat när deltagarna skattade BDI. Det gick även att påvisa att 

en initial förhöjning av TNF (tumor necrosis factor alpha, vilket är ett cytokin som utsöndras 

av olika celler i immunförsvaret) kunde ses i samband med en tydligare förbättring av 

depressiva symtom när patienter tränade. Resultaten stödjer att fysisk aktivitet kan vara en 

användbar behandlingsform inom vården för att hjälpa deprimerade att få lindrigare symtom 

och minska riskerna för kroppsliga åkommor hos denna patientgrupp. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie stödjer att framtida vård vid egentlig depression bör beakta 

att använda sig av träning som en del i behandlingen. Resultatet visar att det inte är vilken typ 

av träning eller med vilken intensitet individen tränar som har effekt, utan att det viktigaste är 

att man genomför någon form av träning. Sjuksköterskans fokus bör vara att informera, 

motivera och stötta patienten i hens egna möjligheter att själv kunna motverka sin sjukdom 

genom träning. Detta kan ske med stöd av Dorothea Orems Egenvårdsteori där 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten att uppfylla sitt behov av egenvård.  Resultaten i  denna 

studie visar att depressiva symtomen minskade hos både interventionsgruppen och 

kontrollgruppen där båda genomförde fysisk aktivitet av olika intensitet. Detta styrks av en 

metaanalys av Morres m.fl, (2018) där de kunde påvisa att fysisk aktivitet är en minst lika bra 

behandling som antidepressiva läkemedel.  Det styrker att det blir en minskning av depressiva 

symtom oavsett vilken träning som genomförs (Toups m.fl, 2016;Danielsson m.fl, 2014) 

 

När resultatet i denna litteraturstudie jämförs med en metaanalys av Kvam, Kleppe, Nordhus 

och Hovland (2016) som har undersökt samma område så kan stora jämförelser göras, där 

träningen bedöms som en god behandling för egentlig depression när den används 

tillsammans med sedvanlig behandling. Detta stödjer resultatet i denna studie då det finns en 

stark evidens i metaanalysundersökningar (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Resultatet i denna systematiska litteraturstudie kan påvisa att typ och intensitet av träning inte 

är avgörande för effekten på depressionsymptom, detta kan underlätta sjuksköterskans arbete 

i att kunna motivera patienten i att vilja träna. Utgångspunkten kan vara att fysisk aktivitet 

kan minska symptom på depression oberoende vilken typ av träning patienten väljer att 

genomföra. Sjuksköterskans arbete kan alltså mer kretsa kring att motivera patienten att vilja 

träna förslagsvis genom Motiverande samtal (MI) vilket skulle stämma överens med 

Dorothea Orems teori i att hjälpa patienten till egenvård. Motiverande samtal handlar om att 

behandlaren har ett specifikt förhållningssätt till patienten i samtalet som har som mål att 

patienten själv ska bli motiverad att ändra ett beteende (Miller & Rollnick, 2013). I många av 

de använda artiklarna som inkluderats i denna studie (Kerling m.fl,. 2016; Rethorst m.fl., 

2012; Danielsson m.fl,. 2014; Schuch m.fl,. 2014) har fysioterapeuter använts i 

interventionen för att hjälpa patienterna med deras träning. Detta tolkar författarna som att det 

kan ligga i sjuksköterskans intresse att starta ett större samarbete med fysioterapeuter i vården 
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tillsammans kan sjuksköterskan och fysioterapeuten jobba för att öka den fysiska aktiviteten 

hos verksamheternas patienter.   

 

Resultatet av denna studie visade att fysisk aktivitet kan hjälpa att minska depressiva symtom 

kan ha en stor påverkan på människors liv (Salehi m.fl, 2016). En påverkan på så sätt att 

många sjukskriver sig långa perioder och vid flera tillfällen till följd av sin depression 

(Sobocki m.fl, 2007). Om fler genomförde regelbunden fysisk aktivitet skulle detta möjligen 

få färre att drabbas av perioder av nedstämdhet som kan leda till depression. En depression 

som kan leda till sjukskrivning. Detta kan ha en påverkan på samhället i det stora hela då 

stora kostnader kommer till följd av långa och många sjukskrivningar. Kostnader som skulle 

kunna minska om fler som riskerar att drabbas nedstämdhet och depression skulle träna eller 

genomföra fysisk aktivitet preventivt eller som behandling (Svantesson, 2007).  

 

Denna studie visade även att vissa blodprov skulle kunna indikera på en ökad positiv effekt 

av fysisk aktivitet (Rethorst m.fl., 2013), alltså skulle sjuksköterskor och läkare kunna 

använda sig av detta för att identifiera när en patient skulle ha bra effekt av fysisk aktivitet. 

Alltså skulle sjukvården i början av en deprimerad patients vård ta blodprover. Om förhöjda 

värden identifieras så skulle patienten få ett individanpassat träningsprogram som i sin tur 

leder till en eventuell tidig ökad förbättring i individens depressiva symtom. Detta går hand i 

hand med Dorothea Orems Egenvårds teori och sjuksköterskan skulle kunna hjälpa patienten 

att återfå sin förmåga till egenvård genom fysisk aktivitet. Detta skulle i sin tur minska 

patientens lidande snabbare och minska onödiga kostnader på mediciner och inneliggande 

sjukhusvård. Detta bekräftas i en litteraturstudie av Mammen & Faulkner (2013) som 

beskriver att fysisk aktivitet kan ha en preventiv effekt för att förhindra att personer sjunker 

in i djupa depressioner som kräver sjukhusvård. 

 

Effekterna i kroppen har i resultatet visat sig att riskerna för fysiska följdsjukdomar kan 

minskas genom fysisk aktivitet. De flesta inkluderade studier som tar upp ämnet har kunnat 

påvisa en förstärkning av immunförsvaret. Denna litteraturstudies resultat kunde även påvisa 

att en grupp med hög risk för kardiovaskulära sjukdomar fick förminskade värden av CRP av 

träningen (Euteneuer m.fl, 2017). Detta kan kopplas till Hassmén (2005) och Svantesson 

(2007) som säger att fysisk aktivitet förbättrar kardiovaskulär funktion och minskar riskerna 

för att drabbas av metabola syndromet. Alla människor mår bättre av fysisk aktivitet och 

patientgruppen med egentlig depression är inget undantag. Den psykiatriska vården får inte 
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glömma bort denna viktiga del i behandlingen. I FASS (2015 & 2016) beskrevs de 

biverkningar som mediciner som används vid egentlig depression har, viktuppgång, ökad 

aptit och diabetes är bara några av dessa. Dessa kan genom fysisk aktivitet motverkas och 

borde vara en del i sjuksköterskans fokus när behandling av egentlig depression pågår för att 

minska patientens onödiga lidande i form av biverkningar.  

 

Orems (2001) teori om egenvård skulle kunna användas av sjuksköterskor för att hjälpa och 

motivera människor att ha regelbunden fysisk aktivitet som en del av sin vardag för att 

motverka risken att drabbas för depression. Det skulle möjligen fungera som en preventiv 

åtgärd för att minimera depressiva symtomen innan de visar sig detta är dock inte bevisat och 

mer forskning behövs. Detta skulle kunna ske genom att sjuksköterskan är observant och 

frågor alla patienter om deras nuvarande träning, finns där en brist på träning kan 

sjuksköterskan hjälpa individen att komma igång med en fungerande träning antingen genom 

egna samtal eller genom att initiera en kontakt med fysioterapeut. Det kan även användas för 

att hjälpa personer som är inne i en period av nedstämdhet eller depression att få hjälp eller 

att motverka att de sjunker ner i djupa depressioner. Den fysiska aktiviteten kan då vara en 

del av den övriga behandlingen som används för att motverka depression. 

Metoddiskussion 

Författarna har begränsat urvalet av artiklar för att fokusera på ny forskning för att få en 

uppdaterad bild av forskningssituationen. Detta ska ses som en styrka då de artiklar som 

använts har varit aktuella. Artiklarna som användes var ifrån olika delar av världen vilket kan 

ses som en styrka då författarna får ett brett perspektiv på forskningsmaterialet. Det kan även 

ses som en svaghet då den psykiatriska vården kan variera i olika länder. För att få ett 

hanterbart och rättvisande material så begränsades sökningen, detta genom att använda MeSH 

termer som stämde överens med studiens syfte. Det kan diskuteras att enbart använda två 

databaser i sökningen. Det ansågs bli ett alldeles för stort material om fler databaser skulle 

inkluderas så även om det kan anses som en svaghet togs beslutet ändå. Uteslutandet av 30 

artiklar vid den slutliga sökningen handlade mest om att dessa artiklar handlat om andra 

sjukdomar än egentlig depression till exempel ibland fysisk aktivitet vid depression och 

bipolär sjukdom. Det kunde förvisso ha funnits användbar information i dessa artiklar men 

risken fanns att dessa låg för långt ifrån syftet och därför uteslöts de. Efter granskningen så 

hade elva av de tolv artiklarna hög kvalitet medan en hade medelhög kvalitet, detta får anses 
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som en styrka. Att samtliga inkluderade artiklar har varit randomized control trials (RCT) får 

ses som en styrka då Forsberg och Wengström (2013) beskriver att denna typ av studie är den 

mest effektiva för att påvisa effekter av en specifik behandling samt att det ger ett högt 

bevisvärde. Att författarna valde att granska alla artiklar separat för att sedan jämföra och 

sammanställa till en fullständig granskning får ses som en styrka då det minskar riskerna för 

att feltolkningar kan göras. Att bedöma kvaliteten utifrån en granskningsmall där utfallet av 

ja och nej svar omvandlades till en procentsats som sedan bedömde kvaliteten får anses som 

en styrka.  

 

Det var viktigt för författarna att samtliga inkluderade artiklar genomgått etisk prövning och 

fått detta godkänt. Personer med psykisk ohälsa lider fortfarande av en stigmatisering i 

dagens samhälle, en person som lider av en depression känner sig redan utlämnad och 

nedstämd och därför var det av vikt att samtliga deltagare var skyddande genom att alla 

artiklar hade genomgått etisk prövning och fått denna godkänd, detta får även ses som en 

styrka då Forsberg & Wengström (2013) beskriver att god etik är en viktig punkt i all 

vetenskaplig forskning, det är alltid viktigt att väga forskningen mot att skydda de deltagande 

individerna.      

 

Artiklar som valdes att inkluderas i denna litteraturstudie var endast originalartiklar där egna 

undersökningar användes. Detta kan ses som en styrka då deras resultat har presenterats och 

inte färgats av deras egna tankar och tycken. Exklusionskriteriet att det enbart skulle vara 

studier där undersökningsgruppen är över 18 år kan ses som en styrka då detta är en bred 

grupp människor som representerar en stor del av samhället. Att enbart rikta in sig på en 

diagnos som egentlig depression ger studien en tydligare riktning. egentlig depression är den 

vanligaste formen av depression och olika undergrupper och variationer av depressioner 

finns. Men att inrikta sig på den som ger störst lidande måste ses som en styrka, då resultatet 

kan tillämpas på fler individer. En styrka i denna studie är att artiklarna som inkluderades är 

gjorda i många olika länder. Detta ger en spridning över världen som gör att denna studie kan 

användas i flera länder utanför Sverige. 

 

Att en av författarna (KJ) har arbetat inom den psykiatriska vården i 10 år och har kunnat 

dela med sig av erfarenheter och kunskap, vilket har hjälpt i författarnas tolkningar i att förstå 

artiklarna anses som en styrka. Det har även kunnat ses som en bias men KJ har försökt lagt 

sina förutfattade meningar åt sidan för att undvika att det ska påverka resultatet (Forsberg & 
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Wengström 2013). Samtliga artiklar var skrivna på engelska, författarna har goda kunskaper i 

att läsa språket men hade ändå svårigheter i att förstå vissa delar i artiklarna, detta får anses 

som en svaghet då det kan finnas feltolkningar.   

Behov av vidare forskning 

Även om området om fysisk aktivitet och depression har studerats länge så återstår 

fortfarande många frågetecken. Ett ämne som skulle kunna undersökas är varför fysisk 

aktivitet inte tillämpas mer i den psykiatriska sjukvården trots att området är välundersökt 

med positiva resultat. Vidare så behöver området om andra effekter än på bara den psykiska 

hälsan undersökas. Rethorst m.fl., (2013)s undersökning visade att förhöjda värden av TNF 

innan träningen påbörjades resulterade i en tydligare förbättring i depressiva symptom. Detta 

innebär att patienternas immunförsvar var aktiverat när träningen inleddes och dessa 

individer hade en tydligare förbättring av sina depressiva symptom och visade mindre tecken 

på pågående inflammatorisk process i kroppen. Detta resultat är intressant då det kan 

möjliggöra att sjukvården genom blodprover kan förutspå att en patient ska få bra effekt av 

träning. Detta behöver utforskas vidare, för att sedan kunna tillämpas i sjukvården.  

Klinisk implikation 

Författarna i denna studie vill rekommendera sjuksköterskor inom den psykiatriska vården att 

använda sig mer av fysisk aktivitet i den vardagliga vården. Sjuksköterskan måste initialt i 

patientens vård göra denne uppmärksam på betydelsen av den fysiska aktivitetens inverkan 

på de depressiva symptomen. Detta kan ske genom att ha regelbundna träningsaktiviteter på 

avdelningarna förslagsvis ledda av en fysioterapeut som jobbar tillsammans med 

sjuksköterskan. Vidare måste sjuksköterskan jobba med att det ska finnas möjlighet för 

patienten att träna på avdelningen, detta i form av att träningsredskap ska finnas på plats inne 

på avdelningen i form av till exempel löpband eller träningscykel. Ett annat alternativ är att 

regelbundna promenader ska erbjudas på avdelningen, med variation på intensitet efter 

patienternas olika behov och begränsningar.  

Slutsats 

Fysisk aktivitet har en positiv effekt hos personer med egentlig depression gällande hälsan i 

många olika former. Immunförsvaret stärks och depressiva symtom minskar. Det är inte 

viktigt hur eller hur mycket/hårt individen tränar utan enbart att någon form av träning 
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genomförs, resultatet kommer ändå att ske.  Nyckeln till detta är att sjukvårdspersonal gör 

patienten uppmärksam att träning kommer att ha en positiv effekt på patientens sjukdom, men 

även att förklara de positiva hälsoaspekter som fysisk aktivitet leder till.  
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Tabell 2. Kvalitetsanalys 

Författare, år 

och land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Alderman m.fl. (2016) 

USA 

Undersöka hur en åtta-veckors-

intervention i form av “Mental and 

Physical” (MAP) påverkar depressiva 

symtom hos personer med och utan en 

klinisk diagnostiserad depression. 

RCT 52 Efter interventionen upplevde personerna med 

depression färre depressiva symtom och 

"ruminative thoughts". Även de friska 

individerna upplevde en minskning av 

depressiva symtom. Denna minskning var 

signifikant pre-post-intervention. 

Hög 

Danielsson m.fl. 

(2014) Sverige 

En studie som ska utvärdera träning och 

"basic body awarness therapy" som 

utöver behandling vid vanlig behandling 

av depression. 

RCT 62  Depressiva symtom minskade hos 

träningsgruppen och BBAT-gruppen enligt 

MADRS. Jämfört med kontrollgruppen 

minskade symtomen hos träningsgruppen och 

BBAT-gruppen mer. 

Hög 

Gourgouvelis, Yielder 

& Murphy (2017) 

Kanada 

Att undersöka fysisk aktivitets effekt på 

deprimerade individer gällande psykiska 

hälsa och minnesfunktioner 

RCT 16 Förbättring i depressiva symtom vid träning, 

ingen skillnad i minnesfunktioner. 
Hög 

Euteneuer m.fl. (2017) 

Tyskland 

Att undersöka om fysisk aktivitet vid 

egentlig depression förbättrar olika 

immunologiska markörer 

RCT 101(3) Ökning av IL-10 och förbättring av CRP i en 

undergrupp med högre risk för kardiovaskulära 

sjukdomar. 

Hög 

Kerling m.fl. (2017) 

Tyskland 

Att undersöka om BDNF förändras hos 

depressiva patienter när de tränar.  

RCT 42 BDNF ökade i träningsgruppen i jämförelse 

med kontrollgruppen. 
Hög 

Kerling m.fl. (2015) 

Tyskland 

Undersöka om en träning går att införa 

fysisk aktivitet som en del av behandling 

RCT 44 Båda grupperna upplevde en minskning av 

depressiva symtom under studiens gång. Men 
Medelhög 
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på svårt deprimerade patienter på en 

avdelning. 

Undersöka effekterna av 

träningsintervention på depressiva 

symtom. 

det var störst minskning i träningsgruppen. 

 

 

Legrand & Neff 

(2015) Frankrike 

Undersöka effektiviteten av 10 dagar 

långt tilläggsprogram i form av träning 

till behandling av svårt sjuka 

deprimerade patienter vid inledning av 

deras behandling. De får behandling av 

sin depression med antidepressiva 

läkemedel men ingen annan behandling. 

RCT 35 Det var störst minskning i depressiva symtom 

hos träningsgruppen och jämfört med 

kontrollgruppen var skillnaden stor. Det blev 

signifikanta skillnader pre-post-intervention 

hos träningsgruppen och stretchinggruppen. 

Kontrollgruppen fick knappt någon 

minskning alls i depressiva symtom och 

var heller inte signifikant  

Hög 

Meyer, Koltyn, 

Stegner, Kim & Cook 

(2016) USA 

Att undersöka relationen mellan 

förändringar i BDNF och depressiva 

symtom när människor med egentlig 

depression tränar.  

RCT 24 Träningen visade på en direkt förbättring i 

depressiva symtom och visade även på en 

ökning av BDNF, inget av dessa vara 

intensitetberoende.  

Hög 

Rethorst m.fl. (2013) 

USA 

Att undersöka om det går att förutspå att 

fysisk aktivitet kommer ha positiv effekt 

vid egentlig depression genom att 

kartlägga olika inflammatoriska 

markörer. 

RCT 105(35) Högre värden av TNF kunde kopplas samman 

med bättre effekt av träning. Positiva 

kopplingar kunde göras mellan förändrade IL1 

värden och förbättring i depressionen. 

Hög 

Salehi, I., Hosseini, S. 

M., Haghighi, M., 

Jahangard, L., 

Bajoghli, H., Gerber, 

M., … Brand, S. 

(2016) Iran 

Att undersöka hur effekten av de tre 

olika interventionerna: (1) ECT, (2) 

ECT+ AET och (3) AET påverkar dels 

depressiva symtom och dels plasma 

BDNF. 

RCT 60 De depressiva symtomen sjönk i alla grupper 

men mest i ECT + AET-gruppen. 

BDNF ökade i alla tre grupper. Men högst var 

i ECT + AET och lägst i AET. 

BDNF var inte associerat med symptomen på 

depression. 

Hög 

Schuch m.fl. (2014) 

Brasilien 

Undersöka effekterna av en 

extrabehandling i form av träning utöver 

RCT 50 Depressiva symtom minskade hos båda 

grupperna. Dock minskade det mer i gruppen 
Hög 
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de vanliga behandlingarna. De tittar på 

hur de depressiva symtomen påverkas 

hos svårt deprimerade. 

som genomförde fysisk aktivitet då denna 

grupp fick genomsnittligt lägre poäng enligt 

HAM-D än kontrollgruppen. 

Toups m.fl. (2016) 

USA 

Utvärdering av om fysisk aktivitet 

påverkar positiva symtom på skalorna 

SHAPS och MEI. 

RCT 119 Det visade sig att båda grupperna fick 

minskade symtom enligt SHAPS och MEI. Att 

både hög- och lågintensiv träning minskade 

symtomen. 

 

 

Hög 
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Tabell 3 Resultatanalys 

Kod Subkategorier Kategorier 

Träning, depressiva symtom, 

BDI, MADRS, SHAPS, MEI, 

Quality of Life(QoL), ECT, 

antidepressiva läkemedel 

syreupptagningsförmåga 

BBAT, Aerobisk träning, 

styrketräning, stretching, 

konditionsträning, 

Träning och depressiva 

symtom 

Intensitet 

Träningstyp 

 

Träningens påverkan på 

depressiva symptom 

___________________ 

 

Träningsformens roll vid 

depression 

Träning, BDNF, IL-6,IL-10, 

CRP, IFN, IL-1, TNF, MRI, 

CRP, hypocampus,    

Träning och fysiologiska 

förändringar  

Inflammatoriska processer 

BDNF 

Träning och Hjärnan 

Träningens effekter på 

BDNF. 

____________________ 

 

Tränings påverkan på 

inflammatoriska markörer 

____________________ 

 

Träningens påverkan på 

hjärnans funktioner 

  


