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SAMMANFATTNING 
 

Många människor drabbas av behandlingskrävande depression och det finns forskning som 

påvisar att fysisk aktivitet har positiv inverkan vid behandling av depression men även 

forskning som inte kan påvisa ett samband. Syftet med studien var att i en litteraturöversikt 

undersöka fysisk aktivitets effekt på depression och depressiva symptom och hur olika 

behandlingsmetoder fungerat. Ytterligare ett syfte var att undersöka vilken typ av fysisk 

aktivitet som utövats i de granskade studierna, dess intensitet och omfattning. Totalt sett 

identifierades 669 artiklar i databasen PubMed utifrån sökord, publicerade under tidsperioden 

1 jan 2013 till 31 december 2015. Efter primär granskning och exklusion fullgranskades tio 

randomiserade kliniska studier. Sammanfattningsvis drogs slutsatsen att det föreligger ett 

samband mellan fysisk aktivitet och depression. Det krävs mer forskning för att påvisa vilken 

typ av aktivitet, vilken intensitet och vilken omfattning som ger effekt vid behandling av 

depression och depressiva symptom. 

 

 

Nyckelord: depression, depressiva symptom, fysisk aktivitet, träning  
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ABSTRACT 
Many people in the population suffer from depression and that requires treatment. There are 

studies demonstrating that physical activity has a positive impact on depressive symptoms but 

there are also studies finding no impact of physical activity on depression. The aim of this 

study was to examine effects of physical activity and depression and also the outcome of 

different treatments. A further aim was to examine what kind of physical activity that has 

been practiced in the studies, the intensity and incidence of exercise that has been used. 

Overall, identified 669 articles in PubMed basis from keywords during the time from 1 Jan 

2013 to 31 December 2015. After primary examination and exclusion fully examined ten 

randomized clinical trials. A systematic review of current evidence of physical activity as 

treatment for depression was performed. In summary, it was concluded that there is a 

connection between physical activity and depression. More research is needed to demonstrate 

the type of activity, the intensity and extent of an effect in the treatment of depression and 

depressive symptoms.  

 

Keywords: depression, depressive syndrome, physical activity, exercise  
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BAKGRUND 

Depression 

Depression är en vanligt förekommande sjukdom i befolkningen och ungefär hälften av alla 

kvinnor och en fjärdedel av männen i befolkningen beräknas någon gång under livet drabbas 

av en depression som kräver behandling (Skärsäter, 2012). Depression kan uttrycka sig på 

många olika sätt, med symptom som ångest, energilöshet, trötthet, aptitförändring, känslor av 

hopplöshet, värdelöshet, skuld, aggressivitet, försämrad koncentrationsförmåga eller tankar på 

döden (Skärsäter, 2012). Symptomen skapar i sin tur lidande och hinder i vardagen för 

individen (Allgulander, 2008). Individen som lider av detta kan bli ledsen, gråta mer än 

vanligt och känna att allt blir slitsamt i vardagen. Dödslängtan kan förekomma och sjukdomen 

medför en ökad risk för dödlighet. Depression med dess tillhörande symptom medför en stor 

börda för patienten själv och för anhöriga (Kvaal, 2013).   

 

För att diagnosen depression ska kunna ställas ska särskilda kriterier vara uppfyllda. Dessa 

kriterier beskrivs i ett bedömningsverktyg som kallas DSM-IV (SBU, 2015). Kriterierna för 

diagnosen depression är enligt DSM-IV nedstämdhet och/eller minskat intresse/glädje under 

en två veckors period och utöver detta skall minst fyra av ovan beskrivna symptom 

förekomma (Skärsäter, 2012).  

 

Vid behandling av lätt och måttlig depression används både kognitiv beteendeterapi (KBT) 

och interpersonell terapi (IPT). Man har sett att dessa har en likvärdig effekt med 

läkemedelsbehandling. Vid lätt till måttlig depression där läkemedel är inducerat 

rekommenderas SSRI preparat i första hand. SSRI rekommenderas även till äldre, gravida och 

ammande kvinnor med depression, som är i behov av antidepressiva läkemedel. Vid svår 

(djup) depression framkommer dock att läkemedel i form av tricykliska antidepressiva (TCA) 

är den mest effektiva behandlingen (Läkemedelsverket, 2015).   

 

En annan behandlingsmetod som kan vara aktuell som komplement till läkemedel är 

elektrokonvulsiv terapi (ECT). Med detta innebär att patientens hjärna stimuleras på elektrisk 

väg (Läkemedelsverket, 2015). Ljusbehandling (tillförsel av konstgjort ljus via speciallampor) 

och fysisk aktivitet är andra exempel på behandlingar som kan utnyttjas vid depression 

(Kvaal, 2013).  
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Det är av stor vikt för så väl samhället som individen i sig att relevanta och fungerande 

behandlingsåtgärder finns tillgängliga, då sjukdomen medför stort lidande och stora kostnader 

för samhället. Sjuksköterskor möter personer med depression överallt inom sjukvården och 

har därmed ett stort ansvar gällande att identifiera och bemöta dessa individer så att de kan få 

den vård som de behöver (Skärsäter, 2012).   

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet (FA) definieras som all typ av aktivitet som ökar vår energiförbrukning utöver 

den vi normalt har i vila. Detta är en bred definition som omfattar allt från lätt fysiskt 

ansträngning till hög intensiv träning (Hagströmer, Jansson & Mattsson, 2014). Vid 

lågintensiv träning ska den genomsnittliga pulsfrekvensen ligga kring 65 % av maxpulsen 

(motsvarande 100-160 i puls), vid medelintensiv träning 80 % av maxpulsen (motsvarande 

140-180 i puls) och vid högintensiv träning 90 % av maxpulsen (motsvarande 160-200 i puls) 

(Bandsbo & Michalsik, 2004).  

 

Det är välkänt att fysisk aktivitet har positiv inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar och 

diabetes, men mindre uppmärksammat vilken effekt det har på depression. Det finns 

vetenskaplig forskning som påvisar att fysisk aktivitet är en bra behandlingsmetod mot 

depression (Glise & Jonsdottir, 2011), men även studier som inte funnit denna effekt 

(Cooney, Dwan, Greig, Lawlor, Rimer, Waugh, McMurdo & Mead, 2013). Evidensläget för 

fysisk aktivitet som behandlingsmetod vid depression är därmed relevant att undersöka.  

 

Evidens innebär bevis/vetenskapligt stöd för en insats effekt. För att en insats ska kunna 

betraktas som evidensbaserad innebär det att det ska finnas vetenskapligt stöd för dess effekt. 

Det handlar bland annat om att graden tillförlitlighet är så pass hög att det för tillfället är den 

kunskap som kan betraktas som den bästa. Tillförlitlighetsgraden avgörs av validiteten (att 

insatsen mäter det som avses mätas och inget annat) (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Omvårdnadsbegrepp 

I Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) beskrivs flera 

vårdvetenskapliga begrepp och två av dessa är omvårdnad och hälsa. Omvårdnadsbegreppet 

utgår från att individen är unik och att omvårdnaden ska utformas efter individens behov. 

Hänsyn ska även tas till familj och närstående samt även miljö och omgivning. Det är viktigt 

att patienten upplever att han/hon bemöts med respekt och själv får vara delaktig i sin vård. 
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Stöd och hjälp från vårdpersonalen ska utgå från ett gott bemötande så att patienten känner 

trygghet i omvårdnaden. Omvårdnaden ska främja patientens hälsa och välbefinnande och 

lindra lidande samt skapa balans i maktförhållandet mellan vårdare och patient (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). För att respektera patientens autonomi och medbestämmande är 

det en fördel att arbeta efter personkoncentrerad omvårdnad. Detta innebär bland annat att 

individens egen förmåga att göra val gällande vården framhävs och att överenskommelser 

med patienten bör eftersträvas. Det är vidare viktigt att fokusera på de resurser som individen 

erhåller och att vårdgivaren reflekterar över hur det är att vara i vårdtagarens position med 

behov av vård (vårdhandboken, 2013).  

 

Precis som de beskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL); ”hälso- och sjukvården skall 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård” (SFS: 1997:142), är sjukvården 

uppbyggd idag.  För att uppfylla kraven på god vård krävs bland annat att patienten erbjuds 

hälso- och sjukvård av god kvalitet och att patientens behov av trygghet tillgodoses. Vidare 

ska vården som bedrivs bygga på respekt för individens självbestämmande samt integritet. Att 

främja goda kontakter mellan vårdtagare och vårdgivare är av yttersta vikt för att uppnå dessa 

mål (Riksdagen, 2015). 

 

Utifrån målet att främja en god hälsa kan man se två perspektiv. Det ena perspektivet är 

motsatsen till sjukdom, då man arbetar med att diagnostisera, bota och lindra, men även 

återställa de kroppsfunktioner individen har tappat och som är möjliga att bygga upp igen. Å 

andra sidan kan hälsa ses som motsatsen till ohälsa, där människan ses som en helhet och där 

en god hälsa utgår ifrån individers egna värderingar och upplevelser. Människan är en helhet 

av kropp, själ och ande och vårdaren skall finnas tillgänglig för att lindra lidande, motverka 

obehag och uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

För att kunna hjälpa patienter med depression anses det vara av yttersta vikt att man tar 

hänsyn till de faktorer som beskrivs i skriften Värdegrund för omvårdnad (Svenska 

sjuksköterskeförening, 2011), gällande omvårdnad och hälsa. För att uppnå ett positivt 

resultat med en behandling är det viktigt att omvårdnaden anpassas efter individens unika 

behov och att patienten känner sig respekterad och delaktig. Rekommendationer om fysisk 

aktivitet bör ske i samråd med patienten och dennes unika behov. Det handlar om att må bra 

både fysisk och psykiskt. Att hitta verktyg för att hjälpa personer med depression är ett stort 
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steg i att främja hälsa. Att studera fysisk aktivitets effekt på depression är av vikt för att 

utvärdera ett av dessa verktyg.  

 

År 2013 publicerades en stor review av Cochrane (Cooney et al., 2013) gällande fysisk 

aktivitet vid depression (se tabell 4). Efter detta har ett flertal studier gällande ämnet 

publicerats. Att sammanfatta dessa artiklar är av intresse för att kunna motivera behandling 

och omvårdnad till patienter utefter den mest aktuella evidensen.   

 

Tidigare systematiska översikter 

Det finns ett flertal tidigare publicerade systematiska litteratur undersökningar som erhållit 

olika resultat gällande fysisk aktivitets effekt på depression. En sammanfattning av sex 

utvalda systematiska litteraturstudier återfinns i bilaga 3. Studiernas resultat kommer 

diskuteras med resultatet i denna studie.  

 

Problemformulering 

Depression är en vanligt förekommande sjukdom i befolkningen (Skärsäter, 2012) och det 

finns forskning som påvisar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på depression, såväl 

som det finns forskning som påvisar motsatsen. 

Då vårdpersonal ofta kommer i kontakt med patienter som lider av depression är det mycket 

viktigt att ha aktuell kunskap om hur omvårdnaden av dessa patienter på bästa sätt ska 

tillämpas. Att sammanställa aktuell forskning om vilken effekt fysisk aktivitet har på 

depression är viktigt för att utvärdera om denna behandlingsmetod är relevant att utnyttja och 

i så fall hur den fysiska aktiviteten ska utföras för att ge ett gott resultat.  
 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka effekten av fysisk aktivitet på depression och depressiva 

symptom, för att som vårdpersonal lättare kunna bemöta och utnyttja relevanta 

behandlingsmetoder för personer med depression. Studien syftar även till att undersöka vilken 

intensitet, omfattning och typ av fysisk aktivitet som skulle kunna ge effekt, respektive inte 

har någon effekt. 

 

 

Frågeställningar 

- Har fysisk aktivitet positiv inverkan vid behandling av depression? 
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- Vilken typ av fysisk aktivitet har effekt mot depression? 

- Vilken intensitet och omfattning krävs för att fysisk aktivitet ska ha effekt vid depression?  

 

 

METOD 
Design 

Detta är en litteraturstudie, det vill säga forskningsfrågorna besvaras genom att söka, 

undersöka och sammanfatta resultaten på relevanta, publicerade studier på området. Med 

flertalet publicerade studier inom området anses vald metod ge goda förutsättningar för att nå 

önskvärda resultat inom tilldelad tid. Detta innebär att data från empiriska studier gällande 

fysisk aktivitet som behandling mot depression kritiskt har granskats och sammanställts. 

Studien fokuserar på aktuell forskning inom det valda området för att kunna utnyttjas som 

underlag för klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2013).    
 

Sökstrategi  

I studien har relevant litteratur och artiklar använts för att beskriva bakgrundsfakta och 

resultatanalys. För att besvara forskningsfrågorna har kliniska jämförande studier sökts via 

databasen PubMed utifrån Mesh-termerna “exercise” och “depression”. Olika kombinationer 

med dessa mesh-termer har gjorts med tillägg av andra sökord som “physical activity”, 

“depressive symptoms” och ”training”, för att begränsa sökresultaten. Utifrån detta har tio 

originalartiklar valts ut. Utöver dessa återfanns även sex litteraturstudier (sammanfattning av 

dessa hittas i bilaga 3) och dessa har valts ut av relevans för att diskutera deras resultat med 

denna studies resultat. Ytterligare inklusionskriterier var att artikeln antingen skulle vara en 

“clinical trials”, “comparative study”, “randomized controlled trial” eller en “controlled 

clinical trials”. Resultatet från sökningarna redovisas i tabell 1, nedan.  

 

Tabell 1. Sökstrategi  

Databas  Sökord, MeSH - termer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

PubMed ”depression” ”exercise” ”physical activity” 81	 1 

PubMed “depressive symptoms” “physical activity” 46 2 
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PubMed “exercise”(MeSH) “depressive symptoms” 39 2 

PubMed “Physical training for depression” 254 2 

PubMed “exercise” (MeSH) “depression” (MeSH) 

“physical activity” 

26 2 

PubMed   1 

 

Andra inklusionskriterier var att artikeln skulle vara på svenska eller engelska, omfatta 

artiklar om människor (“humans”) samt att artikeln publicerats mellan 2013-01-01 till 2015-

12-31 då enbart artiklar publicerade senaste 3 åren ansågs studeras. Artiklar som inte 

uppfyllde dessa kriterier exkluderades, likaså artiklar där sambandet mellan depression och 

fysisk aktivitet inte varit studiens huvudsakliga frågeställning. Med andra ord har artiklar med 

andra diagnoser än depression eller andra somatiska sjukdomar valts bort.  
 

Relevanta artiklar som söktes fram från respektive sökord valdes i första hand ut genom att 

läsa rubrikerna för respektive artikel. Sammanfattningen lästes sedan på de artiklar som valts 

ut för att få en bättre inblick i respektive studies syfte, metod och resultat. Efter dessa 

genomgångar kunde tio relevanta originalartiklar väljas ut.  

 

En artikel hittades utifrån sökorden ”physical activity for training”, då databasen PubMed gav 

förslag på artiklar (”other users also viewed these articles”) och då kunde 1 artikel till tas ut.  
 

Bearbetning och analys 

Artiklarna lästes och granskades gällande dess tillförlitlighet och relevans för att besvara 

studiens syfte. Bearbetning skedde i två steg där en kvalitetsanalys och resultatanalys av 

respektive utvald artikel utfördes. Kvalitetsanalysen gjordes efter en granskningsmall för 

kvantitativa studier (Willman & Stoltz, 2002), se bilaga 1. Resultaten sammanställdes sedan i 

tabell (se tabell 3) där titel, metod, resultat och kvalitet fördes in i kolumner för att snabbt och 

lätt få en överblick om vilka artiklar som granskats och dess innehåll. En värderad 

sammanfattning gjord av evidensläget presenteras i löpande text.  
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Gällande urval och presentation av resultatet togs hänsyn till etiska överväganden och endast 

artiklar med noggranna etiska överväganden valdes ut, dvs enbart studier vars genomförande 

godkänts av etiska kommittén. Samtliga artiklar som har använts i denna studie har redovisas 

i referenser och dessa sparas även för att fakta ska kunna kontrolleras i ett senare skede 

(Forsberg & Wengström, 2013). Alla resultat har redovisats och inte enbart de som stödjer 

författarnas hypotes om att fysisk aktivitet har positiv inverkan vid behandling av depression.  

 

Huvudfynden i granskade originalstudiers resultat var i fokus för analysen då detta skulle 

besvara denna studies syfte och frågeställningar.  
 

RESULTAT 
I denna studie har tio originalartiklar hämtade från PubMed granskats (se tabell 1). Artiklarna 

bedömdes av författarna för denna studie vara av medel-hög kvalité. En sammanfattning av 

ingående studiers syfte, metod, resultat och bedömd kvalité återfinns i bilaga 2.  

 

Fysisk aktivitets effekt vid behandling av depression 

I studierna som granskats råder det delade meningar om fysisk aktivitet har positiv inverkan 

på behandlingen av depression eller inte (se tabell 3 ovan). I åtta av artiklarna framkommer att 

fysisk aktivitet har positiv effekt vid behandling av depression (Ademmer et al., 2014; 

Andreozzi et al., 2014; Ates el al., 2015, Bech et al., 2015; Bernard et al., 2014; Borowsky et 

al., 2014; Esfarjani, Mahyar & Nezakatalhossaini 2013; Keogh, Kolt, Patel & Schofield, 

2013). I två av de granskade studierna finns inget säkert samband mellan fysisk aktivitet och 

depression (Alfonso et al, 2013 & Athreton et al, 2013). Övervägande delen av studierna 

rekommenderar dock fysisk aktivitet som en del i behandlingen, men få av de granskade 

studierna rekommenderar fysisk aktivitet som enskild behandling.  
 

Typ av fysisk aktivitet, intensitet och omfattning som har effekt vid behandling av 

depression 

I åtta av de granskade artiklarna (Ademmer et al., 2014; Andreozzi et al., 2014; Ates el al., 

2015, Bech et al., 2015; Bernard et al., 2014; Borowsky et al., 2014; Esfarjani, Mahyar & 

Nezakatalhossaini 2013; Keogh, Kolt, Patel & Schofield, 2013) drogs slutsatsen att fysisk 

aktivitet har en positiv inverkan på depression.  
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Pulsträning i form av cirkelträning, boxningsövningar och stepövningar med en intensitet på 

60-70 % av maxpuls i 45 minuter (inklusive uppvärmning och nedvarvning totalt 20 minuter) 

3 ggr/veckan ansågs ha effekt för att reducera depressiva symptom. Cirkelträningen bestod av 

6 stationer där vardera stationen pågick i en minut med 20 sekunders vila emellan, vilket 

upprepades 2-3 varv. Vikter, stavar, flexibla stänger, trampolin och sjukgymnastbollar 

användes för att träna muskelgrupper armar, ben, bröst, axlar, mage och rygg. Utöver detta 

fick deltagare träna stepövningar och boxningsövningar. Uppvärmning bestod av bollspel, 

stretching, motiverande övningar och motiverade samtal. Nedvarvningen bestod av stretching 

och övningar med långsamma rörelser. Samtlig träning skedde i grupp om 8-12 personer 

(Ademmer et al., 2014).  

 

Träning med en intensitet på måttlig nivå (50 % av maxbelastning) 3 ggr/veckan i 45 minuter, 

hade också effekt för att reducera svårighetsgraden på depression. Träningen bestod då av 25 

minuters träning på cykelergometer med en hastighet på 60-70 varv/minut med efterföljande 

träning på crosstrainer, stepmaskin, löpband, arm ergometer, roddmaskin eller liggande cykel 

i 20 minuter. Pulsen skulle ligga högst 10 % över den genomsnittliga pulsen deltagaren hade 

under träningen på cykelergometern på samtliga övningar, bortsett från arm ergometer där 

pulsen skulle vara 10 % lägre eller träning på liggande cykel då pulsen skulle vara samma 

som vid träningen på cykelergometern. Under träningspasset skulle deltagaren inte uppleva 

den fysiska ansträngningen vara över 13 på Borgskalan och blodtrycket skulle inte överstiga 

180/100 mmHg (Ates et al., 2015). Detta innebär att träningen ska vara ganska ansträngande 

och ligga på en nivå av 65-75 % av maximala ansträngningen (Konditionsträning, 2015). 

Ytterligare en studie påvisar att träning på måttlig intensiv nivå under en timme 2 ggr i veckan 

har effekt gällande depression, där konditionsträning på en stationär cykel eller löpband 

utövats (Andreozzi et al., 2014).  

 

Träningspass 3 ggr/veckan med mål att förbränna totalt 16,5 kcal/kg/vecka för inneliggande 

patienter gav goda resultat på depressiva symptom. Deltagarna började med uppvärmning 

som bestod av 20 sekunders övningar av vardera muskelgrupp och 4 minuter promenad på 

löpband med hastigheten 5km/h. Därefter skulle deltagarna utföra träning på antingen 

stationär motionscykel, löpband, crosstrainer eller roddmaskin. Deltagarna fick börja delta 

under sina första 24 h på sjukhuset och följdes sedan upp efter 2 veckor och innan 

utskrivning. Enligt HAM-D (skala för att mäta depression) var det skillnad på 4,4 poäng 
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mellan interventionsgruppen vid start jämfört med poängen vid utskrivning (poängen låg då 

på 3.7) (Borowsky et al., 2014).   

 

En timmes träning bestående av pilatesövningar tre gånger i veckan under en period om 12 

veckor gav positiv effekt på depression (Esfarjani, Mokhtari & Nezakatalhossaini, 2013). 

Lika så har ett träningsprogram som utfördes tre gånger i veckan, innehållande 40 minuters 

måttligt intensiva promenader gett ett gott resultat på depressiva symptom (Bernard et al., 

2014). Ett träningspass som har genomförts med hjälp av en fysioterapeut 30 min/dagen har 

också setts ge effekt (Bech, 2015). 
 

Sammanfattat verkar måttligt-intensiv träning under ca en timme, minst 3 ggr/veckan ha en 

positiv effekt på depression trots att åldersskillnader och graden av depression och depressiva 

symptom skiljer sig mellan studiernas deltagare. Vilken typ av fysisk aktivitet som har effekt 

är däremot svårare att fastställa.  
 

Typ av fysisk aktivitet, intensitet och omfattning som inte har effekt vid behandling av 

depression  

Två av studierna som granskats fann ingen effekt av fysisk aktivitet vid depression (Alfonso 

et al, 2013 & Athreton et al, 2013).   
 

Ett hemmaprogram under 12 veckors tid, bestående av styrketräning 3 ggr/veckan och minst 

150 minuters (30 minuter om dagen per vecka) träning i form av simning, promenad eller 

cykling som ett komplement till antidepressiva läkemedel hade inte någon signifikant effekt 

gällande reducering av depressionsnivån hos deltagarna (Alfonso et al., 2013).  

Sittande/stående styrketräning och aerob träning i grupp med låg intensitet 45 minuter, 2 

pass/veckan, hade inte heller effekt gällande påverkan av depressiva symtom (Athreton et al., 

2013).  

 

Övervägande studier som granskats påvisade positiv effekt av fysisk aktivitet på depression 

och depressiva symptom. Tre av dessa studier bedömdes vara av hög kvalitet, vilket enligt 

författarna i denna studie anses som ett starkt bevis för att fysisk aktivitet har en positiv effekt 

vid depression. De två studier som inte påvisade effekt av fysisk aktivitet och depression eller 
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depressiva symptom bör såvida inte helt uteslutas, då en slutsats kan dras att den typ av 

träning, med den basis som undersökningarna utfördes på, inte hade effekt.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis kan en slutsats dras att det finns ett positivt samband mellan fysisk 

aktivitet och depression. Trots att motsägande forskning finns kan man inte generalisera 

denna. Det man kan konstatera är däremot att den typ av fysisk aktivitet som har undersökts 

på just den typen av undersökningsgrupp inte fungerar. Då studiernas metoder och 

genomförande skiljer sig behövs mer forskning för att säkerställa vilket typ av fysisk aktivitet, 

dess intensitet och omfattning som har effekt vid behandling mot depression.  

 

Eftersom depression är vanligt förekommande i befolkningen är det av yttersta vikt att 

utvärdera relevanta och fungerande behandlingsåtgärder, så som fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet har även andra positiva effekter för hälsan och är dessutom en relativt enkel och 

billig alternativ behandlingsform jämfört med medicinsk- och terapeutisk behandling. Den 

kunskap författarna får ut från detta arbete kan komma till användning i det framtida yrket 

och vid kontakt med patienter som har depression. Mer kunskap gällande alternativa 

behandlingsåtgärder för patienten med depression behövs.  

 

Att författarna i denna studie sammanställt aktuell forskning om fysisk aktivitets inverkan på 

depression gör det möjligt för sjukvårdspersonal att utvärdera om denna behandlingsmetod är 

aktuell att rekommendera till patienter med dessa symptom. En sammanställning av aktuell 

forskning kan även användas för att motivera patienterna. Dessutom kan fysisk aktivitet vara 

en mer skonsam och ekonomisk behandlingsmetod vilket då är till fördel både för sjukvården 

och individen.  

 

Reflektioner från framtagen forskning 

I denna studie har effekten av fysisk aktivitets påverkan på depression och depressiva 

symptom studerats. Detta berodde på bristande antal studier enligt inklusions- och exkulsions 

kriterier för denna studie. Att författarna för denna studie har valt att både undersöka effekten 

på depression och depressiva symptom kan eventuellt ha påverkat resultatet. Fysisk aktivitet 

vid depressiva symptom skulle eventuellt kunna ge större positiv effekt jämfört med 
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depression. Vid depression finns tydliga kriterier för vilka symptom individen ska ha för att 

diagnosen ska kunna ställas, medan vid depressiva symptom kan patienten enbart ha enstaka 

av dessa symptom. En individ med färre/lättare enstaka depressiva symptom skulle eventuellt 

snabbare kunna få effekt vid behandling med exempelvis fysisk aktivitet än vad en individ 

med djup depression skulle ha.  

 

I två av de granskade studierna sågs ingen effekt av fysisk aktivitet vid behandling av 

depression (Alfonso et al, 2013 & Athreton et al, 2013). I en av dessa studier (Athreton et al., 

2013) fanns ett mycket stort bortfall (49 %) vilket gör att studiens resultat bedömdes vara 

otillförlitlig. Man kunde också se att det var ett större avhopp i den grupp som var 

deprimerade vid studiens start. Författarna i denna studie anser därmed att en parallell även i 

denna studie skulle kunna dras gällande ett samband mellan fysisk inaktivitet och depression. 

Den fysiska aktivitet som deltagarna behövde genomförde i studien av Athreton et al. (2013) 

var dessutom i form av låg intensitet och enbart en gång/veckan, vilket eventuellt skulle 

kunna vara för låg intensitet och omfattning för att en positiv effekt skulle uppnås. Deltagarna 

i denna studie var även mycket gamla (65-107 år) och då är de viktigt att tänka på andra 

aspekter, så som att deltagarna kan lida av andra sjukdomar eller att patienter tar andra 

mediciner som kan komma att påverka resultatet. När studierna jämför annat än depression 

och fysisk aktivitet, så som andra sjukdomar eller vanor gällande mat eller datoranvändande 

är det svårt att veta vad som hänger ihop med vad och studeras inte enbart fysisk aktivitet och 

depression är de också svårt att dra någon slutsats. Man kan också ställa sig frågan om 

sambandet betyder att de som är deprimerade har ett mindre engagemang att träna eller om 

träningen leder till en minskad depressionsnivå.  

 

Frågan är om de är den fysiska aktiviteten i sig som hjälper vid en depression, eller om det är 

den sociala biten att utöva någonting aktivt tillsammans med andra individer som befinner sig 

i likande situation? I en av de studierna som har granskats (Alfonso et al., 2013) som visade 

att fysisk aktivitet inte har någon effekt gjordes ett hemmaprogram, vilket innebär att 

deltagarna inte träffade några andra och hela den sociala biten försvann. En annan studie som 

granskats (Ademmer et al., 2014) beskriver gruppövningar med avslappning och 

gruppövningar med styrketräning och där påvisade båda grupperna ett gott resultat gällande 

effekten på depression. Det goda resultatet skulle, enligt författarna till denna studie, kunna 

bero på att deltagarna under träningspassen peppar varandra och att den sociala biten att träffa 

andra i samma situation och att få möjlighet att lära känna andra människor bidrar till ett ökat 
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engagemang och välmående hos deltagarna. I studien gav dock styrketräningen det bästa 

resultatet. Man skulle då kunna dra parallellen att de både är hård styrketräning och ett socialt 

umgänge sammanslaget som har positiv inverkan på depression.  
 

I flertalet av de granskade studierna (Ates et al., 2014,; Ademmer et al., 2014, Borowsky et 

al., 2014, Bech et al., 2015 & Alfonso et al., 2013) har fysisk aktivitet kombinerats med 

vanlig behandling såsom antidepressiva läkemedel och/eller kognitiv beteende terapi. Detta 

gör det svårt att bedöma hur stor effekt fysisk aktivitet som enskild behandling har.  

 

I en av de granskade studierna (Bech et al., 2015) beskrevs beklagligen inte vilken typ av 

fysisk aktivitet som man använde sig av. Man genomförde träning 30 min/dagen med hjälp av 

en fysioterapeut och deltagarna skrev i en loggbok vilken typ av träning de genomförde, 

däremot framgick de inte i studien. Författarna i denna studie anser att mer forskning gällande 

vilken typ av träning som ger resultat behöver genomföras. 

 

Reflektioner från tidigare forskning 

Den granskade studien publicerad av Cochrane (Dwan et al., 2012) involverar 39 studier och i 

28 av dessa framkom att fysisk aktivitet har en måttlig effekt vid depressiva symptom. Nio av 

studierna som granskades i den artikeln jämförde fysisk aktivitet tillsammans med 

psykologisk terapi eller farmakologisk behandling, men i dessa studier sågs ingen signifikant 

skillnad. Författarna i studien såg att den typ av fysisk aktivitet som gav effekt vid behandling 

av depression var aerob träning och blandad träning/styrketräning. Aerob träning gav måttlig 

effekt och blandad träning/styrketräning hade stor effekt för att minska depressiva symptom. 

Det är intressant då det har likheter med de resultat som framkommit denna studie där måttlig 

intensiv träning 2-3 ggr/v verkar ha effekt.   

 

Av de fem systematiska litteraturstudierna som har granskat i denna studie har olika 

huvudresultat kunnat urskiljas. En signifikant effekt av fysisk aktivitet som behandling mot 

depression kunde ses i två av studierna (Carta, Moro, Mura & Scott, 2014; Faulkner, G. & 

Mammen, G., 2013). I ena studien påvisades effekt av fysisk aktivitet oavsett vilken intensitet 

aktiviteten utövades på (Mammen & Faulkner, 2013) medan det i den andra artikeln (Carta et 

al., 2014) påvisades en effekt av fysisk aktivitet men då i kombination med 

standardbehandling. En liten signifikant effekt av fysisk aktivitet vid behandling av 

depression kunde ses i två av studierna (Biddle, Braithwaite, Brown, Brown & Pearson, 2013; 
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Carlsson, Danielsson, Noras & Waern, 2013). I den ena av dessa artiklar (Carlsson et al., 

2013) påvisades denna effekt som kombinationsbehandling till standardbehandling, men 

denna studie ansågs av författarna själva vara av dålig kvalitét. I en av studierna (Bursnall, 

2014) påvisades dock ingen signifikant effekt av fysisk aktivitet som behandling mot 

depression.  

 

Huvudresultaten från de ovan nämnda studierna skiljer sig betydligt, vilket stämmer överens 

med resultatet från denna studie, där man har kunnat urskilja både effekter av fysisk aktivitet, 

men även att ingen effekt har setts. Sammanfattningsvis kan författarna dock se att det i 

övervägande delen av de systematiska litteratur studierna som granskats faktiskt framhävs att 

det finns effekt av fysisk aktivitet och depression men hur stor effekten anses vara skiljer sig 

mellan studiernas resultat, likaså i de originalartiklar som sammanfattats i denna studies 

resultat. Precis som författarna i denna studie hade svårigheter att skilja på vad som ger effekt 

mot vad, då bland annat kognitiv beteende terapi eller farmakologisk behandling påverkar, 

skulle framtida forskning behövas där enbart fysisk aktivitet och depression är involverade. 

Som tidigare nämnts behövs det även mer forskning inom ämnet för att bekräfta vilket typ av 

fysisk aktivitet, intensitet och omfattning som har respektive inte har effekt vid behandling av 

depression, för att kunna säkerställa bevisen. Författarna i denna studie anser att de egna 

slutsatserna tillsammans med resultaten i Cochranestudien (Dwan et al., 2012) och de andra 

systematiska litteraturstudierna, att fysisk aktivitet har effekt vid depression. 

 

Reflektioner gällande studiens resultat och relevans för patient och samhälle samt etisk 

reflektion 

Då sjuksköterskan möter personer med depression överallt inom vården är de av stor vikt för 

så väl samhället som individen i sig, att relevanta och fungerande behandlingsåtgärder finns 

tillgängliga. Som sjuksköterska har man ett stort ansvar gällande identifierade och bemötande 

av dessa individer, så att de kan få adekvat vård. Då depression är en vanligt förekommande 

sjukdom inom den svenska befolkningen (hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla 

män), så är de av stor vikt för samhället att detta lyfts fram och att relevanta åtgärder kan 

uppmärksammas (Skärsäter, 2012).  
 

Enligt HSL ska vården som bedrivs uppfylla kraven på god vård och då krävs bland annat att 

patienten erbjuds sjukvård av god kvalitét (Riksdagen, 2015).  Resultat från denna studie är av 

vikt för att kunna ge en så evidensbaserad omvårdnad som möjligt. Att som sjuksköterska 
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kunna besvara frågor som patienter har gällande behandling av depression är också viktigt. 

Det resultat som författarna i denna studie har kommit fram till skulle kunna vara av vikt att 

ha med sig i arbetslivet och i sin roll som sjuksköterska. Även fast det inte finns stark evidens 

på att fysisk aktivitet hjälper vid depression så har flertalet studier kunnat påvisa att en positiv 

effekt åtminstone finns och det kan därmed inte skada att rekommendera fysisk aktivitet som 

en behandlingsmetod om inte andra somatiska sjukdomar motsätter sådant. Fysisk aktivitet 

har även positiv effekt mot somatiska sjukdomar.   

 

Begreppen omvårdnad och hälsa beskrivs i Värdegrund för omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Gällande omvårdnad ska denna utformas efter individens 

behov och främja patientens hälsa och välbefinnande samt lindra lidande. Gällande hälsa 

beskrivs bland annat att vårdaren ska uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor. För att kunna 

främja patientens hälsa och välbefinnande är det av yttersta vikt att sjuksköterskor kan stödja 

sig mot relevant forskning och evidens för att kunna ge den bästa omvårdnaden. Att 

uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor kan vara ett sätt att bidra till att främja hälsa. Denna 

studie kan ge vägledning i hur vårdaren bör förhålla sig till fysisk aktivitet som behandling 

mot depression.  

 

Att uppmuntra en patient till att utöva fysisk aktivitet för behandling mot depression kan anses 

vara relevant utifrån denna studies resultat. Vårdgivaren behöver dock alltid fundera kring om 

det är etisk försvarbart mot patienten att rekommendera denna behandling. Eftersom det finns 

evidens som visar på att fysisk aktivitet har positiva effekter på depression kan det ses som 

etiskt hållbart att rekommendera detta, men den fysiska aktiviteten måste anpassas efter 

individens förutsättningar. En individ med funktionsnedsättningar kanske inte har samma 

möjlighet att utöva viss typ av fysisk aktivitet och därmed bör informationen gällande 

området anpassas för att det inte ska bli kränkande för patienten. Utöver detta är det viktigt 

såsom beskrivs gällande personkoncentrerad omvårdnad att patienten är medbestämmande 

och att dess autonomi respekteras (Hörnsten, 2013), då fysisk aktivitet som behandlingsmetod 

kräver mycket engagemang och vilja hos patienten för att positiva resultat ska kunna utvinnas.  

 

Metoddiskussion 

Författarna i denna studie hade förväntat sig att hitta väldigt många publicerade artiklar inom 

området, men då ett av inklusionskriterierna var att studierna skulle vara publicerade mellan 

20130101 och 20151231 begränsades mängden data betydligt. Detta ledde till svårigheter att 
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begränsa kriterierna ytterligare. Detta ledde till att författarna ändrade inklusionskriterierna 

till att deltagarna antingen skulle ha depression eller depressiva symptom för att erhålla 

tillräckligt med relevanta artiklar.  
 

En annan svaghet med studien kan vara att olika bedömningsformulär för depression och 

depressiva symptom har använts i de granskade studierna. Dessa har dessutom studerat olika 

åldersgrupper och deltagarnas grad av depressiva symptom skiljde sig vid start, vilket kan ha 

bidragit till de olika huvudresultaten. För att författarna i denna studie skulle ha erhållit en 

mer specifik sökning av studier med samma ingångsvärden skulle fler inklusions- och 

exklusionskriterier behövts gällande deltagarnas ålder och grad av depression. Detta ansågs 

inte vara möjligt eftersom författarna ville begränsa sig till studier som publicerat de senaste 3 

åren vilket var ett inklusionskriterier som begränsade tillgängligheten av studier.  
 

Styrkor i studien är att relevanta sökord använts i sökningen av artiklar i databasen Pubmed 

och att enbart originalartiklar av medel till hög kvalitet har studerats för att besvara studiens 

resultat. Väl genomförda granskningar av varje studie har gjorts med hjälp av en 

granskningsmall (Willman & Stoltz, 2002). Författarna har även kritiskt granskat studiens 

resultat och jämfört med flertalet tidigare systematiska litteraturstudier.  
 

Då vi gjort en litteraturöversikt av studier som publicerats i databasen PubMed kan vi 

säkerställa att studierna som valts ut är godkända av etisk kommitté och därmed har inte 

vidare etiska överväganden behövt göras.  

 

Det finns behov av ytterligare forskning för att säkerställa i vilken grad fysisk aktivitet har 

effekt för behandling av depression och vilken intensitet och omfattning som krävs för att 

effekt ska uppnås. Dessutom skulle det behövas vidare studier om vilka patientgrupper som 

fysisk aktivitet är en relevant behandlingsmetod för.   
 

Slutsats 
Sammanfattningsvis ses ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och depression i 

övervägande delen av studierna som granskats och därmed ges tillräckligt med evidens för att 

påstå att fysisk aktivitet har effekt på depression och depressiva symptom. Måttligt intensiv 

träning under ca en timme 3 ggr/v verkar ha effekt, men mer forskning krävs för att 
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säkerställa vilken typ av fysisk aktivitet som har effekt vid behandling av depression och 

depressiva symptom. Mer forskning behövs även kring ämnet då det är svårt att avgöra om 

sambandet gäller att de som är deprimerade känner sig mindre engagerad till att röra på sig 

eller om författarnas hypotes stämmer gällande att fysisk aktivitet är en god metod för att 

lindra depressiva symptom.  
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Bilaga 1 Granskningsmall för kvantitativ studie (Willman & Stoltz, 2002) 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod                                                                     ◻RCT   ◻CCT (ej 

randomiserad)                                                                          ◻Multicenter, antal center…. 

◻Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika                                        Antal…… Ålder…….. Man/Kvinna….. 

Kritierier för exkludering 

Adekvata exklusioner                               ◻Ja   ◻Nej 

Interventioner……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått ………………………………………… 

………………………………………………… ………………………………………………. 

Urvalsförfarandet beskrivet?                                    Ja◻     Nej◻   

Representativt urval?                                                Ja◻     Nej◻ 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?                     Ja◻     Nej◻  Vet ej ◻ 

Likvärdiga grupper vid start?                                   Ja◻     Nej◻  Vet ej ◻ 

Analyserade till den grupp de randomiserades till? Ja◻     Nej◻  Vet ej ◻ 

Blindning av patienter?                                            Ja◻     Nej◻ Vet ej ◻ 

Blindning av vårdare?                                              Ja◻     Nej◻ Vet ej◻ 

Blindning av forskare?                                             Ja◻    Nej◻  Vet ej ◻ 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                                    Ja◻    Nej◻ 

Bortfallsstorleken beskriven?                                   Ja◻    Nej◻ 

Adekvat statistisk metod?                                         Ja◻    Nej◻ 

Etiskt resonemang?                                                   Ja◻    Nej◻ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?                                            Ja◻    Nej◻ 

Är instrumenten reliabla?                                          Ja◻    Nej◻ 

Är resultatet generaliserbart?                                     Ja◻   Nej◻ 
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Huvudfynd (Hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

… 
 

……………………………………………………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra ◻                                               Medel◻                                      Dålig◻ 

Kommentar…………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2. Sammanställning av ingående studiers resultat och bedömd kvalitet.  

Artikel Syfte Metod Huvudfynd i 

resultat  

Bedömd 

kvalitet  

Exercise for 
depression in elderly 
residents of care 
homes: a cluster-
randomised 
controlled trial 
(Atherton et al., 
2013)  

Syftet var att testa 
om hypotesen om att 
måttlig intensiv 
träning reducerar 
depressiva symptom 
hos äldre personer 
som bor på 
vårdhem.  

En kluster- randomiserad 
kontrollerad studie. 
Studien har utförts i två 
regioner i England.  En 
oberoende statistiker 
randomiserade 
vårdhemmen i regionerna 
till interventionsgruppen 
respektive 
kontrollgruppen. 35 
vårdhem deltog i 
interventions -  
gruppen och 43 vårdhem i 
kontrollgruppen 
Sammanlagt 891 personer 
deltog i studien. Ålder på 
deltagarna var 65-107 år. I 
interventions- 
gruppen fick personalen på 
vårdhemmen öva på 
medvetandeträning 
gällande depression och de 
fick även delta i 45 
minuters styrketräning och 
aerob träning i grupp 2 
ggr/v lett av fysioterapeut. 
Träningen utfördes 
sittande och stående med 
enkla redskap. Dessa 
vårdhem uppmuntrades 
även till mer fysik aktivitet 
i dagliga livet. 
Kontrollgruppen fick 
enbart öva på 
medvetandeträning 
gällande depression.  

51 % av deltagarna 
deltog i minst 1 
träningspass/vecka 
(minimum var att delta 
på minst 1 pass/v). Att 
tillhandahålla 
träningspass på 
gruppnivå för äldre på 
vårdhem har inte effekt 
gällande att förebygga 
eller behandla 
depression. Det är 
därmed inte en effektiv 
metod för denna grupp.  

Medel  

Effects of aerobic 
exercise on 
cognitive 
performance and 
individual 
psychopathology in 
depression and 
schizophrenia 
patients  
(Ademmer et al., 
2014)  

Syftet var att 
undersöka effekten 
av aerob träning 
gällande 
symptomens 
svårighetsgrad och 
den kognitiva 
funktionen hos 
deprimerade och 
personer med 
schizofreni. 

22 patienter med 
depression och 29 
patienter med schizofreni 
inneliggande på 
psykiatriavdelning, 
matchades gällande ålder, 
kön, sjukdomslängd och 
längd på utbildning. 
Medelåldern på deltagarna 
var 39,6 år. Deltagarna 
randomiserades till olika 
grupper. En grupp med 8 
deltagare med diagnosen 
depression och 8 med 
schizofreni utförde fysisk 
aktivitet och kognitiv 

De depressiva 
symptomen reducerades 
hos de med depression. 
Den grupp som utförde 
träning hade störst 
reducering av graden 
depressivitet enligt BDI 
II (Beck Depression 
Inventory) från ca 25.5 
(innan studien 
påbörjades) till 18 på 4 
veckor. Gruppen som 
utförde mental 
avslappning hade också 
en minskning men denna 
var lägre än för den 

Hög 



	 27	

träning. Den andra 
gruppen med 6 
deprimerade patienter och 
11 med schizofreni utförde 
mental avslappning och 
kognitiv träning. Den 
tredje gruppen på 18 
personer var en 
kontrollgrupp.  
Deltagarna utförde sina 
tilldelade 
övningar/aktiviteter 3 
ggr/v, 75 minuter per 
tillfälle, i 4 veckor. 30 
minuter kognitiv träning 
och 45 minuter mental 
avslappning eller fysisk 
aktivitet i grupper om 8-12 
personer. Miljön och tid på 
dagen var likande vid varje 
träningstillfälle. 
Författarna mätte 
psykologiska välmåendet 
och kognitiva förmågan 
innan och efter dessa pass.  

grupp som utförde 
träning (enligt 
bedömningsintrumentet 
BDI II en minskning på 
27 till 22,5). 
Kontrollgruppen hade 
minst reducering av 
graden depressivitet 
(BDI II ca 26 till 24). 
Enligt denna studie kan 
fysisk aktivitet hjälpa att 
reducera depressiva 
symptom. 

Exercise and serve 
major depression: 
Effect on symtom 
severity and quality 
of life at discharge 
in an inpatient 
cohort  
(Borowsky et al., 
2014)  

Syftet var att 
utvärdera effekten 
av träning som 
tillägg till vanlig 
behandling på svårt 
deprimerade 
patienter som var 
inneliggande på 
sjukhus för sin 
depression, gällande 
symtomens 
svårighetsgrad och 
livskvaliteten.  

50 deltagare 
randomiserades till att 
delta i studien, 25 till 
interventionsgruppen 
(träning och vanlig 
behandling) och 25 till 
kontrollgruppen (vanlig 
behandling). Under 
deltagarnas sjukhusvistelse 
utförde 
interventionsgruppen, 
utöver den vanliga 
behandlingen, 3 
träningspass/v med ett mål 
att förbränna 16.5 
kcal/kg/v. Träningen 
utfördes individuellt och 
inklusionskriterier var att 
man inte hade någon 
annan psykisk sjukdom, 
ålder 18-60 år och att man 
hade 25 eller mer på 
Hamilton Scale of 
depression (HAM-D).  
 

Andra veckan i studien 
upptäcktes skillnad 
mellan grupperna 
gällande 
svårighetsgraden på 
depressiva symptom och 
livskvalitet.  
Däremot sågs ingen 
skillnad i sjukhusvistelse 
hos de olika grupperna, 
men träning kan ses som 
ett komplement till 
medicinsk behandling 
för att reducera 
depressiva symptom.  
 

Medel  
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Effects of adjunctive 
exercise on 
physiological and 
psychological 
parameters in 
depression: A 
randomized pilot 
trial. (Ates et al., 
2014)  

Att utvärdera 
effekten av 
träningsprogram 
som komplement till 
sjukhusvård gynnar 
psykiskologiska och 
fysiologiska 
faktorer. Studien 
hade tre 
huvudsyften: att 
undersöka om fysisk 
aktivitet är möjligt 
att utnyttja hos svårt 
deprimerade inom 
slutenvård, att 
bedöma effekten av 
träning gällande 
depressiva symtom 
samt att bedöma 
effekten av fysisk 
aktivitet gällande 
kardiorespiratoriskt 
välbefinnande och 
metabola 
syndromet.   

En randomiserad pilot 
studie. 42 inneliggande 
patienter med måttlig till 
svår depression deltog i 
studien. 22 av dessa ingick 
i interventionsgruppen 
som fick utöva 
träningspass 3ggr/v. utöver 
detta fick denna grupp 
samma behandling som 
kontrollgruppen, dvs KBT 
(kognitiv beteendeterapi) 
och 77 % erhöll även 
antidepressiva läkemedel. 
Resterande ingick i 
kontrollgruppen och erhöll 
enbart behandling med 
KBT och 75 % av dessa 
patienter tog 
antidepressiva läkemedel. 
Under träningspassen 
mättes pulsen mha EKG 
monitorering och alla 
deltagare i 
träningsgruppen togs 
blodprov på för att 
kontrollera att mjölksyran 
låg stabilt.  
 

Efter 6 veckor kunde 
skillnad ses gällande 
minskning av MADRS 
poäng. I 
interventionsgruppen var 
det fler patienter som 
hade minskat MADRS 
poäng med 50% eller 
mer jämfört med 
kontrollgruppen. Dock 
hade båda grupper 
förbättrat sina MADRS 
poäng. Det är dock 
begränsad evidens för 
om fysisk aktivitet som 
komplement till vanlig 
behandling för att 
förbättra resultatet vid 
slutenvårdbehandling av 
måttlig till svår 
depression och osäkert 
om motion i huvudsak 
bidrar till reduceringen 
som kunde ses i studien.  

Medel  

Activedep: a 
randomised 
controlled trial of a 
home-based exercise 
intervention to 
alleviate depression 
in middle-aged and 
older adults.  
(Alfonso et al., 
2013) 

Syftet var att 
utvärdera effekten 
av ett hembaserat 
träningsprogram 
som komplement till 
medicinering vid 
depression hos 
personer 50 år och 
äldre 
 

172 deltagare med 
depression i ålder 50 år 
och uppåt deltog i studien, 
både män och kvinnor.   
Alla deltagande var enligt 
SIGMA deprimerade och 
åt medicin mot detta.  
Deltagarna 
randomiserades till två 
grupper, 
interventionsgruppen eller 
kontrollgruppen. 
Interventionsgruppen 
utövade fysisk aktivtet 
utöver att de tog medicin 
för depressionen och 
kontrollgruppen tog enbart 
medicin.  
Den fysiska aktiviteten 
bestod av 12 veckors 
träningsprogram som 
skulle skulle utövas 
hemifrån.  
Träningen bestod av 3 
träningspass/v då 
deltagarna skulle utöva 
styrketräning. 
Styrketräningen bestod av 
10 övningar med 10 

Man såg ingen 
signifikant skillnad i de 
olika grupperna efter 12 
veckor, gällande 
reducering av depressiva 
symptom (63% i 
interventionsgruppen 
och 59 % i 
kontrollgruppen) likaså 
vid uppföljningen efter 
52 veckor (67% i 
kontrollgruppen och 68 
% interventionsgruppen) 
Studien visade alltså att 
detta hembaserade 
träningsprogram inte var 
en effektiv metod. 

Medel 
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repetitioner av varje. 
Utöver detta skulle även 
minst 150 min av träning 
såsom simning, promenad, 
cykling ske varje vecka 
(30 min/dag 5 dagar i 
veckan).  
Efter studien var gjort 
mättes depressiva 
symptom med SCID-I 

Effects of a six-
month walking 
intervention on 
depression in 
inactive post-
menopausal women: 
a randomized 
controlled trial 
(Bernard et al., 
2014).   

Syftet med studien 
var att se hur 
måttligt intensiva 
långpromenader kan 
påverka kvinnor 
efter klimakteriet i 
deras depressiva 
symptom.  

121 deltagande i åldrarna 
57-75, randomiserades till 
en interventionsgrupp 
(n=61) eller en 
kontrollgrupp (n=60). 
Interventionsgruppen 
genomgick ett 6 månaders 
träningsprogram med 40 
minuters promenader, tre 
gånger i veckan, både med 
handledare och som ett 
hemmaprogram. Man 
mätte depression med BDI 
(Beck depression 
inventory) och inaktivitet 
mättes med “Physical 
activity questionnaire for 
the elderly”.  

Man kunde se en 
signifikant skillnad i 
BDI-skalan mellan 
interventionsgruppen 
och kontrollgruppen, där 
interventionsgruppen 
hade sjunkit från 12.31 
till 7.74 och där med 
upplevde mindre 
depressiva symptom. 
Kontrollgruppen hade 
bara sjunkit från 11.32 
till 10.52. 

Hög 

The effect of 12- 
week  pilates 
exercises on 
depression and 
balance associated 
with fallning in the 
elderly  
(Esfarjani, Mokhtari 
& 
Nezakatalhossaini, 
2013) 

Syftet var att 
undersöka hur 
effektivt ett tolv 
veckors 
träningsprogram 
innehållande 
pilatesövningar var 
depression för äldre. 
Vidare syftade det 
till att undersöka 
denna typ av 
tränings effekt på 
balansen.  

Totalt randomiserades 30 
kvinnliga deltagare från ett 
geriatriskt 
rehabiliteringscentrum 
i  åldern 62-80 till studien. 
Deltagarna delades in i en 
kontrollgrupp och en 
interventionsgrupp. 
Deltagarna i 
interventionsgruppen fick 
delta på träningpass 
innehållande 
pilatesövningar en timme, 
3 ggr/v i 12 veckor. Första 
6 veckorna utfördes 
övningar på en matta och 
de 6 sista veckorna 
användes gummiband. 
Kontrollgruppen deltog 
inte i dessa pass men fick 
utöva sina dagliga 
aktiviteter som vanligt. 
Deltagarna fick besvara en 
GDS* (geriatric 
depression scale) innan 
och efter utföradet av 
pilatesövningarna.  
*Ett bedömningsformulär 

Deltagarna minskade sin 
depressionsnivå med 
19,8 % i 
träningsgruppen.   

Medel  
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innehållande 20 frågor som 
används för att identifiera 
depression hos äldre individer 
(Socialstyrelsen, 2015).   

The long-term 
effects of a primary 
care physical 
activity intervention 
on mental health in 
low active, 
community-dwelling 
older adults (Keogh, 
J.W.L., Kolt, G.S. , 
Patel, A. & 
Schofield, G.M. 
2013).  

Syftet med studien 
var att undersöka 
vilken effekt fysisk 
aktivitet har på 
depressions 
symptom, med hjälp 
av två olika 
versioner av Green 
Prescription 

Deltagarna var 225 
stycken och de var 
inaktiva, över 65 år och 
icke deprimerade. De 
delades in i två grupper, en 
tidsbaserad grupp (n=109) 
och en grupp som använde 
sig av stegräknare 
(n=116). I den 
tidsbaserade gruppen 
sattes tidsrelaterade mål 
gällande träningen och i 
den stegräknade gruppen 
sattes mål upp gällande 
hur många steg som skulle 
tas per dag.  
Undersökningen pågick i 3 
månader och det var sedan 
en uppföljning efter 9 
månader. Under de tre 
månaderna hölls 
telefonkontakt med 
deltagarna.  
Man använde sig av GDS-
15 (Geriatric depression 
scale) för att mäta 
depressionssymptom.  

På GDS-15 skalan 
minskade 
depressionssymptomen 
signifikant i både 
grupperna och Green 
prescription anses vara 
ett bra verktyg att 
använda för att lindra 
depressiva symptom 
under tid. 

Medel 

Execise training and 
music therapy in 
elderly with 
depressive 
syndrome: A pilot 
study.  
(Andreozzi et al., 
2014) 
 

Att undersöka 
effekten av fysisk 
träning och 
musikterapi jämfört 
med enbart 
farmakologisk 
behandling. 
Dessutom ville 
författarna utvärdera 
hur effekten står sig 
över tid. Ett andra 
syfte var att 
utvärdera den 
fysiska träningens 
påverkan på 
cytokiner.  

24 deltagarna (11 män, 13 
kvinnor) i ålder 75,5 år +/- 
7,4 år, med lätt till måttlig 
depression deltog i 
studien. 
Interventionsgruppen fick 
utöva måttlig intensiv 
fysisk aktivitet (75 % av 
maxpuls) och samtidigt 
lyssna på musik 1 timme, 
2 ggr/v. Träningen bestod 
av uppvärmning, 
gymnastik, träning på 
stationär cykel eller 
löpband och nedvarvning. 
Kontrollgruppen erhöll 
antidepressiva läkemedel. 
Deltagarnas depression 
bedömdes med GDS och 

Hos deltagarna i 
interventionsgruppen 
sågs en signifikant 
skillnad i ångest och 
depression vid 
uppföljning efter 3 
månader och 6 månader. 
I kontrollgruppen såg 
enbart en signifikant 
skillnad efter 6 månader, 
dvs efter en längre tid än 
hos 
interventionsgruppen. 
Författarna kunde även 
dra slutsatsen att 
effekten stod sig kvar 
efter åtminstone en 
kortare tid (författarna 
hade enbart en 

Medel 
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Hamilton Anxiety Scale. 
Utöver detta 
kontrollerades cytokiner i 
plasman som är en 
stressamarkör.  

uppföljning efter 
studiens avslut och det 
var en månad efter).  

Maintained	
superiority	of	
chronotherapeutics	
vs.	Exercise	in	a	20-
week	randomized	
follow-up	trial	in	
major	depression	
(Bech,	P.,	Lindberg,	
L.,	Lunde,	M.,	Lund,	
V.,	Martiny,	K.,	
Refsgaard,	E.	&	
Thougaard	B.	2015)	
 

Syftet med studien 
var att under en 20 
veckors period 
undersöka effekten 
av fyra olika 
omvårdndsåtgärder 
vid depression 

Deltagarna	har	delats	in	i	
fyra	olika	grupper.	En	
”wake-group”	som	tre	
ggr/v	har	varit	tvungna	
att	hålla	sig	vakna,	utan	
att	sova	alls	för	ens	8	på	
kvällen	dagen	efter.	En	
andra	grupp	som	utförde	
”light-therapy”	med	hjälp	
av	SMIFA	Biolamp	under	
30	min/dagen	från	
tidigast	7	på	morgonen.		
En	tredje	grupp	”sleep	
time	stabilization”,	där	
man	använde	sig	av	
loggböcker	att	följa,	där	
det	exempelvis	stod	att	
man	skulle	sova	innan	
midnatt.	De	fjärde	och	
sista	gruppen	utförde	ett	
träningsprogram	30	min	
om	dagen	med	hjälp	av	
en	fysioterapeut..	Man	
fyllde	i	en	loggbok	vilket	
typ	av	träning	och	hur	
länge	man	hade	utfört	
denna.	
Man	mätte	depression	
med	HAM-D	(Hamilton	
Depression	Rating	Scale).		
 

Man	såg	en	förbättring	
med	37,9%	i	
träningsgruppen	på	
depressionsnivåerna.	
Däremot	såg	man	en	
högre	förbättringsnivå	
i	”wake-group”	med	
61,9%. 

Hög 
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Bilaga 3. Sammanfattning av tidigare publicerade systematiska litteraturöversikter. 

Artikel Syfte Metod  Huvudfynd 

Phyisal activity 
interventions 
and depression 
in children and 
adolscents: A 
systematic 
review and 
meta-analysis  
(Brown, 
Pearson, 
Braithwaite, 
Brown & 
Biddle, 2013)  

Syftet med studien var att 
se om fysisk aktivitet har 
någon positiv effekt vid 
depression 

Artiklarna har sökts fram via 
databaser (Psycinfo, The 
Cochrane Database, Web of 
Science and MEDLINE) och på 
så vis har 9 antal artiklar funnits 
(Fem RCTs, två CTs och en 
CRCT). Inklusionskriterier: 
fysisk aktivitet var inblandat, 
åldersgrupp mellan 6-19, 
deprimerade personer som 
utförde studien, att de jämfördes 
med en kontrollgrupp och att 
artikeln var publicerad. Man 
delade sedan in artiklarna i 
subgrupper gällande tex 
artiklarnas kvalité.  
Artiklarna innehöll 581 
deltagande och pågick mellan 9-
40 veckor. Träningen varierade 
mellan 2ggr/v-5ggr/v och 
“aerobic exercise” var den 
vanligaste typen av träning. 
En Meta-Analys är gjord. 

Man såg en liten men 
signifikant effekt att fysisk 
aktivitet hjälper vid 
depression 

Exercise as an 
add-on 
strategy for the 
treatment of 
major 
depressive 
disorder: a 
systematic 
review 
(Mura, Moro, 
Patten & 
Carta, 2014)  

Syftet var att utvärdera 
effekten av motion som 
kompletterade behandling 
till antidepressiva 
läkemedel.  

Kartlade kunskapsläget med 
hjälp av 13 artiklar från 
PubMed, google schoolar och 
Scopos, där studier jämförde 
träning med standardbehandling 
hos individer med depression 
(olika hur svår depressionsgrad 
och olika diagnostiska metoder 
användes) i alla åldrar. 
Artiklarna bedömdes 
övervägande vara av låg 
kvalitet. Artiklarna var från 
1980-2013 RCT eller icke 
randomiserade kontrollerade 
studier på alla språk.  Studiernas 
duration varierade (10 dagar- 1 
år).  

Nio studier påvisade att fysisk 
aktivitet i kombination med 
standardbehandling har en 
stark positiv effekt för 
behandling av depression. Tre 
studier påvisade en lika 
positiv effekt i både 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen.    

Physcial 
Activity and 
the prevention 
of depression: 
A systematic 
review of 
prospective 
studies 
(Mammen & 
Faulkner, 
2013) 
 

Syftet var att undersöka 
om fysik aktivitet kan 
förhindra utveckling av 
depression samt vilken 
omfattning av fysisk 
aktivitet som krävs.   

30 studier där övervägande 
delen av studierna var av hög 
kvalitet, där relationen mellan 
fysisk aktivitet och depression 
undersökts.  

I 25 av studierna hittades ett 
positivt samband mellan 
fysisk aktivitet och utveckling 
av depression, men i fem av 
studierna uppgavs inte något 
positivt samband. Författarna 
för studien bedömde att 
kvaliteten på studierna som 
påvisade ett positivt samband 
hade högre kvalitet än de som 
inte påvisade något samband 
mellan fysisk aktivitet och 
depression. Det finns enligt 
studien lovade bevis för att 
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fysisk aktivitet oavsett nivå 
har ett samband med 
utveckling av depression.  

The 
relationship 
between 
physical 
activity and 
depressive 
symptoms in 
adolscent: a 
systematic 
review  
(Bursnall, 
2014)  

Syftet var att undersöka 
om de finns evidens för 
att fysisk aktivitet 
reducerar depressiva 
symptom 

Artiklar har sökts fram via 
Medline, cinahl, och psycinfo 
och tio stycken orginalartiklar 
har funnits. (En RCT med hög 
kvalité och nio mindre troliga 
artiklar).  
Deltagarna i de olika studierna 
var över 25.000 ifrån flera olika 
länder. 

Man kan inte med signifikans 
säga att FA hjälper vid 
depression, däremot sågs ett 
samband mellan dessa 

Exercise in the 
treatment of 
major 
depression: A 
systematic 
review grading 
the quality of 
evidence 
(Danielsson, 
Noras, Waern 
& Carlsson, 
2013)   

Att undersöka studier där 
aerob träning och 
antidepressiva 
läkemedel/aerob träning 
jämförts med annan fysik 
aktivitet/aerob träning 
jämfört med vanlig 
behandling av depression 
studerats och kvaliteten 
på studiernas resultats 
bevis.  

14 RCT studier valdes ut. 
Deltagarna var i studierna 
mellan 18-60 år med depression 
där svårighetsgraden av 
depression mätts med en 
standardiserad bedömningsmall. 
Interventionsgrupperna deltog i 
träning minst 8 veckor. 
Deltagarna var inte inneliggande 
på sjukhus och hade inga andra 
sjukdomar. Ytterligare ett krav 
var att rapportering om 
resultaten av behandlingen 
bekräftats med hjälp av en 
klinisk intervju.  

Det fanns en liten signifikant 
effekt av träning som 
kompletterande behandling till 
vanlig behandling av 
depression, men kvaliteten på 
de granskade artiklarna ansågs 
vara låg i hälften av studierna. 
Detta pga att studiernas 
metoder inte var bra, samt att 
dess deltagarantal var få. 
Författarna drog därmed 
slutsatsen att motion är 
nyttigt, men det var inte någon 
skillnad i effekt mellan 
träning och antidepressiva 
läkemedel gällande 
behandling av depression.  

Exercise for 
depression 
(Cooney et al., 
2013) 
 

Syftet med denna studien 
var undersöka 
effektiviteten av fysisk 
aktivitet som en 
behandlingsmetod vid 
depression hos vuxna 
jämfört med ingen 
behandling eller som ett 
jämförelseläkemedel  

39 RCT studier har granskats 
där träning jämförts med 
standardiserad behandling, 
ingen behandling eller 
placebobehandling på vuxna 
(över 18 år) med depression 
(vare sig mätmetod och grad av 
depression). Deltagarantalet i 
alla dessa studier tillsammans 
var 2326. 
Inklusionskriterier: 
randomiserat urval och “cluster 
trials”  
Man har använt sig av 
databaserna Medline, The 
cochrane library, Embase and 
Psycinfo. 

I 28 granskade studier framom 
att träning har en måttlig 
effekt för att minska 
svårighetsgraden av 
depressiva symptom jämfört 
med ingen behandling. I 7 
studier gjordes en uppföljning 
av resultatet vid senare 
tillfälle och det visade att 
träning då bara hade en liten 
effekt för att minska 
depressiva symptom. 6 studier 
jämförde träning och 
psykologisk terapi och där 
blev sammanställda resultatet 
att det inte fanns något 
signifikant skillnad mellan 
dessa grupper. I en artikel 
framkom att träning är en 
överlägsen behandling jämfört 
med ljusterapi. I tre andra 
studier framkom att ingen 
signifikant skillnad fanns 
mellan träning och 



	 34	

farmakologisk behandling i 
effekten av behandling av 
depression. Intensiteten på 
träning som gav effekt kunde 
inte sammanställas då detta 
skiljde sig mycket mellan 
studierna eller inte beskrevs i 
de ingående studiernas metod. 
Däremot kunde typ av fysik 
aktivitet och dess effekt 
urskiljas från studierna, där 
aerob träning verkade ge 
måttlig effekt och blandad 
träning och motståndsträning 
hade stor effekt för att minska 
depressiva symptom.  

 
	
	
	


