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Sammanfattning    
Depression är en form av psykisk ohälsa som ökar i samhället. Olika former av 
behandling används där fysisk aktivitet är en av dem. Genom denna studie vill vi öka 
kunskapen kring upplevelser och påverkan av fysisk aktivitet hos vuxna med 
depression. Uppsatsen är gjord som en litteraturstudie där kvantitativa och kvalitativa 
studier använts. I resultatet framkom fyra teman där det första påvisar att fysisk aktivitet 
har en positiv påverkan på personer med depression. Två andra teman visar att den 
tidigare upplevelsen av fysisk aktivitet och den upplevda känslan av fysisk aktivitet 
påverkar varandra samt personers förhållande till fysisk aktivitet idag. Fysisk aktivitet 
gav en ökad upplevelse av hälsa. Den tidigare upplevelsen och personens upplevelse nu, 
av stöd från sin omgivning och personal påverkade även följsamheten. Där följsamhet 
innebär en persons förmåga och vilja att följa en ordination eller rekommendation. 
Utifrån detta anser vi att ett individanpassat stöd från sjuksköterskan krävs för att skapa 
ökad möjlighet till välbefinnande och hälsa hos personer med depressioner. 
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INLEDNING 
Enligt Häggström och Magnil (2014, s. 1038) är depression, bredvid hjärtkärl sjukdom, 
en mycket kostsam sjukdom för västvärlden. En god behandling minskar inte bara det 
personliga lidandet, utan är även för samhället mycket kostnadseffektivt. I 
Socialstyrelsens (2010, s. 126) riktlinjer för behandling av depression, går att läsa att en 
behandlingsmetod kan vara fysisk aktivitet. Detta ligger också i linje med Erikssons 
(1993, ss. 77-78) tidigare tankar kring att vården skall sträva efter att finna individens 
egna möjligheter till läkning. Därför vill vi med detta arbete öka kunskapen kring 
påverkan och upplevelser av fysisk aktivitet hos vuxna med depression. 
 
BAKGRUND 

Depression 
År 2030 tros depression vara den största orsaken till invaliditet i höginkomstländer 
(Wiles, Thomas, Abel, Ridgway, Turner, Campbell, Garland, Hollinghurst, Jerrom, 
Kessler, Kuyken, Morrison, Turner, Williams, Peters & Lewis 2013, s. 375).  
Depression utmärks av ett nedsatt stämningsläge och inte sällan med minskad 
känslomässigt engagemang och nedsatt funktionsförmåga. Samsjuklighet med andra 
somatiska sjukdomar är vanligt förekommande (Läkemedelsverket, 2004, ss. 19-20). 
 
Depression kan ta sig olika uttryckssätt och klassas med hjälp av diagnossystem. 
Depression räknas som ett förstämningssyndrom och enligt det Nordamerikanska 
klassifikationssystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 
IV), finns det Egentlig depression och Dystymi. Egentlig depression är unipolär, det vill 
säga den har inga episoder av förhöjt stämningsläge, så kallade maniska episoder. 
Dystymi liknar Egentlig depression, men är inte lika djupgående (Blume & Sigling, 
2008, ss. 154-156). 
 
För att diagnostiseras med Egentlig depression enligt DSM IV skall fem av dessa 
kriterier vara uppfyllda under en 14-dagarsperiod: 
   • Energilöshet  
         • Nedstämdhet eller irritabilitet 
   • Anhedoni – oförmåga att känna glädje 
   • Aptitstörning/viktstörning 
   • Psykomotorisk störning 
   • Sömnstörning 
   • Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor 
   • Beslutsvånda och koncentrationsstörning 

• Återkommande tankar på döden, självmordstankar (www.depressionsinfo.se) 

Det europeiska klassifikationssystemet International Statistical Clasification of Diseases 
and Related Health problems (ICD-10) skiljer sig inte nämnvärt från DSM IV men där 
får antalet symtom också definiera graden av depression: 

o mild depression  
o måttlig depression  
o svår depression (ICD-10 depression diagnostic criteria 2014) 
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Kliniskt används olika skattningsskalor för att mäta djupet och förändringar på 
depressionen. En av de vanligaste skalorna använda i svensk sjukvård är Montgomery-
Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (Häggström och Magnil 2014, ss. 1040-
1041). 
 

Upplevelse av hälsa 
Hälsa är ett komplext begrepp men kan ses som en känsla av inre balans och balans i 
relationen till livsvärlden, där livsvärlden är det sätt vi förstår och förhåller oss själva i 
världen men även vår upplevelse av hur andra ser och förhåller sig till oss.  Där hälsa 
kan ses som en jämvikt i livet och där personen känner harmoni med lust och livsrytm. 
För att uppleva hälsa måste det finnas rörelse och möjlighet till rörelse. Med rörelse 
menas såväl fysisk som känslo- och tankemässigt möjlighet att röra sig. Synonymt med 
rörelse används sådana ord som liv, motion och aktivitet. I dess djupaste mening kan 
rörelse ses som livskraft och är central för människors existens. På samma sätt är 
stillheten avgörande för människans känsla av välbefinnande och upplevda hälsa. 
Stillhet kan då ses som möjligheten till återhämtning och vila. Vid rörelse kan en 
känslomässig vila infinna sig och på samma sätt kan en upplevelse av återhämtning 
skapas i att göra något tillsammans med andra. Balansen mellan stillhet och rörelse är 
livsrytmen (Dahlberg & Segesten 2011, ss. 47-49,65-70, 128). 
 
Den känsla av nedstämdhet som ofta syns vid depression kan ses som en förändring av 
personens livsvärld, där personen känner en frånvaro av energi och känsla av 
meningslöshet. Den känsla av tomhet, kraftlöshet och trötthet går inte över vid sömn då 
sömnen inte upplevs som vila. Kraftlösheten och känslan av meningslöshet ger en 
hämning i personens hela förmåga att vara i rörelse (Lilja, Hellzén, Lind & Hellzén 
2006, s. 276). 
 
Motivationen och självförtroendet är ofta sänkt hos personer med depression (Lilja et al 
2006, s. 276). Vilket gör att det kan bli svårt att komma igång med fysisk aktivitet, även 
då detta skulle ha en positiv inverkan på deras upplevelse av hälsa. Vårdens 
överordnade mål är att hjälpa personer till god hälsa. Detta görs om personen får en 
möjlighet att uppleva välbefinnande, livskraft och balans i livsrytmen. För att lyckas 
med en förändring är det viktigt att vården lyssnar på personen och har förståelse för 
dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten 2011, ss.47-52).  
 
Sjuksköterskan kan, enligt Fagerström, Eriksson och Bergbom Engberg (1998, s. 207), 
genom en god omvårdnad och vårdprocess hjälpa personen till en högre nivå av hälsa. 
Dahlberg & Segesten (2011, ss. 51-52) menar att sjuksköterskan behöver ett holistiskt 
synsätt till personen, det vill säga inte bara se personens hälsa ur ett biologiskt 
perspektiv utan även se till människans hela existentiella upplevelse.  
 

Läkemedel vid depression 
Idag rekommenderas läkemedel vid behandling av depression och i första hand skall 
preparat med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) användas. Det är då viktigt 
att en adekvat dos ges och att ett behandlingssvar kommer inom två veckor. Vid 
uteblivet svar kan preparat med serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) 
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användas. Målet med behandlingen är att behandla till symtomfrihet. Där symtomfrihet 
räknas som en skattning under tio poäng på MADRS (Häggström och Magnil 2014, ss. 
1044-1045). MADRS är ett självskattningsformulär bestående av frågor där personen 
själv får skatta sin sinnesstämning genom att ringa in siffror mellan 0-6. Skattningen 
görs baserat på hur personen ansett sig må de föregående tre dagarna och depression 
anses föreligga ju högre poäng som fås (IBIS, 2006). 
 
Läkemedelsverket (2004, ss. 12-15) rekommenderar en kontinuerlig uppföljning av 
skattningsskalan MADRS. Beroende på var patienten befinner sig i sin depression kan 
även andra former av antidepressiva läkemedel så som tricykliska antidepressiva 
(TCA), noradrenalinåterupptagshämmare (NRI) och monoaminooxidashämmare 
(MAO-hämmare) användas beroende svaret på läkemedelsbehandlingen. 
 

Psykologisk behandling vid depression 
Psykoterapi i olika former används idag som en av behandlingarna mot depression. I 
socialstyrelsens nationella riktlinjer går det att läsa att när en person lider av en 
depression klassad som mild och måttlig, bör psykologisk behandling erbjudas 
(Socialstyrelsen, 2010).  
 
Inom psykologisk behandling ingår flera behandlingsmetoder. De metoder som 
Socialstyrelsen främst rekommenderar utifrån det forskningsstöd som finns är: kognitiv 
beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi (PDT) och interpersonell terapi 
(IPT) (Socialstyrelsen, 2010).  
 
KBT är egentligen ett samlingsbegrepp för olika tekniker och teorier. 
Grunden är oftast att det fokuseras på svårigheter i situationen här och nu. Både 
dialektisk beteendeterapi och Mindfullnes-Based Cognitiv Therapy ingår enligt 
Socialstyrelsen (2010) i begreppet KBT. Generellt betonar terapin ofta personens 
upplevelse och inställning till sina tankar och känslor. Denna metod har även börjat 
användas via Internet (Socialstyrelsen, 2010). 
 
I en nyligen publicerad studie i The Lancet visade KBT-behandling en kraftig reduktion 
av upplevda depressiva symtom. Författarna till denna studie rekommenderar en 
kombination av KBT, fysisk aktivitetet och läkemedel som behandling av depression 
(Wiles et al 2013, s. 381).  
 

Fysisk aktivitet vid depression 
Fysisk aktivitet ska i detta arbete ses som något planerat, repeterbart och strukturerat. 
Fysisk aktivitet innebär kroppsrörelser som ger en energiförbrukning som är högre än 
den grundläggande ämnesomsättningen (Kjellström, Håkansta och Hogstedt 2005, s. 
151). Vi har därför valt att konsekvent använda begreppet fysisk aktivitet istället för 
ordet träning. Vidare kommer även begreppet följsamhet ofta tas upp i samband med 
fysisk aktivitet. Då vi tar upp begreppet följsamhet i denna litteraturstudie syftar vi på 
personens förmåga och vilja att kunna följa ett ordinerat program eller rekommenderad 
fysisk aktivitet. En bra följsamhet innebär att personen följer rekommendationerna 
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medan en dålig följsamhet innebär att personen inte följer det som är rekommenderat 
eller ordinerat. 
 
 
I de nationella riktlinjerna för vård av depression anges fysisk aktivitet som ett råd och 
klassas som en trea i rekommendation. Detta i en 10-gradig skala där ett anses ha stor 
nytta och 10 anses ha liten nytta (Hedlund, Gunnarsson, Jonsdottir, Nyberg & Taube 
2010). 
 
Enligt Martinsen, Taube, Andersson och Kjellman (2011, ss. 286-287) finns funderingar 
om att fysiskt aktiva personer är mer resursstarka än inaktiva personer. Sambandet 
skulle då handla om personers egna resurser till fysisk aktivitet och motstånd mot 
depression, det vill säga en person med starka egna resurser har större motstånd mot 
depression och klarar av att genomföra fysiska aktiviteter. 
 
Fysisk aktivitet innebär en beteendeförändring och bryter den passivitet och stillhet som 
finns vid depression. Studier tyder på att fysisk aktivitet ökar motståndskraften mot 
stress genom att minska aktiviteten på hypotalamus-hypofys-binjurebarkaxeln (HPA- 
axeln), vars funktion oftast är ökad vid depression. Några studier tyder på att den 
ökande halten av endorfiner vid fysisk aktivitetet påverkar personens upplevelse av sin 
depression. Det finns forskning kring hippocampus tillväxt vid fysisk aktivitet. Något 
som ses som en positiv effekt då hippocampus ses krympa något vid depression 
(Martinsen et al 2011, ss. 286-287). 
 
Enligt Martinsen et al (2011, s. 287) är rekommendationen idag vid behandling av 
depression: kondition och/eller styrketräning två till tre gånger i veckan i minst nio 
veckor.  
 
Den vanligaste fysiska aktiviteten idag vid depression är konditionsträning där personer 
tränar med en intensitet på 60-80% av sin maxpuls (Danielsson, Noras, Waern & 
Carlsson 2013, ss. 573-574). Vid en studie av Löwe, Schultz, Gräfe och Wilke (2006, 
s.42) använde sig 39 % av personer med depression av fysisk aktivitet som självhjälp 
för att må bättre.  
 
PROBLEMFORMULERING 
Psykisk ohälsa är idag ett samhällsproblem som ökar, och en stor del av den psykiska 
ohälsan utgörs av personer som lider av depression. Idag skrivs det ut en stor mängd 
antidepressiva läkemedel, som medför stora kostnader för samhället och en negativ 
påverkan på miljön. Vid depression finns det flera behandlingsformer att tillgå, till 
exempel fysisk aktivitet, elektrokonvulsiv behandling (ECT) och KBT.  
 
Sjuksköterskan representerar en av de yrkesgrupper som först kommer i kontakt med 
personer med depression. Med en fördjupad förståelse hos sjuksköterskan kring 
upplevelser och påverkan av fysisk aktivitetet hos vuxna med depression, kan det tänkas 
att personer med depression får bättre stöd till ökat välbefinnande och hälsa.  
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SYFTE 
Syftet är att granska och sammanställa kunskap från befintlig forskning omkring 
upplevelser och påverkan av fysisk aktivitet hos vuxna med depression. 
 
METOD 
Vi har valt att göra en litteraturstudie enligt Axelsson (2012 s. 203-205). För att 
utvecklas inom området som sjuksköterskor är det nödvändigt för oss att kunna söka, 
värdera och ställa samman kunskapen för det problem vi uppmärksammat. Vi har valt 
att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklar av båda sorter 
granskas och resultatet sammanslås sedan till ett gemensamt resultat. Att använda 
forskningsartiklar av både kvalitativ och kvantitativ sort kan vara till fördel då problem 
kan ses mer djupgående vilket kan ge en större förståelse för den verklighet som 
undersöks. Speciellt gäller detta inom de områden där det inte utförts mycket forskning.  
 

Datainsamling 
För att få en bättre översikt över hur forskningen såg ut och vad som fanns började vi 
med att läsa reviewartiklar. Efter denna överblick började vi leta efter originalartiklar.  
Enligt Polit och Beck (2004, s. 89) bör litteraturstudie göras på originalartiklar, det vill 
säga artiklar skrivna efter direkta studier och inte på översiktsartiklar. Vår sökning 
skedde i aktuella databaser som Cinahl, PubMed samt PsycINFO med Depression, 
Experience och Physical Actitivty som huvudsakliga sökord.  
 
Inklusionskriterier var vuxna personer över 18 år med depression, att studien skulle vara 
publicerad efter år 2000 samt att den skulle vara peer reviewed. Exklusionskriterie var 
samsjuklighet med annan psykisk sjukdom.  
 
I början riktades sökningen mot mer kvalitativa artiklar angående patienters upplevelse 
och gjorde en pilotsökning (Axelsson 2012, s.208). Det var svårt att hitta dessa 
kvalitativa artiklar eftersom det inte gjorts speciellt mycket forskning på patienters 
upplevelse av den fysiska aktiviteten vid depression. En del av de kvalitativa artiklar vi 
fann inkluderade andra psykiska sjukdomar, som var vårt exklusionskriterie. Därför var 
dessa artiklar inte relevanta för oss. Inte heller var de artiklarna relevanta med personer 
under 18 år eftersom arbetet har inriktning på personer över 18 år. På grund av detta 
valde vi under den egentliga litteratursökningen att utöka publiceringstiden till år 2000 
samt att ta med fler kvantitativa artiklar för att se den mätbara påverkan som fanns vid 
fysisk aktivitet och depression. Vår sökprocess redovisas i bilaga 2. 
 
Efter att vi gjort vår avgränsning läste vi abstract på de artiklar vi fått fram. Tyckte vi att 
ett abstract passade in på syftet för vårt arbete, läste vi artiklarna samt granskade dem 
enligt bilaga 1. För att kontrollera att artiklarna höll i kvaliteten granskades de enligt 
Fribergs metod (2012, ss. 138-139). Totalt fick vi fram 10 stycken artiklar/studier: fem 
kvantitativa, fyra kvalitativa samt en artikel som innehöll både kvantitativ och kvalitativ 
data.  
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Dataanalys 
Då vi hade fått fram de 10 artiklar vi skulle använda, läste vi igenom dem flera gånger 
var för sig och därefter diskuterade vi artiklarna oss emellan. Vi använde oss av post-it-
lappar där olika färger fick representera olika nyckelord vi funnit i artiklarna. 
Nyckelorden kunde till exempel vara välbefinnande, upplevelse och motivation. De 
olika färgerna gjorde det lättare för oss att få en övergripande bild av det vi hade. Då vi 
var färdiga med nyckelorden lades alla artiklarna ut på golvet där vi kunde få en bra 
översikt av dem. Här kunde vi se de olika färgerna med nyckelorden och de kunde 
sammanföras. Med utgångspunkt från vårt syfte påbörjade vi sedan sammanställningen 
av alla nyckelorden och fick fram fyra olika teman.  
 
Vi har haft utmaningen att sammanställa resultat från två olika sorters metoder; 
kvalitativ och kvantitativ. Vi har jobbat med helheter och mätningar. Vårt mål var att ge 
läsaren en röd tråd genom hela materialet.  
 
Den röda tråden är viktig för att det ska bli struktur i materialet. Utan struktur kan det 
upplevas av läsare som oförståeligt (Axelsson 2012, ss. 213-214).  
 
RESULTAT 
Resultatet visar på fyra teman som redovisas nedan: 

• Påverkan av fysisk aktivitet 
• Tidigare upplevelse av fysisk aktivitet 
• Upplevelsen nu av fysisk aktivitet 
• Upplevelse av hinder eller möjlighet till fysisk aktivitet 

Med Figur 1 vill vi visa hur våra teman hänger ihop. Påverkan av fysisk aktivitet har en 
påverkan både på personers tidigare upplevelser samt på deras upplevelser nu. 
Personernas tidigare upplevelser påverkar personernas upplevelse av fysisk aktivitet 
idag, och båda dessa teman påverkar i sin tur upplevelsen om hur den fysiska aktiviteten 
ses som ett hinder eller möjlighet.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 (av: Kerstin Brandt och Dan Johansson) 

Påverkan av fysisk aktivitet 

Tidigare upplevelser Upplevelsen nu 

Hinder eller möjligheter 
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Påverkan av fysisk aktivitet 
Resultatet i flera av artiklarna pekar på att fysisk aktivitet påverkar personernas 
upplevelse av sitt välbefinnande och att personernas tillstånd av upplevd depression 
förbättras. Flertalet av de personer med depression har även kunskap om detta. 
 
Till exempel visas det i studien gjord av Khalil, Callaghan, Carter och Morres (2012, s. 
982) en signifikant förbättring i psykiskt och fysiskt välbefinnande vid individuellt 
anpassad fysisk aktivitet. Mätningarna var då gjorda med hjälp av frågeformulär som 
innehöll både slutna och öppna frågor. Exempel på sluten och öppen fråga: ”Känner du 
dig generellt bättre, sämre eller som innan, efter att ha deltagit?” (Khalil et al 2012, s. 
982). ”Vad kan vara hinder för dig för att utföra fysisk aktivitet som denna på 
regelbunden basis?” (Khalil et al 2012, s. 982). 
 
Även studierna gjorda med hjälp av skalor visar en positiv påverkan av fysisk aktivitet. 
Knubben, Reischies, Adli, Schlattmann, Bauer och Dimeo (2007, s. 31) visar i sin studie 
att fysisk aktivitet under 10 dagar gav en förbättring på 36 % på graden av depressionen. 
De hade då mätt graden av depression med hjälp av Bech-Rafaelsen Melancholy Scale 
(BRMS). Även i studien av Craft, Freund, Culpepper och Perna (2007, s. 1505) visade 
personer med depression en förbättring av sina depressiva symtom med mer än 50 % 
när detta mättes med hjälp av självskattning i olika skalor.  
 
Fysisk aktivitet visar också en förbättring i välbefinnandet och fysisk förmåga jämfört 
med vila. I studien av Bartholomew, Morrison och Ciccolo (2005, s. 2034) användes 
skalor som personer med depression fick fylla i efter fysisk aktivitet eller vila. Dessa 
skalor mätte personens upplevelse av välbefinnandet. Det kunde då visa en signifikant 
ökning av välmående efter fysisk aktivitet jämfört med vila. Den fysiska aktiviteten 
innebar snabb gång på ett löpband i 30 minuter och vilan bestod av att vara stilla och 
tyst i 30 minuter. Brenes, Williamson, Messier, Rejeski, Pahor, Ip och Penninx (2007, s. 
65) styrker även detta i sin studie.  
 
Även den fysiska förmågan påverkades i positiv riktning. Vilket kunde påvisas i form 
av förbättrad tid på gånghastighet och hastighet på vilket personerna kunde resa sig från 
en stol (Brenes et al 2007, s. 65; Craft et al 2007, s. 1505). 
 

Tidigare upplevelse av fysisk aktivitet 
Utifrån artiklarna har fysisk aktivitet både påverkat och påverkar personer med 
depression. I Brenes et al (2007 s. 66) talas om att minskad fysisk förmåga kan både 
vara orsak och konsekvens till depression.  
 
De pekar på att flera personer med depression i vuxen ålder ägnade sig mindre åt fysisk 
aktivitet som barn. Detta berodde ofta på lågt självförtroende samt lågt stöd både från 
föräldrar och skola då de ägnade sig åt fysisk aktivitet. Inte sällan har också en dålig 
upplevelse, som till exempel mobbning förekommit i samband med fysisk aktivitet som 
barn. Vidare ansåg de även att på grund av den låga fysiska aktiviteten som barn var det 
jobbigt att försöka komma igång med något sådant som vuxen (Azar, Ball, Salmon & 
Cleland 2010, s.4, Searle, Calnan, Lewis, Campbell, Taylor & Turner 2011, s. 153).  
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I studien av Azar et al (2010, s. 4) beskriver kvinnor med depression att uppväxtmiljön 
inte främjade fysisk aktivitet. Vidare beskrev dessa kvinnor ofta en negativ upplevelse 
av fysisk aktivitet som barn och att de också försökt undvika fysisk aktivitet i skolan. 
Detta oftast beroende på lågt självförtroende och liten eller ingen uppmuntran till 
deltagande från lärare och anhöriga. Det låga självförtroendet vad gäller fysisk aktivitet 
hängde även med upp i vuxen ålder.  
 
Män med depression visade inte någon skillnad från kvinnorna i detta hänseende. I 
Faulkner och Biddles (2004, s. 9) studie menar några av de nu vuxna männen med 
depression att de aldrig tidigare upplevt sig som några fysiskt aktiva personer.  Även de 
menade sig ha en dålig självbild vad gäller tidigare upplevelser av fysisk aktivitet. 
 
Som barn hade flera av personerna med depression försökt hitta på anledningar till att 
inte delta i fysiska aktiviteter i skolan (Azar et al 2010, ss. 4-5; Faulkner & Biddle 2004, 
ss. 9-11). Självförtroendet beskrivs ofta som lågt redan som barn och att det fanns en 
oro för andras åsikter, vilket särskilt gav sig till känna som ett undvikande av fysisk 
aktivitet (Searle et al 2011, ss. 152-153; Faulkner & Biddle 2004, ss. 9-11).  
 
En bra sammanfattning av resultatet i artiklarna är följande citat: "Jag var verkligen inte 
ett stort fan av idrott i grundskolan. Jag försökte undvika den så ofta jag kunde" (Azar et 
al 2010, s. 5). Denna negativa bild och upplevelse som personerna haft som barn, följer 
med även i vuxen ålder och utgör då ett hinder för fysisk aktivitet. 
 

Upplevelsen nu av fysisk aktivitet  
Oftast upplevs den fysiska aktiviteten som något positivt och den direkt upplevda 
känslan av fysisk aktivitet är positiv.  Personer i Khalil et al (2012, s.983) beskriver hur 
de känner energi. Resultatet i flera artiklar visar att flera deltagare i studierna hoppar av  
de kontrollgrupper där ingen fysisk aktivitet sker. Flertalet upplevde inte några negativa 
erfarenheter eller skador i samband med den fysiska aktiviten (Dimeo, Bauer, 
Varahram, Proest och Halter 2001, s. 115; Knubben et al 2007, s. 31; Khalil et al 2012, 
s. 982). 
 
Vissa beskriver inte bara positiva upplevelser över den fysiska aktiviteten. Någon 
upplevde en känsla av skuld över de tillfällen den fysiska aktiviteten inte kunde 
genomföras på grund av annan sjukdom (Faulkner & Biddle 2004, s.13). En person 
uttrycker även att det kan gå till överdrift, känslan av att må bra kan leda till en 
besatthet. En person upplevde sig utsliten av den fysiska aktiviteten då 
tillvägagångsättet kändes som det var allt eller inget (Searle et al 2011, s. 154). 
 
Trots detta är en känsla av samhörighet vanlig i de fall då den fysiska aktiviteten görs i 
grupp. Några personer beskriver hur de kände sig uppmuntrade, upplevde att de fick 
stöd och detta ledde till en känsla av att de mådde bättre. Samhörigheten med de andra 
gruppmedlemmarna hjälpte dem att kunna uppleva stolthet över det de åstadkommit. 
Gruppen med likasinnade gör att de har något gemensamt och på så sätt kan uppmuntra 
varandra. Att göra något i grupp upplevs ofta som något större, med en känsla av social 
gemenskap (Khalil et al 2012, s. 984; Searle et al 2011, s. 153).  
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Upplevelsen är även att den fysiska aktiviteten ger en holistisk helhet med en ökad 
självkänsla, genom att aktiviteten har en positiv inverkan på andra områden så som 
sömn och vikt. I studien gjord av Azar et al (2010, s. 5) nämndes som motivation att 
fysisk aktivitet kan ge en upplevelse av hälsa samt kontroll av vikten och att 
självkänslan ökas. Även en viss form av distraktion från sjukdom upplevs (Faulkner & 
Biddle 2004, s. 13). 
 
Trots den många gånger positiva upplevelsen av att utföra en fysisk aktivitet gemensamt 
med andra, finns det resultat i artiklarna som visar att detta är individuellt. Några 
personer beskriver i studien av Azar et al (2010, s. 7) att de föredrar egen fysisk aktivitet 
framför att göra det i grupp. Aktiviteten upplevs då som lugnare och ger möjlighet till 
att tänka igenom saker och ting.  
 

Upplevelse av hinder eller möjlighet till fysisk aktivitet 
De flesta personer har någon form av medvetenhet eller tro att fysisk aktivitet är bra för 
dem vid depression. Trots detta upplever flera av personerna med depression att det är 
svårt att utföra den fysiska aktiviteten eller fortsätta med någon regelbundenhet när de 
väl kommit igång. 
 
I studien av Searle et al (2011, ss. 152-153) talar personerna om att de mycket väl 
känner till att den fysiska aktiviteten är bra men att det vid depression finns en stark 
känsla av motstånd som gör det svårt att komma igång med fysisk aktivitet. Ett stort 
hinder är en upplevelse av brist på självförtroende som kommer med depressionen.  
 
Det låga självförtroendet som barn gör sig också påmint vid depressionen. 
Depressionen gör då att när personerna, som studien av Azar et al (2010, s. 6) visar, inte 
mår bra eller är stressade, inte kan känna självsäkerhet i samband med den fysiska 
aktiviteten. Detta till skillnad från personer som inte lider av depression, som istället vid 
stress eller trötthet känner att de vid dessa tillfällen inte har några problem att 
genomföra den fysiska aktiviteten eftersom de upplever att det får dem att må bättre.  
 
Personer med depression prioriterar i högre grad bort den fysiska aktiviteten än personer 
utan depression, och andra saker upplevs som viktigare. Personerna kommer på ursäkter 
till varför fysisk aktivitet inte hinns med (Azar et al 2010, s. 6; Searle et al 2011, s. 154). 
Undanflykterna till fysisk aktivitet kan ta olika former men ett exempel tydliggör vi 
genom ett citat: ”Om de inte är aktiva tänker jag ’åh, de gör det inte’, så då kan jag vila 
eller något” (Azar et al, 2010, s. 7). Personen söker stöd i sin passivitet genom att titta 
på andra som inte utför den fysiska aktiviteten. 
 
Det finns olika upplevelser av själva genomförandet av den fysiska aktiviteten. Några 
tycker det är svårt att komma igång och några känner sig inte komfortabla när de väl 
kommit igång. Personer i studien gjord av Faulkner och Biddle (2004, s. 9) beskriver 
hur obekvämt det känns att starta den fysiska aktiviteten. Däremot då den väl kommit 
igång upplevs den inte som ett problem. Detta kan då jämföras med studien av Searle et 
al (2011, s. 153) där personer med depression beskriver att själva utförandet av den 
fysiska aktiviteten inte känns bekväm. 
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Det är flera personer som upplever att påverkan från andra människor spelar roll. De 
personer som ska finnas till för att motivera kan fungera både som en barriär och som en 
möjlighet till fysisk aktivitet. Några beskriver att om personal på till exempel en 
träningsanläggning eller annan personal som skall stödja den fysiska aktiviteten inte ger 
ett upplevt stöd som personen med depression känner sig behöva, kommer inte den 
fysiska aktiviteten genomföras. Några upplever att sällskap med någon vän eller anhörig 
kan vara det stöd som krävs för att utföra den fysiska aktiviteten (Faulkner & Biddle 
2004, s. 9-11).  
 
Vidare visar det sig att regelbunden fysisk aktivitet genomförd mer än fem gånger i 
veckan var svårare att fullfölja än den som var rekommenderad att göras tre gånger i 
veckan. En generellt planerad fysisk aktivitet ses också som svårare att fullfölja än den 
aktivitet som är individuellt anpassad och där ett starkt stöd upplevs (Khalil et al 2012, 
s. 984; Faulkner & Biddle 2004, s. 9-11; Dunn et al 2005, s. 6; Craft et al 2007, s. 
1505).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Målet med denna uppsats var att öka förståelsen och kunskapen av vuxna personers 
upplevelse och påverkan av fysisk aktivitet vid depression. 
 
Vi valde att arbeta utifrån Axelssons (2012, s. 206) litteraturstudie, då upplägget det 
arbetas utifrån passade oss bra. Denna metod är för personer som inte skrivit 
litteraturstudie innan. Detta eftersom det är en ambitionsnivå som är anpassad för 
examensarbete på kandidatnivå.  Vi känner att vi hittade bra teman genom att arbeta 
efter denna metod, och att det hjälpte oss att få en struktur i vårt arbete. 
 
Vi valde att använda artiklar från år 2000 och senare. Vi uppfattar det som att intresset 
av studier och genomförandet ibland kan gå i perioder. Detta på grund av intresse för 
ämnet och då även finansieringen.  
 
Vi har använt studier som har varit skrivna på engelska. Ibland har vi känt att det funnits 
risk för feltolkning, men vi har diskuterat artiklarna emellan oss, samt noga översatt 
dem för att minimera denna risk. Alla studier är utförda i I-länder såsom USA, 
Australien, Tyskland och Storbritannien. Eftersom personer i såväl Sverige som i dessa 
länder har en liknande levnadsstandard, utgår vi ifrån att dessa studier är relevanta även 
för oss här. Många av studierna påminde om varandra i utförande och resultat, och 
resultaten pekade i samma riktning. Detta gällde främst de kvantitativa artiklarna 
eftersom några mätbara resultat inte var det primära i de kvalitativa. 
 
Då behandlingen och mötet med vuxna personer som lider av depression inte endast är 
förbehållet sjuksköterskan har vi sökt på ett brett plan vad gäller själva 
artikelsökningen. Sjukvården skall arbeta evidensbaserat och då studier görs både 
kvalitativt och kvantitativt har vi ansett att det varit viktigt att använda oss av dessa 
båda metoder. Detta stöds även av Axelsson (2012, s. 204) som menar att en blandning 
av kvalitativa och kvantitativa artiklar ger en bättre verklighetsförståelse.  



 11 

 
Det kvalitativa utbudet, som handlar om personers upplevelse av fysisk aktivitet vid 
depression utan andra psykiska sjukdomar, har varit begränsad. Fördelen med att blanda 
både kvalitativa och kvantitativa studier, är att de kvantitativa studierna mäter grad av 
depression med olika självskattningsskalor samt andra mätningar av fysisken där ett 
mätbart resultat kan ses. Det mätbara resultatet kan sedan kopplas till de kvalitativa 
studierna. Där ges information som beskriver hur personerna verkligen upplever den 
fysiska aktiviteten, samt att information ges angående en del faktorer som kan påverka 
resultatet så som till exempel hinder för följsamhet. Vi fann detta väldigt intressant och 
denna kombination av studier gav oss en bättre helhetsbild. 
 

Resultatdiskussion 
I denna litteraturstudie har vi tittat på påverkan och upplevelse av fysisk aktivitet vid 
depression och utifrån det beskrivna resultatet ser vi vikten av individanpassad fysisk 
aktivitet. Då människor är olika och orsaken till depressionen är av olika karaktär krävs 
också en stor variation på möjligheter till vård. Som vi redan har beskrivit i vår 
bakgrund använder sig många människor idag av fysisk aktivitet som en form av 
självhjälp mot sin depression, därför anser vi att fysisk aktivitet måste tas i betänkande 
vid omvårdnaden av personer med depression.  
 
Artiklarna talar för att fysisk aktivitet har en positiv effekt på personers upplevelse av 
depression när detta har mätts med hjälp av kvantitativa skalor där personerna själva fått 
skatta sin upplevelse. Det framgår även i resultatet att tidigare upplevelser från 
barndomen påverkar dagens inställning och motivation till fysisk aktivitet. Har 
barndomsmiljön inte varit inbjudande till den fysiska aktiviteten har detta än idag 
påverkan på personernas inställning både till fysisk aktivitet men även till hur de ser på 
sig själva. Trots att de flesta upplever positiva känslor över den fysiska aktiviteten bör 
stödet och aktiviteten, i syfte att öka självförtroende, välbefinnande och följsamhet, vara 
individanpassad.   
 
Vi anser därför att resultatet ifrån granskningen skulle kunna tydligöras med tidigare 
visad figur 1, och att detta sedan kan utvecklas till figur 2. Där vill vi belysa att 
resultatet talar för att sjuksköterskan i sitt arbete även måste tänka på patientens 
livsvärld vad gäller förhållande till fysisk aktivitet. Med detta menar Wiklund (2003, s. 
40) hur personen lever sin värld med till exempel händelser, erfarenheter och 
människor. Vi menar att för att personer med depression ska motiveras att komma igång 
med och upprätthålla den fysiska aktiviteten, är det viktigt att personen förstår på vilket 
sätt den fysiska aktiviteten kan vara till fördel för dem och vad den fysiska aktiviteten 
kan göra för dem. Den fysiska aktiviteten måste integreras till att bli en del av den 
deprimerades vardag och liv.  
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Figur 2 (av: Kerstin Brandt och Dan Johansson) 
 
Det framgår att ett hinder för fysisk aktivitet kan vara bristande självförtroende. Därför 
anser vi att det som sjuksköterska är viktigt att lyssna på personen, att visa att vi som 
personal är uppriktiga i vår vilja att stärka personen. I resultatet framgår att personer 
känt att bristen på uppmuntran varit en av orsakerna till varför de inte utövar fysisk 
aktivitet. Där blir vårt jobb att bistå personen att hitta sina inre resurser till att våga vilja 
utföra någon form av fysisk aktivitet. Genom detta kan vi som sjuksköterskor hjälpa 
personen att nå det denne vill uppnå.  
 
Diskussioner förs idag kring bristen på följsamhet och som vid så många andra 
behandlingsmetoder, även vid fysisk aktivitet. Personer med depression behöver stöd 
till motivation för att lättare komma igång och kunna fortsätta med fysisk aktivitet. Vi 
tycker att dessa personer behöver hitta något som väcker lust hos dem för att den fysiska 
aktiviteten lättare ska kunna bli en rutin i det dagliga livet, vilket vi tror även skulle 
kunna underlätta följsamheten. Dessa tankar stöds av Craft och Perna (2004, ss. 108-
109) som i sin reviewstudie framhäver att personer med depression som ska sätta igång 
med fysisk aktivitet, bör starta med något de finner roligt och som inte upplevs som ett 
måste.  
 
Vår litteraturstudie visar att där finns en ökad följsamhet då den fysiska aktiviteten är 
anpassad efter personen. Vi tror att detta kan ha ett samband med att det vid en 
individanpassad fysisk aktivitet väcks ett intresse hos personen genom att denna blir en 
del i sin egen behandling. Då fysisk aktivitet upplevs som en positiv erfarenhet, blir 
följsamheten bättre. Som Näsman, Lindholm och Eriksson (2008, s. 52) nämner bör 

Påverkan av fysisk aktivitet 

Tidigare upplevelser Upplevelsen nu 

Hinder eller möjligheter 

Sjuksköterskans individanpassade stöd 
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omvårdnaden präglas av delaktighet och nya sociala relationer där sjuksköterskan ska 
hjälpa till att skapa en trygghet genom formandet av rutiner. Detta styrker även 
Dahlberg och Segesten (2011, s. 296) som menar att individen måste vara delaktig och 
förstå orsaken till behovet av fysisk aktivitet, för att en känsla av välbefinnande och 
hälsa skall kunna uppnås. 
 
Något annat som enligt Dunn, Trivedi, Kampert, Clark och Chambliss (2005, s. 6), 
gynnar följsamheten är om den fysiska aktiviteten utförs tre gånger i veckan istället för 
till exempel fem. Vi tror detta kan bero på att tre dagar är något som inte behöver 
uppfattas som en omöjlighet, medan fem dagar är en ganska stor del av veckan. Vi ser 
en annan fördel med att hålla det till tre dagar i veckan eftersom det annars, som nämns 
i studier, kan gå till överdrift där en inställning uppstår där det är allt eller inget, vilket 
vi ser inte leder till ett välbefinnande utan istället ohälsa. Den fysiska aktiviteten blir 
helt enkelt ett negativt beroende.  
 
Resultatet i vår litteraturstudie visar att många av de personer som lider av depression 
inte haft en kultur av fysisk aktivitet som barn, det talas om en uppväxtmiljö som inte 
främjat fysisk aktivitet. Då det även förekommit mobbing, lågt självförtroende och en 
inte alltid så uppmuntrande miljö hemifrån i barndomen, kan vi tro att personerna 
associerar mycket av detta till den fysiska aktiviteten och däri ligger motståndet till 
aktiviteten som finns hos dessa personer idag. Där kan vi som sjuksköterskor stärka 
personen i att våga skapa nya förutsättningar för sig själv och bryta den negativa 
trenden. Istället för att låta den fysiska aktiviteten fungera som ett hinder för hälsa bör vi 
hjälpa personen att ta kontrollen och vända denna trend till något positivt. Att låta den 
fysiska aktiviteten bli något roligt och frivilligt som ger positiva upplevelser.   
 
Personer upplever en social gemenskap genom gemensam fysisk aktivititet. Wiklund 
(2003, s. 84) menar att gemenskap kan öka upplevelsen av helhet och sammanhang i 
livet. I resultatet framkom att det inte fanns något bra stöd eller uppmuntran från 
föräldrar och lärare då det gällde fysisk aktivitet. Föräldrar och lärare är de personer 
som barnen antagligen träffar mest under sin uppväxt, och under uppväxten får vi vår 
uppfostran och våra värderingar till hur livet är och fungerar. Personerna tog upp hur de 
redan som barn oroades över vad andra människor tyckte, vilket vi anser skapade ett 
slags utanförskap från samhället. Dessa personer förlorade en del av det 
livssammanhang Wiklund (2003, s. 84) tar upp. Att hela tiden gå runt och oroa sig för 
vad andra tycker, och dessutom inte få något stöd gällande den fysiska aktiviteten ser vi 
som en grund till det dåliga självförtroendet som följt med personen fram till idag.  
 
Även i Socialstyrelsens riktlinjer står att fysisk aktivitet ökar koordination, uthållighet 
och styrka. Vidare förklaras också att den fysiska aktiviteten kan bryta och distrahera 
negativa tankar. Om den utförs i grupp kan den även öka de sociala kontakterna 
(Socialstyrelsen, 2010). 
Ett sätt för sjuksköterskan att arbeta med att öka motivationen hos personer med 
depression kan vara att använda sig av Motiverande samtal (MI). Enligt Rollnick, Miller 
och Butler (2009, ss. 28-29) har alla människor motivation och MI är en metod för att 
bland annat föra samtal så att personers resurser lyfts fram och används för att skapa en 
förändring. Denna metod bygger på att sjuksköterskan lyssnar till personen och återigen 
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belyser dennes livsvärd. Detta för att försöka få personen att själv finna de möjligheter 
som finns till, som att i detta fall, komma igång med fysisk aktivitet. 
Rollnick et al (2009, s. 63) menar att MI ska lyfta fram personens egna mål och lyfta 
fram det positiva med en eventuell förändring. 
 
Vi som sjuksköterskor har även ett samhällsansvar. I våra ögon är alla människor lika 
värda oavsett vilken status de anser sig ha i samhället. Att träffa dessa personer med 
depression kan bli en utmaning eftersom det är något djupt rotat vi ska bryta och stärka 
upp på nytt.  
 

Kliniska implikationer 
Utifrån det som framkommit i vår litteraturstudie är det viktigt att sjuksköterskan 
lyssnar på personen med depression och försöker se dennes livsvärld. Sjuksköterskan 
kan genom samtalet med personen få reda på tidigare försök: vad har fungerat/vad har 
inte fungerat och personens tankar kring detta. Utifrån dessa tankar kan sjuksköterskan 
hjälpa personen att skapa en rörelse i tankemönstret kring fysisk aktivitetet. Eventuellt 
arbeta med MI. 
 
För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för personen, är det viktigt att 
sjuksköterskan tar hjälp av andra professioner så som sjukgymnaster, arbetsterapeuter 
och kurator.  Sjuksköterskan spelar en viktig roll i uppföljningen med personen. En 
kontinuerlig uppföljning kan skapa ett tryggt stöd för personen, som då kan få kraft och 
motivation till bättre följsamhet gällande den fysiska aktiviteten.  
 
SLUTSATSER 
Efter att vi har sammanställt och granskat kunskapen från studier av olika slag, har vi 
sett att fysisk aktivitet påverkar personer med depression positivt. Detta har 
framkommit med hjälp av olika mätmetoder där personer fått fylla i 
självskattningsformulär före och efter träning om sitt mående. Upplevelsen av fysisk 
aktivitet är också den generellt positiv.  
 
Överlag upplevde många av personerna från studierna att den fysiska aktiviteten gav 
dem välbefinnande och en upplevelse av hälsa. De upplevde en social gemenskap med 
likasinnade vilket gav dem ökat självförtroende. Genom studierna har vi även fått reda 
på att erfarenheter från barndomen, för många har en påverkan på hur de uppfattar och 
utövar fysisk aktivitet som vuxna.  Dessa erfarenheter kan fungera både som hinder och 
följsamhet. För många blev följsamheten och motivationen större då den fysiska 
aktiviteten anpassades efter dem. För att uppmuntra dessa personer till fysisk aktivitet 
och stärka dem som personer bör stödet från sjuksköterskan vara individanpassat. 
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utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Författare: 
Azar, D. 
Ball, K. 
Salmon, J. 
Cleland, V.J. 
Årtal: 
2010 
Titel: 
Physical activity 
correlates in young 
women with depressive 
symptoms: A qualitative 
study 
Tidskrift: 
The International 
Journal of Behavioral 
Nutrition and Physical 
Activity 
 

Det är dyrt för samhället 
med depression och flera 
unga får depressiva 
symtom, särskilt unga 
kvinnor. Unga kvinnor 
deltar också mindre i 
fysisk aktivitet än unga 
män. Tidigare studier 
visar god effekt på 
depressiva symtom och 
fysisk aktivitet men lite 
har undersökts om hur 
kvinnorna upplever 
aktiviteten. Socio-
ekologiska modeller 
nämner flera faktorer så 
som psykisk och social 
miljö som skulle kunna 
påverka en person. 

Syftet var att samla 
information om hur 
faktorer hos unga kvinnor, 
utan och med depressiva 
symtom kan och har 
påverkat deras fysiska 
aktivitet. 
Syfte var även att 
undersöka förhållandet 
mellan humör och den 
fysiska aktiviteten hos 
kvinnorna.  

Kvalitativ studie. 
Djupgående intervjuer 
med 20 kvinnor utan 
symtom på depression 
och 20 kvinnor med, i 
åldern 18-30 år. 
Symtomen graderades 
efter The Centre of 
Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-
D).  
Semistrukturerade 
intervjuer användes och 
dessa var baserade på 
Social Ecological Model. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades varefter 
teman identifierades och 
tolkades, även de enligt 
Social Ecological Model. 

Unga kvinnor med 
depression har ofta mer 
negativa erfarenheter av 
fysisk träning i 
barndomen än vad de 
unga kvinnorna utan 
depression har. Andra 
skillnader var att kvinnor 
utan depression är bättre 
på att planera medan 
kvinnorna med 
depressiva symtom 
istället spontantränade 
och hade mer barriärer att 
ta sig förbi. Dessa 
kvinnor påverkades också 
av andra personer i sin 
närhet som var inaktiva. 

Författare: 
Bartholomew, JB. 
Morrison, D. 

Fysiskt inaktiva personer 
har rapporterat mer 
depressiva symtom än 

Syftet med studien är att 
undersöka om ett tillfälle 
med fysisk aktivitet 

Kvantitativ studie. 
För att rekrytera patienter 
till studien användes 

Båda grupperna skattade 
en förbättrad känsla av 
sin depression men 
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Ciccolo, JT. 
Årtal: 
2005 
Titel: 
Effects of acute exercise 
on mood and well-being 
in patients with major 
depressive disorder 
Tidskrift: 
Medicine & Science in 
Sports & Exercise 
 

fysiskt aktiva personer. 
Känslan av välbefinnande 
har rapporterats vara 
högre hos fysiskt aktiva 
personer.  

förbättrar välbefinnande 
och humör hos 40 
personer med Egentlig 
depression, som får 
behandling för denna. 

Future Search Trials 
(FST). 25 kvinnor och 15 
män, ålder 18-55 med 
Egentlig depression, 
diagnostiserade enligt 
DSM IV, deltog i studien. 
20 personer i varje grupp; 
en träningsgrupp och en 
vilogrupp.  
Träningen bestod av gång 
på löpband 30 minuter 
och vilan bestod av 30 
minuters tyst 
stillasittande. Två 
protokoll användes för att 
mäta gruppernas känslor: 
Subjective Exercise 
Experiences Scale 
(SEES) och Profile of 
Mood States (POMS). 
Dessa fylldes i 5 minuter 
före träning/vila samt 
efter 5, 30 och 60 
minuters avslutad 
träning/vila.  

gruppen som tränat 
skattade sitt 
välbefinnande och sin 
hälsa högre än de som 
vilat.  

Författare: 
Brenes, G.A. 
Williamson, J.D 
Meisser, S.P. 
Rejeski, W.J. 

Tidigare studier har visat 
att medicinering och 
fysisk aktivitet fungerar 
var för sig, och i 
kombination som 

Syftet med studien var att 
undersöka den fysiska och 
psykiska effekten av 
träning och medicinering 
på äldre personer med 

Kvantitativ studie 
37 personer, 65 år eller 
äldre med 2-4 symtom 
enligt DSM IV. 
Patienterna blev 

Resultatet visade att 
gruppen som utfört fysisk 
aktivitet kände en 
förbättring både fysiskt 
och psykiskt. Gruppen 
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Pahor, M. 
Ip, E. 
Penninx, B.W.J.H. 
Årtal: 
2007 
Titel: 
Treatment of minor 
depression in older 
adults: A pilot study 
comparing sertraline and 
exercise 
Tidskrift: 
Aging & Mental Health 
 

behandling för svår 
depression. Lite har 
undersökts om detta även 
fungerar på lindrig 
depression hos äldre 
personer. 

lindrig depression randomiserade; 14 till 
träning, 11 till 
medicinering med 
sertraline och 12 stycken 
till standardbehandling. 
Träningen skedde under 
16 veckor och bestod av 
både styrke- och 
konditionsträning, 60 
minuter per tillfälle. 
Psykisk funktion mättes 
med hjälp av Hamilton 
Depression Rating Scale. 
Den fysiska funktionen 
mättes med hjälp av 
FAST. Resultatet 
analyserades med hjälp 
av t-test och χ2 -analys. 

som medicinerat kände 
däremot en något 
försämrad fysisk 
förmåga. Även jämfört 
med gruppen som haft 
standardbehandling 
visade gruppen med 
fysisk aktivitet en 
signifikant förbättring. 

Författare: 
Craft, L. L. 
Freund, K. M. 
Culpepper, L. 
Perna, F. M. 
Årtal: 
2007 
Titel: 
Intervention study of 
exercise for depressive 
symptoms in women 
Tidskrift: 

Träning har visat sig ha 
positiv effekt på personer 
med depression. Längden 
på perioden av fysisk 
aktivitet påverkar, det vill 
säga längre träningsperiod 
minskar depressionen mer. 
Det kan även vara så att 
träning i/på allmänna gym 
ger bättre effekt än på 
institutionella 
träningsanläggningar.   

Syftet var att jämföra två 
träningsprogram till 
kvinnor med depressiva 
symtom för att se om 
följsamheten påverkades 
av programmens 
utformning. 

Kvantitativ studie. 
32 kvinnor med 
depressiva symtom 
lottades i två grupper; 
antingen träna hemma 
eller på kliniken. Data 
samlades sedan in efter 3 
månader. Resultatet 
analyserades med hjälp 
av t-test och χ2 -analys. 

Resultatet visade att båda 
grupperna hade en positiv 
effekt på upplevelsen av 
depressionen och att detta 
skulle kunna påvisa att 
hem-träningsprogram kan 
användas vid depression. 
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Författare: 
Dimeo, F. 
Bauer, M. 
Varahram, I. 
Proest, G. 
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Årtal: 
2001 
Titel: 
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exercise in patients with 
major depression: a pilot 
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British Journal of Sports 
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Träningsprogram har 
positiva effekter så som 
ökad fysisk förmåga och 
kan minska risken för 
hjärt- kärl sjukdomar. 
Tidigare studier har även 
visat positiva effekter på 
depression. 
Depressionsbegreppen i 
tidigare studier har inte 
varit diagnostiserade 
enligt samma 
kriteriesystem och 
träningsprogrammen har 
inte varit tydligt 
beskrivna. 

Syftet är att utvärdera 
effekten av intensivt 
aerobiskt träningsprogram 
på patienter med Egentlig 
depression. 

Kvantitativ studie 
Tolv patienter (5 män och 
7 kvinnor), 
diagnostiserade med 
Egentlig depression 
enligt DSM IV har fått 
träna 30 minuter per dag 
under 10 dagar. 
Träningen gjordes på 
löpband (Bruce treadmill 
test). Snabb gång i 3 
minuter därefter vila i 3 
minuter, detta i 5 
perioder. Intensiteten 
utvärderades genom 
Borgs skattningsskala. 
Upplevelsen av 
depressionen mättes med 
hjälp av HAMD i början 
och slutet av 
programmet. 

Resultatet visar en klinisk 
och signifikant skillnad 
av upplevelsen på 
depression före 
träningsprogrammet och 
efter enligt mätningen 
med hjälp av HAMD. 
Det visar att intensiv 
aerobisk träning har en 
positiv effekt på 
upplevelsen av 
depression. 

Författare: 
Dunn, A. L. 
Trivedi, M. H. 
Kampert, J. B. 
Clark, C. G. 
Chambliss, H. O. 
Årtal: 

Tidigare studie har visat 
att fysisk aktivitet och 
medicinering var för sig 
och i kombination 
fungerar bra vid 
depression. Fysisk 
aktivitet har i tidigare 

Syftet är att: 
1) Undersöka om 
depressionssymtomen 
hade minskat efter 12 
veckors träning. 
 2) Om det finns en 
relation mellan utfall och 

Kvalitativ studie. 
95 män och kvinnor, 
ålder 20-45 år, 
diagnostiserade med 
depression.  
Delades in i olika 
träningsgrupper (hög- 

Resultatet visar inga 
större fysiska skillnader 
mellan lågintensiv 
träning och 
kontrollgruppen. Både 
hög- och lågintensiv hade 
stor positiv effekt på 
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2005 
Titel: 
Exercise treatment for 
depression : Efficacy 
and dose response 
Tidskrift: 
American Journal of 
Preventive Medicine 

studier utförts i grupp, och 
därför kan det inte sägas 
om det enbart var den 
fysiska aktiviteten som 
gav resultat eller om det 
berodde på den sociala 
gemenskapen.  

intensitet på träningen. och lågintensiv) inklusive 
en kontrollgrupp. 
Kontrollgruppen fick 
stretcha i stället för att 
utföra pulshöjande 
aktivitet.  
Resultatet mättes i 
Hamilton Rating Scale 
for Depression. 

depression efter 12 
veckor. De som tränade 3 
dagar i veckan hade 
bättre följsamhet än de 
som tränade 5 dagar i 
veckan.  

Författare: 
Faulkner, G. 
Biddle, S .J. H. 
Årtal: 
2004 
Titel: 
Exercise and depression: 
Considering Variability 
and contextuality 
Tidsskrift: 
Journal of sport & 
exercise psychology 

Flera studier stödjer 
träning som en effektiv 
intervention mot 
depression. Olika 
kvantitativa 
randomiserade studier har 
gjorts men få kvalitativa 
studier med en längre 
uppföljning av patienters 
upplevelse av träning har 
gjorts.  

Studiens syfte är att på ett 
djupare plan skapa 
förståelse för den enskilda 
individens upplevelse av 
träning vid depression. 

Kvalitativ studie. 
Studien har gjorts genom 
flera intervjuer på sex 
personer med depression. 
Intervjuerna gjorts med 
hjälp av 
semikonstruerade frågor 
vid olika tillfällen under 
ett års tid. Resultatet har 
sedan transkriberats och 
kategoriserats.  

Resultatet visar att 
träning är positivt vid 
depression men positiva 
upplevelsen kommer 
olika fort och att olika 
barriärer för att träna 
finns.  

Författare: 
Khalil, E. 
Callaghan, P. 
Carter, T. 
Morres, I. 
Årtal: 
2012 
Titel: 
Pragmatic randomised 

Personer med psykisk 
sjukdom har en ökad risk 
att även drabbas av fysisk 
sjukdom. I snitt minskar 
överlevnaden med 10 år 
vid depression. Kvinnor i 
England löper dubbelt så 
stor risk jämfört med män 
att drabbas av depression. 

Syftet med studien var att 
se om 
handledd/individanpassad 
träning hade bättre effekt 
på psykiskt välbefinnande 
och dess följsamhet, än 
förskrivet träningsprogram 
för kvinnor. 

Kvantitativ och kvalitativ 
studie. 
38 kvinnor i åldern 45-65 
med depression delades 
in i en kontrollgrupp och 
en experimentell grupp. 
Experimentella gruppen 
fick handledd och 
individ-anpassad träning i 

Resultatet visar att 
kvinnorna som fick 
individanpassad träning 
upplevde det mycket 
positivt. De kände stöd, 
uppmuntrade och 
motiverade till träning. 
De upplevde också sig 
må bättre psykiskt. 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/07493797
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/07493797
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controlled trial of an 
exercise programme to 
improve wellbeing 
outcomes in women 
with depression: 
Findings from 
qualitative component 
Tidskrift: 
Psychology 
 

Fysisk aktivitet har 
tidigare visat ha en positiv 
effekt på depression och 
fysiska besvär så som 
hypertoni och obesitas. 
Fysisk aktivitet är trotts 
denna kunskap sällan 
anpassad eller 
rekommenderad vid 
depression hos kvinnor. 

mindre grupper. 
Kontrollgruppen tränade 
efter tidigare 
rekommendationer. 
Fokusgrupper ordnades 
och intervjuades. 
Resultatet sorterades 
sedan in i kvantitativ och 
kvalitativ data.    

Kvinnorna med anpassat 
träningsprogram sa även i 
högre utsträckning sig 
vilja fortsätta med träning 
jämfört med de i 
kontrollgruppen. 

Författare: 
Knubben, K. 
Reischies, F. M. 
Adli, M. 
Schlattmann, P. 
Bauer, M. 
Dimeo, F. 
Årtal: 
2007 
Titel: 
A randomised, 
controlled study on the 
effects of a short-term 
endurance training 
programme in patients 
with major depression 
Tidskrift: 
British Journal of Sports 
Medicine 
 

Effekten av antidepressiv 
läkemedelsbehandling nås 
först efter 1-4 veckor. 
Träning skulle kunna 
användas som 
komplement under denna 
period, för att minska 
tiden fram till 
läkemedelseffekten. Det 
finns oklarheter angående 
träning vid depression. 

Syftet är att utvärdera 
träningens effekter hos 
personer med Egentlig 
Depression. 

Kvantitativ studie. 
Randomiserad, 
kontrollerad studie.  
Patienter, 20-70 år, som 
behandlas för Egentlig 
Depression enligt DSM 
IV. På Bech-Rafaelsen 
Melancholy Scale 
(BRMS) skulle poängen 
vara 12 eller mer. 
Personerna skattade sig 
före och efter med hjälp 
av denna skala samt med 
(CES-D).  Där var två 
grupper med minst 20 
personer i varje grupp. 
Bruce treadmill test 
användes för 
träningsgruppen. De gick 
på löpbandet i 10 dagar, 

Träningsgruppen hade 
efter 10 dagar en större 
minskning av poäng 
avseende depression än 
placebogruppen. 65 % av 
personerna i 
träningsgruppen visade 
även minskning med sex 
poäng eller mer på 
BRMS-skalan. Förutom 
trötthet och träningsvärk, 
visade personerna i 
träningsgruppen inte upp 
någon effekt som var 
ogynnsam.  
 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22British%20Journal%20of%20Sports%20Medicine%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cin20%7C%7Cjdb~~cin20jnh%7C%7Css~~JN%20%22British%20Journal%20of%20Sports%20Medicine%22%7C%7Csl~~jh','');
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med daglig utvärdering 
av intensitet med hjälp av 
Borgs Skattningsskala. 
Personerna i 
placebogruppen fick ett 
lättare stretchprogram 
som skulle utföras under 
30 minuter dagligen.  

Författare: 
Searle, A. 
Calnan, M. 
Lewis, G. 
Campbell, J. 
Taylor, A. 
Turner, K. 
Årtal: 
2011 
Titel: 
Patients´ views of 
physical activity as 
treatment for 
depression: a quality 
study 
Tidskrift: 
British Journal of 
General Practice 

Det är generellt dålig 
följsamhet hos patienter 
som får rekommenderat 
träningsprogram. Hos 
patienter med depression 
är följsamheten särskilt 
dålig. Antidepressiv 
läkemedelsutskrivningen 
har ökat och patienter har 
även dålig följsamhet 
kring den ordinationen.  

Syftet var att undersöka 
patienter inom 
primärvården angående 
upplevelse av fysisk 
aktivitet som behandling 
av sin depression. 

Kvalitativ studie. 
33 patienter i åldern 18-
69 år från primärvården 
med depressiva besvär 
djupintervjuades. 
Patienterna fick 
individanpassade 
träningsprogram för 
gymmet och fick även 
handledning antingen via 
telefon eller öga mot öga. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
kategoriserades sedan till 
ett resultat. 

Resultatet visade att de 
flesta patienter upplever 
träning som en bra 
behandlingsform mot 
depression men att det är 
svårt att motivera sig till 
träning. Medicin kan vara 
ett hjälpmedel till att 
skapa och bibehålla 
motivation till träning. 
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Bilaga 2 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar  Använda Artiklar 
2014-03-01 - 2014-
03-09 

Cinahl Depression, Aerobic 
Exercise, 
Psychological Well-
being. 

Clinical trial, All 
adult, 2000-2014. 

85 Effects of acute 
exercise on mood and 
well-being in patients 
with major depressive 
disorder  
 
Benefits from aerobic 
exercise in patients 
with major depression: 
a pilot study 

2014-03-01 - 2014-
03-09 

Cinahl Depression and 
Physical Activity and 
health promotion  

Peer reviewed 
journal, All adult, 
2000-2014. 

23 Intervention study of 
exercise for depressive 
symptoms in women 

2014-03-01 - 2014-
03-09 

Cinahl Depression and 
Exercise and Drug 
Therapy 

Peer reviewed, 
journal, 2000-2014, 
All adult. 

73 Treatment of minor 
depression in older 
adults: A pilot study 
comparing sertraline 
and exercise 

2014-03-01 - 2014-
03-09 

Cinahl Depression and 
Therapeutic 
Excersice 

Peer reviewed, 
journal, 2000-2014, 
all adult. 

57 A randomised, 
controlled study on 
the effects of a short-
term endurance 
training programme in 
patients with major 
depression 

2014-03-01 - 2014-
03-09 

PubMed Depressive Disorder, 
Qualitative interview  

Peer reviewed, 
Randomized 

47 Exercise treatment for 
depression: Efficacy 
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and Exercise 
Disorder 

Controlled Trial, 
Adult English 
language, 

and dose response 
 
Patients´ views of 
physical activity as 
treatment for 
depression: a quality 
study 

2014-03-01 - 2014-
03-09 

PsycINFO Major Depression 
and Physical Activity 
or Exercise, 
Qualitative study. 

Peer reviewed, 
Adulthood (18Yrs & 
Older). English 
Language. 2000-
2014 

29 Physical activity 
correlates in young 
women with 
depressive symptoms 
A qualitative study 
 
Exercise and 
depression: 
Considering 
Variability and 
contextuality 

2014-03-01 - 2014-
03-09 

PsycINFO Depression and 
Exercise and 
Qualitative 

Peer reviewed, 
Adulthood, English 
language. 2000-2014 

112 Pragmatic randomised 
controlled trial of an 
exercise programme to 
improve wellbeing 
outcomes in women 
with depression: 
Findings from 
qualitative component 
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