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SAMMANFATTNING 
  
Bakgrund: Depression är en vanligt förekommande psykisk sjukdom som drabbar många. 
Genom att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar depression och depressiva symtom kan nya 
vårdstrategier uppenbaras och användas för optimering av vården och gagna hälsan hos den 
drabbade. 
Syfte: Att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar och förebygger utveckling av depression 
och depressionssymtom hos vuxna människor. 
Metod: En systematisk litteraturstudie. 
Vetenskapliga artiklar av primärstudier söktes genom databassökning i Cinahl, PsycINFO och 
Pubmed samt via manuella sökningar. 16 artiklar påträffades i sökningen, efter 
kvalitetsgranskning inkluderades 15 artiklar som sedan analyserades. 
Resultat: I resultatet framkom det att fysisk aktivitet hade en generellt positiv effekt mot 
depression och depressiva symtom. Det sociala stödet från anhöriga påverkade hur pass stor 
effekt den fysisk aktivitet hade på depressionen och depressionssymtomen. Alternativt 
berodde det positiva resultatet på att fysisk aktivitet bröt av vardagliga mönster. 
Slutsats: Fysisk aktivitet mot depression och depressionssymtom kan vara en potentiell 
behandlingsmetod då resultatet påvisade att positiv effekt uppnåddes oavsett depressionsgrad. 
Personer med depression är i behov av socialt stöd för att uppnå och upprätthålla det positiva 
resultatet. Det vardagliga avbrottet kunde bidra till att individen upplevde en meningsfullhet 
och därmed gagnades individens hälsa. 
Nyckelord: fysisk aktivitet, depression, hälsa. 
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INLEDNING 
 
Kunskapen om fysisk aktivitet vid depression bedöms idag som otillräcklig (Statens 

beredning för medicinsk utveckling, 2004). Stor del av aktuell forskning påvisar att var femte 

kvinna och var tionde man drabbas av depression under sin livstid (Kessler, Merikangasm & 

Wang, 2007). Tillståndet kan vara allvarligt, till och med livshotande. Alternativt kan det röra 

sig om en mindre kritisk svacka som återkommer vid upprepande tillfällen i livet där 

passivitet och nedstämdhet träder fram under en begränsad period (Andersson, 2012). 

Forskningen visar att fysisk aktivitet kan användas som ett alternativt behandlingssätt för 

lindrigt deprimerade patienter. Även vid svårare depressionstillstånd kan tillägg av fysisk 

aktivitet förbättra resultatet (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Av egna erfarenheter har vi upplevt hur depression inte bara påverkar den enskilde personen 

utan även människor i omgivningen. Anhöriga känner ofta en känsla av hjälplöshet och 

maktlöshet då de inte kan förändra situationen till det bättre. Hur fysisk aktivitet påverkar den 

fysiska kroppen är ett välstuderat område. Hur depression och depressionssymtom förändras 

vid fysisk aktivitet är dock inte lika utforskat. Därför vill vi undersöka vad aktuell forskning 

säger om fysisk aktivitets påverkan på depression och depressionssymtom hos vuxna 

människor. Genom att öka kunskapen inom vårdprofessionen hoppas vi kunna uppnå en ökad 

förståelse samt medvetenhet hos vårdpersonal som möter dessa patienter.  

BAKGRUND 
 
Depression 
 
Depression är en kronisk sjukdom som orsakar en ihållande känsla av nedstämdhet, 

hopplöshet och nedsatt intresse av omvärlden. Det är en sjukdom som påverkar och 

förvränger självbilden och självförtroendet negativt och kan resultera i nedsatt förmåga att 

uppleva verkligheten som begriplig (Tamm, 2012). Vidare beskrivs hur depressionen under en 

längre tid kan urholka den sjukes självförtroende och självkänsla. Tillståndet förvandlar 

människan till en självupptagen individ utan existentiella mål och reell självbild. 

Självuppfattningen går förlorad och nöjesfulla aktiviteter i vardagen uteblir (Tamm, 2012).  

Det finns olika grader av depression; mild-,egentlig- och svår depression. Uppkomstorsaken 

kan variera och det är sällsynt att endast en faktor orsakar depressionen. Riskfaktorer som 

stimulerar uppkomsten av tillståndet är ärftlighet,  personlighets-, psykosociala-, biokemiska-, 
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farmakologiska-  samt somatogena faktorer (Wålinder, 1987). Sjukdomen påverkar hur vi 

känner, tänker och uppför oss. Tillståndet kan leda till en variation av emotionella och fysiska 

problem (Wasserman, 2003). Symtomens successivitet försvårar upptäckten av 

beteendeförändringar hos den drabbade. Detta medför att anhöriga vänjer sig vid det nya 

beteendet och på grund av detta söks ingen hjälp när det behövs, vilket resulterar i utebliven 

diagnos. Om tillståndet inte förbättras finns risken att depressionen utvecklas till något 

oumbärligt som resulterar i att personen med depressionen förlorar lusten att leva 

(Wasserman, 2003).  Depression kan även bidra till en ökad risk för somatiska sjukdomar 

(SBU, 2004). Majoriteten av de behandlade patienterna blir bättre av läkemedel, psykologisk 

terapi och fysisk aktivitet (Läkemedelsverket, 1992). Vid läkemedelsbehandling kan dock 

patienten få vänta upp till ett par veckor innan klar effekt påvisas. Behandlingsprocessen 

pågår under depressionsperioden och fortskrider minst sex månader efter sista upplevda 

symtom (SBU, 2004). I denna litteraturstudie belyses depression som en diagnostiserad 

psykisk sjukdom innehållande symtom som ångest, nedstämdhet, hopplöshet, förvrängd 

självbild och nedsatt självförtroende. 

Fysisk Aktivitet 
 
Fysisk aktivitet innefattar all typ av kroppsrörelse som följs av skelettmuskulaturens 

sammandragning och resulterar i ökad energiomsättning. I litteraturstudien belyses fysisk 

aktivitet i form av motion och fysisk träning. Motion innefattar ett medvetet val av fysisk 

aktivitet med ett visst mål. Detta kan exempelvis vara strävan efter ökat välbefinnande eller 

bättre framtida hälsa (Hassmèn & Hassmèn, 2005). Vid fysisk träning eftertraktas ökad 

prestationsförmåga och klar målsättning i den fysiska aktiviteten (Folkhälsoinstitutet, 1999).   

  
Fysisk aktivitet ger direkta somatiska effekter som till exempel lägre muskelspänning och 

lägre halt av stresshormoner i blodet. På samma sätt ger fysisk aktivitet psykologiska effekter, 

både direkt och långsiktigt. Reducering av ängslan och oro är de vanligaste akuta effekterna 

vid fysisk aktivitet. Även graden av aggressivitet och ilska minskar. Känslan av att ha 

åstadkommit och uppnått något stärker individens situationsspecifika självförtroende. De 

psykologiska långtidseffekterna av fysisk aktivitet som observerats är förbättring på allmänt 

välbefinnande, humör, emotionell stabilitet, inre kontroll, koncentrationsförmåga och 

självförtroende (Treasure & Newbery, 1998). Enligt Blumenthal, Babyak, Moore, Craighead,  

Herman, Khatri, och Krishnan (1999) kan fysisk aktivitet ge liknande effekter som intag av 

antidepressiva läkemedel vid depression. 
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Hälsa 
 
Litteraturstudiens teoritiska referensram utgörs av Antonovskys definition av hälsa som 

beskrivs som ett tillstånd där människan upplever känsla av sammanhang (KASAM). Detta då 

författarna anser att KASAM enkelt kan tillämpas på det litteraturstudien avses undersöka. 

Författarna kommer därmed se fysisk aktivitets påverkan på depression och 

depressionssymtom genom de tre huvudbegrepp som presenteras nedan. KASAM utgår från 

begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet utgör kärnan i den 

ursprungliga definitionen. Begriplighet innebär att individen finner inre och yttre stimulans 

som förnuftmässigt gripbar, ordnad, sammanhängande och strukturerad. Detta till skillnad 

från tillståndet där allt upplevs kaotiskt, oordnat, slumpmässigt eller oväntat. Antonovsky 

(1991) påstår att en person med hög KASAM förväntar sig en förutsägbar framtid. Individen 

möter endast stimuli som den förväntats möta. Om överraskning uppkommer kan den med 

största sannolikhet ordnas eller förklaras. Sammanfattningsvis innebär detta att människan 

besitter en ”stabil förmåga att bedöma verkligheten”. Detta innebär inte med automatik att alla 

stimuli anses som önskvärda, utan att en person med hög KASAM kan finna situationen 

(be)gripbar.  

 

Hanterbarhet innebär till vilken grad individen har förmåga att hantera de resurser människan 

har till sitt förfogande. Individen bör självständigt utvärdera de verktyg som denne har till sitt 

förfogande, om personen anser sig behöva extern assistans är det upptill individen själv att se 

till att erhålla erforderlig assistans för att lösa situationen. Genom att hantera situationen 

undviks tillståndet där människan upplever sig själv som ett offer, samt att livet behandlar 

människan orättvist. Antonovsky (1991) förtydligar begreppet genom att simplifierat hävda 

att alla människor under livet kommer möta olycka och hemskheter, men när så sker måste 

människan leva vidare och inte fastna i evigt sörjande.  

 

Meningsfullhet betecknar i vilken grad individen väljer att vara delaktig. Antonovsky (1991) 

påstår att delaktighet och medverkan i dagliga processer utgör skapandet av erfarenheter. 

Meningsfullheten är KASAM:s motivationskomponent och extremt betydelsefull för att 

uppleva hälsa. Antonovsky (1991) definierar meningsfullhet genom vilken utsträckning 

individen upplever att livet har en känslomässig innebörd. När problem uppkommer 

välkomnas de och betraktas som utmaningar värda att klara av, snarare än bördor som hellre 
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undviks. Detta innefattar inte att alla med hög KASAM fröjdas när de mottar dåliga besked. 

Istället tar individen tag i situationen och konfronteras med utmaningen, inställd på att söka en 

meningsfullhet i situationen och gör sitt bästa för att med värdighet komma igenom den 

(Antonovsky, 1991). 
 
Antonovsky (1991) beskriver människan som en biologisk varelse där alla individer särskiljs 

via arv och miljö. Han menar att alla människor har olika motståndskraft, istället för att 

fokusera på sjukdom inriktar han sig på vad det är som håller oss friska trots allt elände 

människan kan drabbas av. Frågan uppkommer hur människan kan fortsätta växa och 

utvecklas trots alla hot. Svaret handlar inte endast om att undvika påfrestningarna utan lära sig 

hantera sitt liv i motgång och göra det bästa av tillvaron. Vidare utvecklar han att tillvaron kan 

göras sammanhängande genom att fatta kontroll över de tre begreppen, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Utan detta blir människan en vilsen varelse som saknar 

mening i handlandet (Antonovsky, 1991).  

 

Antonovsky (1991) byggde sina teorier på forskning som utfördes 1970. Detta resulterade i 

det salutogena perspektivet. Det salutogena perspektivet fokuserar tillskillnad från det 

patologiska synsättet på vad som är hälsa, och vad det är som gör eller håller människor 

friska. Synen på sjukdom inom vården är snäv med motiveringen att personalen fokuserar på 

sjukdomen och inte människan. Antonovsky (1991) berättigar detta synsätt i akuta situationer 

men hävdar att det går att undvika i mer allmänna tillstånd. I perspektivet eftertraktas ett 

större fokus på människans sjukdomsupplevelse samt hennes totala livssituation. Begreppet 

lidande anses som något inhumant då detta innebär ett misslyckande gällande att finna 

patientens etiologi bakom hälsotillståndet. Behandlingen av patienten skulle se annorlunda ut 

om vi såg till människan och inte till sjukdomen, genom att finna anledningar till sjukdomen 

och därmed undvika framtida komplikationer. Det salutogena perspektivet lämnar inga 

garantier, dock leder det till djupare kunskap och förståelse som slutligen ska skapa en rörelse 

mot fullständig kontinuerlig hälsa (Antonovsky, 1991).    

 
Problemformulering 

Depression är idag en allmänt förekommande sjukdom som drabbar många. Depression är en 

kronisk sjukdom som bryter ner individens självförtroende och självkänsla. När diagnos 

fastställts och medicinering inletts kan patienten få vänta upp till ett par veckor innan klar 

effekt påvisas. Behandlingsprocessen pågår under depressionsperioden och fortskrider minst 
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sex månader efter sista upplevda symtom (SBU, 2004). Det är essentiellt att upptäcka och 

behandla depressionen så länge tillståndet är hanterbart. Om tillståndet inte förbättras finns 

risken att depressionen utvecklas till något oumbärligt som resulterar i att personen med 

depression förlorar lusten att leva (Wasserman, 2003). Fysisk aktivitet erbjuds idag som en 

tilläggsbehandlings för att hjälpa patienter med depression och depressionssymtom 

(Läkemedelsverket, 1992). Den fysiska aktivitet kan utgöra den resurs i problemhanteringen 

som individen behöver för att finna en meningsfullhet i sitt sammanhang. Genom att finna en 

meningsfullhet i sammanhanget stärks individens KASAM och bidrar därmed till en 

reducering av depressionssymtom. För att vi som vårdpersonal ska kunna uppmärksamma och 

hjälpa drabbade individerna krävs kunskap. Genom att undersöka fysisk aktivitets påverkan 

på depression och depressionssymtom hos vuxna människor kan nya alternativa 

behandlingsstrategier utkristalliseras och slutligen överföras i vårdsammanhang. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar och förebygger 

utveckling av depression och depressionssymtom hos vuxna människor.  

METOD 
 
Denna systemiska litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar som behandlar 

forskning rörande fysisk aktivitet mot depression. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

eftersträvades i sökningen för att möjliggöra ett så brett och djupt vetenskapligt resultat om 

möjligt. Genom sammanställning av forskning inom det valda området kan nya riktlinjer för 

svensk hälso- och sjukvård uppenbaras (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Inklusionskriterier 
 
Sökkriterierna formulerades utifrån arbetets syfte. I sökningen användes ”peer-review” 

funktionen vilket innebar att endast artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter i 

pappersformat alternativt elektroniskt format användes (Östlundh, 2012). Artiklarna som 

användes var publicerade år 2003 eller senare med motiveringen att studien krävde relativt 

aktuell forskning. Kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersträvades i syfte att vidga resultatet 

i denna litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Exklusionskriterier 
 
Samtliga artiklar som inte var skriva på svenska eller engelska valdes bort på grund av 

bristande språkkunskaper. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext exkluderades.  

Artiklar med fokus på barn samt studier där depressionen och depressionssymtom orsakats 

eller verkade med kronisk somatisk sjukdom uteslöts på grund av att det ej motsvarade syftet. 

Samtliga medicinskt inriktade studier exkluderades då arbetet baserades på ett 

vårdvetenskapligt perspektiv (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Litteratursökning  
 
Innan påbörjad sökning identifierades problemområdet utifrån studiens syfte.  Kriterier för 

sökningen bestämdes utifrån problemområdet, därefter beslutades vilka av sökorden som kan 

komma att användas i databassökningen. Även manuell sökning användes som 

tillvägagångsätt för att möjliggöra ett bredare område i forskningen. Tillvägagångssättet 

medförde en minskad risk för bortfall av relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

  

Initialt valdes Cinahl och PsycINFO som databaser för sökning av artiklar då de ansågs 

relevanta för syftet. I PsycINFO och Cinahl användes ämnessökord under sökningen vilket 

medförde att sökorden anpassades till den aktuella sökbasen. Där igenom inkluderades även 

sökord som liknade och innehöll det specifika sökordet. Senare inkluderas även databasen 

Pubmed som sökverktyg. I Pubmed användes så kallade MeSH-termer för att precisera 

sökningen mot databasen. Cinahl är en databas som fokuserar på omvårdnad, medicin och 

sjukvård. PsycINFO är en databas som innehåller forskning kring psykologi. Databasen 

Pubmed innehåller forskning rörande omvårdnad, medicin och hälsovetenskap.  

  

I Cinahl samt PsycINFO inleddes sökningen med att bocka för ”peer-review”. 

Följande sökord valdes utifrån syftet och problemområdet: ”exercise”, ”depression”, 

”depression (emotion”). Exercise och depression ansågs självklara sökord då de utgjorde 

fundamentet till hela studien. Initialt utfördes sökningar med dessa sökord var för sig. Detta 

resulterade i ett stort antal artiklar med varierande relevans till syftet. Fortsättningsvis 

kombinerades sökorden som resulterade i ett mindre utbud av artiklar, som ansågs mer 

hanterbart. Det visade sig att kombinationen ”exercise” och ”depression” gav högst relevans 

för syftet i studien. 
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Vid sökningen i Pubmed användes MeSH-termerna ”depression”, ”rehabilitation”, 

”exercise”, ”nursing” samt ”therapy”. Sökorden exercise och depression kombinerades med 

sökorden rehabilitation, therapy och nursing för att avgränsa sökträffarna till artiklarna där 

fysisk aktivitet använts som rehabilitering, behandling alternativt i profylaktiskt syfte mot 

depression.  

 

Sammantaget resulterade databassökningen i 16 kvantitativa artiklar. (Bilaga 2). Flera av 

artiklarna återfanns i olika databaser och dubletter framgår av sökschemat (Bilaga 2). En 

utökad sökning genomfördes i samtliga databaser med förhoppningen att erhålla kvalitativt 

material, dock uteblev resultat. De 16 artiklar som framkom i sökningen granskades via 

”Ulrich`s Periodical Directory” för att ytterligare säkerställa att artiklarna var granskade 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

 
Urval 
 
Titlar och abstrakt lästes med målsättningen att finna relevanta artiklar till det utvalda syftet. 

Urvalet baserades på artiklar som föll inom samtliga inklusions- och exklusionskriterier. 

Samtliga artiklar som användes i studien var kvantitativa. Kvalitativa artiklar som matchade 

syftet påträffades varken i databaserna eller via manuell sökning. 

 
Kvalitetsgranskning  
 
Samtliga artiklar lästes var för sig av författarna med fokus på frågeställningar, 

mätinstrument, struktur, urval, resultat, tolkning och syfte. Granskningen utfördes sedan 

genom att författarna tillsammans diskuterade, avstämde samt poängsatte artiklarna. 

Artiklarna blev poängsatta mellan 1-17 efter protokollet för kvalitetsbedömning av 

kvantitativa studier enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). (Bilaga 1). Artiklarna 

bedömdes enligt en värdeskala där nivåerna utgjordes av låg, medel och hög kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Värdeskalorna utgjordes av summan av poängsättningen där 

artiklarna fick ”1” poäng om de svarade an på kvalitetsfrågan motsvarande ”0” om artiklarna 

inte gjorde det. ”Låg” på värdeskalan fick de artiklar som hade 0-7 poäng, ”medel” tilldelades 

de som hade 8-12 poäng och ”hög” fick de artiklar som hade 13-17 poäng efter 

bedömningen.  Författarna använde ett kritiskt förhållningssätt under hela 

granskningsprocessen för att underlätta värdering av artiklarna. Sammantaget 

kvalitetgranskades 16 artiklar. En artikel (Owiti & Bhui, 2012) exkluderades efter granskning 

9 
 



 
 

med motiviveringen att kvaliteten värderades som låg. Efter kvalitetsgranskningen återstod 15 

artiklar som kom att användas i analysen. 
 
Analys 
  
Under analysprocessen valdes ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att författarna inte utgår 

från någon teori eller hypotes (Forsberg & Wengström, 2008). Inledningsvis valde författarna 

att enskilt läsa samtliga artiklar. Artiklarnas innehåll lästes igenom flera gånger så att 

materialet blev bekant. Artiklarna delades upp mellan författarna för att sedan enskilt inleda 

en extraktion av den relevanta texten i resultatdelarna. Resultattexten som matchade denna 

litteraturstudies syfte extraherades för att sedan placeras i ett nytt dokument det vill säga att 

endast text som ansågs relevant och matchade syftet hamnade i det nya dokumentet. Grafer 

och tabeller bearbetades och omvandlades till text som sedan överfördes till det nya 

dokumentet. Författarna hade nu var sitt nytt dokument innehållande resultattext som ansågs 

relevant för syftet. All text i de två dokumentet fördes sedan in i ett gemensamt dokument för 

att inleda en analys inspirerad av Friberg (2012). Textavsnitten i det nya dokumentet 

jämfördes med varandra för att finna likheter och skillnader i textmaterialet. Den text som 

behandlade ungefär samma sak grupperades för att göra materialet mer hanterbart. 

Dokumentet innehöll då flera grupperingar av den text som utvunnits ur artiklarnas 

resultatdel. Den grupperade texten överskådades och en diskussion mellan författarna 

resulterade i namngivning av dessa grupper som kom att kallas teman. De tre teman som 

skapats genom analysen innehöll nu en gruppering av all text som erhållits i artiklarnas 

resultat. Dessa tre temana fick sedan stå till grund för vilka rubriker som kom att användas i 

denna litteraturstudies resultatdel (Friberg, 2012).       
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet i form av originaltext, översättning och tema. 

 Orginaltext  
 

Översättning Tema 

 
 Physical Activity had a  
 protective effect against  
 the relative risk of  
 depression symtoms. 

 

  Fysisk aktivitet hade  
 en skyddande effekt  
 mot den relative  
 risken att utveckla  
 depressiva symtom. 

 
 

  
 
 Promoting Physical  
 activities over one's  
 lifetime seems to be  
 beneficial in terms of   
 Depressive symtoms and  
 somatic diseases and  
 quality of life. 

 
 Att utföra fysisk   
 aktivitet över en  
 livstid verkar vara  
 fördelaktigt gällande  
 depressiva symtom  
 och somatiska  
 sjukdomar samt  
 livskvalitet. 

 
 Upplevd    
 hälsopåverkan av   
 fysisk aktivitet vid  
 depression och  
 depressiva symtom 
 

 
 
 Physical activity can  
 contribute to beneficial  
 effects on depressive  
 symptomatology 

 
 Fysisk aktivitet kan  
 bidra till positiva  
 effekter på depressiva  
 symtom 
 

 
   
 

 
 
Forskningsetiskta överväganden 
 
Alla artiklar hade etiskt övervägande presenterat i texten, alternativt blivit godkända av etisk 

kommitté för att inkluderas. Samtliga artiklar som behandlade valt syfte involveras i studien 

oavsett vad som påvisades i resultatdelen. Författarna inledde arbetet med förkunskapen och 

föreställningarna om att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på depression och 

depressionssymtom hos vuxna människor. Författarna hade dock ambitionen att sätta sina 

egna föreställningar och förkunskaper åt sidan i denna litteraturstudie. Detta för att undvika 

att resultatet riktades och manipulerades och därmed framställdes orättvist (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

RESULTAT 
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Upplevd hälsopåverkan av fysisk aktivitet vid depression och depressiva 
symtom 
 
I analysen framgick det att fysisk aktivitet hade en generell positiv inverkan på depression. 

(Gallegos-Carrillo, Denova-Gutierrez, Dosamantes-Carrasco, Borges, Macias, Flores & 

Salmeran, 2013; van der Waerden,  Hoefnagels, Hosman, Souren & Jansen, 2013; de Moor, 

Beem Stubbe, Boomsma & De Geus, 2006; Shin, Kang, Park & Heitkemper, 2009). Individer 

som engagerat sig i fysisk aktivitet genom hela livet hade en minskad risk för att utveckla 

depressiva symtom (Korniloff, Vanhala, Kautiainen, Koponen, Peltonen, Mäntyselkä & 

Häkkinen, 2012; Gallegos-Carrillo et al., 2013; van der Waerden et al,. 2013). Den fysiska 

aktiviteten ökar självförtroendet, livskvalitén, samt förebygger sjukdomar (Hernandez, 

Prohaska, Wang & Sarkisian, 2013; Korniloff et al., 2012; Ryan 2008; van der Waerden et al., 

2013). Vidare bidrar det ökade självförtroendet till en ökad självkänslan i 

träningssammanhang vilket bidrar till en högre träningsprestanda hos den deprimerade vilket 

resulterar till minskade depressiva symtom. Genom att individen får motivationen att träna 

mer gagnas individens hälsostatus (van der Waerden et al., 2013; Hernandez et al., 2013). 

Enligt Taliaferro, Rienzo, Pigg, Miller och Dodd, (2009) påträffades en signifikans mellan 

fysisk aktivitet och minskad risk för depression och självmordsbeteende. Detta stödjer Harris, 

Cronkite och Moos (2006) som menar att fysisk aktivitet kan motverka depressionssymtom 

som uppkommit av negativa livshändelser exempelsvis förlust av nära anhörig. En fysisk 

aktiv person som har upplevt en negativ händelse tidigare i livet, kan förväntas ha liknande 

förekomst av depressionssymtom som en stillasittande person där negativa livshändelser inte 

erfarits (Harris et al., 2006). Mer fysisk aktivitet var associerad med mildare nivåer av 

depression. Detta stärks av de Moor et al. (2006) som påvisar sänkta nivåer av ångest, 

nedstämdhet och hopplöshet som ett resultat av fysisk aktivitet.  

 
Fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot depression 
 
Schuch, Vasconcelos-Moreno, Borowsky och Fleck, (2011) hävdar att fysisk aktivitet som 

tillägg vid konventionell behandling för svår depression kan vara en potentiell och effektiv 

strategi för att lindra depressiva symtom samt förbättra livskvaliten. Tekur, Nagarathna, 

Chametcha, Hankey och Nagendra (2012)  påvisade att informanternas depressionssymtom 

reducerades med 72 % vid fysisk aktivitet jämfört med beteendeterapi där 57,6 % upplevde en 

signifikant skillnad.  Schuch et al. (2011) påvisar liknande resultat och konstaterar att i 

gruppen där fysisk aktivitet utövades som behandlingsmetod reducerades 
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depressionssymtomen i högre grad än i de kontrollgrupper där psykofarmaka eller ECT 

användes som behandlingsform. Detta skiljer sig från Hernandez et al. (2013) där endast 27,6 

% av informanterna upplevde att deras depressiva symtom minskade när all typ av fysisk 

aktivitet mättes. Antal anledningar och motivet till fysisk aktivitet påverkade utfallet 

(Buckaloo, Krug & Nelson, 2009; Taliaferro et al., 2009). Buckaloo et al (2009) menar att ju 

fler anledningar informanten hade till att träna, desto större blev den emotionella fördelen. 

Vidare beskriver de hur det sociala stödet från medmänniskor förbättrar den aktuella 

hälsostatusen hos deprimerade som utövar fysisk aktivitet. Taliaferro et al. (2009) styrker att 

motivationen står i korrelation med det sociala stödet och därmed kan påverka resultatet. 

Dock hävdar Taliaferro et al. (2009) att en paradoxal effekt kan uppkomma om individen 

tränar med motivet att förlora vikt. Där kunde en ökad sannolikhet att uppleva hopplöshet och 

depressiva symtom påvisas.  

 

Buckaloo et al. (2009)&; Lee och Park, (2008) påstår att den positiva effekten av fysisk 

aktivitet eventuellt beror på avbrottet från det vardagliga livet. Hernandez et al. (2013); Tekur 

et al. (2012) påvisar liknande resultat genom att konstatera att vuxna som upplevde depressiva 

symtom inledningsvis av studien upplevde en större positiv förändring i aktivitetsvanor än de 

icke depressiva. Det råder konsensus mellan Harris et al. (2008); Korniloff et al., (2012); De 

Moor et al. (2006) att kontinuerlig fysisk aktivitet är associerad med reduktion av depressiva 

symtom, dock påverkar fysisk aktivitet endast aktuella symtom. Utebliven fysisk aktivitet kan 

därmed resultera till recidiv av depressionen. van der Waerden et al. (2013) hävdar att fysisk 

aktivitet även kan ha en förebyggande effekt på depressiva symtom.  Hernandez et al. (2013) 

uppmärksammar liknade problematik då depressiva symtom var starkt kopplat till lägre 

delaktighet och varaktighet inom träningsinterventionen. Vidare belyser Hernandez et al. 

(2013) det faktum att aktuella depressiva symtom, inte med automatik innebär en barriär för 

framtida utövande av kontinuerlig fysisk aktivitet. 

Mängd fysisk aktivitet 
 
Effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetod står i korrelation med mängden träning 

(McKercher, Schmidt, Sanderson, Patton & Dwyer Venn, 2009;  van der Waerden et al., 

2013; Harris et al., 2006; Taliaferro et al., 2009). Dunn, Trivedi, Kampert, Clark och 

Chambliss, (2009) styrker detta och påvisar att depressiva symtom reducerades med 30 % 

oavsett typ och mängd av fysisk aktivitet. Författarna beskriver att positiva effekter på 
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depressiva symtom uppnåddes oberoende av träningsform och träningsdos. Studien 

innefattade grupper som fick genomgå olika typer av fysisk aktivitet tre alternativt fem gånger 

i veckan. Bäst resultat uppnåddes då fysisk aktivitet genomfördes tre gånger i veckan enligt 

amerikanska folkhälsorekommendationer. Minst framgång uppnåddes hos informanterna som 

utövade stretching femton till tjugo minuter, tre tillfällen per vecka (Dunn et al., 2009). 

McKercher et al. (2009) styrker faktumet att måttlig grad av fysisk aktivitet har bäst 

terapeutisk effekt på depression. De menar att det förekom lägst prevalens av depressiva 

symtom hos de informanter som ägnade tre timmar per vecka åt fysisk aktivitet. Vidare 

hävdar de att informanter som utövade fysisk aktivitet mer än tio timmar per veckan hade 

liknande depressionssymtom med individer som inte ägnade sig åt fysisk aktivitet. 

 

Vilken form av fysisk aktivitet som anses mest framgångsrik frånskiljer sig i forskningen. 

Tekur et al. (2012) påvisar signifikansen att yoga har ett förebyggande samt botande syfte mot 

depression.  Även lågintensitetsträning samt regelbunden styrketräning har konstaterats ha en 

positiv effekt mot hjälplöshet och depressiva symtom (Taliaferro et al., 2009). McKercher et 

al. (2009) finner signifikans mellan antalet steg per dag och depressiva symtom. De påstår att 

informanterna som gick minst 7500 steg per dag löpte 50 % lägre risk av depression jämfört 

med de som ansågs stillasittande (<5000steg per dag). Därefter belyser författarna att de 

informanter som joggade mer än 1,25 timmar per vecka hade 45 % lägre prevalens av 

depression jämfört med de stillasittande (0 timmar per vecka). Hernandez et al. (2013) stödjer 

fyndet och poängterar att de fann en skillnad på 515 steg mellan deprimerade och icke 

deprimerade informanter. Buckaloo et al. (2009) motsäger samtliga ovanstående metoder 

genom att betona att typ av träning samt hur ofta fysisk aktivitet utförs inte har avsevärd 

effekt på utfallet. Dock belyser de betydelsen av fysisk aktivitets positiva terapeutiska effekter 

mot depression. 

METODDISKUSSION 
När litteraturstudien genomfördes användes databassökning samt manuell sökning. Målet med 

denna studie är att inkludera all forskning som behandlar valt syfte. De faktorer som 

begränsade artikelurvalet är tidsbegränsning samt ekonomiska limitationer. Om de 

ekonomiska förutsättningarna varit annorlunda hade detta medfört möjligheten att beställa tre 

artiklar som uteblev på grund av att de inte fanns i fulltext. Då författarna inte tog del av dessa 

tre artiklar finns det risk att relevant forskning uteblivit i arbetet. Enligt Forsberg och 
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Wengström (2008) ska artiklar som påträffas via manuell sökning läsas då de kan innehålla ett 

intressant material som slutligen påverkar resultatet. Manuella sökningar kunde genomförts 

mer ingående om författarna hade haft möjligheten att läsa igenom alla relevanta artiklar i 

referenslistorna.  

 

Sökstrategin utfördes i samråd med extern professionellt stöd i form av bibliotekarie vilket 

resulterade i en ökad precision och tillförlitlighet i sökningsprocessen (Forsberg & 

Wengström, 2008). Det externa stödet bidrog till relevanta sökord och optimalt nyttjande av 

samtliga databaser. Sökningen resulterade i artiklar med stor geografisk bredd vilket stärker 

trovärdigheten (Friberg, 2012).  Dock hade det pragmatiska värdet av studien ökat om någon 

av de inkluderade artiklarna utforskat situationen i Sverige. Modellen för sökstrategin 

baserades på Forsberg och Wengström (2008).  Sökningen resulterade i enbart kvantitativa 

artiklar vilket sannolikt påverkade resultatet. Författarna upplevde vissa tolkningssvårigheter 

av kvantitativa tabeller samt att erhålla brukbar text ur redan kondenserad text. En bättre 

förkunskap i analysförfarandet kunde medfört en större säkerhet i processen och slutligen 

medfört ett mer djupgående resultat. En fritextsökning genomfördes efter den initiala 

sökningen för att undersöka möjligheten att inkludera kvalitativt material. Där användes 

sökord som ”experience”, ”sense of coherence”, ”attitudes”, författarna använde de databaser 

som presenteras i metoden, dock uteblev resultat. Kvalitativa artiklar kunde bidragit med att 

framhäva ett subjektivt djup i texten. En subjektivitet kunde bidragit till fördjupad förståelse 

om bidragande faktorer till den positiva effekten av fysisk aktivitet vid depression och 

depressionssymtom. Med tanke på avsaknaden av kvalitativa studier kunde författarna 

identifiera ett vidare forskningsbehov. På grund av de tidigare valda exklusionskriterierna 

uteslöts samtliga artiklar där depression samverkat med eller orsakats av somatisk sjukdom. 

Om artiklar med en tydlig koppling till specifika somatiska sjukdomar hade inkluderats i 

denna studie misstänker författarna att resultatet hade blivit annorlunda. Troligtvis skulle inte 

effekten av fysisk aktivitet vara lika god, på depressionen och depressionssymtomen, med 

motiveringen att sjukdomen och uppkomstorsaken kvarstår trots utövandet av fysisk aktivitet. 

 

Artiklar som publicerats på språk utöver engelska eller svenska uteslöts på grund av bristande 

språkkunskaper. Med tanke på att samtliga studier var publicerade på engelska var författarna 

tvungna att översätta artiklarna för att påbörja en analys. Detta kan ha medfört eventuella 

felaktigheter på grund av den tolkning som skedde i översättningen. Dock rådde konsensus 

mellan författarna när de översatta texterna skulle omvandlas i analysskeendet. Vidare 
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exkluderades artiklar som var publicerade tidigare än 2003, med motiveringen att författarna 

ville förhålla sig till relativt aktuella studier då forskning är en färskvara (Axelsson, 2012; 

Forsberg & Wengström, 2008). En viss problematik uppstod vid tolkning av 

granskningsmallarna. Författarna valde att använda sig av granskningsmallen som utformats 

av Willman et al. (2011). För att kvalitetssäkra de vetenskapliga artiklarnas värde valde 

författarna att poängsätta samtliga frågor i granskningsmallen. Författarna förhöll sig kritiskt 

under kvalitetsgranskningen, och resultatet blev att en artikel exkluderas med motiveringen att 

betyget var låg. Författarna inledde med att enskilt utföra en analys på samtliga artiklar, för att 

sedan förenas i en diskussion. Det material som utvanns ur diskussionen låg sedan till grund 

för resultatdelen. Under analysprocessen var författarna medvetna om att eventuella 

föreställningar samt förkunskaper kunde påverka resultatet vilket stärker trovärdigheten för 

resultatet.  

RESULTATDISKUSSION 
 
Begriplighet 
 
I resultatet framgår det att individer som engagerat sig i fysisk aktivitet genom hela livet hade 

en minskad risk för att utveckla depressiva symtom (Korniloff, Vanhala, Kautiainen, Koponen, 

Peltonen, Mäntyselkä & Häkkinen, 2012; Gallegos-Carrillo et al., 2013; van der Waerden et 

al,. 2013). Tamm (2012) beskriver att goda motionsvanor kan hjälpa den drabbade individen 

att erhålla en ökad känsla av vitalitet och välbefinnande.  Hassmén och Hassmèn (2005) 

stärker detta och hävdar att fysisk aktivitet kan bidra till ökad självtillit och självkänsla.  

Enligt Treasure och Newbery (1998) kan det redan vid första utövandet av fysisk aktivitet 

uppkomma vissa akuta effekter. En av dessa effekter är en reducerad känsla av oro. Tamm 

(2012)  menar att fysisk aktivitets akuta effekter medför minskning av psykisk oro och 

nedstämdhet vilket resulterar i reducerad upplevelse av depressionssymtom. Vidare kan fysisk 

aktivitet sänka stressnivåer, motverkar negativa känslor och isolation från omvärlden. 

Antonovsky (1991) menar att brytningen av isolationen ökar chansen för att individen ska 

finna livet och yttre stimuli som begripliga. Enligt Hassmén och Hassmèn (2005) kan den 

fysiska aktiviteten betraktas som terapeutisk metod för att möjliggöra att individen med 

depression och depressionssymtom blir medveten om dennes starka och svaga egenskaper, sin 

stresströskel samt sitt sociala behov (Hassmén & Hassmén, 2005). Författarna tolkar detta 

som att fysisk aktivitet skulle kunna utgöra det moment som krävs för att upphöra isoleringen, 
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stärka handlingskraften och därigenom bidra till att individen finner livet som begripligt. 

Grove och Zillmann (2004) styrker detta genom att beskriva hur motion med andra individer 

reducerar upplevelsen av ensamheten och isoleringen. 

 Fysisk aktivitet bidrar till en aktiv livsstil där faktorer som socialt umgänge och positiv 

attityd är essentiellt (Stathi, Fox & McKenna, 2002). Fysisk aktivitet kan eventuellt utgöra 

den metod som krävs för att hantera det bristtillstånd som individen upplever och därmed göra 

situationen begriplig för personen med depression. Det kan även vara ett bra alternativ för att 

hantera frustration samt finna meningsfullhet i vardagen (Hassmèn & Hassmèn 2005). Genom 

att utöva fysisk aktivitet kan individen förflytta fokus från en allmän meningslöshet till 

prestationsutveckling och strävan efter ett bestämt mål. Känslan av att åstadkomma något 

positivt påverkar det situationsspecifika självförtroendet och bidrar till ökad motivation att 

uppnå ett liknande stimuli. Detta stimulerar till en motivationshöjande effekt att fortsätta 

utöva fysisk aktivitet. Den nya vanan placerar tidigare depressiva symtom i kontinuum vilket 

sannolikt kommer resultera i nya livserfarenheter och utvecklad begriplighet som resulterar i 

stärkt KASAM (Antonovsky, 1979). 

 
 
Meningsfullhet 
 
I resultatet framkommer också betydelsen av socialt stöd för att förbättra hälsostatusen hos 

den deprimerade. De informanter som hade stort socialt stöd uppnådde störst positiv effekt av 

fysisk aktivitet (Buckaloo et al., 2009). Antonovsky (1979) menar att socialt stöd kan komma 

från familjemedlemmar, vänner, kollegor alternativt Gud. Resultatet i ovanstående studie 

stöds av Dahlberg och Segesten (2010) som menar att de individer som upplever starkast 

gemenskap har störst handlingskraft. Upplevelsen av ensamhet kan uppkomma trots andra 

individers närvaro om denne inte känner en samhörighet i kontexten (Dahlberg & Segesten, 

2010). Om ensamheten i samtliga sammanhang blir för påtaglig kan individens depressiva 

symtom förvärras. Vid depression blir den sjuke beroende av andra, deras välvilja och 

förmåga att hjälpa till. Hassmén och Hassmèn (2005) stödjer detta och menar att uppmuntran 

från närstående underlättar för att bearbeta depressionen. Wasserman (2003) intygar att den 

sociala umgängeskretsen är viktig för ett allmänt välmående. Hassmén och Hassmèn (2005) 

presumerar att den sociala samvaron bör framhållas som en möjlig psykologisk förklaring till 

att fysisk aktivitet förbättrar den upplevda hälsan. 
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Resultatet visar också att den positiva effekten av fysisk aktivitet hos den deprimerade kan 

ifrågasättas och menar att effekten kan bero på ett avbrott från vardagen (Buckaloo et al., 

2009; Lee & Park, 2008). Breus och O´Connor (1998) har utvecklat ”time-out hypotesen” 

som innebär att effekten av fysisk aktivitet uppkommer genom undanflykten från vardagliga 

orosmoment. Wasserman (2003) poängterar att depression kan uppkomma då vardagliga livet 

blir för monotont. Maslow (1987) styrker detta och påstår att människan måste bryta gamla 

vanor och mönster för att uppnå ett självförverkligande. Om självförverkligande inte uppnås 

medför detta en brist på eftersträvan av stimulans och individen finner vardagen otillräcklig 

(Maslow, 1987). Att uppnå självverkligande stimulerar till miljöombyte som eventuellt kan 

medföra nya gemenskaper och sammanhang. Genom att våga ta steget och bryta det invanda 

mönster som den deprimerade cirkulerar i kan den nya miljön bidra till nya bekantskaper och 

därmed få individen att uppleva en meningsfullhet i sammanhanget (Antonovsky, 1979). 

Trots ett depressivt tillstånd bör människan alltid ha i åtanke att kris alltid skapar utrymme för 

möjligheter, och att det är upp till den drabbade individen att finna och bruka de resurser som 

denne har till sitt förfogande (Antonovsky, 1979). Den fysiska aktiviteten kan utgöra en resurs 

som människan har till sitt förfogande trots en depression. Individen kan finna en 

meningsfullhet och motivation i den fysiska aktivitet som senare kan hjälpa personen med 

depression ur sitt tillstånd och slutligen gagna individens hälsa. Dock måste meningsfullheten 

och motivationen existera för att terapeutiska resultat ska uppnås (Breus & O`Connor, 1998). 

 
Hanterbarhet 
 
Resultatet visar att effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetod står i korrelation med 

mängden träning. Måttlig grad av fysisk aktivitet har bäst terapeutisk effekt mot depressiva 

symtom. Överdrivet utövande av fysisk aktivitet medför samma risker för att utveckla 

depression som att inte utöva fysisk aktivitet (McKercher et al., 2009). Trots att individen 

upplever en meningsfullhet i sammanhanget kan beteendet blir skadligt för den deprimerades 

hälsa (Maslow, 1987). Hassmèn och Hassmèn (2005) beskriver liknande problematik då de 

påstår att fysisk aktivitet kan vara uppkomstorsaken till depression. Fysisk aktivitet kan 

övergå till ett tvångsbeteende där ständig fysisk prestation eftersträvas. Detta kan slutligen 

resultera i träningsberoende, där psykiska sjukdomar som anorexi kan uppkomma. Med tanke 

på att fysisk aktivitet har liknande effekter som antidepressiva läkemedel kan förklaringen till 

beroendet vara biologiskt. Även psykologiskt beroende kan uppkomma speciellt om den 

fysiska aktiviteten är patientens enda metod att hantera en kris (Hassmén & Hassmén, 2005). 
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Antonovsky (1991) menar att individen måste finna en reell strategi för att hantera sitt 

problem. Fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot depression kan vara en alternativ väg för 

den deprimerade att hantera sin livssituation. Dock måste hanteringen av depressionen vara 

multidimensionell, och inte endast utgöras av ett specifikt moment (Antonovsky, 1979). 

Greist, Klein, Eischens, Faris, Gurman och Morgan (1979) undersökte hur löpning fungerade 

som en resurs vid hantering av depression och depressionssymtom. Resultatet påvisade att 

depressiva symtom reducerades lika mycket efter 12 veckor när löpning utgjorde 

behandlingsmetod som när två former av psykoterapi användes. Även återfallsrisken är 

betydligt lägre när behandlingsmetoden är i form av fysisk aktivitet. Babyak, Blumenthal, 

Herman, Khatri, Doraiswamy, Moore och Krishnan (2000) påvisade att återfallsrisken var 8 

% vid fysisk aktivitet jämfört med 38 % där depressionen behandlades med läkemedel. Harris, 

et al. (2008); Korniloff, et al. (2012); De Moor et al. (2006)  motsäger ovanstående och påstår 

att den fysiska aktiviteten måste vara kontinuerlig för att reducera depressiva symtom, de 

menar dock att fysisk aktivitet endast påverkar aktuella symtom. Mather et al., (2002); 

Timonen et al., (2002) skriver att effekten av fysisk aktivitet kan vara tillräckligt under kort 

tid, dock avtar effekterna med tiden. Babyak et al. (2000) motsäger detta och fastställer att 

positiva effekter kunde uppmätas även sex månader efter sista tillfället med fysisk aktivitet. 

Blumenthal, Emery, Madden, Schniebolk, Walsh-Riddle, George och Coleman (1991) kunde 

påvisa måttliga skillnader i depressiva symtom efter 8 till 14 månader.  

SLUTSATS 
 
I resultatet framgår det att fysisk aktivitet har en positiv effekt angående behandling och 

förebyggandet av depression och depressionssymtom hos vuxna människor. Den upplevda 

hälsan gagnas genom ökad självkänsla, självförtroende samt en upplevd meningsfullhet. Det 

bästa resultatet uppmättes när fysisk aktivitet användes i måttlig grad för att reducera 

depressiva symtom. Om fysisk aktivitet missbrukas och utvecklas till ett beroende eller tvång 

kan effekten bli paradoxal då de informanter som utövade fysisk aktivitet i mer än tio timmar 

per vecka hade samma risk som icke aktiva att utveckla en depression. Det råder ingen 

självklarhet i vilket typ av fysisk aktivitet som bidrar till störst positiv effekt, dock kunde 

positiva resultat påvisas oavsett typ av fysisk aktivitet. I denna litteraturstudie framkom det att 

den positiva effekten eventuellt beror på det generella avbrottet från vardagen. Denna hypotes 

kan överensstämma med Antonovskys teorier att syftet och grunden för hög KASAM är att 

finna en meningsfullhet i ett visst sammanhang.  
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Vi anser att fynden i denna litteraturstudie kan omsättas i vården av personen med depression 

och depressionssymtom. Resultatet påvisar att fysisk aktivitet har en positiv effekt på 

deprimerade oavsett grad av depression. Detta skulle innebära en möjlig förändring av 

nuvarande behandlingsstrategier av depressiva patienter. Med tanke på studiernas geografiska 

bredd tror vi att resultatet är överförbart till liknande kontext oavsett lokalisation. Vidare 

forskning bör fokusera på den subjektiva upplevelsen av att utöva fysisk aktivitet mot 

depression, då det i dagsläget råder en brist på kvalitativ forskning rörande ämnet. Om vidare 

forskning lyckas erhålla subjektiva upplevelser kan orsaken till den positiva effekten av fysisk 

aktivitet vid depression fastslås. Detta skulle underlätta utövande av fysisk aktivitet mot 

depression och depressionssymtom och därmed kan framtida behandlingsstrategier 

vidareutvecklas och optimeras. I denna studie exkluderades barn med depression samt 

tillstånd där depressionen verkade med eller orsakats av kronisk somatisk sjukdom. 

Författarna anser att detta område skulle kunna vara ett intressant framtida forskningsområde 

för att belysa hur fysisk aktivitet påverkar depressionen hos barn och personer med kronisk 

sjukdom.  
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BILAGA 1 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod enligt William, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) 

 
Beskrivning av studien 
- Forskningsmetod: RCT CCT (ej randomiserad), multicenter, antal center, kontrollgrupp/er 1 

 
- Patientkarakteristika: Antal? Ålder? Man/kvinna? 1 

 
-  

Kriterier för exkludering 
- Adekvata exklusioner? 1 

 
- Urvalsförfarandet beskrivet? 1 

 
- Representativt urval? 1 

 
- Randomiseringsförfarande beskrivet? 1 

 
- Likvärdiga grupper vid start? 1 

 
- Analyserade i den grupp som de randomiserades till? 1 

 
- Blindning av patienter? 1 

 
- Blindning av vårdare?1 

 
- Blindning av forskare?1 

 
Bortfall 
- Bortfallsanalysen beskriven? 1 

 
- Bortfallsstorleken beskriven?1 

 
- Adekvat statistisk metod?1 

 
- Etiskt resonemang? 1 

 
Hur tillförlitligt är resultatet? 
- Är instrumenten valida? 1 

 
- Är instrumenten reliabla? 1 

 
- Är resultatet generaliserbart? 1 

 
- Huvudfynd?1 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
- Hög - Medel – Låg 
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BILAGA 2 
 
Sökmatris för sökning i Cinahl 2013-10-08 

 

* Dubblett, hittades även vid sökningen i PsycINFO. 
** Dubblett, hittades även vid sökningen i Pubmed 
 
 
 
Sökmatris för sökning i PsycINFO 2013-10-09 

 
* Dubblett, hittades även vid sökningen i Cinahl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sökord 

 
Träffar 
peer- reviewd 

 
Lästa titlar 

 
Lästa 
abstrakt 

 
Lästa 
artiklar 

 
Inkluderade 
artiklar 

1. Exercise 6445     

2. Depression 5642     

3. 1 AND 2 
+ 2003-2013 
 

140     

4. 1 AND 2 
+ 2003-2013 
+ All adults 
 

34 34 21 15 6(*)(**) 

 
Sökord 

 
Träffar 
peer- reviewd 

 
Lästa titlar 

 
Lästa 
abstrakt 

 
Lästa 
artiklar 

 
Inkluderade 
artiklar 

1. Exercise 49606     

2. Depression    
(Emotion) 

21160     

3. 1 AND 2 
 

326     

5. 1 AND 2 
+ 2003-2013 
+ All adults 
 

62 62 10 6 3 (1*) 
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** Dubblett, hittades även vid sökningen i Cinahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sökord 
 

 
Träffar 
peer- reviewd 

 
Lästa titlar 

 
Lästa 
Abstrakt 

 
Lästa 
artiklar 

 
Inkluderade 

Artiklar 

1. Exercise 32658     

2. Depression 21203     

3. 1 AND 2 
 

1749     

4.  Depressive 
Disorder AND 1 

135 135 15 3 0 

5. Nursing AND 1 
AND 2 

11 11 0   

6. Therapy AND 1 
AND 2 

255 255 5 0 0 

7. Rehabilitation 
AND 1 AND 2 

115 115 13 8 7(**) 
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BILAGA 3 
 
Nr Artikel 

 
Syfte Metod Resultat Betyg 

(Poäng) 
1 Buckaloo, B. Krug, J. 

Nelson, K. (2009). The 
Prison Journal. USA. 
Exercise and the low-
security inmate: 
Changes in depression, 
stress, and anxiety. 

Syftet är att undersöka om låg-
säkerhetsinterner ser fysik aktivitet 
som fördelaktigt för deras 
välbefinnande. 

Kvantitativ metod med 60 informanter. 
Internerna fyllde i ett validerat formulär som 
beskriv deras träningsvanor. Formuläret 
innehöll demografiska-, straffrelaterade-, 
tränings- samt utredning av 
depressionssymtom. 
 

Fysisk aktivitet har terapeutisk effekt på 
depression oavsett typ av aktivitet. Ju fler 
anledningar informanten hade till att utöva 
fysisk aktivitet, desto större blev effekten 

Medel 
(10) 

2 De Moor, M. Beem, A. 
Stubbe, J. Boomsma, 
D. & De Geus, E. 
(2006). Preventive 
Medicine. 
Nederländerna 
Regular exercise, 
anxiety, depression 
and personality: a 
population-based 
study. Preventive 
Medicine 

Undersöka hur regelbunden fysisk 
aktivitet är associerat med ångest, 
depression och personlighet. 
 
 

 

Kvantitativ kohortstudie där enkäter 
samlades in vid sex tillfällen under elva års 
tid. Inledningsvis deltog 19288 informanter, 
7241 informanter deltog vid tre eller fler 
tillfällen. Urvalen bestod av unga vuxna, 
tvillingar samt deras anhöriga. Endast 
tvillingarna hade rätten att fullfölja studien. 
Formulären mätte prevalensen av 
depressionssymtom. 

Fysisk aktivitet resulterade i sänkta nivåer 
av depression, ångest och sociala problem. 
Kontinuerlig fysisk aktivitet är associerad 
med reduktion av depressiva symtom, dock 
påverkar fysisk aktivitet endast aktuella 
symtom 

Hög 
(16) 

3 Dunn, A. Trivedi, M. 
Kampert, J. Clark, C 
Chambliss, H. (2009). 
American Journal of 
preventive medicine. 
USA. 
Exercise Treatment for 
Depression 
Efficacy and Dose 
Response 

Att undersöka om fysisk aktivitet är 
en effektiv behandlingsmetod för 
mild, måttlig och allvarlig grad av 
depression. Samt att se hur dosen 
fysisk aktivitet kan reducera 
depressionssymtomen. 

Kvantitativ randomiserad kontrollstudie där 
80 informanter med diagnostiserad 
depression indelades i fem olika 
interventionsgrupper. Informanterna var 
mellan 20-45 år och datainsamlingen bestod 
av enkäter. 

Fysisk aktivitet i den mängden enligt 
folkhälsorekommendationer är en effektiv 
behandlingsform för depression. Depressiva 
symtom reducerades med 30 % oavsett typ 
av fysisk aktivitet. 

Hög 
(17) 
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4 Gallegos-Carrillo, K. Flores, 
Y. Denova-Gutiérrez, E. 
Méndez-Hernández, P. 
Dosamantes-Carrasco, L. 
Henao-Morán, S. Salmerón, 
J. (2013). Health 
Psychology. Mexiko/USA. 
Physical activity and 
reduced risk of depression: 
Results of a longitudinal 
study of Mexican adults. 

Att utvärdera hur fysisk 
aktivitet påverkar 
risken för depression 
bland vuxna i mexiko. 

Kvantitativ, longitudinell studie där 1047 män 
och kvinnor anställda på Mexican Institue for 
Social Security följdes under 6 års tid. 
Inledningsvis var samtliga fria från 
depressionssymtom. Efter 6 år fick informanterna 
fylla i samma formulär igen för att undersöka om 
depressionssymtomen förändrats beroende på hur 
mycket fysisk aktivitet som utövats 

Gruppen som utövade fysisk aktivitet hade lägre 
prevalens av depressiva symtom. Resultaten 
påvisar att individer som utövar fysisk aktivitet 
ofta har en lägre risk att utveckla depressiva 
symtom jämfört med dem som är inaktiva, eller 
har måttlig fysiska aktivitetsmönster 
 
 

Medel 
(12) 

5 Harris, A. Cronkite, R. 
Moos, R. (2006). Journal of 
affective disorders. USA. 
Physical activity, exercise 
coping, and depression in a 
10 year cohort study of 
depressed patients. 

Att undersöka 
sambandet mellan 
fysisk aktivitet och 
depression. 

Kvantitativ kohortstudie med 424 informanter 
med diagnostiserad depression. Efter tio år bestod 
313 informanter. Insamlingen skedde under fyra 
tillfällen under tio års tid. Informanterna fyllde i 
samma formulär inför varje insamlingstillfälle. 

Fysisk aktivitet motverkar depressiva symtom 
som orsakats av somatiska sjukdomar eller 
negativa livshändelser. Dock var aktuella 
aktivitetsvanor inte förenat med hur vida 
personen kommer vara deprimerad i framtiden. 

Medel 
(11) 

6 Hernandez, R. Prohaska, T. 
Wang, P-C. Sarkisian, C. 
(2013) Journal of Aging and 
Health. USA.  
The Longitudinal 
Relationship  
Between Depression and 
Walking Behavior in Older 
Latinos: The “¡Caminemos!” 
Study.  

Att utvärdera hur 
depressionen 
förändrades I samband 
med interventioner av 
fysisk aktivitet. 

Kvantitativ longitudinell studie med 542 
deltagare. Informanterna intervjuades av personal 
på ålderdomshemmet som fyllde i enkäten 
gällande depressiva symtom. Intervjuerna ägde 
rum efter 1,12 samt 24 månader efter 
interventionsstarten. 

De icke depressiva har utövar fysisk aktivitet 
oftare än deprimerade.  Socialt stöd i 
träningssammanhang har även det en 
bidragande effekt till reduktionen av depressiva 
symtom 

Hög 
(15) 
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7 Korniloff, K. Vanhala, M. 
Kautiainen, H. Koponen, 
H. Peltonen, M. 
Mäntyselkä, P. Häkkinen, 
A. (2012). Preventive 
Medicine. Finland. 
Lifetime leisure-time 
physical activity and the 
risk of depressive 
symptoms at the ages of 
65-74years: The FIN-D2D 
survey. 

Att undersöka 
sambandet mellan 
fysisk aktivitet under 
lång tid och 
depressionssymtom. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie där 927 finska kvinnor 
mellan 65-74 från ett nationellt register 
randomiserat tillfrågats att delta i studien. 
Datainsamlingen bestod av enkäter. 
Enkätfrågorna behandlade fysisk aktivitet och 
prevalens av depressiva symtom under hela 
informantens levnadstid. 

Depression är en kronisk sjukdom och fysisk 
aktivitet påverkar endast aktuella symtom. 
Fysisk aktivitet ökar självförtroendet, 
livskvalité, samt förebygger somatiska 
sjukdomar. 

Medel 
(11) 

8 Lee, Y. Park, K. (2008) 
International Journal 
Geriatric Psychiatry. 
Korea. 
Does physical activity 
moderate the association 
between depressive 
symptoms and disability in 
older adults? 

Undersöker huruvida 
fysisk aktivitet 
påverkar sambandet 
mellan depressiva 
symtom och 
funktionshinder hos 
vuxna. 

Kvantitativ longitudinell studie. Intervjuerna 
genomfördes av personalen på fritidscentrumet 
som sedan överförde svaret till utvalda enkäter. 
Inlednings deltog 977 informanter med depressiva 
symtom för att efter tre år endast bestå av 537. 

Fysisk aktivitet har positiva effekter på 
depressiva symtom. Dock kan den positiva 
effekten av fysisk aktivitet eventuellt bero på 
avbrottet från det vardagliga livet. 

Medel 
(10) 

9 McKercher, C. Schmidt, 
M. Sanderson, K. Patton, 
G. Dwyer T. Venn, A. 
(2009). American Journal 
of preventive medicine. 
Australien. 
Physical Activity and 
Depression in Young 
Adults. 

Att utvärdera och mäta 
association mellan 
fysisk aktivitet och 
depression hos unga 
vuxna. 

Kvantitativ studie med 1995 informanter med 
depressiva symtom. Datainsamlingen skedde med 
hjälp av enkäter och stegräknardagbok.  

Gruppen som utövade fysisk aktivitet hade 50 
% lägre prevalens av depressiva symtom. 
Fysisk aktivitet i mer än tio timmar per vecka 
var associerat med ungefärlig dubbel 
förekomst av depressiva symtom jämfört med 
icke aktiva informanter. 

Hög 
(14) 

10 Ryan, M. (2008). 
Psychology & Health. 
USA. 
The antidepressant effects 
of physical activity: 
Mediating self-esteem and 
self-efficacy mechanisms. 

Att undersöka 
fysiologiska 
mekanismers 
antidepressiva effekt. 

Kvantitativ, retrospektiv, tvärsnittsstudie 
innehållande 188 män and 193 kvinnor med 
depressiva symtom mellan 18 och 25år. 
 
 
 

Sambandet mellan att utöva fysisk aktivitet 
och ökat självförtroende/självkänsla hos 
vuxna är signifikant. Ökat självförtroende kan 
resultera till bättre hälsa. 
 

Medel 
(12) 
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11 Schuch, FB. Vasconcelos-
Moreno, MP. Borowsky, C. 
Fleck, MP. (2011). Journal of 
affective disorders. Brazilien. 
Exercise and severe 
depression: Preliminary 
results of an add-on study. 

Undersöka hur fysisk 
aktivitet fungerar som 
konventionell 
tilläggsbehandling hos 
personer med 
depression och se hur 
det påverkar 
livskvaliten. 

Kvantitativ studie med kontrollgrupp. 26 
deltagare med diagnostiserad depression 
randomiserades och delades in i gruppen som 
skulle utöva fysisk aktivitet, alternativt gruppen 
som behandlades med psykofarmaka eller ECT. 
Datainsamlingsmetoden var i enkätform. 

I den grupp där fysisk aktivitet utövades som 
behandlingsmetod reducerades 
depressionssymtomen i högre grad än den som 
kontrollgrupp som genomgick psykofarmaka 
och ECT som behandlingsform. 

Medel 
(12) 

12 Shin, K. Kang, Y. Park, H. 
Heitkemper, M. (2009). 
Public Health Nursing. 
Sydkorea/USA 
Effects of exercise program 
on physical fitness, 
depression, and self-efficacy 
of low-income elderly 
women in South Korea.  

Studiens syfte är att 
undersöka den fysiska 
aktivitetens effekt på 
psykisk hälsa, 
depression och 
själveffektivitet hos 
äldre kvinnor med låg 
inkomst. 
 

Kvantitativ experimentell interventionsstudie med 
kontrollgrupp. Urvalet bestod av 26 kvinnor i 
träningsgruppen och 22 kvinnor i 
kontrollgruppen, samtliga hade diagnostiserad 
depression. Datainsamlingsmetod var formulär 
som informanten fyllde i före och efter 
intervention. 

Fysisk aktivitet samt utbildningsinterventioner 
har en positiv effekt på depressiva symtom. 

Medel 
(11) 

13 Taliaferro, L. Rienzo, B. 
Pigg, M Jr. Miller, D. Dodd, 
V. (2009) Journal of 
American College Health. 
USA. 
Associations Between 
Physical Activity and 
Reduced Rates of 
Hopelessness, Depression, 
and Suicidal Behavior 
Among College Students. 

Att finna associationer 
mellan fysisk aktivitet 
och hopplöshet, 
depressions samt 
självmordsbeteende 
bland college 
studenter. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med 43499 studenter 
mellan 18-25 deltog. Datainsamlingen som 
användes var tre olika enkäter som mätte 
depressiva symtom. Analysmetoden var 
deskriptiv med syfte att endast beskriva 
situationen. 

Tydlig skillnad av prevalens rörande 
hopplöshet, depression och suicidala beteenden 
kunde påvisas mellan grupperna som tränade 
kontra inte tränade. Om syftet med fysisk 
aktivitet är att gå ner i vikt kan resultatet bli 
ökade depressiva symtom. Fysisk aktivitet i 
måttlig mängd är bäst för det psykiska 
välmåendet. 

Medel 
(11) 

14 Tekur, P. Nagarathna, R. 
Chametcha, S. Hankey, A. 
Nagendra, H. (2012). 
Complementary Therapies In 
Medicine. Indien. 
A comprehensive yoga 
programs improves pain, 
anxiety and depression in 
chronic low back pain 
patients more than exercise: 
An RCT. 

Att utvärdera hur 
Yoga och fysisk 
aktivitet förändrar  
smärta, ångest, 
depression och spinal 
rörlighet för patienter 
med kronisk 
ryggsmärta. 

Kvantitativ randomiserad singelblind 
kontrollstudie där ena gruppen utövade yoga och 
den andra utövade fysisk aktivitet anpassat till 
urvalsgruppen. Urvalet bestod av 80 informanter 
med depressiva symtom, datainsamlingen 
utfördes med enkäter. 

Fysisk aktivitet har större effekt på 
depressionssymtom än beteendeterapi. Yoga har 
ett förebyggande samt en botande effekt på 
depression.   

Hög 
(16) 
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15 van der Waerden, J, 

Hoefnagels, C. Hosman, C. 
Souren, P. Jansen, M. (2013). 
Social Science & Medicine. 
Nederländerna. 
A randomized controlled trial 
of combined exercise and 
psycho-education for low-
SES women: Short- and long-
term outcomes in the 
reduction of stress and 
depressive symptoms.  

Att utvärdera 
effekterna av 
fysisk aktivitet i 
kombination med 
mental utbildning 
samt hur det påverkar 
stress-och depressiva 
symtom hos kvinnor 
med låg socio-
ekonomisk status. 
 

Kvantitativ, randomiserade kontrollstudie. 
Informanterna bestod av 20-55 åriga nederlänska 
kvinnor med låg socioekonomisk status samt 
depressiva alternativt stressymptom. 
Rekryteringen till studien skedde genom 
gatekeeper i form av läkare som var verksam i 
eller i närheten av missgynnat bostadsområde. 
Alternativt kunde kvinnorna anmäla sig själva till 
studien på grund av att författarna efterfrågat 
informanter i lokala medier. Mätningar 
genomfördes före och efter interventioner. 

Fysisk aktivitet kan reducera förekomster av 
depressiva symtom med upp till 56%. Fysisk 
aktivitet kan även ha ett förebyggande syfte på 
depression. 

Hög 
(15) 
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