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Sammanfattning 
Bakgrund: Depression är en folksjukdom som drabbar omkring en tredjedel av alla 

individer någon gång under livet och ungdomar verkar vara speciellt utsatta. 

Traditionell behandling består av terapi och, i svårare sjukdomsfall, antidepressiva 

läkemedel. Det har även diskuterats huruvida fysisk aktivitet skulle kunna lindra eller 

förhindra symptom, här är dock forskarna av delade åsikter. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på om det finns något vetenskapligt stöd för att 

fysisk aktivitet hjälper mot depressiva symptom hos ungdomar samt, i så fall, på vilket 

sätt. 

Metod: Fjorton originalartiklar som undersöker sambandet mellan fysisk aktivitet och 

depression hos ungdomar har granskats, jämförts och sammanfattats i en review-artikel. 

Studierna publicerades mellan åren 2012-2016, undersöker inga andra sjukdomar än 

depression och är konsekvent utförda på människor. Sökdatorn som använts är PubMed. 

Resultat: Nio av studierna (64,3%) tyder på att fysisk aktivitet kan ha en 

behandlingseffekt eller förebyggande effekt mot depression hos ungdomar. Fem studier 

(35,7%) visar inget sådant samband.  

Slutsats: Majoriteten av de granskade studierna tyder på ett samband mellan ökad fysisk 

aktivitet och minskad depression hos ungdomar. Sambandet är dock inte statistiskt 

signifikant då oenigheten mellan forskargrupperna är stor. 

 

 

Abstract 
Background: Depression is a widespread disease that affects about one third of all 

individuals at some point in life and adolescents seem to be particularly vulnerable. 

Traditional treatment consists of therapy and, in more severve cases of illness, 

antidepressants. It has also been discussed if physical activity could relieve or prevent 

symptoms, about which many scientists do not share the same opinions.  

Aim: The aim of the study is to find out if there are any scientific support for that 

physical activity helps against depressive symptoms in adolescents and, if so, in what 

way. 

Methods: Fourteen original articles that examine the relationship between physical 

activity and depression in adolescents has been reviewed, compared and summarized. 

The studies were published between the years 2012-2016, examines no diseases other 

than depression and is completely performed on humans. The database that has been 

used is PubMed. 

Results: Nine of the studies (64.3%) suggests that physical activity may have a 

treatment effect or preventive effect against depression in adolescents. Five studies 

(35.7%) shows no such connection.   

Conclusion: The majority of the articles suggesting a link between increased physical 

activity and reduced depression in adolescents. However, the relationship is not 

statistically significant because of the disagreement between the studies. 
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1 Inledning 
I mitt arbete på gymnasieskola konstaterar jag ofta hur oroväckande vanligt det är med 

mentala nedsättningar, inte minst depression, hos ungdomar. Till följd av detta väcktes 

mitt intresse för hur stor påverkan elevernas livsstil har för deras mentala hälsa. I 

egenskap av idrottslärare är jag framförallt intresserad av den fysiska aktivitetens 

betydelse för att i min yrkesroll kunna hjälpa eleverna på bästa sätt. Vid sökningar i 

PubMed har noterats att det är svårt att finna review-artiklar om eventuella samband 

mellan fysisk aktivitet och depression hos ungdomar, varför idén till detta 

examensarbete väcktes. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Depression 
Depression är en folksjukdom som drabbar omkring en av tre individer någon gång 

under livet. Forskare hävdar att vid en given tid uppnår 4 % av männen respektive 8 % 

av kvinnorna av världens befolkning kriterierna för en diagnos [1]. För ungdomar är 

siffrorna än mer alarmerande. En omfattande undersökning från år 2016 visar att 10,5% 

av ungdomarna, 14-16 år, inom EU lider av depression. Enligt studien är dessutom 

ytterligare 32 % drabbade av subklinisk depression vilket är en mild form där 

symptomen inte räcker för att få en diagnos [2]. Ur ett internationellt perspektiv är 

depression den mest utbredda av de emotionella sjukdomarna samt en av de vanligaste 

orsakerna till bristande funktioner i vardagen och förtidig död. De många dödsfallen 

beror dels på en ökad självmordsrisk men även ökad risk för att dö av andra orsaker, 

såsom kardiovaskulär sjukdom [3]. 

  

Känslan av depression är vanlig och drabbar i stort sett alla människor under jobbiga 

perioder i livet. För att tillståndet ska räknas som en klinisk depression måste dock 

frekvens, intensitet samt duration av symptomen vara oproportionerliga till individens 

situation [4]. Det kan vara svårt att avgöra om en individs sinnesstämning bör klassas 

som depression eller vanlig nedstämdhet, något som 1177 vårdguiden betonar. Enligt 

dem bör dock misstanke väckas om personen upplever symptom varje dag under minst 

två veckors tid [5]. 

 

Sjukdomen kännetecknas framförallt av emotionella symptom såsom negativa tankar, 

nedstämdhet, orkeslöshet, hopplöshet och en känsla av ensamhet. För att erhålla diagnos 

krävs, till skillnad från vid ångest, att individen förlorat förmågan att känna nöje. Detta 

innebär att aktiviteter som individen tidigare associerat till glädje eller njutning vid 

depressionen upplevs som tråkiga och ointressanta. Förändringen gäller även biologiskt 

njutbara fenomen såsom sex och ätande [4]. 

 

Förutom de emotionella symptomen förekommer även kognitiva, motiverande samt 

somatiska symptom. De kognitiva är vanliga och innefattar bland annat 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att fatta beslut, låg självkänsla, orimliga 

skuldkänslor samt en negativ syn på framtiden. De motiverande symptomen innefattar 

svårigheter att komma igång med samt genomföra aktiviteter, även av en sådan karaktär 

att de skulle kunna leda till nöje eller njutning. Detta beror vanligtvis på individens 

förlorade intresse men även på att alla aktiviteter verkar för energikrävande i 

förhållande till sina positiva effekter. Somatiska symptom innefattar aptitlöshet eller 

tröstätande, sömstörningar i form av exempelvis insomnia eller ovanligt mycket sömn 
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samt minskad sexlust. Sömnstörningar och aptitlöshet kan i sin tur orsaka fatigue och 

muskelsvaghet [4]. 

 

Den vanligaste formen av sjukdomen är egentlig depression. Detta är ett intensivt 

tillstånd som påverkar individens förmåga att fungera i vardagen [4]. Den egentliga 

depressionen kan delas in i tre nivåer baserat på svårighetsgrad. Lindrig depression 

innebär att individen fungerar socialt och praktiskt i vardagen om denne anstränger sig 

för att bortse från sitt dåliga emotionella mående. När depressionen övergått till måttlig 

har det gått så långt att individen har svårigheter att klara av alla aspekter av sitt 

vardagliga liv. Detta kan exempelvis innebära att denne inte klarar av att arbeta eller 

upprätthålla goda relationer till sina vänner. Vid svår depression har tillståndet övergått 

till ett allvarligt sjukdomstillstånd. Individen är ofta så pass påverkad att denne bortser 

från de mest basala behoven såsom mat och dryck. Vid svår depression är 

självmordstankar alltid en risk [5].  

 

En annan, mindre vanlig, form av depression är dystymi. Detta tillstånd har inte lika 

intensiva symptom som egentlig depression men är istället av en mer kronisk karaktär. 

För diagnos krävs symptom under en period av minst två år [5] men sjukdomen kvarstår 

vanligtvis mycket längre än så. Vanligtvis har individen korta intervaller, omkring några 

veckor, med normal sinnesstämning för att sedan återgå till de depressiva tankarna [4]. 

 

Orsaken till depression är ofta okänd, även om svåra händelser har en tendens att 

initiera en negativ sinnesstämning. Vissa forskare anser dock att tendensen att se 

händelser ur ett negativt perspektiv är delvis ärftlig [6]. 

 

2.2 Behandling vid depression 
Enligt dagens riktlinjer bör behandlingen till en början enbart bestå av evidens-baserad 

psykologisk behandling, exempelvis kognitiv beteendeterapi. Vid mild depression 

initieras ingen annan behandling om det inte visar sig att den psykologiska terapin 

saknar effekt för individen. Detta eftersom psykologisk behandling visat sig ge bäst 

resultat och dessutom saknar fysiologiska biverkningar [3]. 

 

Vid måttlig depression kan insättande av antidepressiva läkemedel vara nödvändig som 

komplement till den psykologiska behandlingen för att nå effektiva resultat. Vid svår 

depression är läkemedel alltid en del av behandlingen. Forskning har dock visat att 

effekten av antidepressiva preparat är mindre än den först verkade. Detta gäller 

framförallt vid mild eller måttlig depression. Det har även uttryckts stor oro för 

bieffekter vid användande av läkemedlen. Det stora urvalet av preparat gör att det kan 

vara svårt hitta rätt medicin för individen. Ytterligare problem uppstår då det tar flera 

veckor innan antidepressiva läkemedel ger effekt vilket innebär att det är mycket 

tidskrävande att reglera dosen. Då patienten fått läkemedel och dos med god effekt bör 

behandlingen fortsätta i minst två år för att säkra tillfrisknande [3]. 

 

Till följd av ökad skepsis gentemot antidepressiva läkemedel har alternativa 

behandlingsmetoder fått en viktig plats i forskningen. Några av dessa är 

hjärnstimulerande terapier såsom ljusstimulering samt elektrokonvulsiv behandling 

(ECT) [3]. Det har även diskuterats huruvida livsstilsförändringar i form av exempelvis 

ökad fysisk aktivitet skulle kunna påverka de depressiva symptomen.  
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2.3 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse producerad av skelettmuskulatur som 

resulterar i en energiförbrukning över den i vila. Fysisk aktivitet omfattar således bland 

annat fritidsaktiviteter, träning, sport, transportsträckor, arbete samt vardagssysslor [1]. 

  

Aktiviteten kan vara av antingen aerob eller muskelstärkande karaktär och av olika 

intensitet. Intensiteten kan beskrivas i relation till den maximala 

syreupptagningsförmågan (VO2max). Mycket låg intensitet innebär < 20 % VO2max, 

låg intensitet 20-39% VO2max, måttlig intensitet 40-59% VO2max, hög intensitet 60-

89% VO2max och mycket hög intensitet ≥ 90 % VO2max [7]. 

 

2.4 Rekommendationer för fysisk aktivitet 
I samråd med ett antal forskare och institutioner tas internationella rekommendationer 

för fysisk aktivitet fram med avsikt att förbättra samt bibehålla en god folkhälsa. 

Rekommendationerna är utförligt beskrivna och anpassade för olika grupper av 

människor såsom barn, gamla eller gravida [8]. 

 

För barn och ungdomar (6-17 år) är rekommendationen minst en timmes fysisk aktivitet 

om dagen. Större delen av tiden bör vara av aerob karaktär på minst medelhög intensitet 

men minst tre dagar i veckan bör intensiteten vara delvis intensiv. Dessutom bör barn 

och ungdomar göra muskel- och benstärkande aktiviteter minst tre dagar i veckan [8]. 
 

För vuxna (18-64 år) är rekommendationen 150 minuters aerob fysisk aktivitet i veckan 

på minst måttlig intensitet eller 75 minuter i veckan på intensiv intensitet, alternativt en 

kombination av de båda. Aktiviteten bör fördelas över flera av veckans dagar samt ha en 

duration på minst tio minuter per tillfälle. Dessutom bör vuxna individer utföra 

muskelstärkande aktiviteter som engagerar alla kroppens stora muskelgrupper minst två 

dagar i veckan. Ytterligare hälsoeffekter uppnås om antalet minuter aerob fysisk 

aktivitet dubbleras på respektive intensitet [8]. 

 

Äldre vuxna (över 65 år) bör försöka följa riktlinjerna för vuxna. Vid fysiska hinder bör 

individen vara så fysiskt aktiv som möjligt och undvika långa perioder av inaktivitet. 

Äldre bör dessutom träna balans för att minska fallrisken [8]. 

 

2.5 Fysisk aktivitet som hälsopromotion 
Idag är det allmänt känt att en alltför stillasittande livsstil kan ge negativa hälsoeffekter. 

Det dröjde dock ända fram till 1990-talet innan de medicinska forskarna fastslog att 

fysisk aktivitet är en vital faktor för att bibehålla en god hälsa. Sedan dess har många 

studier utförts inom området [8]. 

 

Vissa studier visar ett direkt samband där fysisk aktivitet leder till en ökad fysisk fitness 

som leder till en bättre hälsa. Sambandet verkar vara av dubbelriktad karaktär då en 

bättre hälsa och ökad fitness kan leda till högre motivation respektive uthållighet och 

därmed mer fysisk aktivitet. Utöver påverkan på fysisk fitness har fysisk aktivitet bland 

annat visat sig ha en god effekt för att förebygga eller lindra symptom vid 

kardiovaskulära sjukdomar, kroniskt degenerativa sjukdomar, benbrott, insulinresistens, 

diabetes mellitus, cancer samt förtidig död oavsett orsak [1]. 

 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet definieras av Folkhälsomyndigheten som ”all fysisk 

aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att leda till skada eller 
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utgöra en risk”. Detta innefattar all aktivitet som har en direkt positiv effekt för hälsan, 

utan att nödvändigtvis behöva bidra till en ökad fysisk fitness [9]. Några exempel är 

barns lek samt ungdomars rastaktiviteter.  

 

Förespråkare för fysisk aktivitet hävdar gärna att de positiva effekterna inte bara är av 

somatisk utan även av psykisk karaktär. Forskarna är av delade åsikter men flertalet 

studier tyder på att fysisk aktivitet kan verka preventivt mot mental ohälsa. Huruvida 

det skulle ha någon effekt mot depression eller kunna lindra depressiva symptom är ett 

omdiskuterat ämne som behöver undersökas ytterligare [1]. 

 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på om det finns något vetenskapligt stöd för att fysisk 

aktivitet hjälper mot depressiva symptom hos ungdomar samt hur det eventuella stödet 

ser ut. Mina frågeställningar är: 

 

1. Kan fysisk aktivitet hos ungdomar ge en reducering av depressiva symptom i 

realtid? 

2. Kan fysisk aktivitet hos ungdomar reducera risken för utvecklande av depressiva 

symptom under övergången till vuxen ålder? 

 

4 Metod 

4.1 Förberedelser 
Inför examensarbetet utfördes artikelsökningar i databaserna PubMed samt OneSearch. 

Vid sökningarna konstaterades att det fanns ett tillräckligt stort underlag i form av 

originalartiklar för att kunna genomföra studien. Antalet review-artiklar var dessutom få 

vilket ansågs öka värdet av litteraturstudien.  

 

Från början fanns dock även en medvetenhet kring fenomenet publiceringsbias, även 

om förekomsten av detta aldrig testades. Då tidsskrifter generellt lockas att publicera 

artiklar med positiva resultat är risken stor att rapporter som visar icke-signifikanta 

samband förblir opublicerade. Därav noterades att originalstudier där man inte funnit 

något stöd för ett negativt samband mellan fysisk aktivitet och depression samt en 

mängd sammanfattande artiklar kan ha nekats en plats i tidsskrifterna och därmed 

undgått artikelsökningen. Detta riskerar att påverka resultatet så att effekten, alternativt 

avsaknaden av effekt, av fysisk aktivitet kan uppfattas som större än vad den i 

verkligheten är [10, 11]. 

 

4.2 Artikelsökning 
Den första artikelsökningen skedde på PubMed med sökorden ”physical activity AND 

depression AND adolescents”. För att inkluderas vid urvalet krävdes att det var en 

originalartikel, gick att se i full text, hade publicerats inom de senaste fem åren (2012-

2016) samt att deltagarna i studien var människor. Sökningen gav 512 träffar i 

databasen. Rapporternas sammanfattningar lästes igenom varpå alla artiklar där 

forskarna studerade depression i relation till någon annan sjukdom eller kombinerade 

fysisk aktivitet med exempelvis kostråd exkluderades för att höja arbetets validitet.  

 

Efter den första genomgången kvarstod 30 originalartiklar. Av dessa exkluderades 

sedan åtta till följd av att undersökningarna inte fokuserade på ungdomar. Ytterligare 

åtta artiklar exkluderades, en för att den riktade sig till dietister och fokuserade mer på 
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sambandet mellan kost och depression än fysisk aktivitet och depression, tre till följd av 

metodologiska brister och slutligen fyra på grund av att resultaten inte besvarade mina 

frågeställningar. 

 

Därefter fanns fjorton artiklar att arbeta med varav nio var free full text och fem köptes 

direkt från respektive tidsskrifts webtjänst.  

 

4.3 Analys 
Sammanställningen inleddes med att alla artiklar fördes in i EndNote. Sedan lästes varje 

artikel noggrant varpå resultat successivt fördes in i två förberedda tabeller (Tabell 1 

och 2). I tabell 1 sorteras artiklarna efter kriterierna studiedesign, effektmått, antal 

deltagare, studiens reliabilitet samt relevans. I tabell 2 presenteras studiernas resultat 

avseende om de funnit något samband mellan fysisk aktivitet och depression samt hur 

det eventuella sambandet uttrycks. Artiklarna jämfördes med tabellerna som grund 

innan rapportskrivandet inleddes.  

 

Inför arbetet med diskussionen värderades alla studier med hjälp av en mall för 

bedömning av relevans, utgiven av statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU). Detta gjordes för att avgöra huruvida varje enskild studie var 

relevant i förhållande till syftet samt om någon studie var mer eller mindre trovärdig i 

jämförelse med de andra. Mallen bestod av fem teman och totalt tolv frågor rörande 

studiepopulation, undersökt intervention, jämförelseintervention, effektmått samt 

studielängd. På varje fråga kunde studien erhålla poängen ett (låg relevans), två 

(relevant) eller tre (hög relevans). Då samtliga frågor besvarats räknades studiens 

medelpoäng ut genom att den totala poängen divideras med antalet frågor. Varje enskild 

studie hade en medelpoäng mellan två och tre vilket ansågs visa att de var relevanta för 

arbetet. Mallen återfinns i Bilaga 1. Utöver mallen bedömdes artiklarna utifrån 

studiedesign, så att longitudinella studier ansågs mer trovärdiga än tvärsnittsstudier. 

Detta eftersom risken för skensamband minskar med ett ökat antal mättillfällen. 

 
5 Resultat 

5.1 Studiedesign 
Den vanligast förekommande undersökningsmetoden för att mäta nivåerna av 

depression respektive fysisk aktivitet i de granskade studierna var anonyma 

frågeformulär [12-19]. Tre forskargrupper mätte den fysiska aktiviteten instrumentellt 

istället för genom självrapportering [20-22]. I ytterligare en studie användes validerade 

frågeformulär för att mäta depression men i denna undersökning var den fysiska 

aktiviteten kontrollerad. Det som istället mättes var självupplevd intensitet [23]. Året 

därpå släppte samma forskarteam en ny, kvalitativ, rapport där den fysiska aktiviteten 

var kontrollerad. Uppföljning skedde då i form av semistrukturerade intervjuer [24]. I 

den sista av de fjorton studierna användes data från två skilda insamlingstillfällen. Från 

det första användes frågeformulär för att mäta fysisk aktivitet, från det andra intervjuer 

för att mäta depression [25]. 

 

Nio av studierna hade en longitudinell design medan fem var tvärsnittsstudier. En 

sammanfattning över studiernas design och tillförlitlighet går att finna i tabell 1. 
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5.2 Longitudinella studier 
I de flesta av de longitudinella studierna inkluderades ungdomar omkring 13-15 år vid 

baseline [13, 17, 20, 21, 23-25]. Avvikande var studierna utförda av Brunet et al. (2013) 

och Stavrakakis et al. (2012) där ungdomarna hade en medelålder på 12-13 respektive 

11,11 år då studierna inleddes [16, 19].  

 

Deltagarantalet var i medel 1 415 ungdomar med ytterligheterna 87 respektive 26 

deltagare i undersökningarna utförda av Carter et al. år 2015 och 2016. Anledningen till 

deras låga antal i jämförelse med andra forskargrupper är att metoden baserades på 

medverkande i ett noga kontollerat träningsprogram. Någon självrapportering av fysisk 

aktivitet förekom således inte [23, 24]. Flest antal deltagare hade McPhie et al. (2015) 

med 3 676 ungdomar. Det stora antalet möjliggjordes av att forskargruppen nyttjade 

sekundära data från en större befolkningsstudie [17].  

 

De longitudinella studierna hade en medelduration på omkring fem år men liksom 

deltagarantalet varierade undersökningstiden betydligt. Även här hörde studierna av 

Carter et al. till ytterligheterna med sista uppföljningen sex månader (2015) respektive 

tio veckor (2016) efter att studierna inleddes [23, 24]. Studien utförd av McPhie et al. 

(2015) pågick under tretton år med mätningar under fyra olika tillfällen och var därmed 

den undersökning som sträckte sig över längst tid [17].  

 

I alla undersökningar mättes på något sätt sambandet mellan fysisk aktivitet och 

depression. Brunet et al. (2013) samlade dessutom in data om deltagande i organiserade 

lagsporter [16]. Fysisk aktivitet mättes i en studie genom att deltagarna själva 

uppskattade hur många timmar de är fysiskt aktiva under en vecka och i tre andra 

genom att deltagarna angav hur många gånger per vecka de generellt utför fysiska 

aktiviteter [13, 16, 17, 19]. I studien utförd av Stavrakakis et al. (2013) fick deltagarna 

fylla i ett frågeformulär om sin fysiska aktivitet under sju dagar avseende typ av 

aktivitet, frekvens, duration samt intensitet [25]. Van Dijk et al. (2016) och Toseeb et al. 

(2014) samlade in motsvarande data med hjälp av accelerometer respektive kalibrerade 

puls- och rörelsemätare [20, 21].  

 

Carter et al. (2015) inkluderade endast ungdomar med en konstaterad depression. De 

jämförde sedan en kontrollgrupp, som fick fortsätta med traditionell behandling, samt 

en testgrupp som utförde fysisk aktivitet vid tolv tillfällen utspridda på sex veckor. 

Aktiviteten bestod av löpning samt cirkelträning på en intensitet som individen själv 

valde. Intensiteten självuppskattades med hjälp av Borgs RPE-skala (Rating of 

Perceived Exertion). De depressiva symptomen mättes vid baseline, efter avslutat 

träningsprogram samt sex månader efter att träningsprogrammet introducerats [23].  

 

I studien som publicerades av samma forskargrupp året därpå fick alla deltagare 

medverka i ett frivilligt träningsprogram som komplement till den redan insatta 

traditionella behandlingen. Träningen skedde i grupp två dagar i veckan under sex 

veckors tid. Intensitet valdes av individen själv och denne kunde även avbryta träningen 

när som helst under passet utan att mötas av negativ feedback. Fem gånger under varje 

tillfälle mättes intensiteten instrumentellt med hjälp av en pulsmätare. Deltagarna fick 

även själva uppskatta uppnådd intensitet med hjälp av Borgs RPE-skala [24].  

 

Två forskargrupper använde det validerade frågeformuläret Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale (CES-D) för att mäta nivåerna av depression [17, 20]. Hoegh 

Poulsen et al. (2016) använde en kortversion av motsvarande formulär anpassat för 
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barn; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Children (CES-DC) [13]. 

Andra validerade frågeformulär som användes för att mäta nivåerna av depression var 

the Childrens Depression Inventory 2 (CDI-2), Mood and Feelings Questionnaire 

(MFQ) samt the Major Depression Inventory (MDI) [16, 21, 23].  

 

Stavrakakis et al. (2012) nyttjade det validerade frågeformuläret the Youth Self-Report 

(YSR) för att detektera eventuella depressiva symptom. Till detta finns ett 

kompletterande formulär, the Child Behavior Checklist (CBCL), som ifylldes av 

föräldrarna. Frågornas utformning möjliggör urskiljning av emotionella symptom från 

somatiska vilket var av nytta vid analysering av resultaten [19]. I studien av Stavrakakis 

et al. (2013) mättes depressiva symptom vid uppföljningen med hjälp av intervjuer 

enligt Composite International Diagnostic Interview (CIDI) version 3.0 [25]. Carter et 

al. (2016) utförde inom fyra veckor efter avslutad träningsperiod kvalitativa, semi-

strukturerade, intervjuer med deltagarna för att samla information om deras mentala 

hälsa [24].  

 

Efter avslutad datainsamling analyserades och jämfördes resultaten från 

undersökningarnas olika mättillfällen för att detektera eventuella samband mellan fysisk 

aktivitet och depression hos ungdomarna i respektive studie [13, 16, 17, 19-21, 23-25]. 

 

5.3 Tvärsnittsstudier 
I tvärsnittsstudierna var deltagarantalet generellt betydligt högre än i de longitudinella 

studierna med ett medelantal på 12 573 ungdomar. Flest deltagare hade Baldursdottir et 

al. (2016) vilka samlade in 32 456 användbara frågeformulär från tre olika elevgrupper; 

10-12 år, 13-15 år samt 16-19 år[12]. Feng et al. (2014) hade minst antal deltagare med 

1 106 ungdomar[15]. Medelåldern var i två av studierna omkring 19 år, i en annan 13,8 

år och i den sista varierade åldern mellan 8-19 år [14, 15, 18, 22].  

 

I samtliga studier insamlades data avseende fysisk aktivitet, depression, ålder och kön. 

Feng et al. (2014) samt Wu et al. (2015) mätte dessutom ungdomarnas genomsnittliga 

skärmtid medan Baldursdottir et al. (2016) inkluderade uppgifter om deltagande i 

organiserad sport [12, 14, 15]. I studien av Sun et al. (2012) var nivå av pubertet en 

viktig parameter vilken avgjordes under en läkarundersökning [18].  

 

Förekomsten av fysisk aktivitet undersöktes i två av studierna genom självrapportering 

av frekvens och intensitet under en normal vecka [12, 15]. I de resterande 

undersökningarna mättes fysisk aktivitet med hjälp av de validerade frågeformulären the 

Physical Activity Ranc Scale-3 (PARS-3) respektive Youth Risk Behavior Survey 

(YRBS) samt accelerometer [14, 18, 22]. 

 

Depressiva symptom detekterades i samtliga tvärsnittsstudier med hjälp av olika 

validerade frågeformulär. Dessa var the Symptom Check List (SCL-90), Self-Rating 

Depression Scale (SDS), CES-D, MFQ samt CDI [12, 14, 15, 18, 22]. 

 

Då data samlats in använde forskargrupperna olika regressionsmodeller för att detektera 

eventuella samband mellan depression och fysisk aktivitet hos ungdomar samt, i vissa 

fall, skärmtid respektive nivå av pubertet [12, 14, 15, 18, 22].  
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Tabell 1: Studiernas design och tillförlitlighet.  

(1 = låg relevans, 3 = hög relevans, D = depression, FA = fysisk aktivitet, SK= självkänsla, 

RPE = Borg Rating of Perceived Exertion,  

APR = Adjusted Prevalence Ratio, ST = Skärmtid) 

Studie Studiedesign Effektmått Deltagare Reliabilitet Relevans 

Baldursdottir et 

al. 2016 

Tvärsnittsstudie med 

multipla linjära 

regressionsanalyser 

Självuppskattad D 

samt FA 

32 456 st P < 0,001 i alla 

analyser 

2,6 

Van Dijk et al. 

2016 

Longitudinell 

undersökning 

FA mha 

accelerometer, 

D mha CES-D,  

SK mha RSE 

258 st P ≤ 0,001 i alla 

analyser för FA och D. 

P = 0,066 för 

förändring i SK 

2,6 

Hoegh P. et al. 

2016 

Longitudinell, 

prospektiv 

D mha CES-DC, 

självuppskattad FA 

(fritid) 

3 031 st Tjejer: OR=1,63 (95 % 

Cl) 

Killar: OR = 1,19 (95 

% Cl) 

2,4 

Carter et al. 

2015 

Longitudinell studie. 

Pragmatisk och 

randomiserad  

D mha CDI-2, 

intensitet vid FA 

mha RPE 

87 st Efter 6 v. P (samband) 

= 0,37 

Efter 6 mån. P = 0,03 

2,3 

Wu et al. 2015 Tvärsnittsstudie med 

logistiska 

regressionsmodeller 

Frågeformulär. 

PARS-3 för FA, 

CES-D för D 

4 747 st P < 0,05 2,3 

Toseeb et al. 

2014 

Longitudinell kohort 

studie 

PAEE & MVPA 

mha puls- & 

rörelsemätare. D 

mha MFQ 

736 st Samband vid 

baslinjen: P = 0,08 

Uppföljning: P = 0,48 

2,8 

Feng et al. 

2014 

Tvärsnittsstudie D mha SDS, 

självrapporterad 

frekvens av FA & 

ST 

1 106 st P < 0,05 2,4 

Brunet et al. 

2013 

Longitudinell, 

prospektiv 

Självrapporterad 

frekvens av FA och 

lagsport, MDI för 

D 

1 293 st P < 0,05 för alla 

mätningar utom 

pågående lagsport och 

D: P = 0,08 

2,7 

Wiles et al. 

2012 

Tvärsnittsstudie Accelerometer för 

FA, kortversion av 

MFQ för D 

2 951 st P < 0,05 2,8 

Carter et al. 

2016 

Longitudinell studie. 

Kvalitativ, pragmatisk 

och randomiserad 

CDI-2 för D, 

pulsmätare & RPE 

för FA, 

semistrukturerade 

intervjuer  

26 st Framgår ej 2,3 

McPhie et al. 

2015 

Longitudinell studie 

med analys av 

tillväxtkurvor 

CES-D för D, 

självrapporterade 

frågeformulär för 

FA 

3 676 st P < 0,001 vid andra 

analysen 

2,6 

Sun et al. 2014 Tvärsnittsstudie YRBS för FA, CDI 

för D  

21 605 st P < 0,001 2,5 

Stavrakakis et 

al. 2013 

Longitudinell, 

prospektiv 

CIDI för D, 

frågeformulär för 

FA (typ, frekvens, 

duration och 

intensitet) 

1 396 st P(FA fritid) = 0,12 

P(frekvens) = 0,50 

P(duration) = 0,81 

P(METmax) = 0,11 

P(METmedel) = 0,19  

2,7 

Stavrakakis et 

al. 2012 

Longitudinell, 

prospektiv 

YSR & CBCL för 

D, fråga om FA 

2 230 st P < 0,05  2,4 
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5.4 Ungdomars fysiska aktivitetsnivå samt prevalens av depression 
En av studierna visade att den fysiska aktivitetsnivån generellt ökar under perioden tio 

till fjorton års ålder men att deltagandet i organiserade sporter minskar under samma 

period [12]. Den visar även, liksom ytterligare två av de granskade undersökningarna, 

att den totala mängden fysisk aktivitet sedan minskar stadigt upp till vuxen ålder [12, 

17, 20]. En annan undersökning visar däremot att nivån av fysisk aktivitet vanligtvis 

hålls konstant under hela ungdomen [19].  

 

I alla studier där forskarna studerade ungdomarnas levnadsvanor upptäcktes 

könsskillnader. Tre av dem visade att pojkar generellt är mer fysiskt aktiva än flickor 

[12, 13, 22]. En av dem kunde även påvisa att pojkar deltar i organiserade sporter mer 

frekvent än flickor under ungdomsåren [12]. Ytterligare en forskargrupp som 

undersökte sambandet noterade att flickornas fysiska aktivitetsnivå sjunker avsevärt 

snabbare än pojkarnas till följd av ökad ålder under ungdomen samt pubertet [18]. 

 

Vid undersökning av prevalensen av depression hos ungdomar noterades i en studie att 

depressiva symptom är signifikant positivt associerade med pubertet [18]. En annan 

rapport påvisar att symptomen generellt ökar från tio till sjutton års ålder [19]. Två av 

forskargrupperna hävdar dessutom att förekomsten av depression sjunker vid 

övergången från ungdom till vuxen ålder [17, 20].  

 

Då könsskillnader studerades visade en studie att pojkar är något mer deprimerade än 

flickor [18] medan fyra undersökningar visade ett motsatt samband [12, 13, 22, 25]. En 

av dessa fann att kön var den enda variabel som hade ett statistiskt signifikant samband 

med utvecklande av depressiva symptom. Mellan mättillfällena drabbades flickorna i 

denna studie av depression mer än dubbelt så ofta än pojkarna [25]. 

 

5.5 Vetenskapliga belägg för effekt 

I nio av artiklarna (64,3%) gick det att finna ett negativt samband mellan fysisk aktivitet 

och depression [12, 13, 16-19, 22-24]. I en av studierna var sambandet dock inte 

statistiskt signifikant i alla analyser för pojkarna [13]. Carter et al. (2015) fann ett 

negativt samband mellan de två variablerna men endast så att fysisk aktivitet verkade ha 

en preventiv effekt mot depression. Någon effekt på symptomen inom sex månader 

kunde inte fastställas [23]. Dessa resultat motsägs av, bland andra, Brunet et al. (2013) 

vilka fann att fysisk aktivitet har en statistiskt signifikant behandlingseffekt mot 

depressiva symptom hos unga vuxna (18-24 år) [16].  

 

5.6 Avsaknad av vetenskapliga belägg 

I fem av artiklarna (35,7%) gick det inte att finna något statistiskt signifikant samband 

mellan fysisk aktivitet och depression [14, 15, 20, 21, 25]. En sammanfattning av 

artiklarnas resultat går att finna i tabell 2. 

 

5.7 Uttryck vid vetenskapligt stöd 

I studien utförd av Baldursdottir et al. (2016) upptäcktes ett negativt samband mellan 

alla typer av fysisk aktivitet och depression hos båda könen i åldrarna 10-19 år. 

Flickorna i undersökningen erhöll större hälsovinster av att delta i organiserad sport än 

pojkarna medan övrig fysisk aktivitet hade lika stor effekt hos båda könen [12]. 
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Hoegh Poulsen et al. (2016) noterade att flickor 14-15 år med låga nivåer av fysisk 

aktivitet på fritiden löper signifikant högre risk för depression jämfört med flickor med 

höga nivåer av fysisk aktivitet. För sambandet gäller Odds Ratio (OR) = 1,63 (95 % Cl). 

Hos pojkar beskrivs motsvarande samband som OR = 1,19 (95 % Cl). Det noterades 

även att flickor i åldrarna 15-18 år med sjunkande eller konstant låg fysisk aktivitetsnivå 

på fritiden har större risk att drabbas av mental ohälsa vid 20-21 års ålder än fysiskt 

aktiva flickor i samma ålder. Med justeringar för eventuella felkällor kan detta samband 

beskrivas som OR = 1,36 (95 % Cl) [13]. 

 

I studien utförd av Carter et al. (2015) detekterades en signifikant förbättrad 

behandlingseffekt till följd deltagande i träningsprogram efter sex månader jämfört med 

kontrollgruppen. Däremot kunde forskarna inte finna något samband efter sex veckor. 

Detta indikerar att fysisk aktivitet har en positiv hälsoeffekt för deprimerade ungdomar 

men att det tar upp till sex månader innan önskad effekt. Majoriteten av ungdomarna 

valde att träna på låg intensitet [23]. 

 

I studien utförd året därpå upptäckte samma forskargrupp återigen att de deprimerade 

ungdomarna föredrog att träna på låg intensitet. I de kvalitativa intervjuerna påpekade 

omkring två tredjedelar av deltagarna att möjligheten att själv välja intensitet samt 

duration vid träningspassen var viktig. Detta eftersom de kunde träna på en nivå som de 

upplevde som hanterbar, fick känna att de lyckades, kunde anpassa ansträngningen efter 

dagsform samt kände sig fria att avsluta när det blev för jobbigt. Vissa påpekade att om 

de hade känt sig tvungna att arbeta hårt hade de antagligen inte deltagit över huvud 

taget. Omkring 75 % uppgav att de uppskattade att dela upplevelsen med andra 

ungdomar med liknande problematik då det bidrog till en känsla av förståelse, respekt 

samt inkludering. Över 50 % upplevde en ökad självkänsla samt känsla av välmående 

till följd av att de lyckats prestera. Några av dem påpekade att om högre intensitet krävts 

hade denna positiva känsla troligtvis uteblivit. Dessutom påpekade omkring 50 % av 

deltagarna värdet av de rutiner som träningsprogrammet gav. Omkring två tredjedelar 

rapporterade att träningen gav ökad motivation och engagemang samtidigt som en 

tredjedel ansåg det vara skönt att få en distraktion från sina problem. Utöver detta 

rapporterade 25 % bättre sömnkvalitet samt en ökad social kompetens. Ett antal 

intervjuade framhöll även en positiv cirkel som startar med ett ändrat beteende och 

fortsätter med en mängd positiva förändringar i vardagen [24]. 

 

En annan forskargrupp, Brunet et al. (2013), detekterade en omedelbar 

behandlingseffekt av fysisk aktivitet mot depression hos unga vuxna (18-24 år). 

Resultaten för organiserad lagsport visade samma tendens men var icke statistiskt 

signifikanta. Däremot visade de att deltagande i organiserad lagsport i ungdomen, 12-13 

år, reducerar risken för utvecklande av depression i tidig vuxen ålder [16]. 

 

Då Wiles et al. (2012) studerade sambandet mellan fysisk aktivitet och depression, i 

relation till den fysiska aktivitetens kvalitet, såg de en signifikant minskad risk för 

depression då tiden i rörelse ökade. Ökad intensitet ledde dock inte till ytterligare 

minskad risk. Därför konstaterade de att det är den totala mängden fysisk aktivitet som 

är av betydelse i sammanhanget [22]. 

 

Efter att McPhie et al. (2015) exkluderat alla andra variabler upptäckte de ett statistiskt 

signifikant samband mellan fysisk aktivitet och depression hos ungdomar. Fysisk 

aktivitet visade sig minska de depressiva symptomen direkt vid baseline men även ha en 



  
 

15 

preventiv effekt mot depressiva symptom vid övergången till ung vuxen. Deltagarens 

kön verkade inte påverka sambandet [17]. 

 

Sun et al. (2012) upptäckte ett signifikant negativt samband mellan fysisk aktivitet och 

depression hos ungdomar men med en betydlig könsskillnad. För att, enligt studien, få 

bäst skydd mot depressiva symptom behöver flickor utöva intensiv fysisk aktivitet 1-2 

gånger per vecka medan motsvarande effekt för pojkar uppnås vid måttlig fysisk 

aktivitet 1-2 gånger per vecka. Hos flickor var sambandet signifikant under hela 

undersökningsperioden medan effekten hos pojkar var signifikant till mitten av 

puberteten, omkring 14 års ålder. Efter detta verkade andra faktorer vara avgörande för 

nivån av depression [18]. 

 

Då Stavrakakis et al. (2012) utförde sin första studie inom området kunde de i den 

generella modellen inte finna något signifikant samband mellan fysisk aktivitet och total 

depression. Däremot kunde de i den andra modellen, då emotionella respektive 

somatiska symptom analyserades var för sig, se ett signifikant dubbelriktad samband 

mellan fysisk aktivitet och emotionella symptom. Likaväl som fysisk aktivitet minskar 

risken för emotionella symptom leder alltså en ökning av emotionella symptom till en 

minskad sannolikhet för fysisk aktivitet, enligt studien [19]. 

 

5.8 Uttryck vid avsaknad av vetenskapligt stöd 

Van Dijk et al. (2016) såg att den fysiska aktiviteten minskade med i genomsnitt 15,3% 

samtidigt som de depressiva symptomen minskade med omkring 12,1% under det år 

som studien pågick. Minskningen i fysisk aktivitet respektive depressiva symptom var 

större om individen var mycket fysiskt aktiv eller hade höga nivåer av depression vid 

baseline. Ingen signifikant skillnad upptäcktes mellan könen och de kunde inte heller se 

något signifikant samband mellan förändringar i fysisk aktivitet respektive depressiva 

symptom [20]. 

 

Feng et al. (2014), liksom Wu et al. (2015), lyckades inte hitta något statistiskt 

signifikant samband mellan fysisk aktivitet och depression. Däremot visar båda 

studierna att kombinationen hög fysisk aktivitet och lite skärmtid kan vara ett bra skydd 

mot depressiva symptom [14, 15]. Wu et al. (2015) upptäckte även ett samband med 

statistisk signifikans mellan fysisk aktivitet och andra psykiska nedsättningar, såsom 

ångest [14]. 

 

Toseeb et al. (2014) fann inget, positivt eller negativt, samband varken vid baseline eller 

vid uppföljningen tre år senare. Detta anser de påvisa att individuella skillnader i fysisk 

aktivitet under de tidiga ungdomsåren inte kan användas för att förutsäga en ökad risk 

för depressiva symptom i övre ungdomen [21]. Brunet et al. (2013) drog samma slutsats 

då de inte kunde finna något statistiskt signifikant samband mellan fysisk aktivitet i 

ungdomen och utvecklande av depression vid uppföljningen sju år senare [16].  

 

När den fysiska aktivitetsnivån jämfördes mellan de som led respektive de som inte led 

av depression i studien utförd av Stavrakakis et al. (2013) ansågs tidsskillnaden, fem 

minuter, vara för liten för att påvisa något samband (380min respektive 385min). 

Forskarna kunde alltså inte konstatera något samband mellan ökad fysisk aktivitet och 

minskad risk för uppkomst av depression hos ungdomar, oavsett kön [25]. 
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Tabell 2: Sammanfattning av artiklarnas resultat gällande vetenskapligt stöd för effekten av 

fysisk aktivitet mot depressiva symptom hos ungdomar (MIFA=måttlig till intensiv FA) 

Studie Stöd för positiv effekt Effektens uttryck 

Baldursdottir et al. 

2016  

Ja MIFA  effekt hos båda könen 

Organiserad sport  större effekt hos 

flickor än pojkar 

Van Dijk et al. 2016  Nej Minskad FA påverkade inte nivåerna av 

depression 

Hoegh P. et al. 2016  Ja Låg FA på fritiden vid 14-15 år eller 

minskning med tiden  ökad risk för 

depression vid 20-21 år 

Carter et al. 2015  Ja Ingen effekt efter sex veckor men tydlig 

efter sex månader 

Wu et al. 2015  Nej FA ensamt inget signifikant negativt 

samband med D, men tillsammans med 

ST 

Toseeb et al. 2014  Nej FA vid 14 års ålder  inget samband 

med utveckling av D vid 17 års ålder 

Feng et al. 2014  Nej FA ensamt inget signifikant samband 

med D, men tillsammans med ST 

Brunet et al. 2013  Ja FA  effekt i realtid (18-24 år) 

Lagsport, 12-13 år  mindre risk för D 

hos unga vuxna (18-24 år) 

Wiles et al. 2012  Ja  Total ökning av FA  minskad risk för 

D, oavsett intensitet 

Carter et al. 2016 Ja  Regelbunden FA  upplevd förbättring 

av en mängd symptom 

McPhie et al. 2015   Ja Hög FA  lägre D vid baslinjen och 

lägre risk för D på sikt 

Sun et al. 2014  Ja  Flickor: intensiv FA 1-2ggr/v  skydd 

mot D. Pojkar: måttlig FA 1-2 ggr/v  

skydd mot D 

Stavrakakis et al. 2013  Nej  Inget signifikant samband hittades 

mellan fysisk aktivitet och depression 

hos något av könen 

Stavrakakis et al. 2012  Ja Dubbelriktat statistiskt signifikant 

samband mellan fysisk aktivitet och 

emotionella depressiva symptom 

 

 

6 Diskussion  

6.1 Vad säger forskningen? 
I frågan om fysisk aktivitet har någon effekt mot depression hos ungdomar är forskarna 

långt ifrån enade. Av de studier som granskats i denna rapport skulle nio (64,3%) säga 

ja och fem (35,7%) säga nej. I flera fall är svaren dessutom komplexa och samma 

samband omöjliga att finna i alla analyser.   

 

Brunet et al. (2013) finner i sin undersökning stöd för att fysisk aktivitet på måttlig till 

intensiv intensitet har en behandlingseffekt mot depressiva symptom hos unga vuxna. 

Däremot ser de inget signifikant samband mellan organiserad lagsport och depression i 

realtid. Dessa korrelationer skulle behöva studeras närmre då exempelvis Baldursdottir 

et al. (2016) tvärtom hävdar att lagsport har en behandlingseffekt mot depression hos 

ungdomar. I båda dessa studier visade sig organiserad lagsport i ungdomsåren ha en 
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preventiv effekt mot depression i tidig vuxen ålder. Enligt Brunet et al. (2013) verkar 

det i detta avseende väga tyngre än andra typer av fysisk aktivitet. Detta skulle kunna 

innebära att lagsport är viktigare på sikt än andra typer av fysisk aktivitet, framförallt 

för flickor enligt resultaten från Baldursdottir et al. (2016) [12, 16]. Om detta är sant 

kan det innebära att andra faktorer som ofta medföljer lagsporter, såsom samhörighet 

och utomhusvistelse, har minst lika stor effekt vid depression som den fysiska 

huvudaktiviteten. 

 

Även de kvalitativa intervjuerna utförda av Carter et al. (2016) visar att träning i grupp 

kan ha en positiv effekt. 75 % av ungdomarna i studien påpekade att fysisk aktivitet 

utförd tillsammans med individer i samma ålder och med samma problematik gav en 

känsla av förståelse, respekt och inkludering vilket i sin tur ökade såväl motivationen 

till som effekten av träningspasset [24]. Resultaten ger följaktligen utrymme för att 

ifrågasätta om aktiviteten nödvändigtvis behöver vara av fysisk karaktär för att ge 

effekt. 

 

Wiles et al. (2012) indikerar i sin studie ett tydligt samband mellan ökad fysisk aktivitet 

och minskad risk för depression. Intresseväckande är att resultaten tyder på att intensitet 

är irrelevant i relation till den totala mängden fysisk aktivitet. Detta stämmer väl 

överens med de två studier av Carter et al. (2015 & 2016) där deltagarna själva fått välja 

träningsintensitet. I båda fallen har ungdomarna ägnat sig åt fysisk aktivitet på låg 

intensitet och till följd av detta upplevt en förbättring av sina depressiva symptom. 

Därav kan det ifrågasättas om det är typen av aktivitet som främst bidrar till den 

positiva effekten eller om det är viktigare att deltagarna får känna att de lyckas [22-24]. 

Rimligtvis skulle en ungdom som lider av depression kunna ha större chanser till 

tillfrisknande genom att lyckas med en lättare utmaning än genom att pressas hårt och 

misslyckas. 

 

Stavrakakis et al. tillförde år 2012 ytterligare en dimension till diskussionen genom att 

dela in depression i somatiska och emotionella symptom. Enligt studien har fysisk 

aktivitet en effekt mot de emotionella symptomen men inte mot de somatiska. Andra 

undersökningar där en mer generell definition har använts kan därav ha missat viktiga 

samband. I rapporten skrivs dock att resultatet är relativt svagt trots statistisk 

signifikans, mer forskning skulle därför behövas inom området. Forskarna påpekar även 

att sambandet är dubbelriktat vilket innebär att ökad fysisk aktivitet leder till minskad 

risk för emotionella symptom samtidigt som ökade emotionella symptom leder till 

minskad sannolikhet för fysisk aktivitet [19]. Detta innebär även att det är svårt att 

avgöra vilken variabel det är som påverkar den andra. Samtidigt som det är möjligt att 

fysisk aktivitet har en behandlingseffekt mot depressiva symptom är det också möjligt 

att individen rör sig mer som en effekt av att depressionen avtar och att detta i sig inte 

har någon påverkan på sjukdomstillståndet. 

 

Rapporten av McPhie et al. (2015) är en av få som med statistisk signifikans presenterar 

bevis för att fysisk aktivitet både kan dämpa depressiva symptom och reducera risken 

för uppkomst av depression senare under ungdomen. Generellt sjönk prevalensen av 

symptom med tiden hos alla deltagare i studien men hos de som var mycket fysiskt 

aktiva vid baslinjen skedde reduceringen i ett lägre tempo. Detta förklarar 

forskargruppen med att ungdomarnas nivåer av depression var så låga från början att de, 

trots den långsamma förbättringen, konstant höll sig på en lägre nivå än jämngamla 

individer med låg fysisk aktivitet vid baseline [17]. 
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Sun et al. (2012) valde ett, för målgruppen, relevant perspektiv då de granskade 

sambandet mellan fysisk aktivitet och depression hos ungdomar med fokus på 

aspekterna pubertet och kön. Enligt studien varierar effekten beroende på den fysiska 

aktivitetens karaktär, duration och frekvens samt individens kön och nivå av pubertet 

[18]. Slutsatsen att depressionen förvärras med ökad pubertet kan jämföras med 

Stavrakakis et al. (2012) som noterar att symptomen generellt ökar mellan 10 till 17 års 

ålder, den period då de flesta ungdomar går igenom de pubertala stadierna. Detta 

perspektiv, både gällande kön och pubertet, behöver utforskas mer för att möjliggöra 

individuella anpassningar i hälso- och sjukvården [18, 19]. 

 
6.2 Att tänka på 
Vid studerande av potentiellt dubbelriktade samband är det bland annat viktigt att tänka 

på att det kan vara svårt att skilja mellan resultat och orsak. Vid en upptäckt korrelation 

i de undersökningar som granskats i denna studie kan det exempelvis vara svårt att 

bevisa att det är ökningen av fysisk aktivitet som leder till minskning av depressiva 

symptom och att förhållandet inte är det omvända.  

 

Fysisk aktivitet är dessutom en parameter som är svår att isolera. Det går inte att bortse 

från att träning i grupp tillför en social dimension som möjligtvis kan vara minst lika 

viktig för en eventuell behandlingseffekt som själva aktiviteten. Sker aktiviteten 

utomhus kan detta också påverka resultatet, vilket skulle kunna leda till att nyttan av 

rörelsen överskattas. Dessutom bör individens dagsform ha en betydande inverkan på 

resultatet. En mycket nedstämd ungdom med låg självkänsla torde inte behöva en 

utmaning som denne riskerar att misslyckas med för att må bättre. I dessa fall är det 

möjligt att en aktivitet med låga krav har bäst effekt för den mentala hälsan. En dag då 

individen upplever bättre humör och högre motivation kan det däremot vara rimligt att 

öka utmaningen för att ge ungdomen möjlighet att prestera vilket skulle kunna stärka 

självkänslan [24].  

 

Utöver de ovan nämna områdena bör riskerna med generalisering beaktas. Sannolikt 

beror det studerade sambandets uttryck till stor del på individernas personlighet och 

genetik, något som bland andra Stavrakakis et al. påpekar i sin rapport från 2012 [19]. 

Enligt bland andra McPhie et al. (2015) bör även socioekonomisk status hos deltagarna 

uppmärksammas då denna parameter kan ha en betydlig inverkan på resultatet. Enligt 

forskargruppen verkar en ökad socioekonomisk status leda till en minskning av 

depressiva symptom samt en ökad sannolikhet för fysisk aktivitet. En undersökning där 

majoriteten av ungdomarna har hög socioekonomisk status skulle därmed kunna leda till 

att effekten av fysisk aktivitet mot depression överskattas [17]. 

 

6.3 Studiedesignens påverkan på resultaten 
I en majoritet av studierna användes frågeformulär vid mätning av alla variabler. Detta 

har en mängd fördelar såsom att det är billigt och möjliggör ett stort antal deltagare. 

Känslan av anonymitet kan vara en fördel i jämförelse med intervjuer då individen inte 

behöver känna sig lika utpekad. Däremot går de utvecklade och kvalitativa svar som en 

intervju skulle kunna leda till förlorade. I alla situationer där deltagarna själva ska 

värdera sina vanor finns en risk för recall bias. I det här fallet skulle det kunna innebära 

att ungdomarna överskattat sin fysiska aktivitet och sina nivåer av depression. Hos 

depressiva individer är dessutom självbilden ofta försvagad och dagsformen kan ha stor 

inverkan på hur denne svarar i en undersökning. Detta skulle kunna orsaka falskt 
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positiva resultat då den fysiska aktiviteten överskattas av de minst deprimerade men 

underskattas av de mest deprimerade. 

 

Ytterligare en begränsning vid användning av frågeformulär är att det generellt sett är 

fysisk aktivitet på fritiden som efterfrågas. Rimligtvis bör det vara så att en väsentlig del 

av den hälsofrämjande aktiviteten för ungdomar sker på skoltid i samband med raster 

och praktisk undervisning. Detta, ofta omedvetna, sätt att bortse från barn och 

ungdomars spontana lek och aktiviteter kan utgöra en markant risk för felbedömning av 

den fysiska aktivitetens betydelse. 

 

Ytterligare ett sätt att mäta fysisk aktivitet som användes i några av studierna är med 

hjälp av accelerometer. Detta har i denna studie värderats som en säkrare mätmetod än 

frågeformulär. Potentiella felkällor vid användande av accelerometer är att individen 

påverkas av att känna sig övervakad och därav rör sig mer än vanligt. Kvaliteten på 

insamlandet höjs av att de kan mäta aktivitetens duration, frekvens och, i vissa fall, 

intensitet nästan exakt. Däremot ger en accelerometer ingen information om kvalitet 

avseende inomhus/utomhus, lagsport/egen träning eller liknande parametrar som skulle 

kunna vara av intresse för undersökningen. Att det dessutom är en betydligt dyrare 

mätmetod än frågeformulär leder till att deltagarantalet tenderar att vara lägre i 

undersökningar baserade på instrumentella mätningar, något som bekräftas av de 

granskade rapporterna.  

 

En av forskargrupperna som använt accelerometer är Wiles et al. (2012) vilka noterar att 

det är den totala mängden fysisk aktivitet som är av vikt mot depressiva symptom. 

Deras teori är att denna underskattas vid ifyllande av frågeformulär på grund av att 

deltagarna inte inkluderar lågintensiva, ofta synonyma med hälsofrämjande, aktiviteter i 

beräkningen [22]. Detta kan även utgöra ett systematiskt fel i undersökningar där 

forskarna valt att exkludera fysisk aktivitet på låg intensitet. I framtida studier skulle det 

även kunna vara av värde att mäta måttlig och intensiv fysisk aktivitet var för sig.  

 

Vid studien utförd av Carter et al. (2016) var det endast 19 % av deltagarna som deltog 

vid alla träningstillfällen. Detta är inte märkligt eftersom studien var designad så att all 

träning skulle vara frivillig. Det leder dock till en svår avläsning av resultatet vilket 

sänker studiens trovärdighet något. Antalet deltagare var från början dessutom lågt 

vilket också kan påverka utfallet [24]. 

 

I studien utförd av McPhie et al. (2015) korrigerades analysmetoden efter hand för att 

anpassas till erhållna data. Inriktningen ändrades då så att fysisk aktivitet och depression 

var det enda som analyserades[17]. Detta ger tydliga resultat men innebär även en risk 

för att de anpassat metoden så att svaga korrelationer överskattats. I studien, liksom 

flertalet andra, mättes fysisk aktivitet i form av frekvens men inte duration eller 

intensitet. Hur forskarna valt att definiera mängden fysisk aktivitet bör vara av stor 

betydelse för resultatet då exempelvis en stor frekvens av aktiviteter inte alltid betyder 

en stor total duration.  

 

Sun et al. (2012) bidrar med sin forskning till en mängd nya intressanta perspektiv som 

skulle kunna studeras vidare. Framförallt införandet av pubertala nivåer som en viktig 

parameter ökar studiens precision och trovärdighet vid detekterande av samband. 

Dessutom gör de en seriös undersökning avseende könsskillnader och finner olikheter 

som motsäger de andra studierna [18]. Eventuellt skulle fler studier inriktade mot genus 
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vara av värde för att öka möjligheten till individuella anpassningar i hälsovården i 

framtiden.  

 

Ytterligare ett intressant perspektiv lyfts av Stavrakakis et al. (2012) då de påpekar att 

en förenklad definition av depression är en metodologisk brist i tidigare studier. Deras 

resultat tyder på att en indelning av symptomen i flera kategorier skulle kunna visa ett 

negativt samband mellan fysisk aktivitet och vissa av grupperna, i detta fall emotionella 

symptom. Studien begränsas av att mätningarna av fysisk aktivitet baseras på en enda 

fråga, något som skulle behöva utvecklas vid eventuellt kommande studier [19]. 

 

Då alla inkluderade studier värderades upptäcktes att om urvalet begränsats så att endast 

de med minst 1 000 deltagare hade inkluderats skulle 70 % av studierna (sju stycken) 

visa ett negativt samband mellan fysisk aktivitet och depression hos ungdomar. 

Motsvarande siffra om begränsningen varit 1 500 deltagare hade varit 85,7% (sex 

stycken). Detta kan anses tyda på att deltagarantalet är av väsentlig betydelse för 

resultatet i den här typen av studier, varför fler stora undersökningar skulle behövas 

inom området. Det skulle dock även kunna vara ett exempel på statistiska artefakter. 

Med detta avses en ökad risk att detektera egentligen obefintliga samband vid 

tillräckligt stora urval. 

 

I 67 % av de longitudinella studierna upptäcktes ett samband mellan fysisk aktivitet och 

depression hos ungdomar, motsvarande siffra i tvärsnittsstudierna var 60 %. 

Studiedesign i detta avseende verkar därmed inte ha någon större påverkan på resultatet. 

Det bör dock belysas att tvärsnittsstudier innebär en större risk för skensamband till 

följd av att datainsamlingen begränsas till ett enda tillfälle. Med hänsyn till detta bör 

resultaten från de longitudinella studierna värderas något högre. 

 
6.4 Artiklarnas trovärdighet 
Vid en granskning av artiklarnas trovärdighet, enligt mallen för bedömning av relevans, 

klassificerades alla rapporter som relevanta [26]. Detta var väntat eftersom urvalet i 

början av arbetet skedde med stor noggrannhet, inte minst med fokus på metodologiska 

brister. På en skala 1-3 där 1 betyder låg relevans och 3 betyder hög relevans var 

medeltalet 2,5 och medianen 2,55.  

 

Generellt bidrog randomiserat urval, användande av kontrollgrupper, högt deltagarantal, 

relevant frågeställning samt välskriven metodbeskrivning till att studierna värderades 

högt. Användande av självrapporterade data, i form av framförallt frågeformulär, var 

den vanligaste orsaken till lägre poäng då detta ansågs påverka effektmåttet på ett 

negativt sätt. Utöver mallen bedömdes artiklarna utifrån studiedesign, så att 

longitudinella studier ansågs vara mer trovärdiga än tvärsnittsstudier. Detta är en 

fristående parameter som inte inkluderats vid beräkningen av relevans men bör anses 

vara av stor betydelse vid en värdering av studierna i relation till varandra. 

 

De lägst värderade studierna var Carter et al. (2015 & 2016) samt Wu et al. (2015) vilka 

alla hade 2,3 poäng. Studierna av Carter et al. begränsades framförallt av det låga 

deltagarantalet (87 respektive 26 ungdomar). Att den fysiska aktiviteten övervakades 

ansågs vara en fördel, liksom de kvalitativa intervjuerna i studien från 2016. 

Intervjuernas semistrukturerade upplägg är särskilt positivt då det ökar sannolikheten 

för att samma intervju ska kunna genomföras med samma resultat ytterligare en gång. 

Det faktum att vissa av ungdomarna i den första studien behandlades med medicin kan 

bidra till en osäkerhet kring om det nödvändigtvis måste vara den fysiska aktiviteten 
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som gav effekt. Även den sista av deras undersökningar kan innehålla falskt positiva 

resultat till följd av att forskarna valt att inkludera ungdomar med andra, såväl psykiska 

som fysiska, begränsningar. Eventuellt kan det ökade välmåendet vara en följd av att 

något av de andra tillstånden förbättrats och inte nödvändigtvis depressionen. Den 

longitudinella designen hos de båda studierna ökar dock trovärdigheten varför de ändå 

inte bör underskattas vid en jämförelse med andra artiklar i arbetet. De främsta bristerna 

i studien av Wu et al. (2015) ansågs vara självrapporterade resultat samt att individernas 

skärmtid tar stor plats i artikeln vilket minskar relevansen för denna rapport. Att det 

dessutom är en tvärsnittsstudie sänker trovärdigheten i relation till de andra artiklarna 

ytterligare.   

 

De högst värderade studierna var Toseeb et al. (2014) respektive Wiles et al. (2012) 

med 2,8 poäng. Gemensamt för dessa rapporter var att de innehöll utförliga 

metodbeskrivningar som påvisade mycket noggrann och seriös insamling samt 

bearbetning av data. Den främsta begränsningen i studien av Toseeb et al. (2014) var att 

deltagarantalet var jämförelsevis lågt med 736 ungdomar. Det anses dock inte vara för 

lågt för att kunna påvisa statistiskt signifikanta samband. Rapporten av Wiles et al. 

(2012) kunde ha innehållit en bättre beskrivning av hur urvalet gick till, i övrigt fick 

läsaren en bra inblick i processens förlopp. Vid en inbördes jämförelse bör artikeln av 

Toseeb et al. (2014) värderas högre till följd av den longitudinella designen. Wiles et al. 

(2012) hade visserligen både effektiva mätmetoder och ett stort deltagarantal men risken 

för skensamband, som följer alla tvärsnittsstudier, kan ändå inte förbises. 

 
6.5 Begränsningar 
Författarens brist på erfarenhet bör betraktas som en nackdel vid värdering av denna 

studie. Det är möjligt att en förfining av inklusions- respektive exklusionskriterierna 

hade gett ett annorlunda utfall. Det stora antalet träffar vid första artikelsökningen kan 

även ha bidragit till att värdefulla studier felaktigt exkluderats under arbetets gång.  

 

Till diskussionen hör även begreppet publiceringsbias. Enligt Joober et al. (2012) är 

detta ett växande problem som sänker trovärdigheten för review-artiklar som undersöker 

förekomsten av diverse korrelationer [11]. Detta gäller inte minst artiklar som denna, 

där risken för publiceringsbias inte är kontrollerad. Winters et al. (2017) presenterar tre 

olika metoder för att höja trovärdigheten genom att kontrollera publiceringsbiasen. Den 

första är att utnyttja de databaser som innefattar opublicerade studier vid 

artikelsökningen, den andra att kontrollera om det finns några registrerade studier inom 

ämnet som aldrig blivit publicerade och den tredje att visa risken för publiceringsbias 

visuellt med hjälp av ett trattdiagram [10]. Ett trattdiagram är ett statistiskt verktyg där 

effektstorlek ställs i relation till standardfelet (spridningen). Genom att föra in data från 

alla artiklar i en litteraturstudie kan författarna uppskatta risken för publiceringsbias vid 

en avläsning av diagrammet [27]. Genom att använda någon av dessa tre metoder hade 

relevansen av detta arbete sannolikt ökat. 

 

7 Slutsats 
Majoriteten av de granskade studierna tyder på ett samband mellan ökad fysisk aktivitet 

och minskad depression hos ungdomar. Sambandet anses dock inte nå statistisk 

signifikans då oenigheten mellan forskargrupperna är stor. Detta gäller såväl fysisk 

aktivitet med syftet att behandla depression som med avsikten att reducera risken för 

framtida symptom. Fler originalstudier där fysisk aktivitet och depression utgör de enda 

variablerna krävs inom området. 
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