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Abstrakt 
Bakgrund: Depression är en av våra största folksjukdomar idag och har i genomsnitt sitt 
utbrott i 20 års åldern. Läkemedel och terapi är den behandling som traditionellt 
används idag, men även fysisk aktivitet till viss del för behandling av lättare form av 
depression.  
Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad fysisk aktivitet har för effekter på 
depression hos vuxna. 
Metod: Femton originalartiklar som undersökte vilken effekt fysisk aktivitet har på 
depression analyserades och sammanfattades i denna litteraturstudie. Studierna som 
inkluderades undersöker vuxna personer som lider av depression utan andra 
bakomliggande sjukdomar. 
Resultat: Resultatet visar på positiva effekter av fysisk aktivitet på depressiva symptom. 
Åtta (53%) studier påvisar statistisk signifikans medan sju (47%) stycken inte kan 
påvisa någon signifikans mellan enbart traditionell behandling, behandling med fysisk 
aktivitet som tillägg till traditionell behandling eller mellan olika intensitet och duration 
av fysisk aktivitet. 
Slutsats: Alla studier visar på att fysisk aktivitet minskar symptom av depression hos 
vuxna. Dock är inte alla resultat statistisk signifikanta och det råder stor oenighet hos 
forskarna. 
 
Abstract 
Background: Depression is one of the largest endemic diseases today and most people 
are affected in their twenties. Drugs and therapy is traditionally the most common 
treatment today, but physical activity is partially used as treatment to mild forms of 
depression.  
Aim: The purpose of this study is to examine what effect physical activity has on 
depression in adults  
Method: Fifteen research articles which examined what effect physical activity has on 
depression were analyzed and summarized in this literature study. The studies that were 
included examine adults suffering from depression without any other underlying 
diseases.  
Results: The outcome shows positive effects of physical activity in regards to 
depressive symptoms. Eight (53%) studies show statistical significance while seven 
(47%) are unable to show any significance between the treatments of original treatment, 
add-on therapy and between different intensity of physical activity. 
Conclusion: All studies show that physical activity reduces the symptoms of depression 
in adults. Statistical significans is not observed in all studies and therefore the studies 
are unconsistent among different research studies. 
 
Nyckelord 
Depression 
Fysisk aktivitet 
Vuxna 
 
Tack 
Stort tack till handledare Jonas Ahnesjö som har hjälpt mig och lugnat mig genom hela 
arbetet. Även ett stort tack till mina vänner som stöttat och peppat mig från början till 
slut. 
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Ordlista 
MET = Metabolic Equivalent of Task 
ICBT = Internet-based Cognitive-behavioural Therapy 
TAU = Treatment As Usual 
ICD-10 = International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems 
PHQ-9 = Patient Health Questionnaire-9 
MADRS = Montgomery Åsberg Depression Rating Scale 
DSM-IV = The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fifth Edition 
BDI-II = Beck Depression Inventory 
MINI = Mini International Neuropsychriatric Interview 
HAM-D = Hamilton Rating Scale for Depression   
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1 Inledning 
Fysisk aktivitet har alltid varit en del i mitt liv. För mig är träning förenat med 
välmående. Då jag har uppmärksammat att flera personer i min omgivning drabbas av 
depression väcktes ett intresse för att se vad fysisk aktivitet kan ha för effekter.  
 
2 Bakgrund 
2.1 Fysisk aktivitet 
2.1.1 Definition 
Till fysisk aktivitet räknas all kroppsrörelse som genererar ökad energiförbrukning i 
jämförelse mot vila (1). Detta innebär således att både fysisk träning och idrott men 
även hushållssysslor och promenader räknas som fysisk aktivitet (2). Effekterna 
bestäms bland annat av frekvensen, durationen, intensiteten och typen av aktivitet (1).  
 
Rekommendationerna som gäller för vuxna (18-65 år) är fysisk aktivitet under minst 
150 minuter i veckan. Det bör vara av minst måttlig intensitet och av aerob karaktär 
(2,3). Detta ska gärna vara utspritt under flera dagar och med minst 10 minuters 
duration. Hög intensitet av fysisk aktivitet rekommenderas i minst 75 minuter per 
vecka. Den aeroba träningen bör kombineras med muskelstärkande träning (2). Aerob 
fysisk aktivitet karaktäriseras av syreförbrukande processer (3). 
 
Fysisk aktivitet kan mätas med hjälp av MET (Metabolic Equivalent of Task). 1,0 MET 
är den lägsta nivån och motsvarar att sitta tyst och stilla. Det finns olika 
intensitetsnivåer av fysisk aktivitet; lätt, måttlig och hög intensitet. Lätt motsvarar <3,0 
METs, måttlig 3,0-6,0 METs och hög >6,0 METs (4). 
 
Aerob aktivitet kan mätas i procent av det maximala syreupptaget (% VO2max). Låg 
intensitet motsvarar 20-39 % VO2max, måttlig intensitet 40-59 % VO2max och hög 
intensitet 60-89 % VO2max. Dessa nivåer motsvarar även METs intensiteterna. Värdena 
är ungefärliga och kan skilja mycket mellan personer beroende på om de lider av 
sjukdom eller är elittränade (3). 
 
2.1.2 Hälsoeffekter 
Det finns många hälsofördelar med fysisk aktivitet då det påverkar våra fysiologiska 
och biologiska system i kroppen. Uppnås de tidigare nämnda rekommendationerna av 
fysisk aktivitet ger det sannolikt bättre livskvalité (5). Fysisk aktivitet i måttlig till hög 
intensitet minskar risken för att dö i förtid. Det minskar också risken för att drabbas av 
kardiovaskulära sjukdomar, koloncancer, typ 2-diabetes, utveckla artros med flera 
sjukdomar (6). 
 
Fysisk aktivitet kan även användas preventivt, som hälsofrämjande. Hälsofrämjande 
fysisk aktivitet ska inte skada eller utgöra någon risk. Den förbättrar både hälsan och 
den fysiska kapaciteten (1). 
 
2.2 Depression 
Depression är en sjukdom som drabbar alla åldrar (7). Genomsnittsålder för utbrott av 
depression är i mitten av 20 års åldern, där kvinnor är överrepresenterade (7, 8). Idag är 
det en av våra största folksjukdomar (7). Från 2005 till 2015 har det skett en ökning på 
18,4% och 2015 var det 322 miljoner människor i världen som levde med depression 
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(4).  
 
Det finns flera olika varianter på allvarlighetsgrad; lindrig, måttlig och svår depression 
(7). Det finns inga klara övergångar mellan de olika nivåerna. Flera aspekter måste tas 
hänsyn till för att kunna klassificera depressionen i rätt grupp (8). Redan i ett tidigt 
stadie är tillståndet oftast så svårt att den drabbade får svårt att klara sin vardag (9). 
 
För att kunna diagnostisera depression finns det flera olika kriterier. Inom hälso- och 
sjukvården i Sverige används främst ICD-10 (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems) som är utgiven av WHO (World Health 
Organization). DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth 
Edition) används främst inom forskning, men även till viss del inom psykiatrin. PHQ-9 
(Patient Health Questionnaire-9) är ett annat sätt att diagnostisera depression och är ett 
frågeformulär med självskattningsskala (7). 
 
2.2.1 Symptom 
Symptom vid depression kan vara både emotionella, kognitiva, motivationella och 
somatiska. Det är däremot de negativa känslorna som är det centrala i depression (10).  
 
Enligt ICD-10 är viktiga symptom för diagnosen depression när tillstånd av 
nedstämdhet, förlust av intresse eller nöje av aktiviteter som vanligtvis anses 
tillfredsställande och nedsatt energi som pågått under minst två veckor. Skam, 
skuldkänslor, sömnsvårigheter, aptitförändringar och tankar på döden är andra symptom 
som kan ingå i ICD-10. Uppnås dessa diagnoskriterier är benämningen egentlig 
depression.  
 
För att bestämma allvarlighetsgrad kan självskattningstestet MADRS (Montgomery 
Åsberg Depression Rating Scale) användas. Det innehåller nio frågor med poäng mellan 
0-6. Det krävs ett mindre antal poäng för diagnostisering av lindrig depression, 13-19 
poäng, 20-34 poäng för måttlig depression och 35 poäng och högre anses vara svår 
depression. Även här används PHQ-9 men också BDI-II (Becks Depression Inventory) 
och MINI (Mini International Neuropsychriatric Interview) (7). 
 
2.2.2 Orsak 
Alla människor i alla åldrar kan drabbas av depression. Det är dock större risk att 
drabbas av depression vid bland annat arbetslöshet, fattigdom, dödsfall, fysiska 
sjukdomar och vid problem med alkohol eller droger (9). Att helt undvika förluster eller 
smärta är oundvikligt. Det är då vanligt att känna sig ledsen, nedsatt och se dystert på 
framtiden. De här känslorna avtar ofta när personen har anpassat sig till den nya 
situationen. Vissa personer har svårare med dessa anpassningar, intensiteten och 
varaktigheten av de negativa känslorna. Dessa känslor påverkar människors 
livssituation negativt och depression kan då utvecklas (10). Personer med större risk för 
att drabbas av depression har svårare att hantera negativa händelser vilket leder till 
ältande och låg självkänsla. Det kan leda till en ond cirkel då det gör att det blir ännu 
svårare att hantera negativa situationer. Kroppen har däremot som försvar att sänka vår 
hastighet i livet och styra om vår energi till viktiga funktioner. Det kan hjälpa till för att 
bli bättre på att hantera svåra situationer senare i livet (11). 
 
2.2.3 Behandling 
Det är viktigt med tidigt insättande av behandling för att förhindra fortsatt utvecklande 
med risk för långvarig sjukdom. Den behandling som framförallt används idag är 
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antidepressiva läkemedel och psykoterapi. Målet är att den drabbade personen ska bli 
symptomfri och kunna återgå till sin vardag men också att motverka återfall (7). 
 
Vid mild till måttlig depression används behandling så som KBT (kognitiv 
beteendeterapi), IPT (interpersonell psykoterapi) och korttids-PDT (psykodynamisk 
terapi). Vad för slags behandling som väljs beror på graden av depression. Alternativen 
ska även diskuteras med patienten och dess anhöriga för att kunna erbjuda den bästa 
hjälpen för varje enskild individ. Avgörande vid valet av behandling är att behandlingen 
ska ha måttlig eller stor effekt på depressionssymptomen hos den enskilda individen. 
Fysisk aktivitet och psykopedagogiska samtal används också vid lättare former av 
depression (7). 
 
Måttlig till svår depression behandlas med antidepressiva, ECT (elbehandling), litium 
eller rTMS (magnetstimulering). Vid behandling med antidepressiva är valet av 
läkemedel beroende på allvarlighetsgraden. Då antidepressiva ofta ger biverkningar ska 
även dessa vägas in i valet. ECT används enbart vid svår depression. Efter behandlingen 
finns risk för kognitiva biverkningar i form av minnesstörningar. Det är inte helt 
uteslutet att detta även kan bero på depressionen då den i sig kan ge minnesstörningar. 
Litium har få och milda biverkningar, dock sker det att de kan ge allvarliga former av 
biverkningar och därför bör behandlingen diskuteras med patienter och anhöriga. Litium 
rekommenderas även som tilläggsbehandling till antidepressiva. Studier visar att rTMS 
kan ha bra effekt på personer med svår eller måttlig depression där antidepressiva inte 
fungerar, men används sällan idag. rTMS har troligen inte lika bra effekt som ECT, men 
har mildare biverkningar (7). 
 
Återfallsförebyggande behandling är viktigt då personer som lidit av depression har stor 
risk för att drabbas igen. Detta betyder att även om patienten är symptomfri för tillfället 
ska behandling fortgå för att minska risken för återfall (7). Minst 50 % av alla som 
drabbas av depression får återfall. För varje återfall ökar risken för nya återfall (8).  
 
2.2.4 Fysisk aktivitet och depression 
Tidigare epidemologisk forskning tyder på att fysisk aktivitet kan reducera depressiva 
symptom. Forskning tyder även på att inaktiva personer har dubbelt så stor risk att lida 
av depression som fysiskt aktiva personer (6). Det är framförallt de som är inaktiva som 
den fysiska aktiviteten ger störst vinning. De hälsomässiga effekterna blir också bättre 
ju högre intensitet den fysiska aktiviteten utförs med (5). Ny forskning visar också på att 
det finns fördelar att blanda både konditions- och styrketräning och inte bara utföra ett 
av dem vid depressiva tillstånd. Även gemenskapen med andra människor och ökad tro 
på sig själv kan förklara den fysiska aktivitetens effekter. Detta gäller framförallt när 
den fysiska aktiviteten är ledarledd (7). 
 
3 Syfte och frågeställning 

• Syftet med studien är att undersöka vad fysisk aktivitet har för effekter på 
depression hos vuxna. 

 
3.1 Frågeställning 

•  Förbättras depression av fysisk aktivitet hos vuxna? 
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4 Metod 
4.1 Artikelsökning 
De sökmotorer som användes var PubMed och Web of Science. Sökorden som 
användes var ”Physical activity and depression and adults”. Inklusionskriterierna för 
urvalet var originalartiklar, klinisk prövning, studierna gick att se i fulltext, publicerade 
mellan 2013-2018, studier utförda på människor och åldern på deltagarna skulle vara 
minst 18 år, men studier där deltagarna enbart var 65 år eller äldre uteslöts. 
 
På PubMed gav sökningen 687 artiklar och Web of Science 1.147 stycken. Artiklarnas 
titel och abstrakt lästes igenom. Detta resulterade i att artiklar där depression i 
kombination med sjukdom, där viktminskning stod i fokus, när personerna bodde på 
hem eller det enbart var kvinnor med i studien exkluderades.  
 
Efter den första genomgången återstod 40 stycken artiklar. Efter att ha läst igenom hela 
artiklarna exkluderades ytterligare 25 artiklar. Detta på grund av att de var pilotstudier, 
personerna var för unga eller åldern var 65 och äldre. Studier inriktade enbart på 
sjukhuspersonal eller på personer med synfel, den fysiska aktiviteten pågick under för 
kort tid, fokuserade på viktnedgång eller cytokiner eller där depressionen inte var 
remitterad uteslöts också. Till sist identifierades 15 studier som berörde fysisk aktivitet 
och depression hos vuxna och som uppfyllde inklusionskriterierna. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Flödesschema på resultat av sökningarna. 
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4.2 Analys 
Artiklarna lästes noggrant igenom och dess upplägg och resultat fördes in i tabell 1, 2 
och 3. I tabell 1 presenteras kvalitetsgranskning av artiklarna. Tabell 2 presenterar 
artiklarnas syfte, design, effektmått och urval. Tabell 3 presenterar kortfattat resultat, 
om studierna visar stöd för positiv effekt eller statistisk signifikans.  
 
För att bedöma relevansen av artiklarna användes SBUs (Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering) mall för bedömning av relevans. I mallen ingår 12 
stycken frågor under fem olika kategorier. Den totala bedömningen av studierelevansen 
kunde antingen vara relevant eller inte relevant. Alla artiklar som är inkluderade i denna 
litteraturstudie ansågs som relevanta. 
 
För att bedöma studiernas kvalitet har granskningsmallar från SBU använts. Det finns 
olika mallar för olika sorters studier. Dessa mallar granskar ifall resultaten riskerar att 
bero på eventuella systematiska fel (bias). Studierna kan antingen vara låg risk, 
medelhög risk eller hög risk för bias. Två av studierna var självrapporterade och då det 
inte fanns någon mall för dessa sorters studier har dessa uteslutits från denna tabell.  
 
Tabell 1. Resultat av kvalitetsgranskning 
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5 Resultat 
5.1 Studiedesign 
Den absolut vanligaste studiedesignen för att undersöka vad fysisk aktivitet har för 
effekt på depression var användning av randomiserad kontrollerad studie (12-22). En 
studie gjordes som tvärsnittsstudie (23). En forskargrupp hämtade information från 
KHP (Korea Institute for Health and Social Affairs and the National Health service) 
som använt sig av självrapporterade frågor och intervjuer för att samla information. 
Denna information analyserades med hjälp av multivariabel logistisk regressionsanalys 
för att se samband mellan depression och intensiteten av fysisk aktivitet (24). En annan 
forskargrupp gjorde en prospektiv kohortstudie (25). Den sista studien hämtade 
information från BRFSS (2011 U.S. Behavioral Risk Factor Survellience System). 
BRFSS är största nationella hälsoundersökningen i USA och ger adekvat information 
om depression (26).  
 
Sju av studierna var gjorda i Sverige (13, 15, 16, 18, 20, 23, 25). Tre studier gjordes i 
Brasilien (17,19, 21). Två i USA (22, 26). En i Korea (24), Frankrike (14) och 
Australien (12). 
 
5.2 Randomiserad kontrollerad studie 
Deltagarantalet i de randomiserade kontrollerade studierna skilde sig ganska mycket åt. 
Deltagarantalet var i medel 53 st (14, 17-19, 21, 22) och 620 st (16, 20). Pfaff et al. 
(2013) skiljde sig åt med 200 st (12) och Hallgren et al. (2015a) som var 945 st (15). 
Deltagarnas ålder var i snitt 18-65 år förutom i studien gjord av Pfaff et al. (2013) där 
deltagarna var över 50 år (12) och Olson et al. (2017) där deltagarna var 18-35 år (22). I 
Legrand et al. (2016) framgick inte någon ålder. Denna studie stack även ut med 
studielängd som enbart pågick i 10 dagar (14). Snittlängden på de andra studierna var 
12 veckor. I Hallgren et al. (2016a) och Helgadottír et al. (2017) pågick studierna i 12 
veckor men de gjorde även uppföljning av effekterna efter 12 månader (15, 16). 
 
Syftet med sju av studierna var att utvärdera effekten av fysisk aktivitet som behandling 
mot depression (12, 14, 15, 17-19, 21, 22). Tre av studierna jämförde vilken effekt olika 
intensiteter av fysisk aktivitet har på depression (13, 16, 20). Fem av studierna 
undersökte också fysisk aktivitet som tilläggsbehandling till ordinarie behandling (12, 
14, 17-19). 
 
I nästan alla studier ställdes diagnosen depression med hjälp av PHQ-9 och DSM-IV 
förutom Siquera et al. (2016) som använde sig av depressionsskalan HAM-D och 
Vancini et al. (2017) som använde sig av bedömningsinstrumentet BDI. 
Skattningsgraden av depression ställdes med hjälp av MADRS, HAM-D eller BDI. 
Vid avslutet av studierna användes bedömningsinstrumenten igen för att kunna se 
effekterna av fysisk aktivitet på depression. 
  
5.3 Övriga studier 
I både Noh et al (2014) och Zhang et al. (2015) var det betydligt fler deltagare i 
studierna, 12.350 st respektive 11.650 st. Utöver det stora antalet deltagare var de två 
studierna de enda som använde sig av redan befintlig data (24, 26). Både Helgadóttir et 
al. (2015) och Hallgren et al. (2016b) som var tvärsnittsstudie respektive prospektiv 
kohortstudie använde sig av egna deltagare, 165 st respektive 629 st (23, 25). Åldern i 
studierna var 18-65 år förutom Zhang et al. (2015) där den övre åldern var 99 år (26). I 
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Noh et al. (2014) framgick inte ålder och inte heller längd på studien, vilket det inte 
heller gjorde på Zhang et al. (2015) (24, 26). Studien gjord av Hallgren et al. (2016b) 
pågick i 12 veckor och kortast alla studier var Helgadóttir et al. (2015) där studien 
pågick i minst fyra dagar (23, 25) 
 
I alla studier var syftet att på något sätt undersöka vad fysisk aktivitet har för effekt på 
depression. Helgadóttir et al. (2015) beskriver de fysiska aktivitetsmönstren hos 
personer som lider av mild eller måttlig depression med objektiva åtgärder av fysisk 
aktivitet (23). I studien gjord av Zhang et al. (2015) fokuserade de på rollen av fysisk 
aktivitet på depressiva symptom. Detta gjordes även i Hallgren et al. (2016b), men då 
undersökte de självrapporterade fysiska aktivitetsnivåer (25, 26). Noh et al. (2014) 
undersökte förhållandet mellan intensitet av fysisk aktivitet och symptom på depression 
(24).  
 
I två av studierna användes PHQ-9 för att diagnostisera depression och MADRS för 
bedömningen av depression (23, 25). I Zhang et al. (2015) användes PHQ-8 för att 
ställa diagnos. De utelämnade det nionde kriteriet då det innebär grav depression såsom 
självmord, vilket inte ingick i studien (26). Noh et al. (2014) presenterade ingen 
bedömning av depression (24). 
 
Tabell 2. Sammanställning av studiernas syfte, design, effektmått och urval. 

Studie Syfte Design Effektmått Urval 

Helgadóttir et al. 2015 
 

Beskriva de fysiska 
aktivitetsmönstren hos 
personer som lider av 
mild/måttlig D och/eller 
ångest med objektiva 
åtgärder av FA 

Tvärsnittsstudie PHQ-9 ≥10 
MADRS 

165 st 
18-65 år 
Medelålder 43 år 

Pfaff et al. 2013 
 
 

Utvärdera effekten av 
hembaserad träning som 
tillägg till ordinare 
behandling av D 

Randomiserad kontrollerad 
studie. Prospektiv. 
Tilläggsbehandling 

PHQ-9 ≥10 
DSM-IV Axis I-Research 
Version SCID-I-RV 
MADRS 

200 st  
>50 år 

Hallgren et al. 2015 
 
 

Jämföra effektiviteten av 
tre insatser för D; FA, 
ICBT och TAU 

Randomiserad kontrollerad 
studie 

PHQ-9 ≥9 
DSM-IV 
MADRS 

946 st 
>18 år 

Legrand et al. 2016 
 
 

Effekt av FA som 
kompletterande behandling 
för klinisk deprimerade 
patienter i de första 
stadierna av antidepressiv 
farmakoterapi 

Öppen randomiserad 
kontrollerad studie. 
Tilläggsbehandling 

DSM-IV-TR 
BDI-II≥29 

35st 

Hallgren et al. 2016(a) 
 
 

Jämföra effektiviteten av 
FA, ICBT och TAU efter 
12 månader 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 12-månaders 
uppföljning 

PHQ-9 
DSM-IV 
MADRS 

945 st 
18-71 år 
Medelålder 43 

Helgadóttir et al. 2017 
 
 

Undersöka de långsiktiga 
effekterna av FA på D 
utförd av tre 
intensitetsnivåer 

Blind randomiserad 
kontrollerad studie 

PHQ-9 ≥10 
MADRS 

620 st 
18-67 år 
Medelålder 43 år 

Schuch et al. 2015 
 
 

Utvärdera effekterna av FA 
som tilläggsbehandling till 
TAU 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Tilläggsbehandling 

DSM-IV 
HAM-D 

50 st 
18-60 år 

Danielsson et al. 2014 
 
 

Utvärdera effekterna av FA 
och grundläggande 
kroppsmedvetenhetsterapi 
som tilläggshandling 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 
Tilläggsbehandling 

DSM-IV 
MADRS 

62 st  
18-65 år 

Siqueira et al. 2016 
 

Utvärdera den 
antidepressiva effekten av 

Randomiserad enblindad, 
klinisk studie 

HAM-D 57 st 
18-55 år 
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Studie Syfte Design Effektmått Urval 

 FA tillsammans med SSRI Tilläggsbehandling 

Helgadóttir et al. 2016 
 

Jämföra effekterna av olika 
intensiteter av FA 

Blind randomiserad 
kontrollerad studie 

PHQ-9 ≥10 
MADRS 

620 st 
18-67 år 

Vancini et al. 2017 
 
 

Jämföra effekterna av 
pilates och FA på 
livskvalitet, ångestnivåer 
och D 

Blind randomiserad 
kontrollerad studie 
 

BDI 63 st 
18-66 år 

Olson et al. 2017 
 
 

Undersöka effekterna av 
FA på kognitiv kontroll hos 
individer med D 

Randomiserad kontrollerad 
studie 

DSM-IV, V & ICD-10 
BDI-II 

50 st 
18-30 år 

Noh et al. 2014 
 
 

Undersöka förhållandet 
mellan intensiteten i FA 
och symptom på D 

Multivariabel logistisk 
regressionsanalys av 
självrapporterade frågor 
och intervjuer 

 12.350 st 

Zhang et al. 2015 
 
 

Undersöka rollerna av FA 
och sociodemografiska 
faktorer i depressiva 
symptom  

 PHQ-8 11.560 st 
18-99 år 

Hallgren et al. 2016(b) 
 
 

 

Prospektivt bedöma 
sambandet mellan 
självrapporterade vanliga 
fysiska aktivitetsnivåer och 
D 

Prospektiv kohortstudie PHQ-9, DSM-IV 
MADRS 

629 st 
18-71 år 

D = Depression, FA = Fysisk Aktivitet, ICBT = Internet-based Cognitive-behavioural Therapy, TAU = Treatment As 
Usual, PHQ-9 = Patient Health Questionnaire-9, MADRS = Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, DSM-IV 
= The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fifth Edition, BDI-II = Beck Depression Inventory, 
HAM-D = Hamilton Rating Scale for Depression 
 
5.4 Effekter 
I alla studier gick det att se positiva effekter av fysisk aktivitet på depression men alla 
effekter var inte statiskt signifikanta. I studierna där de jämförde effektivitetsnivåerna 
skiljer sig resultaten åt. I studien av Hallgren et al. (2016b) samt Noh et al. (2014) fann 
de att hög aktivitetsnivå var bättre än låg och måttlig fysisk aktivitet (24, 25). I 
Helgadóttir et al. (2017) visade resultaten att lätt fysisk aktivitet var bättre än hög och 
måttlig men också mot ordinarie behandling. Hög fysisk aktivitet var bättre än måttlig, 
men inte bättre än den ordinarie behandlingen (16). Olsen et al. (2017) jämförde måttlig 
fysisk aktivitet med placeboträning (stretchning). Resultatet blev att måttlig fysisk 
aktivitet är associerat med reducerade depressiva symptom (22). Även Legrand et al. 
(2016) jämförde fysisk aktivitet mot placebo, men i denna studien som 
tilläggsbehandling. Fysisk aktivitet hade bäst resultat även i denna studien, men 
däremot var det ingen signifikant skillnad mot placebo (14). 
 
5.5 Studier med påvisad statistisk signifikans 
I studien utförd av Hallgren et al. (2015) noterades signifikant förbättring av MADRS 
poäng både i gruppen med fysisk aktivitet och ICBT i jämförelse med ordinarie 
behandling. Det fanns däremot ingen skillnad mellan fysisk aktivitet och ICBT och inte 
heller mellan kvinnor och män. Vid jämförelse mellan ålder fann de signifikant skillnad 
mellan behandlingsgrupperna för vuxna 35-49 år och 50-71 år. För de unga vuxna 18-
34 år fanns det ingen statistisk signifikans (13).  
 
I uppföljningsstudien som gjordes 12 månader senare av Hallgren et al. (2016a) 
noterades signifikant förbättring av MADRS poäng i alla tre behandlingsgrupper. I 
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denna uppföljningsstudie var det ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna 
längre (15). 
 
I studien utförd av Danielsson et al. (2014) jämfördes fysisk aktivitet som 
tilläggsbehandling till ordinarie behandling med grundläggande kroppsmedvetenhets 
terapi och rådgivning. Det gick att se signifikanta skillnader mellan dessa grupper i 
MADRS poäng. Studien med fysisk aktivitet hade en större minskning än de andra 
grupperna (18).  
 
Alla tre intensitetsgrupper i Helgadóttir et al. (2016) studie hade signifikant större 
minskning av MADRS poäng jämfört med ordinarie behandling. Det var inga 
signifikanta skillnader mellan grupperna, förutom mellan gruppen av låg fysisk aktivitet 
som hade störst minskning av MADRS poäng och måttlig fysisk aktivitet som hade den 
lägsta minskningen av träningsgrupperna. Alla tre intensiteter av fysisk aktivitet hade 
signifikant större minskning av MADRS jämfört med ordinarie behandling för män. För 
kvinnor var det enbart lätt och hög intensitet som hade en signifikant skillnad (20). 
 
I Vancini et al. (2017) gick det att se en signifikant minskning av depression i 
grupperna med fysisk aktivitet. Promenad minskade BDI poäng med 35,2% och pilates 
minskade BDI poäng med 27,5% (21). 
 
Olson et al. (2017) studie jämförde fysisk aktivitet med placebo (stretchning). Efter åtta 
veckor hade gruppen som utförde fysisk aktivitet minskat sina symptom med 58% i 
jämförelse med placebogruppen som hade en minskning på 22%.  
 
I studien gjord av Noh et al. (2014) delades personerna in i grupper med hög fysisk 
aktivitet, måttlig fysisk aktivitet och en grupp med personer som promenerade 
regelbundet. Studerades benägenheten av att drabbas av depression gick det se en 
signifikant mindre risk att drabbas av depression vid utförande av hög fysisk aktivitet 
som det inte gick att se med måttlig fysisk aktivitet och med promenader (24).  
 
Zhang et al. (2015) undersökte vad fysisk aktivitet har för effekt på olika 
allvarlighetsgrader av depression. I studien gick det att se signifikanta skillnader i 
minskning av depressiva symptom för kvinnor i mild och måttlig depression (PHQ-8=1-
2) p<0,001. I studien räknade de på en signifikans på p<0,10 vilket då även gick att se 
en signifikant minskning hos män med mild (PHQ-8=1) och allvarlig depression (PHQ-
8=4), men också hos kvinnor med måttligt svår depression (PHQ-8=3) (26).    
 
5.6 Studier utan statistisk signifikans  
I studien gjord av Pfaff et al. (2013) fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
hembaserad fysisk aktivitet tillsammans med ordinarie behandling och kontrollgruppen 
med enbart ordinarie behandling. Gruppen med hembaserad träning hade remission av 
depression på 63 % och gruppen med ordinarie behandling hade remission på 59 % 
(12). 
 
Legrand et al. (2016) studerade fysisk aktivitet som tilläggsbehandling i det första 
stadiet av insättande av antidepressiva. I slutet av studien fann de signifikant förbättring 
av BDI-II poäng både för fysisk aktivitet och placebo (stretchning) jämfört mot studiens 
start. I kontrollgruppen med ordinarie behandling fanns det ingen förbättring i BDI-II 
poäng alls. Det fanns däremot ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna, 
men fysisk aktivitet var den gruppen med absolut bäst förbättring av BDI-II poäng (14).  
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Helgadóttir et al. (2017) jämförde olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet och 
ordinarie behandling. De fann inga signifikanta skillnader i MADRS poäng i någon av 
grupperna. Däremot hade gruppen med lätt fysisk aktivitet betydligt lägre poäng än 
både måttlig och hög fysisk aktivitet och ordinarie behandling vid tre månaders 
uppföljning. Vid uppföljning efter 12 månader hade både hög fysisk aktivitet och 
ordinarie behandling signifikanta skillnader i reducering av MADRS poäng (16). 
  
Studien utförd av Schuch et al. (2015) visade en större minskning av HAM-D poäng för 
gruppen med fysisk aktivitet som tilläggsbehandling i jämförelse med gruppen med 
enbart ordinarie behandling. Det gick inte se någon signifikant skillnad i remission 
mellan grupperna. Det gick se signifikanta skillnader mellan HAM-D poäng från början 
av studien, efter två veckor och i slutet av studien för båda grupperna (17).   
 
Det gick inte se någon signifikant skillnad efter fyra veckor i studien gjord av Siqueira 
et al. (2016) mellan gruppen med fysisk aktivitet som tilläggsbehandling till sertlarin 
(antidepressivt läkemedel) och gruppen med enbart sertlarin. HAM-D poängen var lika i 
båda grupperna. Vid avslutet av studien gick det se en minskning av BDI-poäng i båda 
grupperna, men ingen signifikant skillnad mellan dem vid denna tidpunkt heller. Det 
gick se en signifikant minskning i båda grupperna från början till slutet av studien för 
personer som lider av svår depression (19). 
 
I Hallgren et al. (2016b) gick det enbart se signifikant skillnad av sänkt MADRS poäng 
i gruppen med hög fysisk aktivitet. Varken i gruppen med låg eller måttlig fysisk 
aktivitet visade på någon statistisk signifikans, men det skedde en minskning av 
MADRS poäng i alla grupper. Det fanns ingen skillnad i jämförelse mellan män och 
kvinnor (25). 
 
Det gick inte heller att se någon signifikant skillnad i studien gjord av Helgadóttir et al 
(2015). Studiedeltagarna delades upp i grupper om deprimerade med ångestsjukdomar, 
rent deprimerade och en grupp med enbart ångest. Det som gick att se i alla grupper var 
att stora delar av dagen spenderades stillasittande. Det var även bara 20 % som nådde 
upp till de rekommenderade nivåerna av måttlig till hög fysisk aktivitet. Den gruppen 
som enligt MINI var rent deprimerade hade mest stillasittande tid. De hade även lägst 
antal minuter spenderade med låg och hög fysisk aktivitet. Det gick även se ett svagt 
samband mellan högre MADRS poäng och stillasittande (23). 
 
Tabell 3. Sammanfattning av studiernas resultat och om den positiva effekten är 
statistisk signifikant eller inte. 

Studie Resultat Positiv effekt av FA Statistisk signifikans 

Helgadóttir et al. 2015 
 
 

Deprimerade deltagare var mindre 
aktiva. Högre MADRS var positivt 
förknippat med stillasittande. 1/5 
följde riktlinjer om FA från 
folkhälsan 

Ja Nej 

Pfaff et al. 2013 
 
 

Remission av D var liknande i 
både FA (63%) och TAU (59%) 

Ja Nej 

Hallgren et al. 2015 Patienter behandlade med FA och 
ICBT rapporterade större 
förbättringar på D än TAU 

Ja Ja 
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Studie Resultat Positiv effekt av FA Statistisk signifikans 

Legrand et al. 2016 
 

Signifikanta förbättringar i BDI-II 
poäng för grupp med FA och 
placebo, men inte mellan 
grupperna 

Ja Nej 

Hallgren et al. 2016(a) 
 
 

Svårighetsgraden av depression 
minskade signifikant i alla 
behandlingsgrupperna efter 12 
månader 

Ja Ja 

Helgadóttir et al. 2017 
 
 

Efter 12 månader hade lätt FA 
bättre depressionspoäng än hög, 
måttlig och TAU. Hög FA var 
bättre än måttlig men inte bättre än 
TAU 

Ja, av lätt FA bäst Nej 

Schuch et al. 2015 
 
 

Tilläggsbehandling med FA till 
TAU visade positiv effekt vid 
behandling av D 

Ja Nej 

Danielsson et al. 2014 
 
 

FA tillsammans med TAU var 
bättre än enbart rådgivning på 
MADRS poäng 

Ja Ja 

Siqueira et al. 2016 
 
 

FA gjorde att mindre SSRI 
behövde användas 

Ja Nej 

Helgadóttir et al. 2016 
 
 

Både låg, måttlig och hög 
intensitet av FA hade mer 
minskade MADRS poäng än TAU 

Ja Ja 

Vancini et al. 2017 
 

D minskades i både grupperna Ja Ja 

Olson et al. 2017 
 

Måttlig FA reducerade depressiva 
symptom 

Ja, måttlig FA Ja 

Noh et al. 2014 
 
 

Hög intensitet av FA har bäst 
effekt på depressiva symptom 

Ja, hög i jämförelse mot måttlig 
och låg 

Ja 

Zhang et al. 2015 
 
 
 

Regelbunden FA minskar 
depressiva symptom för ffa 
kvinnor men även för män med 
mild/måttlig D 

Ja Ja 

Hallgren et al. 2016(b) 
 
 

Höga nivåer av FA var förenade 
med större minskning av 
svårighetsgrad av D i jämförelse 
med låg FA och måttlig FA 

Ja, hög i jämförelse mot måttlig 
och låg 

Nej 

 
6 Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka om depression hos vuxna kan förbättras med hjälp 
av fysisk aktivitet. Ett antagande som var med från studiens början var att fysisk 
aktivitet skulle ha positiv effekt på depression då fysisk aktivitet har flera hälsofördelar 
på många system i kroppen och sannolikt även ger bättre livskvalité (5). Resultatet av 
studierna visade att föraningarna stämde. Alla studier som jämfördes visar på positiva 
effekter på depression av fysisk aktivitet. Alla studier kunde däremot inte påvisa 
signifikanta skillnader, antingen jämfört med vanlig behandling, placebo eller mellan de 
olika intensitetsnivåerna av den fysiska aktiviteten. Åtta studier påvisar statistisk 
signifikans medan sju inte kan påvisa någon signifikans mellan behandlingarna.  
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I fem av studierna jämfördes olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet. I studierna av 
Noh et al. (2014) och Hallgren et al. (2016b) visades att hög fysisk aktivitet var mest 
effektiv (24, 25). I studien gjord av Helgadóttir et al. (2016) hade alla grupper av fysisk 
aktivitet signifikant bättre resultat (20). Låg fysisk aktivitet hade allra bäst resultat vilket 
det också visades i Helgadóttier et al. (2017) (16). Deltagarnivån på den fysiska 
aktiviteten var däremot relativt låg i Helgadóttir et al. (2016), vilket skulle kunnat ha 
påverkat utfallet. Det som kan ses som positivt är att trots det låga antalet träningspass 
sågs positiva resultat av MADRS poäng (20). I Hallgren et al. (2016b) studie var den 
fysiska aktiviteten självrapporterad, vilket skulle kunnat påverka resultatens validitet 
(25). Eftersom studierna inte är överens om vilken intensitetsnivå som är bäst kan det 
istället vara bra att se till andra faktorer som kan påverkas. Det finns till exempel flera 
andra fördelar med måttlig till hög fysisk aktivitet så som minskad risk för flera olika 
sjukdomar (6). Det skiljer sig även så pass lite åt i MADRS poäng i alla studier att det 
troligtvis också skulle vara bättre att se till vilken intensitet av träning som passar 
individen bäst. Skulle hög intensitet vara för övermäktigt är risken att den istället helt 
uteblir.  
 
Fem av studierna undersökte fysisk aktivitet som tilläggsbehandling till ordinarie 
behandling. Tre av studierna visade inte på någon statistisk signifikans i jämförelse med 
ordinarie behandling. Dock var det signifikant skillnad i alla tre studierna från studiens 
början till studiens slut (12, 17, 19). Två av studierna hade signifikant skillnad med 
tilläggsbehandling (14, 18). Även om inte alla studier visade på signifikant skillnad 
mellan ordinarie behandling och tilläggsbehandling gick det se stor minskning av 
depression i alla grupperna. Fysisk aktivitet kan om det finns möjlighet därför med 
fördel användas som tilläggsbehandling.  
 
De flesta av studierna höll på under åtta eller tolv veckor. Legrand et al. (2016) studie 
pågick under 10 dagar. Redan på dessa tio dagar gick det att se signifikanta skillnader 
från studiens start och i skillnad mot ordinarie behandling som inte hade bättre resultat 
alls. Dock ingen skillnad i jämförelse med placebo (12). Schuch et al. (2015) gjorde en 
första uppföljning efter två veckor varpå resultaten visade signifikanta skillnader i 
reducering av HAM-D poäng (17). Dessa två resultat skulle kunna påvisa att fysisk 
aktivitet har en snabbverkande effekt på depression. Både Hallgren et al. (2016a) och 
Helgadóttir et al. (2017) hade tolv månaders uppföljning. I båda studierna var det även 
här signifikanta skillnader från studiens start till slut (15, 16). Att det går att se 
skillnader redan snabbt efter insättande av fysisk aktivitet men även fortsatta 
förbättringar efter så pass lång tid som tolv månader gör förhoppningsvis att personer 
kan hålla sig motiverade till att både börja och fortsätta med den fysiska aktiviteten. 
 
Idag används fysisk aktivitet främst i behandling för mild depression. Det är betydligt 
svårare att behandla allvarlig depression än mild och måttlig (7). Att resultaten mellan 
de olika studierna skiljer sig åt skulle kunna bero på att deltagarna i studierna hade olika 
nivåer av depression. Sex studier har studerat mild till måttlig fysisk aktivitet, där alla 
studier hade goda resultat utom Helgadóttir et al. (2015) (13, 15, 16, 20, 23, 25). 
Resterande studier (12, 17-19, 21, 22, 24, 26) har studerat måttlig depression förutom 
Legrand et al. (2016) där deltagarna led av allvarlig depression. Det gick att se i 
Legrands studie signifikanta skillnader mellan fysisk aktivitet som tilläggsbehandling i 
jämförelse med kontrollgrupp. Det gick däremot inte se någon skillnad mellan fysisk 
aktivitet och placebo (14). Resultatet av Legrands studie ger hopp om att fysisk aktivitet 
kan användas som tilläggsbehandling även för de som lider av allvarlig depression.  
 



  
 

13 

Helgadóttir et al. (2015) såg i sin studie att de som var mest deprimerade var även de 
som var mest stillasittande (23). Som tidigare nämnts har fysisk aktivitet störst effekt på 
inaktiva personer (5). Förlust av intresse av aktiviteter och nedsatt energinivå är 
normala symptom för depression. Bara genom att få depressiva personer att minska 
inaktiviteten ger stor effekt. Det går inte heller utesluta att faktorer som att träna i 
grupper eller utomhus kan påverka resultaten i studierna. Ledarledd träning där de 
depressiva personerna får träffa andra människor skulle kunna förklara den posivitva 
effekten av fysisk aktivitet (7). Om det är den ökade mängden av fysisk aktivitet som 
påverkar depressionen eller om det är att personerna kommer hemifrån och träffar andra 
människor som ger den positiva effekten är inte helt säkert. Det är därför möjligt att det 
finns flera olika anledningar till att den fysiska aktivitetens positiva effekt på depression 
än träning som ensam faktor.  
 
I studien gjord av Pfaff et al. (2013) undersöktes hembaserad träning. Det gick inte att 
se någon signifikant skillnad mellan gruppen av fysisk aktivitet och gruppen med 
ordinarie behandling. Möjlig anledning till varför den hembaserade fysiska aktiviteten 
misslyckades kan bero på bristande övervakning och bristande engagemang hos 
deltagarna (12). Att få folk att faktiskt utföra den fysiska aktiviteten är svår. I flera av 
studierna har det varit problem med att få deltagarna att utföra den mängd fysisk 
aktivitet som var tänkt och på den intensitetsnivån som var meningen. En annan orsak 
till det sämre resultatet i denna studie skulle kunna vara den bristande kontakten med 
andra människor. Som nämnt ovan har träning tillsammans med andra personer positiv 
effekt och det ger även högre self-efficacy (7). Detta skulle kunna betyda att det är 
viktigt att ta sig ut och träffa människor för att få en så bra effekt av den fysiska 
aktiviteten på depression som möjligt. Ett problem med detta kan vara att få de 
depressiva personerna som har förlorat intresse eller inte orkar ta sig hemifrån att kunna 
utföra dessa träningar. Den hembaserade träningen har trots allt effekt och kan vara en 
bra början för att sedan kunna ta sig an en mer effektivare träningsform. 
 
6.1.1 Styrkor och svagheter med detta arbetet 
Elva (73%) av femton studier som inkluderats i denna litteraturstudien är randomiserade 
kontrollerade studier (RCT). RCT studier har starkast vetenskapligt underlag enligt 
evidensgraderingssystemet GRADE. Randomiseringen av behandlings- och 
kontrollgrupperna gör att skillnaderna av effekterna som ses snarare beror på 
behandlingen istället för andra faktorer (27).  
 
De resterande fyra (27%) studier är av olika slag vilket gjorde att det blev svårare att 
jämföra dessa studier. I både Noh et al (2014) och Zhang et al. (2015) använde de sig av 
redan befintlig data som inte enbart var utarbetat för dessa studier. De hade däremot det 
högsta deltagarantalet av alla studier vilket ökar dess trovärdighet (24, 26).  
 
6.2 Metoddiskussion 
Det finns en stor mängd artiklar inom ämnet och första sökningen gav ett stort antal 
träffar vilket kan ha påverkat att artiklar exkluderas som borde varit med. Med ett annat 
val av inklusionskriterier och exklusionskriterier skulle det ha kunnat påverkat vilka 
artiklar som valdes att ingå i denna studie. Det fanns ett stort antal studier där sjukdom 
förekom i kombination med depression vilket exkluderades. Dessa exkluderades 
framförallt då det hade varit svårt att se om det var den fysiska aktiviteten som påverkat 
depressionen i sig eller om sjukdomen låg bakom en positiv eller negativ förändring. 
Det hade också blivit svårare att jämföra de olika studierna om inte den fysiska 
aktiviteten kunnat utföras på samma sätt.  
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Publikationsbias leder till att behandlingseffekter överskattas och den forskning som 
finns blir snedvriden. Statistisk signifikanta resultat presenteras oftare än vad studier 
med negativa resultat gör. För att förhindra publikationsbias hade centrala register 
kunnat undersökas för att se hur många opublicerade studier det finns. Detta för att öka 
trovärdigheten på denna studie (27).  
  
6.3 Begränsningar med att mäta depression och fysisk aktivitet 
Att mäta hälsa kan vara svårt då det är väldigt subjektivt. För att mäta depression har det 
i flera studier använts självskattningstest. Olika personer upplever saker på olika sätt 
och det kan därför påverka resultaten. Det finns däremot olika metoder för att mäta 
fysisk aktivitet som är mer tillförlitliga. Med hjälp av exempelvis MET och VO2max går 
det att mäta intensiteten av fysisk aktivitet och få ett mer exakt värde (3, 4). 
 
Det går inte heller att helt se bort ifrån att det inte går att blinda fysisk aktivitet. 
Försökspersonerna vet om att de utför det som testas och det är svårt att undvika 
systematiska fel. Däremot går det att blinda de som utvärderar resultaten för att öka 
trovärdigheten i studierna. Det går inte heller att använda sig av placebo på samma sätt 
som när till exempel läkemedel undersöks. Det har i både Olson et al. (2017) och 
Legrand et al. (2016) används av vad de kallar för placeboträning. I båda studierna har 
placeboträningen varit stretchning och utförts med samma duration och frekvens som 
den fysiska aktiviteten. I Båda studierna hade den fysiska aktiviteten den största 
minskningen av depressiva symptom, även om placebogruppen också hade goda resultat 
(14, 24).  
 
7 Slutsats 
Att fysisk aktivitet har effekt på depression är alla inkluderade studier överens om. Alla 
resultat når inte upp till signifikanta skillnader och forskarna är inte helt eniga över 
vilket sätt som skulle vara det bästa. Då fysisk aktivitet är ett relativt biverkningsfritt 
alternativ med flera andra positiva hälsoeffekter, kan det vara ett bra sätt att minska 
symptomen av depression både som enskild behandling och som tilläggsbehandling till 
ordinarie behandling. 
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