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Sammanfattning 

Bakgrund: Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som kan delas in i tre undergrupper: mild, 

måttlig och svår. Var femte vuxen i Sverige får en depressionsdiagnos minst en gång under sin livstid. Inom några 

år kommer depression att vara det största folkhälsoproblemet enligt världshälsoorganisationen (WHO). I Sverige 

begås mer än 1000 självmord per år, där merparten sker på grund av depression.  Antalet sjukskrivningar på grund 

av depression har ökat stadigt och år 2005 gick samhällskostnaderna för depression på 33 miljarder kr. De vanligaste 

behandlingarna vid depression är kognitiv beteendeterapi (KBT) och läkemedel, där selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är förstahandspreparat.  

Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka om fysisk aktivitet är en adekvat behandlingsform vid mild till 

måttlig depression.  

Metod: Sökningar efter relevanta artiklar har gjorts i pubmed och swemed+. Sammanlagt valdes sju artiklar ut som 

var relevanta för arbetet.  

Resultat: I studie 1, som var en meta-analys, minskade deltagarnas poäng statistiskt signifikant på Hamilton 

Depression Rating Scale (HAM-D) med i genomsnitt 4,52 poäng och i genomsnitt 6,46 poäng på Beck Depression 

Inventory-skalan (BDI) hos de deltagare som hade fysisk aktivitet (FA) jämfört med kontroller. Minskningen på 

BDI var kliniskt betydelsefull, men inte på HAM-D-skalan. Studierna 2-4 baseras på en större studie, REGASSA-

studien. Jämfört med de som fick standardbehandling (TAU) minskade deltagarna som hade FA sina Montgomery-

Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)-poäng statistiskt signifikant med 2,99 poäng mer efter tre månader 

vilket är kliniskt betydelsefullt. Deltagarna som fick KBT via internet minskade statistiskt signifikant med 2,83 

poäng mer än vad deltagarna i TAU-gruppen gjorde efter 3 månader vilket också är kliniskt betydelsefullt. I studie 

5 var deltagarnas minskning av Patient Health Questionnare-9 (PHQ-9)-poäng statistiskt signifikanta i grupperna 

som fick beteendeaktivering (BA) och i den gruppen som fick utbildning om depression kombinerat med FA, 

jämfört med kontrollgrupp, efter tolv veckor. Minskningen i medelvärde för interventionsgrupperna på PHQ-9 var 

5,6 till 8,24 poäng, vilket är kliniskt betydelsefullt. I studie 6 minskade deltagarnas PHQ-9-poäng statistiskt 

signifikant i både gruppen för FA och BA, 7,06 respektive 4,7 poäng. Minskningen av poäng i medelvärde i FA-

gruppen uppnådde kriteriet för att vara kliniskt betydelsefullt. Minskningen i BA-gruppen nådde nästan gränsen för 

att vara kliniskt betydelsefullt. Studie 7 undersökte relationen mellan FA och depression, samt den omvända 

relationen genom Mendelsk randomisering. I den studien påvisades ett skyddande samband mellan accelerometer 

baserad aktivitet och egentlig depression. Deltagarna i de flesta studier gick från måttlig depression till mild eller 

ingen alls där behandlingarna hade effekt.  

Diskussion: De granskade studierna har använt sig av olika skattningsskalor och de har haft olika typer av 

kontrollgrupper, vilket försvårar jämförelser av de olika studiernas resultat. De grupper som fått standardbehandling 

har fått olika behandling beroende på vilken läkare de har haft. Mer forskning behöver göras för att säkerställa 

resultaten och för att ta reda på vilken intensitet träningen ska vara. Det vore även intressant att undersöka om det 

finns ett samband mellan befolkningens allt mer stillasittande livsstil och ökningen av psykisk ohälsa. 

Slutsats: De olika studiernas resultat visar att fysisk aktivitet har en positiv effekt på mild till måttlig depression. I 

kombination med utbildning om vad depression är uppnås en större effekt. 
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Abstract 

Background: The most common form of depression is major depressive disorder (MDD). 

MDD can be divided into three subgroups: mild, moderate and severe. Every fifth adult in 

Sweden is diagnosed with MDD at least once during their lifetime. Within a few years, 

depression will be the biggest public health problem according to the World Health 

Organization (WHO). In Sweden, more than 1000 suicides per year are committed, most of 

them due to depression. The number of sick leaves due to depression has increased steadily and 

the social costs for depression were in year 2005 SEK 33 billion. The most common treatments 

for depression are Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and antidepressant drugs, where SSRI 

is the primary choice.  

Purpose: The aim of this work was to investigate whether or not physical activity is an adequate 

form of treatment for mild to moderate depression.  

Method: In total, seven scientific articles were selected from pubmed and swemed+.  

Results: In study 1, which was a meta-analysis, the scores on Hamilton Depression Rating 

Scale (HAM-D) and Beck Depression Inventory-scale (BDI) for participants who had Physical 

Activity (PA) decreased statistically significantly by an average of 4.52 points and 6.46 points, 

respectively, compared to controls. The decrease in BDI was clinically significant, but the 

decrease on the HAM-D scale was not clinically significant. Studies 2-4 are all based on one 

major study, the REGASSA study. Compared to those who received treatment as usual (TAU), 

participants who had PA reduced their Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 

(MADRS) score statistically significantly by 2.99 points more after three months, which is 

clinically significant. Participants who received CBT via the internet decreased statistically 

significantly by 2.83 points more than the participants in the TAU group, which is also clinically 

significant. In study 5, the participants reductions of Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) 

scores were statistically significant in the groups that received Behavioral Activation (BA) and 

in the group receiving some education about depression combined with PA, compared with a 

control group after twelve weeks. The decrease in mean value for the intervention groups on 

PHQ-9 was 5.6 to 8.24 points, which is clinically significant. In study 6, the participants in the 

intervention groups decreased their PHQ-9 scores statistically significantly with 4.7 (BA) and 

7.06 (PA) points. The decreases in both groups are statistically significant compared to the 

control group. The decrease in the PA group is clinically significant and in the BA group the 

decrease is near clinical significance. Study 7 examined the relationship between PA and 

depression and the reverse relationship through Mendelian Randomization. In this study a 

protective connection was found between accelerometer-based activity and MDD. Participants 

in most studies went from moderate MDD to mild or no MDD, where the interventions were 

effective.  

Discussion: The studies evaluated have used different estimation scales and have used different 

types of control groups which has made it difficult to compare the results of the studies. The 

groups that received standard treatment have received different treatments depending on which 

physician they have had. More research needs to be done to confirm the results and to find out 

at what intensity the training should be performed. It would also be interesting to investigate 

whether or not there is a connection between the population´s increasingly sedentary lifestyle 

and the increase of mental illness. 

Conclusion: The results of the various studies show that PA has a positive effect on mild to 

moderate MDD. A greater effect is achieved when the patient also receives some education 

about MDD. 
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Förkortningar 
 

5-HT  Serotonin 

BDI  Beck Depression Inventory 

BDI-II  Beck Depression Inventory version II 

BDNF  Brain-Derived Neurotrophic Factor 

DA  Dopamin 

DBS  Deep Brain Stimulation (Sv: Djup hjärnstimulering) 

DSM IV & V Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders version 4 & 5 

ECT  Elektrokonvulsiv behandling 

GAD-7  Generalised Anxiety Disorder 7-item scale 

GWAS  Genome-Wide Association Studies 

HAM-D  Hamilton Depression Rating Scale 

ICD-10 International Statistical Classification and Related Health 

Problems - tenth Revision 

IPAQ International Physical Activity Questionnaire 

IPT Interpersonell terapi 

ITT Intention to treat 

KBT (CBT) Kognitiv beteendeterapi  

MADRS  Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 

MADRS-S  Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, självskattning 

MAO  Monoaminoxidas 

MR  Mendelsk Randomisering 

MINI  Mini International Neuropsychiatric Interview 

NDRI  Noradrenalin och dopamin återupptagshämmare 

PAR-Q  Physical Activity Readiness Questionnaire 

PDT  Psykodynamisk terapi 

PHQ-9  Patient Health Questionnaire-9 

PRIME-MD  Primary Care Evaluation of Mental Disorders 

Qoli  Quality of Life Inventory 

SCID-I  Structual Clinical Interview for DSM-IV Axis Disorders 



 

5 
 

SNRI  Seretonin & noradrenalin återupptagshämmare 

SSRI  Selektiv serotonin återupptagshämmare 

TAU  Treatment as usual (Sv: behandling som vanligt) 

TCA  Tricykliska antidepressiva 

TMS  Transkraniell magnetstimulering 

VNS  Vagusnervstimulering
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Introduktion 
 

Depression  

 

I Sverige diagnostiseras ungefär var femte vuxen mellan 16-84 år med depression minst en gång 

under sin livstid (1). För kvinnor är risken högre att drabbas av depression än för män, 30% 

respektive 20% (2). Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår att inom några år kommer 

depression vara den största orsaken till nedsatt funktion eller till nedsatt hälsa under livstiden 

(1). Mellan åren 2010 och 2015 ökade antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa (där 

depression ingår) med 67%. Samhällskostnaderna för depression gick från 16 miljarder år 1997 

till 33 miljarder svenska kronor år 2005 (3).  
Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som delas in i tre undergrupper: 

lindrig/lätt, måttlig/medelsvår och svår depression. Vid lätt depression fungerar den drabbade 

både praktiskt och socialt i vardagslivet, men det kräver en viss ansträngning för att klara av 

det. Vid måttlig depression är det vanligt att patienten inte längre klarar av sina relationer och 

sitt vardagsliv. Vid svår depression påverkas känslorna så mycket att patienten bortser från 

basala behov som att äta och dricka och även självmordstankar kan förekomma (4). Oftast är 

depression en återkommande sjukdom för patienten, episoderna med depression kan sitta i allt 

från en månad till sju år och i snitt har en person fyra episoder med depression (5). Män som 

har depression eller annan affektiv sjukdom har en förkortad livslängd med 17,3 år och kvinnors 

förkortade livslängd är 13,6 år (5). Överdödligheten hos deprimerade beror på ökad 

självmordsrisk, död av annan våldsam orsak samt överdödlighet i andra somatiska sjukdomar. 

I Sverige begår över tusen personer årligen självmord, där de flesta är på grund av depression 

(3). Några vanligt förekommande somatiska sjukdomar i samband med depression är: diabetes, 

fetma, hjärt- kärl sjukdomar, lungsjukdomar, mag- tarmsjukdomar, metabola syndromet, 

Parkinsons sjukdom, skelett- muskelsjukdomar och stroke (5, 6). En förklaring till ökad 

somatisk sjukdom hos deprimerade kan vara att det finns ett samband mellan inflammation och 

depression (6). 

 

Diagnostisering 

 
För att diagnostisera en patient med egentlig depression ska minst fem av nio följande kriterier 

vara uppfyllda enligt Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders version 4 eller 5 

(DSM-IV eller DSM-V) och ha varat i minst två veckor (7, 8): 

• nedstämdhet eller irritabilitet 

• oförmåga att känna glädje 

• ökad eller minskad aptit/ viktupp- eller nergång 

• sömnstörning 

• psykomotorisk störning 

• energilös 

• känsla av att vara värdelös eller skuldkänslor 

• koncentrationssvårigheter 

• tankar på döden, tankar och planer på självmord, en önskan att dö 
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Enligt diagnossystemet International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems – Tenth Revision (ICD-10) som används i Sverige ska minst ett av följande symptom 

förekommit i minst två veckors tid (2). 

• en sänkt grundstämning 

• energiförlust 

• intresseförlust 

Inom psykiatrin används DSM-IV-TR (TR-Text Revision) som komplement till ICD-10 

eftersom DSM är mer specificerad än vad ICD-10 är (8). En frågemanual som passar båda 

diagnossystemen är Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). För primärvården 

finns även det diagnostiska instrumentet Primary Care Evaluation of Mental Disorders 

(PRIME-MD) (7). För att bedöma svårighetsgraden av patientens depression kan olika 

skattningsskalor användas.  

 

Skattningsskalor 

 

Alla skalor innefattar liknande frågor som rör bland annat sinnesstämning, skuldkänslor, 

självmordstankar, sömnsvårigheter, svårigheter med arbete/aktivitet, ångest, somatiska 

symptom, sexlust, hypokondri och sjukdomsinsikt (7, 9-12). Exempel på några vanligt 

förekommande skattningsskalor ges nedan. 

Beck Depression Inventory (BDI & BDI-II)  

BDI-II är en nyare version av BDI. Både BDI och BDI-II är det självskattningstest som används 

mest världen över. Patienten ska fylla i det svarsalternativ som stämmer bäst in på måendet som 

varit under de senaste två veckorna. Testet består av 21 frågor som skattas med poängen 0-3. 

Desto högre poäng som erhålls, desto allvarligare är depressionen. Testens maximala poäng är 

63 (9). För att en förändring av poängen på testet ska ses som kliniskt betydelsefull ska 

förändringen vara om 3 poäng eller motsvara 17,5% av utgångsvärdet på BDI-II (13). För 

tolkning av depressionens allvarlighetsgrad baserat på erhållna poäng, se tabell I. 

 
Tabell I Grad av depression enligt BDI OCH BDI-II. 

Grad av depression BDI Poäng BDI-II Poäng 

Ingen-minimal 0-9 0-13 

Lindrig 10-16 14-19 

Måttlig 17-29 20-28 

Svår 30-63 29-63 
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Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D)  

Detta formulär består av 21 frågor, poängen baseras på de första 17 frågorna. Åtta frågor 

poängsätts med 0-4 poäng och nio frågor med 0-2 poäng. Totalpoängen ger depressionens 

svårighetsgrad, ju högre poäng, desto allvarligare är depressionen (11). Testets maxpoäng 

(baserat på de första 17 frågorna) är 50 poäng. För att förändringen av poäng ska ses som 

kliniskt betydelsefull ska förändringen vara 7 poäng (14). Se tabell II för poäng kontra 

allvarlighetsgrad. 

 
Tabell II Grad av depression enligt HAM-D. 

HAM-D Poäng 

Grad av depression  

Normal 0-7 

Mild 8-13 

Måttlig 14-18 

Svår 19-22 

Mycket svår ≥23 

 

 

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)  

MADRS-formuläret består av tio frågor där varje punkt kan ge 0-6 poäng. Testets maxpoäng 

är 60 poäng (7). Detta instrument finns även som självskattningstest och kallas då MADRS-S 

och innefattar 9 frågor som kan ge en totalpoäng på 56 (15). Desto högre poäng som erhålls, 

desto svårare är depressionen. De frågor som är extra viktiga att vara uppmärksam på är de som 

rör livsleda och självmord (15). För att förändringen av poäng ska vara kliniskt betydelsefull 

ska förändringen vara 1,6 till 1,9 poäng (16). Se tabell III för gradering av depression enligt 

MADRS-S och MADRS. 

 
Tabell III Grad av depression enligt MADRS-S OCH MADRS 

Grad av depression MADRS Poäng MADRS-S Poäng 

Ingen-minimal 0-14 0-12 

Lätt 15-20 13-19 

Måttlig 21-30 20-34 

Svår >30 >35 

Allvarlig, inläggning >40  
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Patient Health Questionnare-9 (PHQ-9)  

PHQ-9 är ett formulär som screenar för förekomst av depression, samt ger en bedömning av 

allvarlighetsgraden av depressionen. Formuläret består av tio frågor, där de första nio är 

skattningsfrågor med 0-3 poäng, vilket totalt kan ge 0-27 poäng. Den sista frågan innefattar om 

stämningsläget har påverkat personens arbetsförmåga, sociala relationer och förmågan att sköta 

hemmet (12). För att förändringen av poäng ska vara kliniskt betydelsefull ska förändringen i 

poäng vara 5 poäng (17). Se tabell IV för bedömning av allvarlighetsgraden av depression. 

 
Tabell IV Grad av depression enligt PHQ-9 

PHQ-9 Poäng 

Depressiva symptom  

Inga-minimala 0-4 

Milda 5-9 

Måttliga 10-14 

Måttliga-svåra 15-19 

Svåra 20-27 

 

 

 

Orsak  

 

Orsakerna till depression är inte helt klarlagda. Depression kan uppstå i samband med livskriser 

som tillexempel skilsmässa eller att någon nära anhörig dör. Även sömnbrist och stress kan 

utlösa depression. Vissa läkemedel, missbruk av läkemedel, alkohol och droger kan utlösa 

depression (18). Depressionen kan även vara ärftlig eller bero på kemiska obalanser i hjärnan 

(19). Det finns ännu ingen enhetlig patofysiologi för vad som orsakar depression (20). En av de 

största hypoteserna är monoaminhypotesen, vilken innebär att depression orsakas av förändrade 

nivåer av monoaminer som serotonin (5-HT), dopamin (DA) och noradrenalin (NA) (6). 

Monoaminerna 5-HT, DA och NA har inverkan på tankar, sinnesstämning och känslor. De 

påverkar även hur oro, ångest och sorg upplevs, även sexlust, förmågan till att ta initiativ, sömn 

och aptit påverkas av dessa monoaminer (21). Stress och depression är ofta relaterade till 

varandra (20, 22). Vid stress frisätts kortisol och blir stressen långvarig, leder det till att 

kortisolnivåerna blir för höga, vilket leder till ökad apoptos av neuron och gliaceller. 

Nybildningen av celler minskar framförallt i hippocampus, vilken är hjärnans minnes och 

inlärningscentrum. Detta medför att volymen av hippocampus krymper. Det har även visat sig 

att personer med depression har lägre serumnivåer av neurotrofinet Brain-derived neurotrophic 

factor (BDNF) vars bildning aktiveras av 5-HT och NA (6, 23).  BDNF verkar överlag 

skyddande på hjärnan. BDNF påverkar bland annat hjärnans plasticitet, stärker kopplingarna 

mellan cellerna i hjärnan och stimulerar neurogenesen i hippocampus. BDNF bidrar till att 

minska depressiva symptom (19, 22). 
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Genetiska faktorer 

 
Genome-Wide Association Studies (GWAS) är studier där biomarkörer i genomet kartläggs 

(Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs). Då kan genetiska variationer som bidrar till olika 

sjukdomar kartläggas. Med hjälp av GWAS kan flera tusen SNPs studeras samtidigt. Exempel 

på sjukdomar som kan kartläggas med GWAS är: astma, cancer, Crohn’s sjukdom, diabetes, 

hjärtsjukdomar, Parkinsons och psykiska sjukdomar (24, 25). 

Mendelsk randomisering (MR) gör det möjligt att studera orsaker till sjukdomar med 

observationsdata. Metoden använder sig av gener som påverkar en riskfaktor för en sjukdom, 

utan att påverka sjukdomen direkt. När samband mellan riskfaktor och sjukdom ska beräknas 

med MR hittas genvarianter som påverkar riskfaktorerna. Därefter uppskattas sambandet 

mellan genvarianterna och sjukdomen. MR är ett lovande verktyg för att studera orsakssamband 

eftersom felkällor och konfounders (förväxlingsfaktorer) kan uteslutas (26). Metoden bygger 

som nämnts på att genvarianterna påverkar en riskfaktor men inte sjukdomen direkt. Förekomst 

av pleiotropi, vilket innebär att en gen eller en genprodukt kan ha flera funktioner, kan ge 

upphov till falska samband (26, 27). 

 

Behandling 

 
Behandlingsrekommendationerna från socialstyrelsen vid mild till medelsvår depression är 

psykologiska behandlingar i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) 

eller korttids psykodynamisk terapi (korttids-PDT), alternativ till psykologisk behandling är 

antidepressiv läkemedelsbehandling eller fysisk aktivitet (FA) (28). Vid medelsvår till svår 

depression är de nationella riktlinjerna för behandling antidepressiva läkemedel eller 

elektrokonvulsiv behandling (ECT) (28). Det finns olika typer av antidepressiva läkemedel och 

de som används i första hand är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). I andra hand 

kan något av följande preparat användas: serotonin och noradrenalinåterupptagshämmare 

(SNRI), noradrenalin och dopaminåterupptagshämmare (NDRI), mirtazapin eller 

melatoninantagonist och 5HT2c-receptorantagonist. Äldre läkemedel som används sällan är 

tricykliska antidepressiva (TCA) och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (2). Övriga 

läkemedel som kan användas för att behandla depression är litium och tyreoideahormon, dessa 

är dock inte godkända för behandling av depression, men har visat sig ha en positiv effekt. 

Naturläkemedlet johannesört har en viss effekt vid kortvarig och lindrig depression (29). 

Traditionellt används johannesört vid lindrig oro och lätt nedstämdhet. Gemensamt för 

antidepressiva läkemedel är att det tar 2-4 veckor innan behandlingseffekt erhålls, samt att 

risken för självmord ökar i början eftersom den mentala hämningen förbättras innan den 

antidepressiva effekten har börjat verka (2, 30). Övriga behandlingsalternativ kan vara 

beteendeaktivering (BA), transkraniell magnetstimulering (TMS), ljusbehandling, 

vagusnervstimulering (VNS) och djup hjärnstimulering (DBS), av dessa terapier är det bara 

TMS som har vetenskapligt stöd. Det är också visat att BA har ett visst stöd i vetenskapen (29). 

Vilken typ av behandling som ska användas beror på depressionens svårighetsgrad och bör 

beslutas i samråd med patienten (28). Det är viktigt att följa upp behandlingen eftersom endast 

30-40% blir fria från sin depression av KBT eller läkemedelsbehandling efter 6-12 veckors 

behandling och ca 30% får en lindring av sina symptom, övriga 30% blir inte hjälpta alls (7). 

Målet för alla behandlingsformer vid depression är att patienten ska, förutom att bli fri från 

depressiva symptom, även kunna arbeta och fungera socialt och på lång sikt ska patienten inte 

återinsjukna i depression (29).  
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KBT är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapi. Fokus ligger på att hitta och förändra 

negativa tankemönster. KBT kan även ha inslag av mindfulness och BA (31, 32).  

Beteendeaktivering (BA) går ut på att få den deprimerade att göra saker som den mår bra av 

och att förändra den deprimerades beteende. Det finns flera modeller av BA, två av dem är BA 

enligt Lewinsohn och BA enligt Martell. BA enligt Lewinsohn inriktar sig på att hitta aktiviteter 

som ger positiv förstärkning och BA enligt Martell innehåller tio vägledande kärnprinciper om 

BA där bland annat en förståelse över sitt beteende ingår och att schemalägga och strukturera 

aktiviteter (33). 

SSRI är förstahandsvalet av läkemedel vid läkemedelsbehandling av depression (2). 

Verkningsmekanismen för SSRI är att blockera återupptag av 5-HT i nervändarna i hjärnan. 

Detta leder till en ökad halt av 5-HT i synapsklyftan. Till en början minskar dock frisättningen 

av 5-HT eftersom även somatodendritiska 5-HT1A-receptorer aktiveras i större utsträckning av 

den ökade halten 5-HT. Efter en tid desensiteras dock dessa receptorer så att nivåerna av 5-HT 

ökar. Detta kan vara en av orsakerna till att det tar 2-4 veckor innan effekt fås av SSRI (22). 

Farmakokinetik: SSRI har god biotillgänglighet vid oral tillförsel och de flesta preparat har en 

halveringstid på 18-24 timmar.  

Biverkningarna som kan förekomma är illamående, anorexia, sömnsvårigheter, minskad/ ingen 

sexlust och svårigheter att få orgasm. I kombination med andra antidepressiva läkemedel 

(MAO-hämmare) kan serotonergt syndrom förekomma. Serotonergt syndrom innebär 

darrningar, förhöjd kroppstemperatur (hypertermi) och kardiovaskulär kollaps som i värsta fall 

kan leda till dödsfall. Patienter som behandlats med preparatet fluoxetin har rapporterats kunna 

bli mer aggressiva (22). Eftersom effekt på den mentala hämningen erhålls innan den 

stämningshöjande effekten sätter in, finns det en ökad risk för självmord initialt (2). Vid 

utsättning av SSRI och andra antidepressiva läkemedel kan utsättningssymptom förekomma 

såsom: diarré, domningar, illamående, ljusblixtar framför ögonen, parestesier och sömnbesvär. 

SSRI bör trappas ut under 4-6 veckor (7).  

 

Fysisk aktivitet vid mild till måttlig depression  

I FYSS finns det rekommendationer om att behandla depression med hjälp av fysisk aktivitet.  

Verkningsmekansimerna av FA är flera. Dels förbättras självkänslan, självförtroendet och 

tilltron till individens egen förmåga. Även sömnen, negativa tankar, kognitiva funktioner och 

depressiva känslor förbättras. Vid FA påverkas även halten av NA, DA, 5-HT, endorfiner och 

BDNF (20). Koncentrationen av serotonin ökar och förstärker neurogenesen i hippocampus 

(34). FA gör individen mer tålig mot stress genom att halten av kortisol normaliseras vid FA. 

En för hög nivå av kortisol tros vara en bidragande orsak till att hippocampus minskar i volym 

hos deprimerade. BDNF ökar hos fysiskt aktiva individer med depression (20). 

Risker med att rekommendera FA föreligger när depression förekommer i samband med 

ätstörningar eller undervikt. Då är det viktigt att följa upp individens näringsintag (20).  

 

 

 

Syfte 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka om fysisk aktivitet är en adekvat behandlingsform vid 

mild till måttlig depression. 
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Material och metod 
 

Detta examensarbete är en litteraturstudie och baseras på vetenskapliga artiklar. Sökningar efter 

artiklar gjordes i databaserna pubmed och swemed+. I pubmed användes avgränsningarna 

”clinical trials” och artiklarna skulle vara max 5 år gamla. När sökorden ”physical activity” och 

depression användes i pubmed med dessa kriterier erhölls 291 träffar. Studier som innefattade 

andra sjukdomar än depression och hade andra interventioner än fysisk aktivitet uteslöts, samt 

om patienterna var intagna på vårdhem eller liknande. Deltagarna skulle även vara vuxna, över 

18 år. En andra sökning i pubmed gjordes med sökorden ”depressive symptoms” och ”physical 

activity” med samma avgränsningar, då erhölls 77 träffar. I swemed+ användes sökorden 

”fysisk aktivitet” och depression, 48 träffar erhölls, varav en träff var en artikel i läkartidningen. 

Den artikeln refererade till en studie som söktes upp på pubmed. Titel och abstract granskades 

för de olika sökträffarna och fem artiklar som bedömdes bäst kunna besvara studiens 

frågeställning valdes ut. Under arbetets gång publicerades ytterligare en artikel som 

inkluderades eftersom den var relevant för arbetets syfte. Totalt inkluderades sju stycken 

artiklar i arbetet, varav en var en meta-analys. Från den meta-analysen togs en artikel med 

”studie 2”.  

 

 

Resultat 
 

Studie 1 

Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis adjusting for publication bias 

Schuch et al., 2015 (35) 

Syfte 

Syftet med denna meta-analys var bland annat att fastställa effekterna av träning vid depression 

genom att jämföra träning mot icke-aktiva kontrollgrupper. 

 

Metod 

Studier som uppfyllde följande inklusionskriterier togs med i meta-analysen: Deltagarna skulle 

vara vuxna och ha egentlig depression som primär diagnos enligt etablerade kriterier, DSM-IV 

eller ICD-10 eller ha depressiva symptom enligt olika bedömningsskalor, HAM-D, BDI eller 

BDI-II. Deltagarna skulle uppnå kriterierna för mild, eller motsvarande, depression på de olika 

skalorna eller ha fått depression konstaterat av en psykiatriker. Studierna skulle även ha mätt 

graden av depressiva symptom före och efter interventionerna eller rapporterat ett medelvärde 

för ändringarna och standardavvikelse på validerade skalor (HAM-D, BDI). Studierna skulle 

även vara RCT-studier som innefattade träning som skulle vara planerad, strukturerad och 

repetitiv. Försök som använde yoga, tai chi eller qi gong exkluderades. I studierna som 

inkluderades skulle även en kontrollgrupp finnas som fick behandling i form av: vanlig 

behandling, väntelista där deltagarna inte fick någon behandling, placebo tabletter eller andra 

sociala aktiviteter. Studierna skulle även vara publicerade i peer-reviewed artiklar eller som en 

del i en avhandling. 

För att identifiera artiklarna användes en tvåstegs-strategi. Först gick tre författare igenom alla 

identifierade artiklar (både inkluderade och exkluderade) i den senaste Cochrane review 
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avseende träning vid depression. Sedan sökte tre oberoende recensenter i Academic Search 

Premier, MEDLINE, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, SPORT-

Discus, CINAHL Plus och Pubmed utan språkrestriktioner. Studierna skulle vara publicerade 

från januari 2013 till 1:a augusti 2015. Avhandlingar och studier från samma center 

identifierades för att undvika artiklar som baseras på samma studie. 

Primär utfallsvariabel var den genomsnittliga förändringen av depressiva symptom i 

träningsgruppen, utvärderad av någon validerad skala, från studiens start till studiens slut 

jämfört med kontrollgruppens genomsnittliga förändring, beräknat som standardiserad 

medelvärdesskillnad (”standard mean difference” SMD) tillsammans med 95% 

konfidensintervall (CI). I detta arbete rapporteras dock enbart resultat på skalorna HAM-D och 

BDI. 

Data som samlades in från studierna var antal deltagare, andel kvinnor/män, hur stor andel som 

använde antidepressiv medicin, närvaro av samtidig klinisk sjukdom, och allvarlighetsgrad av 

depressiva symptom vid studiestart, träning (studiens längd, interventionens intensitet), 

träningsfrekvens per vecka, typ av träning, om träningen var övervakad eller inte och 

metodologiska faktorer (studiens kvalité, vilka mätinstrument som användes för diagnostisering 

och utvärdering av symptom, klinisk utformning och typ av dokument). Medelvärden och 

standardavvikelser vid studiernas start och slut extraherades för träningsgrupper och 

kontrollgrupper. 

 

 

 

Resultat 

Totalt uppfyllde 25 stycken studier alla kriterier och valdes ut till meta-analysen. Totalt ingick 

1487 vuxna där 757 stycken randomiserats till träningsgrupp och 730 stycken till kontrollgrupp. 

Deltagarnas ålder varierade från 18,4 år till 76,4 år, andelen kvinnor varierade från 17% till 

100%. I nio av studierna hade patienterna en konstaterad diagnos av egentlig depression och 

ytterligare tre studier innefattade, förutom depression, samsjuklighet som exempelvis 

kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar. Det var två studier som innefattade deltagare med 

egentlig depression och andra stämningsstörningar. Majoriteten av studierna inkluderade 

öppenvårdspatienter med depression (n=22), var publicerade i peer-reviewed tidsskrifter 

(n=21), och inkluderade personer utan rapporterad klinisk samsjuklighet (n=21). De mest 

använda skalorna för att mäta depression var HAM-D (n=7), BDI (n=7) eller MADRS (n=3). 

Data från 25 studier visade på en förbättring om -4,52 poäng (95% CI; 2,03 till 7,01; p<0,001) 

på HAM-D-skalan och -6,46 poäng (95% CI; 4,18 till 8,41; p<0,001) på BDI-skalan jämfört 

med kontroller. I meta-analysen framgår det inte vilken poäng deltagarna hade från början i 

studierna. 
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Studie 2 – 4   

 

Physical exercise and internet-based cognitive-behavioral therapy in the treatment of 

depression: randomized controlled trial Hallgren et al., 2015 (36) 

Exercise and internet-based cognitive-behavioral therapy for depression: multicenter 

randomized trial with 12-month follow-up Hallgren et al., 2016 (37) 

Training fast or slow? Exercise for depression: A randomized controlled trial Helgadóttir 

et al., 2016 (38) 

Dessa tre studier baserar sig på en stor studie, REGASSA-studien, som utfördes i Sverige från 

februari 2011 till mars 2013. Studien var singel-blindad, parallell, multi-center RCT-studie som 

omfattade sex landsting och regioner: Stockholm, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Västra 

Götaland och Västmanland. Huvudsyftet med REGASSA-studien var att jämföra tre olika 

behandlingsalternativ för depression: Behandling som vanligt (TAU), fysisk aktivitet (FA) och 

internetbaserad KBT (ICBT). Deltagare rekryterades genom primärvården. De som inbjöds att 

delta skulle vara över 18 år och ha nio poäng eller mer på PHQ-9-skalan. Personer med svåra 

somatiska sjukdomar, alkohol eller drogmissbruk eller krävde psykiatrisk specialistbehandling 

exkluderades från studien. Potentiella deltagare blev intervjuade av forskarassistenter som 

använde sig av en standardiserad diagnostisk intervju och de administrerade även 

frågeformulären för utgångsvärden. Huvudforskaren (konsulterande psykiatriker) lärde upp 

uppskattningsvis 30 forskarassistenter, som alla var kvalificerade sjuksköterskor, innan 

studiens start för att säkerställa att patienterna intervjuades likvärdigt. En psykiatri-

sjuksköterska tränade upp assistenterna under hela proceduren. Specialist-sjuksköterskan och 

den konsulterande psykiatrikern fanns hela tiden som studien pågick tillgängliga för att svara 

på frågor. 

 

Syfte 

Studiernas syfte var att jämföra effektiviteten av träning med olika intensiteter, internetbaserad 

kognitiv beteendeterapi och vanlig behandling av depression. 

 

Metod gemensam för studierna 

Deltagarna randomiserades till en av de tre grupperna i block om 36 för att få en jämn 

fördelning. Randomiseringen utfördes av en extern organisation, Karolinska Trial Alliance. 

Deltagarna instruerades att inte diskutera sin behandling med studiens utvärderare som skulle 

vara ovetande om gruppindelningen. Totalt uppfyllde 945 deltagare inklusionskriterierna och 

inkluderades i utgångsvärdena för studien. Deltagarna var 18-67 år och hade 10 poäng eller mer 

på PHQ-9. En poweranalys gjordes och för att få en power på 90% behövdes 310 deltagare per 

behandlingsgrupp. Svårighetsgraden av depressionen utvärderades med MADRS vid studiens 

start och efter tre och tolv månader. Beräkningarna i studierna gjordes på intention to treat 

(ITT). 

Patienterna erbjöds att delta i en tremånaders och tolvmånadersuppföljnings-intervju. Dessa 

intervjuer gjordes av forskarassistenter vid patientens vårdcentral eller via telefon. Deltagare 

som inte returnerade ett uppföljningsfrågeformulär kontaktades via telefon minst två gånger. 
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Resultat gemensamma för studierna 

Av 945 deltagare var 72,9% kvinnor, 20% var födda i annat land än Sverige, merparten av 

deltagarna hade en anställning (72,6%). Deltagarnas medelålder var liknande i alla tre 

huvudgrupperna (TAU, ICBT och FA), 42 år. Av deltagarna hade 60% eftergymnasial 

utbildning och 54% arbetade heltid, 11% var studenter, 13% arbetslösa, 7% sjukskrivna, 4% 

var pensionärer eller sjukpensionärer och 5% hade varit sjukskrivna en månad eller mer. Totalt 

använde 27% av deltagarna antidepressiv medicin. 

 

Metod studie 2 (36) & 3 (37) 

Deltagarna delades in i en av tre följande grupper: TAU, ICBT eller träning. TAU innebär 

standardbehandling administrerad av läkare inom primärvården och innefattar vanligtvis 45-60 

minuter KBT hos en psykolog eller rådgivare. Vid ICBT fick deltagarna fylla i formulär på en 

säker internetsida för att identifiera patientspecifik psykisk ohälsa. Modulerna för de första 

veckorna adresserade generella problem vid depression som exempelvis inaktivitet och 

undvikande beteende. Efterföljande moduler var mer patientspecifika. Genom behandlingen 

övervakades patienternas svar så att hög-riskindivider kunde motta extra hjälp vid behov. 

Patienterna kunde inte gå vidare till nästa modul förrän de hade avslutat den pågående modulen. 

Deltagare som varit inaktiva i minst en vecka kontaktades av sin psykolog och uppmuntrades 

att fortsätta. Deltagarna i träningsgruppen randomiserades in i ytterligare tre grupper (se studie 

4). Alla träningspass utfördes av utbildade tränare vid olika Friskis och Svettis-anläggningar i 

Sverige. Deltagarna skulle delta i tre 60-minuterspass per vecka. Varje vecka fick deltagarna 

träffa en tränare eller fysioterapeut. Deltagandet i passen loggades elektroniskt, deltagarna fick 

även en pulsklocka från vilken data hämtades. Deltagare som missade minst en veckas träning 

kontaktades via telefon och uppmuntrades att återuppta behandlingen. 

 

Resultat studie 2 (36) & 3 (37) 

Av de 945 patienterna besvarade 78% tremånadersuppföljningen och 84% 

tolvmånadersuppföljningen. Proportionerna mellan grupperna avseende deltagare som svarade 

var liknande. Det var inga skillnader mellan grupperna avseende: kön, svårighetsgrad av 

depression eller anställningsstatus vid studiestart. En liten andel som hoppade av gjorde det 

eftersom de var missnöjda med randomiseringen. I alla tre grupperna minskade depressionens 

svårighetsgrad från studiens start till både tremånaders och tolvmånadersuppföljningen, se 

tabell V. De största förbättringarna syntes vid tre månader. Jämfört med TAU minskade 

MADRS i genomsnitt 2,99 poäng mer i träningsgruppen (95% CI 1,61 till 4,37; p<0,001) och 

2,83 poäng mer i ICBT-gruppen (95% CI 1,47 till 4,19; p<0,001). 

 
Tabell V Grad av depression enligt MADRS. Medelvärden ± standardavvikelse (SD). 

 Träning (n=316) ICBT (n=317) TAU (n=312) 

Studiens start 22,2±6,9 21,9±7,0 20,8±7,2 

3 månader* 11,3±7,9 11,2±7,3 13,9±8,9 

12 månader** 10,8±7,6 9,8±7,8 11,1±8,7 
MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; ICBT, Internet-baserad kognitiv beteendeterapi;  

TAU, Behandling som vanligt. *Data från studie 2 (36). **Data från studie 3 (37). 
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Det fanns en viss skillnad i effekt mellan kvinnor och män efter tre månader som redovisas i 

studie 2 (36). Kvinnor svarade bättre på ICBT, medan män minskade sina MADRS-poäng mer 

om de var fysiskt aktiva, se tabell VI. Skillnaderna mellan könen var dock inte statistiskt 

signifikanta (p=0,06). 

 
Tabell VI Skillnaden i MADRS-poäng uppdelat på kön. Medelvärden ± SD. Data från studie 2 (36). 

  MÄN 

(n=257) 

  KVINNOR 

(n=689) 

 

 Träning ICBT TAU Träning ICBT TAU 

Studiens 

start 

 

21,9±6,7 

 

22,2±5,4 

 

21,5±8,1 

 

22,4±6,9 

 

21,3±7,1 

 

20,7±7,3 

 

3 månader 

 

10,8±8,2 

 

12,7±8,1 

 

16,9±10,6 

 

11,6±7,7 

 

10,6±6,9 

 

12,9±8,2 
MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; ICBT, Internet-baserad kognitiv beteendeterapi; TAU, 

Behandling som vanligt. 

 

Följsamheten i FA-gruppen var 33%, i genomsnitt utfördes 12 av 36 träningspass. Följsamheten 

i ICBT-gruppen var 60% och i snitt genomförde ICBT-deltagarna 7,8 av 13 moduler. 

Patienterna i TAU-gruppen deltog i genomsnitt i 8,2±6,4 KBT-samtal under de första tolv 

veckorna, medan 25% av deltagarna i denna grupp erhöll ingen behandling alls. 

Efter tolv månader var det ingen skillnad mellan grupperna avseende på hur stor andel som 

minskat sina MADRS-poäng med 50% eller mer; TAU 47%, ICBT 47% och tränings-gruppen 

50%.  

 

Metod studie 4 (38) 

Vid den andra randomiseringen delades deltagarna i träningsgruppen in i ytterligare tre grupper: 

lätt, måttlig och hård träning. Dessa tre grupper jämförs mot TAU och med varandra i 

resultatdelen. Lätt träning innebar yogabaserad stretchning och balansövningar. Måttlig träning 

bestod av aerob träning på mellannivå. Hård träning bestod av aerob träning på högre nivå. 

Deltagarna skulle delta vid redan befintliga pass på friskis & svettis som varade i 55 minuter, 

tre gånger i veckan. i tolv veckor. Om deltagarna hellre ville fick de delta i andra pass eller 

använda sig av egna träningspass som promenader. De alternativa träningspassen skulle 

motsvara den grad av träning de var hänvisade till. Deltagarna i träningsgrupperna fick träffa 

personal från studien varje vecka. Personalen fick ge träningsråd, men inte diskutera depressiva 

symptom eftersom de inte var utbildade psykologer eller rådgivare, utan de var sjuksköterskor, 

personliga tränare eller fysioterapeuter. Huvudsyftet med dessa möten var att samla data över 

hjärtfrekvensen från deltagarnas pulsklockor och registrera deltagandet. 
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Resultat studie 4 (38) 

Alla fyra grupperna minskade sina MADRS-poäng statistiskt signifikant från studiens start till 

studiens slut (12 veckor). Minskningen (beräknat på gruppernas medelvärden) i de tre 

träningsgrupperna var lika (7,4 till 9,4 poäng), TAU-gruppens poäng (medelvärde) minskade 

med 5,4 poäng. Jämfört med TAU minskade medelvärdet för MADRS med: 4,1 poäng mer i 

den lätta gruppen (p<0,001), 3,1 poäng mer i den hårda gruppen (p<0,002) och 2,1 poäng mer 

i den måttliga gruppen (p<0,032). Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan de olika 

träningsgrupperna. De olika gruppernas medelvärden över MADRS-poäng vid studiestart/slut 

redovisas i tabell VII. 

 
Tabell VII Grad av depression enligt MADRS.  Medelvärden ± SD. 

 TAU (n=310)  Lätt träning 

(n=106) 

Måttlig träning 

(n=105) 

Hård träning 

(n=99) 

Studiens start 20,9±7,1 21,3±7,1 22,8±6,9 22,4±6,8 

12 veckor 15,6±8,8 11,9±8,4 15,3±8,6 13,8±9,4 
MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; TAU, Behandling som vanligt. 

 

I FA-gruppen var det 31,7% av deltagarna som inte deltog i något träningspass, däremot deltog 

39,6% av deltagarna i tolv eller fler pass. 

 

 

Studie 5 

 

Behavioral activation versus physical activity via the internet: A randomized controlled 

trial Nyström et al 2017 (39) 

Syfte 

Studiens syfte var att jämföra/utvärdera fyra olika behandlingar av depression administrerade 

via internet.  

 

Metod 

Deltagare från Sverige rekryterades mellan januari 2013 och maj 2014 genom annonsering i 

nyhetstidningar, på olika websidor och via sociala medier såsom facebook och twitter. All 

registrering för att delta gjordes på studiens websida. För att inkluderas i studien skulle 

deltagarna uppfylla kriterierna för mild till måttlig depression enligt DSM-IV-TR, ha mellan 15 

och 35 poäng på MADRS-S, vara över 18 år, ha en dator och tillgång till internet, vara bosatt i 

Sverige och kunna läsa och skriva på svenska. Personer som bedömdes suicidala eller ha svår 

depression enligt MADRS-S exkluderades. Övriga exklusionskriterier var om individen redan 

deltog i någon annan psykologisk behandling, hade gjort ändringar i sina antidepressiva 

mediciner eller andra läkemedel som påverkar sinnesstämningen under de tre senaste 

månaderna, om de redan tränade mer än en gång i veckan eller uppfyllde kriterier för andra 

primära diagnoser. Totalt anmälde 1179 personer sitt intresse till studien och fyllde i ett antal 

frågeformulär på studiens websida. De som uppfyllde inklusionskriterierna kontaktades för en 

semistrukturerad intervju för diagnostisering och vidare utvärdering. Av de 1179 ansågs 312 

personer lämpliga för att delta och randomiserades till en av fem grupper (fyra 

behandlingsgrupper och en kontrollgrupp). Av dessa slutförde 286 personer minst en 

veckomätning eller efterbehandling och kunde därmed inkluderas i analysen. De som hamnade 

i kontrollgruppen blev efter 12 veckor randomiserade till någon av de fyra 
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behandlingsgrupperna. Studien var godkänd av den etiska kommittén i Umeå, Sverige. Alla 

deltagarna gav sitt skriftliga samtycke. 

De fyra olika behandlingsgrupperna var: fysisk aktivitet (FA) med eller utan utbildning, 

beteendeaktivering (BA) antingen baserat på Lewinsohns modell (BAL) eller Martells modell 

(BAM). Alla fyra behandlingsgrupperna följde ett 12-veckorsprogram bestående av åtta 

separata delar. Varje vecka fick alla deltagare, inklusive kontrollgruppen, fylla i PHQ-9 

formuläret där de fick utvärdera sina depressiva symptom. Efter 12 veckor uppmuntrades 

deltagarna till att fylla i ett uppföljningsformulär. Veckovis kommunicerade deltagarna med, 

och fick feedback från, sin terapeut via e-post. Terapeuterna var studenter från 

psykologprogrammets sista fyra terminer. Under projektet fick terapeuterna projekt-specifik 

klinisk övervakning av huvudforskaren. Terapeuterna skulle ägna sig maximalt 15 minuter åt 

varje deltagare per vecka. För att balansera eventuella selektiva behandlingseffekter tilldelades 

terapeuterna deltagare från alla behandlingsgrupper. 

 

FA utan utbildning: Deltagarna i denna grupp uppmuntrades att öka graden av FA i varje 

veckomodul. Varje modul bestod av ett antal arbetsblad där deltagarna kunde registrera deras 

aktivitet och därmed få feedback från sin rådgivare. För att underlätta deltagarna att övervaka 

sin FA själva fick de en stegräknare på posten. 

 

FA med utbildning: Behandlingen liknar den som deltagarna i ”FA utan utbildning” fick, men 

de fick även ett sju sidor långt utbildningshäfte. Målsättningen med utbildning var att hjälpa 

deltagarna att se deras depression i ett bredare sammanhang och få en ökad förståelse för 

sjukdomen. Även denna grupp fick en stegräknare på posten. 

 

BAL: Denna grupp fick arbetsblad där de skulle fylla i angenäma aktiviteter för att hitta positiva 

förstärkningar för att sedan öka frekvensen av dessa aktiviteter för att uppnå positiva 

förändringar i deras sinnesstämning. 

 

BAM: Fokus för denna grupp var att deltagarna skulle lära sig att förstå sina beteendemönster 

och strategier och att prova nya, mer effektiva handlingar för att förbättra deras sinnesstämning. 

Denna grupp fick även hemläxor varje vecka med efterföljande feedback från sin terapeut.  

 

Kontrollgruppen: Deltagarna i denna grupp fick vänta tolv veckor innan de blev 

randomiserade till en behandlingsgrupp. Under väntetiden mottog deltagarna regelbunden 

övervakning genom att de fick fylla i självskattningstester (PHQ-9 och Generalised Anxiety 

Disorder 7-item scale, GAD-7) över deras sinnesstämning. När de första tolv veckorna passerat 

fick de fylla i samma uppföljningsformulär som behandlingsgrupperna. 

Allvarlighetsgraden av depressionen före behandling i någon av grupperna utvärderades med 

hjälp av MADRS och PHQ-9. Ångest utvärderades med hjälp av GAD-7. Ytterligare instrument 

som användes innan studien påbörjades för att vidare utvärdera potentiella deltagare var 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) och Quality of Life Inventory (Qoli). Vid 

telefonintervjuer för vidare utvärdering av depressionen användes Structual Clinical Interview 

for DSM-IV Axis Disorders (SCID-I) samt att motivationen över att delta i studien utvärderades. 

Mätmetoder som användes vid uppföljning var: PHQ-9, IPAQ, GAD-7 och Qoli. Vid de 

veckovisa utvärderingarna användes PHQ-9 och GAD-7. Beräkningarna baserades på ITT. 

 

  



 

20 
 

Resultat 

Totalt randomiserades 286 deltagare varav merparten (76%) var kvinnor. Deltagarnas 

medelålder var 42 år (20-80 år). Av deltagarna hade 62% eftergymnasial utbildning, mer än 

hälften (54%) arbetade heltid, 11% var studenter och 9% var arbetslösa och 93% av deltagarna 

var inte sjukskrivna. Den primära utfallsvariabeln mättes med PHQ-9. I alla fem grupperna 

minskade deltagarnas depression. I slutet av de tolv veckorna som studien pågick planades 

minskningen ut. I behandlingsgrupperna minskade depressionen mer än i kontrollgruppen. 

Förändringen i PHQ-9-poäng över tid (analyserat som ”slope factor”) skedde också snabbare i 

behandlingsgrupperna jämfört med kontrollgruppen. Tre av de fyra behandlingsgrupperna hade 

liknande statistiskt säkerställda effekter när de jämfördes med kontrollgruppen. Den grupp där 

minskningen inte kunde fastställas statistiskt var den grupp med endast FA. PHQ-9-poängen 

var vid studiens start 12,01±5,08 (medelvärde±SD) i kontrollgruppen, 12,99±5,11 i gruppen 

FA utan utbildning, 12,68±4,70 i gruppen FA med utbildning, 12,77±3,99 i BAL-gruppen och 

13,31±4,65 i BAM-gruppen. Efter tolv veckor hade poängen i grupperna minskat till 9,26±6,45 

i kontrollgruppen, 6,80±3,55 i gruppen FA utan utbildning (”slope factor” -0,375 95% CI -

0,940 till 0,190, p=0,194 jämfört med kontrollgruppen), 7,08±3,80 i gruppen FA med 

utbildning (”slope factor” -0,603 95% CI -1,113 till -0,175 p=0,020 jämfört med 

kontrollgruppen), 4,53±2,83 i BAL-gruppen (”slope factor” -0,853 95% CI -1,365 till -0,341 

p=0,001 jämfört med kontrollgruppen) och 5,29±5,63 i BAM-gruppen (”slope factor” -0,883 

95% CI -1,404 till -0,362 p=0,001). Resultaten redovisas i tabell VIII. 

 
Tabell VIII Grad av depression enligt PHQ-9. Medelvärden ± SD. 

 Kontrollgrupp  FA utan utb FA med utb BAL BAM 

Studiens start 12,01±5,08 12,99±5,11 12,68±4,70 12,77±3,99 13,31±4,65 

12 veckor 9,26±6,45 6,80±3,55 7,08±3,80 4,53±2,83 5,29±5,63 
FA utan utb: Fysisk aktivitet utan utbildning. FA med utb: Fysisk aktivitet med utbildning. BAL: 

Beteendeaktivering enligt Lewinsohns modell. BAM: Beteendeaktivering enligt Martells modell. 

 

 

Studie 6 

 

Efficacy of guided self-help behavioural activation and physical activity for depression: a 

randomized controlled trial Soucy et al., 2017 (40) 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka om fysisk aktivitet och beteendeaktivering har effekt vid mild 

till måttlig depression. 

 

Metod 

Deltagare rekryterades över ett tidsspann på 13 månader i Kanada. Rekrytering gjordes genom 

affischering på kliniker, en universitetsdistributionslista, artikel i en nyhetstidning, genom en 

radiointervju och radioannonsering. Totalt uppfyllde 64 stycken inklusionskriterierna, av dessa 

64 tackade fyra stycken nej till randomisering och ytterligare en person hoppade av efter intag. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 18-65 år, ha milda till måttliga depressiva 

symptom, 5-19 poäng på PHQ-9. De personer som fick högre poäng än 20, vilket motsvarar 

svår depression, på PHQ-9 testet exkluderades. Ytterligare exklusionskriterier var om de redan 

genomgick en konkurrerande psykoterapi, hade haft eller hade pågående maniska episoder, 

förekomst av psykotiska symptom, någon form av missbruk förekom, om de hade någon form 

av psykiska hälsoproblem utvärderade genom användning av ”Physical Activity Readiness 

Questionnaire” (PAR-Q), om de var gravida och om de redan ägnade sig åt måttlig till 
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högintensiv fysisk aktivitet mer än tre gånger per vecka och/eller i mer än 90 minuter per vecka. 

Deltagare togs även med om de intog psykotropa läkemedel där doseringen varit stabil under 

minst en månad och doseringen inte avsågs ändras under studiens gång. Etiskt godkännande 

erhölls och alla deltagare gav sitt samtycke. Kvalificerade deltagare fick träffa försteförfattaren 

vid en intags-session för att förses med samtycke och för att fylla i ett frågeformulär för 

utgångsvärden. Deltagarna allokerades slumpmässigt till en av de tre grupperna; Behavioral 

Activation (BA sv: BeteendeAktivering), Physical Activation (PA sv: Fysisk Aktivitet FA) eller 

kontrollgrupp. Om deltagaren allokerades till antingen BA eller FA-gruppen fick de ytterligare 

en timme med information med personlig anpassning och planering av interventionen. 

Beteendeaktivering (BA): Deltagarna i denna grupp fick förklarat den negativa spiral som 

depression för med sig: hur depression påverkar en till att dra sig undan aktiviteter som 

uppskattats innan, isolering och att bli inaktiv vilket medför begränsad exponering för källor 

till positiv förstärkning. Genom att återaktivera sig inom fritids, sociala, kulturella eller 

målinriktade aktiviteter, kan den deprimerade individen erhålla positiv förstärkning som 

exempelvis känslor av välbehag eller prestation vilka kan vända den nedåtgående spiralen och 

minska depressiva symptom. 

Fysisk aktivitet (FA): Utbildning gavs till deltagarna genom att beskriva hur depression ofta 

resulterar i att den drabbade blir mindre aktiv eftersom energin och motivationen minskar. 

Deltagarna informerades att forskning visar på att fysisk aktivitet kan påverka 

sinnesstämningen, mildra depression, minska utmattning och bygga upp självförtroendet. 

Deltagarna fick hjälp med att strukturera ett personligt upplägg av FA som ökade gradvis under 

de åtta veckorna som interventionen pågick. Målen med aktiviteterna var att de skulle vara 

aeroba och främja känslor av kompetens, kontroll och/eller ge bättre kondition. Tiden och hur 

ofta FA pågick noterades i en loggbok. 

För både BA och FA-interventionerna ringde försteförfattaren deltagarna varannan vecka för 

att monitorera depressiva symptom, granska veckovisa mål, hjälpa till med uppkomna eller 

potentiella hinder och hjälpa till att sätta nya mål för nästkommande två veckor. 

Kontrollgrupp: Deltagarna fick fylla i samma frågeformulär som deltagarna i BA och FA-

grupperna, men fick ingen behandling under de åtta veckorna. Deltagarna kontaktades varannan 

vecka för att övervaka allvarlighetsgraden av symptom och för att upptäcka ångest som skulle 

kräva omedelbar åtgärd. Efter åtta veckor randomiserades deltagarna i kontrollgruppen till BA 

eller FA. Data från den andra randomiseringen lades in i ett andra set av analys där de båda 

interventionerna, BA och FA, jämförs vid fyra tidpunkter (före, mitt i, efter, samt en 

tvåmånaders uppföljning). 

Mätningar gjordes via telefon av försteförfattaren. De mätningar som gjordes var: om 

deltagarna hade andra psykologiska störningar. Då användes M.I.N.I. för att utvärdera 

depressiva symptom, suicidrisk, maniska symptom, psykotiska symptom och missbruk.; 

deltagarnas fysiska kondition utvärderades genom att PAR-Q användes för att utvärdera 

säkerheten att starta ett FA-program; PHQ-9 användes för att utvärdera deltagarnas depressiva 

symptom. 
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Resultat 

Totalt deltog 59 personer varav de flesta var kvinnor (72,9%) i åldrarna 20-62 år. Nästan hälften 

av deltagarna (47,6%) var studenter, 30% var personer med arbete och övriga var hemma eller 

specificerade ingen specifik arbetssituation. 24% av deltagarna använde antidepressiv medicin 

vid studiens start. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna avseende 

ålder, kön, tidigare diagnos av depressiva episoder, tidigare genomgången psykoterapi, 

konsumtion av psykotropa läkemedel, nivåer av FA och depressiva symptom vid studiestart. 

Tolv deltagare hoppade av under behandlingen och två deltagare från kontrollgruppen valde att 

inte fortsätta vid den andra randomiseringen. Totalt avslutade 45 stycken deltagare 

undersökningen. 

  

Primär utfallsvariabel: I alla tre grupperna minskade deltagarnas depressiva symptom under 

tiden studien pågick. Minskningen av de depressiva symptomen i både BA och FA-grupperna 

var statistiskt signifikant. I kontrollgruppen fanns det en skillnad, men den kunde inte fastställas 

statistiskt. Jämfört med kontrollgruppen så minskade allvarlighetsgraden av depression 

avsevärt i båda interventionsgrupperna. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan 

BA och FA-grupperna när poängen för gruppernas PHQ-9 test jämfördes, men poängen ger en 

liten indikation till förmån för FA. PHQ-9-poäng var vid studiestart 11,30±1,04 i 

kontrollgruppen, 11,00±1,04 i BA-gruppen och 11,76±1,10 i FA-gruppen. Efter åtta veckor 

hade poängen minskat till 9,07±1,12 i kontrollgruppen (ej statistiskt signifikant p=0,056), 

6,30±1,42 i BA-gruppen (p<0,05 jämfört med kontrollgruppen) och 4,70±1,34 i FA-gruppen 

(p<0,001 jämfört med kontrollgruppen). Se tabell IX för översikt av förändring i poäng. För 

båda interventionsgrupperna var minskningen av PHQ-9-poängen statistiskt signifikant jämfört 

med kontrollgruppen. Det förekom ingen statistiskt signifikant skillnad när BA- och FA-

grupperna jämfördes med varandra avseende poängen på PHQ-9. Författarna av studien anger 

dock att om före/efter poängen jämförs på individnivå erhålls en indikation på en måttlig 

skillnad till förmån för FA.  

Tabell IX Grad av depression enligt PHQ-9. Medelvärden ± SD. 

 Kontrollgrupp  BA FA 

Studiens start 11,30±1,04 11,00±1,04 11,76±1,10 

8 veckor 9,07±1,12 6,30±1,42 4,70±1,34 
BA: Beteendeaktivering. FA: Fysisk aktivitet. 
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Studie 7  

 

Assessment of Bidirectional Relationships Between Physical Activity and Depression 

Among Adults: A 2-Sample Mendelian Randomization Study Choi et al., 2019 (41) 

 

Syfte 

Denna studiens syfte var att undersöka relationen mellan fysisk aktivitet och depression, samt 

den omvända relationen, genom att använda en genetisk metod (Mendelsk randomisering) för 

att bedöma potentiella orsakssamband. 

 

Metod 

Data från tre icke-överlappande Genome-Wide Association Studies (GWAS) användes: 

självrapporterad fysisk aktivitet (n=377234); accelerometerbaserad fysisk aktivitet 

(accelerometern buren på vristen) (n=91084); egentlig depression (n=143265). ”Single 

nucleotide polymorphisms” (SNPs) relaterade till fysisk aktivitet alternativt till depression 

identifierades och ”2-sample” Mendelsk randomisesringanalys genomfördes för att undersöka 

relationen mellan fysisk aktivitet och depression samt omvänt mellan depression och fysisk 

aktivitet. 

 

Resultat 

Mellan accelerometerbaserad aktivitet och egentlig depression observerades ett skyddande 

samband (odds ratio, OR 0,74 för egentlig depression per 1-SD ökning i medelacceleration 95% 

CI 0,59 till 0,92 p=0,006) baserat på 10 SNPs. Det fanns inget statistiskt signifikant samband 

mellan egentlig depression och accelerometerbaserad aktivitet (p=0,70) baserat på 15 SNPs. 

Det fanns inte heller ett signifikant samband mellan självrapporterad fysisk aktivitet och 

egentlig depression (p=0,21) baserat på 24 SNPs eller mellan egentlig depression och 

självrapporterad fysisk aktivitet (p=0,15) baserat på 14 SNPs. 

 

Sammanställning av resultat 

 

När de olika studiernas resultat sammanställs så ger det en indikation på att fysisk aktivitet har 

effekt vid mild till måttlig depression. Fysisk aktivitet verkar ha en skyddande effekt på hjärnan 

så att utveckling av depression kan förebyggas (41). 
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Diskussion 

Depression är en vanligt förekommande sjukdom där behandling med läkemedel inte alltid är 

effektivt (1, 7). Syftet med detta arbete var att undersöka om fysisk aktivitet är en adekvat 

behandlingsform vid mild till måttlig depression. 

Studie 1 (35) var en meta-analys av studier gällande effekt av fysisk aktivitet vid depression. 

De studier som inkluderades var publicerade mellan 1979 och 2015, totalt inkluderades 25 

studier i meta-analysen. Endast en av dessa studier var en större studie (n=629) och den har 

tagits med som en separat studie i detta arbete, studie 2 (36). Övriga studier i meta-analysen 

hade ett lägre deltagarantal (n=5 till 100). Studien var sponsrad av ”The Research Foundation 

– Flanders” (FWO-Vlaanderen). Data från 25 studier slog fast att det skedde en minskning av 

4,52 poäng (95% CI; 2,03 till 7,01 p=0,001) på HAM-D-skalan och 6,46 poäng (95% CI; 4,18 

till 8,41; p<0,001) på BDI-skalan jämfört med kontroller. Förbättringen om 4,56 poäng på 

HAM-D-skalan är ej kliniskt betydelsefull, däremot är förbättringen om 6,46 poäng BDI-skalan 

kliniskt betydelsefull. I meta-analysen framgår det inte hur deprimerade deltagarna var från 

början, utan endast förbättringen redovisas. Analyserna visar att generellt underskattas de 

positiva effekterna av träning. Bäst effekt uppnås hos personer med egentlig depression och om 

träningen är ledarledd och aerob.  

Studie 2-4 (36-38) är en del av en större studie som gjordes i Sverige, Regassa-studien. Regassa-

studien pågick från februari 2011 till mars 2013 och omfattade sex landsting: Stockholm, 

Kronoberg, Blekinge, Skåne, Västra Götaland och Västmanland. Studierna sponsrades av de 

sex landstingen, Hjärnfonden, Vårdal Foundation och LJ Boethius Foundation. En av studiens 

styrkor är att den är en av de största studierna (n=945) som gjorts om FA vid depression, samt 

att den är gjord över flera landsting. Nackdelar med studien är att deltagarna i TAU-gruppen 

inte fick samma behandling, vissa fick ingen behandling alls, vissa deltagare använde redan 

antidepressiv medicin vilket inte ger ett rent resultat. Författarna av studien vet inte hur många 

som erbjöds att delta i studien, men tackade nej. Deltagandet i framförallt gruppen FA var lågt, 

vilket kan ha påverkat resultatet. 

Studie 2 (36) var en RCT-studie som jämförde effekten av fysisk aktivitet, internetbaserad KBT 

och standardbehandling vid depression under tre månader. I FA-gruppen var det en låg 

följsamhet, den var endast 33%. I genomsnitt utfördes endast 12 av 36 träningspass, vilket kan 

ha påverkat resultatet. I ICBT-gruppen var följsamheten högre, 60%. I snitt genomfördes 7,8 

av 13 moduler. Deltagarna i ”TAU” deltog i genomsnitt i 8,2±6,4 KBT-samtal under de första 

tolv veckorna av studien. 25% av deltagarna i denna grupp fick ingen behandling alls. Studien 

visar att FA är lika bra som ICBT och effektivare än TAU. I alla tre interventionsgrupperna var 

minskningen av poäng, i medelvärde på MADRS-skalan, kliniskt betydelsefull, TAU 6,9 

poäng, ICBT 10,7 poäng och FA 10,9 poäng. När FA och ICBT-grupperna jämförs mot TAU 

så är även minskningen av FA och ICBT kliniskt betydelsefulla, 2,99 poäng mer jämfört med 

TAU (95% CI; 1,61 till 4,37; p<0,001) och 2,83 poäng mer för ICBT jämfört med TAU (95% 

CI; 1,47 till 4,19; p<0,001). Författarna anger att resultaten är generaliserbara eftersom studien 

utfördes i flera olika landsting i Sverige. 

Studie 3 (37) är en 12-månadersuppföljning av studie 2 och i den kom författarna fram till att 

på lång sikt är det ingen skillnad mellan de olika behandlingarna (ICBT, FA och TAU). I 

genomsnitt hade deltagarna minskat sina MADRS-poäng med 47-50% i alla tre grupperna efter 

tolv månader. 
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Studie 4 (38) undersökte i vilken intensitet träningen bör utföras, mild, måttlig eller hög 

intensitet. Hela 31,7% i FA-gruppen deltog inte i något träningspass alls, däremot deltog 39,6% 

i tolv eller fler pass. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad på depressiva symptom efter 

tolv veckor mellan de olika träningsintensiteterna i denna studie. En nackdel med denna 

delstudie är den låga följsamheten till behandlingen. 

Studie 5 (39) undersökte vilken behandling som var effektivast vid depression av 

beteendeaktivering och fysisk aktivitet mot kontrollgrupp. Studien finansierades av ”the 

Swedish Council for Working Life and Social Research”.  I den studien visades det att FA, 

tillsammans med utbildning om vad depression är, har en statistiskt säkerställd effekt jämfört 

med kontroller. Liknande statistiskt säkerställda effekter sågs även med två olika modeller för 

beteendeaktivering (Lewinsohns och Martells). Studiens styrkor är att det var ett högt 

deltagarantal (n=286) och att terapeuterna behandlade deltagare i alla grupper. Nackdelar är att 

det skiljer sig mellan deltagarna hur många moduler de slutförde och att det är små skillnader 

mellan Lewinsohns och Martells beteendeaktiveringsmodeller. Förändringen av poäng i 

medelvärde på PHQ-9 var 2,5 poäng för kontrollgruppen, vilket inte är kliniskt betydelsefullt. 

Minskningen i medelvärde i interventionsgrupperna på PHQ-9 var 5,6 till 8,24 poäng, vilket är 

kliniskt betydelsefullt.  

Studie 6 (40) undersökte både effekten av fysisk aktivitet och beteendeaktivering jämfört med 

kontrollgrupp, där kontrollgruppen inte fick någon behandling de första åtta veckorna i studien. 

Studien sponsrades av: ”the Fonds de Recherche du Québec-Santé” (FROS); ”Social Sciences 

and Humanities Research Council of Canada och av ”the Fonds de Recherche du Québec-

Société et Culture” (FRQ-SC). I studien kom de fram till att både BA och FA hade en statistiskt 

säkerställd effekt gentemot kontrollgruppen. En lite större effekt kunde ses i FA-gruppen, men 

den gick inte att säkerställa statistiskt. Förändringen i genomsnittsvärden för kontrollgruppen 

på PHQ-9 var 2,23 poäng vilket inte är kliniskt betydelsefullt. Förändringen i medelvärden för 

gruppen med BA uppnådde nästan nivån kliniskt betydelsefullt, 4,7 poäng. I gruppen för FA 

var förändringen i medelvärden 7,06 poäng, vilket är kliniskt betydelsefullt. Nackdelar med 

studien som författarna anger är bland annat: den relativt höga andelen av saknad data; det var 

många som hoppade av studien (20,3%) och svarsfrekvensen på frågeformulären var låg. Det 

går inte att säga något om resultatets generaliserbarhet. 

Studie 7 (41) hade som syfte att undersöka relationen mellan fysisk aktivitet och depression, 

samt den omvända relationen genom att använda Mendelsk randomisering för att bedöma 

potentiella orsakssamband. Författarna fann ett skyddande samband mellan 

accelerometerbaserad aktivitet och egentlig depression baserat på tio SNPs. Däremot fanns 

inget statistiskt signifikant omvänt samband baserat på 15 SNPs. Det fanns heller inget 

statistiskt säkerställt samband mellan själv-rapporterad fysisk aktivitet och egentlig depression 

baserat på 24 SNPs eller omvänt baserat på 14 SNPs. Effekten som sågs (oddsförhållande för 

depression = 0,74 vid 1-SD ökning i medelacceleration) anses av författarna kunna motsvara 

effekten som fås av en ökning med 15 minuter intensiv fysisk aktivitet (tex springa) per dag 

eller en ökning med lite mer än en timme måttlig fysisk aktivitet (tex rask promenad) per dag. 

Svagheter med studien enligt författarna är att det identifierades få SNPs och ytterligare SNPs 

inkluderades som instrument. Vanliga SNPs kan ännu inte förklara den totala variationen i 

komplexa drag, därför kan de inte ses som exakta instrument. Den biologiska verkan för de 

ingående SNPs är inte helt känd, därför går inte pleiotropiska mekanismer att utesluta i studien. 

Studien sponsrades av National Institute of Mental Health (NIMH), ”Tepper Family 

Massachusetts General Hospital Research Scholar Funding” och ”the Demarest Lloyd Jr 

Foundation”. 
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Metoddiskussion 

 

En svaghet med detta arbete är att tre av studierna baserar sig på en större studie och de har 

samma författare. Det fanns färre publicerade artiklar än väntat, en orsak till det är att 

avgränsningen max fem år gamla artiklar användes, dock så är studie 1 (35) en meta-analys 

som innehåller studier från år 1979 och framåt. Styrkor med detta arbete är att relevanta sökord 

har använts i databaserna swemed+ och pubmed och att de ingående studierna har 

förhållandevis många deltagare. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultaten i detta arbete gäller lätt till måttlig depression. Inga studier där svår depression ingår 

är med i detta arbete. 

 

 

Skattningsskalor 

 

Det har varit svårt i detta arbete att jämföra resultaten i de olika studierna eftersom de har använt 

sig av olika skattningsskalor (BDI, BDI-II, HAM-D, MADRS och PHQ-9). I PHQ-9-formuläret 

uppmanas patienten fylla i hur hen har besvärats av nio problemfrågeställningar de senaste två 

veckorna och uppskatta hur många av dagarna hen har besvärats av sitt mående där inte alls 

motsvarar 0 poäng och nästan varje dag motsvarar 3 poäng (12). I MADRS-S uppmanas 

patienten fylla i ett formulär hur hen har mått de senaste tre dagarna där poängsättningen är från 

0-6 (42). Självskattningsinstrumenten innehåller liknande frågor som rör bland annat 

sinnesstämning, sömn, matlust, koncentration, engagemang och livslust. Frågorna är 

formulerade på olika vis. MADRS verkar vara ett mer finkänsligt instrument än vad PHQ-9 är 

med tanke på att MADRS har fler poängsteg än vad PHQ-9 har. Trots skillnaderna i använda 

skattningsskalor har studierna sammantaget visat på statistiskt signifikanta och kliniskt 

betydelsefulla effekter av fysisk aktivitet vid mild till måttlig depression. 

 

Kontrollgrupper och följsamhet 

De granskade studierna har även använt sig av olika typer av kontrollgrupper, väntelista eller 

TAU. Det är svårt att tyda vad TAU innebär, eftersom det skiljer sig mellan olika läkare och 

vårdcentraler, vissa deltagare som var indelade i TAU-gruppen hade bara varit på ett läkarbesök 

under försöksperioden, medan andra fick KBT vid åtta tillfällen i snitt som varade i en timme 

per tillfälle (36, 37). Överlag har följsamheten i studierna varit låg och varierande för de olika 

behandlingsgrupperna vilket gör det svårt att helt säkerställa resultaten. Trots skillnader i 

kontrollgrupper och brister i följsamhet visar studierna dock på statistiskt signifikanta och 

kliniskt betydelsefulla effekter av fysisk aktivitet vid mild till måttlig depression. BA har också 

visat sig ha positiva effekter vid mild till måttlig depression, så frågan är om det är aktivering, 

vilken som helst, som har den positiva effekten? 

 

  



 

27 
 

Grad av fysisk aktivitet 

I sex av de ingående studierna i detta litteraturarbete anges FA som ”alla typer av muskelrörelse 

som resulterar i energiförbrukning” (35-40). Enligt FYSS bör FA vara ledarledd och ha en 

måttlig till hög intensitetsnivå och pågå i minst 30 minuter per tillfälle och genomföras tre 

gånger i veckan för att få effekt som motsvarar effekten vid KBT eller antidepressiv 

läkemedelsbehandling vid mild till måttlig depression. I studie 4 (38) observerades inte någon 

skillnad på depressiva symptom avseende på vilken intensitetsnivå träningen utfördes. Däremot 

fanns det indikationer på att lätt träning, som till exempel yoga, hade lite bättre effekt på 

MADRS-poängen. Detta tros bero på att lätt träning som yoga är lättare att utföra och patienten 

känner sig nöjd efter att ha utfört passet. Ligger träningspasset på för hög nivå för utövaren är 

det lätt att denne känner sig missnöjd med att inte ha kunnat prestera och genomföra 

träningspasset på den höga nivån (38). Baserat på resultaten i studie 5 och 6 (39, 40) har FA 

störst effekt i samband med att patienten får en viss utbildning om vad depression innebär.   

 

 

Övrigt  

 

I de ingående studierna redovisas gruppernas medelvärden, därför har det inte gått att beräkna 

Number Needed to Treat (NNT). Fysisk aktivitet har även andra positiva hälsoeffekter eftersom 

det vid depression är vanligt att andra somatiska sjukdomar (till exempel hjärt- kärlsjukdomar) 

även förekommer och även dessa förbättras av fysisk aktivitet (5, 20, 43).  

 

 

 

Slutsats 
 

Baserat på de ingående studiernas resultat går det att dra slutsatsen att fysisk aktivitet har en 

positiv effekt, som är kliniskt betydelsefull, vid mild till måttlig depression, men en viss 

information om tillståndet bör ingå för bäst effekt. Eftersom så många som 30% av de som 

söker hjälp för depression inte blir hjälpta av varken KBT eller antidepressiva läkemedel är det 

bra med fler behandlingsalternativ. Med tanke på de olika studiernas resultat i detta 

litteraturarbete finns det vetenskapligt stöd för vidare forskning på området ”fysisk aktivitet vid 

depression”. Vidare hade det varit intressant med forskning om det finns ett samband mellan 

vår allt mer stillasittande livsstil och ökningen av psykisk ohälsa hos befolkningen. 
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