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INLEDNING Depression är en vanligt förekommande folksjukdom som växer globalt och 

kan innebära stort lidande för den drabbade. SYFTE Ge en översikt av effekterna av fysisk 

aktivitet vid depression. METOD En litteraturöversikt genomfördes genom att tio 

vetenskapliga originalartiklar valdes ut som studerade effekterna av fysisk aktivitet på 

depression. Dessa sammanställdes och analyserades fram till fyra gemensamma teman. 

RESULTAT Majoriteten av studierna visade signifikant förbättring av depressionsnivå efter 

intervention jämfört med kontrollgrupp. Fysisk aktivitet som komplement till antidepressiv 

medicinering har positiv effekt på depressionens svårighetsgrad och kan även minska behovet 

av höga doser antidepressiv medicin. Placeboeffekt kunde uteslutas. Enbart en studie 

observerade ingen påverkan på depression, hos vilken resultatet bör tolkas med hänsyn till ett 

begränsat studiedeltagande. DISKUSSION Fysisk aktivitet kan vara mer effektivt än 

traditionell behandling av antidepressiv medicinering. Den praktiska tillämpningen av att 

rekommendera fysisk aktivitet inom vården kan däremot vara komplex. Vinstintressen, 

okunskap och gamla vanor kan eventuellt försvåra en praktisk tillämpning av fysisk aktivitet 

som behandling. SLUTSATS Slutsatsen är att effekten av fysisk aktivitet på depression är 

behandlande och lindrande. Fysisk aktivitet står stark som effektiv behandlingsmetod mot 

depression såväl i sig eller i kombination med traditionell behandling, beroende på 

svårighetsgrad. Mer studier behövs för att identifiera de mest effektiva kombinationerna av 

fysisk aktivitet med andra behandlingsmetoder i förhållande till depressionsnivå och 

målgrupp. 

NYCKELORD: Fysisk Aktivitet, Depression, Effekt, Behandling, Quality of Life 
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INTRODUCTION Depression is a common disease that grows globally and can cause major 

suffering to the affected. OBJECTIVE To give an overview of the effects of physical activity 

on depression. METHOD A literature review was made by selecting ten scientific original 

articles that studied the effects of physical activity on depression. These were compiled and 

analyzed to four common themes. RESULTS The majority of chosen studies showed 

significant improvement on depression levels after intervention compared with the control 

group. Physical activity as a complement to antidepressant medication has a positive effect on 

the severity of depression and may also reduce the need for high-dose antidepressant 

medication. Placebo effect could be ruled out. Only one study observed no effect on 

depression, in which the result should be interpreted with caution due to limited attendance. 

DISCUSSION Physical activity may be more effective than traditional treatment of 

antidepressant medication. However, the practical application of recommending physical 

activity in health care can be complex. Profit making purposes, knowledge gaps and old 

habits may possibly complicate a practical application of physical activity as treatment of 

depression. CONCLUSION The conclusion is that the effect of physical activity on 

depression is both therapeutic and relieving. Physical activity is an effective treatment on 

depression, either alone or in combination with traditional treatment, depending on the 

severity. More studies are required to identify the most effective combinations of physical 

activity with other treatment methods in relation to the depression level and target population. 

KEYWORDS: Physical Activity, Depression, Effect, Treatment, Quality of Life 
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Inledning 

Depression är en vanligt förekommande psykiatrisk diagnos som drabbar mer än 300 

millioner människor världen över. Det är den globalt främsta orsaken till funktionshinder och 

kan vid svåra sjukdomsfall leda till självmord. Depression förekommer i alla åldrar och är 

vanligare bland kvinnor än män (WHO, 2018). 

Trots utvecklingen av olika behandlingsstrategier mot depression är effektiviteten av de 

vanliga behandlingsmetoderna, antidepressiv medicin och psykoterapi, inte ideala. Alternativa 

behandlingsmetoder till traditionell behandling behövs inom vården, då många inte kan eller 

vill ta antidepressiv medicin. Fysisk aktivitet är en behandlingsmetod som är relativt 

kostnadseffektiv och saknar bieffekterna som kan uppstå vid antidepressiv medicinering 

(Tonkonogi & Bellardini, 2016). Av regelbunden fysisk aktivitet kan dessutom en rad andra 

hälsoeffekter än psykisk hälsa förväntas. Fysisk aktivitet är en effektiv förebyggande metod 

mot en rad folksjukdomar och stärker dessutom minnet, koncentrationsförmågan och ökar 

stresståligheten (Hansen & Sundberg, 2014).  

Bakgrund 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Varje dag tar mer än tre svenskar sitt liv. Medan folkhälsan i sin helhet har förbättrats de 

senaste decennierna, har den psykiska hälsan försämrats. Varannan svensk riskerar att drabbas 

av psykisk ohälsa någon gång under livet (Folkhälsomyndigheten, 2017). Psykisk ohälsa är ett 

samlingsbegrepp för mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet samt mer 

allvarliga symtom och psykiatrisk diagnos (Kunskapsguiden, 2016). Den vanligaste 

diagnosen vid psykisk ohälsa är depression, som drabbar var femte person någon gång i livet 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Den psykiska ohälsan ökar ständigt i alla åldersgrupper, men 

främst utsatta är unga kvinnor (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa, 2015). 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är risken att insjukna i en depression cirka 36 procent för 

kvinnor och 23 procent för män. Självmordsförsök är vanligare bland kvinnor än män, 

däremot dör fler män av självmord (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Alla drabbas av den ständigt ökande prevalensen av depression, såväl individen, samhället 

och närstående. Depressiva störningar har uppenbara negativa effekter på individens 

välmående och dagliga personliga och professionella funktioner. Depression sänker avsevärt 

upplevd livskvalitet (Quality of life [QoL]).       
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Depression 

Oro, nedstämdhet och orkeslöshet är naturliga reaktioner genom livets svåra händelser, men 

när nedstämdheten håller i under mer än två veckor kan ett depressionstillstånd ha utvecklats. 

Tillståndet förekommer i olika allvarlighetsgrader, men även vid mildare depression försvåras 

arbets- och vardagslivet och livskvaliteten försämras (Socialstyrelsen, 2017). En deprimerad 

känner sig sällan glad och tappar motivationen till sådant som vanligtvis känns roligt. Andra 

symtom kan vara ångest, oro, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar, förlust av sex- och 

matlust och känslor av hopp- och meningslöshet. Depression ökar risken för självmordsförsök 

och tankar om döden är vanligt (1177 Vårdguiden, 2016). 

Egentlig depression kallas den vanligaste formen av depression som delas in i tre nivåer: lätt 

eller lindrig depression, medelsvår eller måttlig depression och svår depression. Andra former 

av depression är utmattningsdepression, dystymi (liknar lätt egentlig depression) och 

återkommande depressioner (1177 Vårdguiden, 2016). 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S) är ett formulär som används för 

att mäta graden av nedstämdhet. Vissa mäter även graden av depression med Hamilton Rating 

Scale for Depression (HAM—D). En tredje metod för att mäta depression görs med Major 

Depression Inventory (MDI), vilket är ett formulär som utvecklats av WHO. 

Orsakerna till depression kan vara såväl biologiska, sociala som psykologiska faktorer, ofta i 

kombination. Studier visar att 30-40 procent av depressioner kan vara ärftliga medan 60-70 

procent kan förklaras av individens miljöfaktorer. Faktorer som kan öka sårbarheten för 

depression kan vara saknandet av socialt stöd, stress, missbruk, sömnbrist, kronisk smärta, 

trauman och negativa livserfarenheter (Medibas, 2018). Risken för depression ökar enligt 

Faskunger (2013) av att under många år ha ett stillasittande liv. Orsakssambandet kan 

förklaras med att deprimerade rör på sig mindre från början. Stillasittande är ett 

samhällsfenomen som behöver motarbetas på alla nivåer i samhället, såväl nationellt, 

regionalt och individuellt. 

Fysisk aktivitet 

Folkhälsomyndigheten (2013) definierar fysisk aktivitet som ”all kroppsrörelse som är ett 

resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning”.  

Fysisk aktivitet är således ett omfattande begrepp som kan innefatta allt från friluftsliv och 

vardagsmotion till idrottsutövande för prestation eller hälsa. 
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Det är allmänt känt att fysisk aktivitet har många hälsovinster. Med regelbunden fysisk 

aktivitet kan risken för förtida död, psykisk ohälsa, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, vissa 

cancertyper och benskörhet minska. Måttlig intensitet av fysisk aktivitet förenas dessutom 

med mycket små risker. Generellt överväger vinsterna den fysiska aktivitetens risker. Fysisk 

inaktivitet och långa perioder av stillasittande är riskfaktorer för ohälsa och bör undvikas 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet [YFA], 2017). 

Utöver vardagsmotion rekommenderas regelbunden aerob (syrekrävande träning som 

exempelvis löpning och cykling) och muskelstärkande fysisk aktivitet alla vuxna (YFA, 

2017). Folkhälsomyndigheten (2016) rekommenderar minst 150 minuters sammanlagd fysisk 

aktivitet av minst måttlig intensitet per vecka för vuxna. 75 minuter per vecka rekommenderas 

vid hög intensitet. Med måttlig intensitet menas en ökning av puls och andning, medan hög 

intensitet innebär en mer markant ökning av puls och ökning. Exempel på fysisk aktivitet som 

uppfyller rekommendationerna kan vara 30 minuters rask promenad 5 dagar i veckan eller 20-

30 minuters löpning 3 dagar i veckan, alternativt en kombination av båda dessa. Ökas denna 

mängd av fysisk aktivitet kan ytterligare hälsoeffekter uppnås. Fysisk aktivitet som 

omfattande stärker koppens muskler (styrketräning) bör enligt rekommendationerna utföras 

minst 2 gånger per vecka (YFA, 2017). 

Behandlingsmetoder mot depression 

I december 2017 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård vid depression och 

ångestsyndrom. Riktlinjerna utgår från vetenskaplig forskning och är framtagna av en 

expertgrupp. Rekommendationerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och 

verksamhetschefer som ska fördela resurser inom vården. Riktlinjerna ger 

vårdrekommendationer om åtgärder vid depression och ångestsyndrom för barn, ungdomar 

och vuxna och omfattar diagnostik, utredning, omhändertagande och behandling. 

Rekommendationerna innebär bland annat större utsträckning av tillgång till psykologisk 

behandling än tidigare, då tillgången i nuläget inte motsvarar behovet.  Beroende på grad av 

sjukdomstillstånd och individuella faktorer rekommenderas olika behandlingsformer. 

Traditionell och huvudsaklig behandling av depression är antidepressiva läkemedel och olika 

former av psykoterapi. Vid lättare depression och beroende på individuella faktorer används 

metoder som psykopedagogiskt samtal eller fysisk aktivitet. Lindrig till medelsvår depression 

kan behandlas med alternativa metoder i kombination med traditionell behandling. För 

patienter med svårare depressiva tillstånd finns andra behandlingsalternativ som repetetiv 

transkraniell magnetstimulering (rTMS) och elektrokonvulsiv behandling (ECT). 
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Kunskapsläge 

Idag är det vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet minskar risken för att bli deprimerad samt  

att få återfall (Hansen & Sundberg, 2014 & YFA, 2017). Fysisk aktivitet har visat sig ge stor 

effekt i jämförelse med placebo på depressiva symtom och rekommenderas av Socialstyrelsen 

(2017) och YFA (2017) som behandlingsmetod vid mild till måttlig depression. Vid 

medelsvår till svår depression bör träning vara ett komplement till traditionell behandling av 

medicin eller samtalsterapi. Det finns fördelar med att kombinera konditions- och 

muskelstärkande träning vid depression. Aerob fysisk aktivitet bör ingå i ett träningsprogram 

för deprimerade, då risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd hos deprimerade (YFA, 2017). 

När det kommer till duration har forskningen kommit fram till att längden på en enskild 

övning har betydelse för effekten på individens sinnesstämning. Träningstiden bör överstiga 

20 minuter och optimalt vara i 30-40 minuter (YFA, 2017).  

Varför fysisk aktivitet kan hjälpa vid depression finns det såväl biologiska, psykologiska som 

sociala förklaringar till. Serotonin, dopamin, noradrenalin och endorfiner påverkar 

välbefinnandet vid fysiskt aktivitet. Teorin transient hypofrontality hypothesis menar att vid 

träning så prioriteras vissa aktiviteter i hjärnan ner för att de inte är livsviktiga. Då styrs 

blodet om från den del av hjärnan som är central vid depression (frontalloben) till musklerna 

som används (Hansen & Sundberg, 2014). Den antidepressiva effekten av fysisk aktivitet kan 

utöver det biologiska förklaras psykologiskt och socialt, i form av beteendeaktivering, social 

gemenskap och förbättrad self-efficacy (YFA, 2017). 

Trots det ökade kunskapsläget de senaste åren om den fysiska aktivitetens effekt på 

depression behövs det fler studier inom området. Socialstyrelsen (2017) menar att det 

vetenskapliga underlaget för åtgärdens (fysisk aktivitet) effekt är begränsad. Generellt är den 

vuxna befolkningen mest studerad medan studier som omfattar äldre och barn är mer 

begränsad. De flesta studier har utgått från instruktörsledd fysisk aktivitet, vilket gör att vi vet 

lite om motion på egen hand i samband med depression (YFA, 2017). Depressionsnivå och 

träningsintensitet är två variabler vars samband har studerats. Däremot har mindre forskning 

utförts på vad som är den mest effektiva kombinationen av behandlingsmetoder. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att ge en översikt av effekterna av fysisk aktivitet vid 

depression. 

Förhoppningen var att med ökad kunskap skapa förutsättningar för att utveckla effektiva 

strategier i det behandlande arbetet vid depression. 
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Metod 

Design 

En litteraturöversikt utgörs av att söka, identifiera och analysera vetenskapliga artiklar 

(Forsberg och Wengström, 2008). I enighet med anvisningar för examensarbetet valdes tio 

originalartiklar ut och tolkades sedan i förhållande till syftet. Forskning inleds med denna typ 

av studiedesign för att beskriva en bakgrund om det valda området och eventuellt motivera till 

vidare studier (Forsberg och Wengström, 2008). 

Datainsamling och urval  

Datainsamlingen gjordes främst i databasen PubMed som är en version av Medline och 

omfattar vetenskapliga artiklar inom vård, hälsa och biomedicin. Sökord som användes var 

främst ”physical activity”, ”exercise” och ”depression” i olika kombinationer. Trunkering 

användes för att inkludera olika varianter av ett ord, som ”depress*” för att få fram såväl 

”depression” som ”depressive”. Booleska operatorn ”AND” användes för att ange hur 

sökorden ska kombineras, exempelvis ”physical activity AND depression” (se även Tabell 1). 

Genom att först läsa titel, sedan abstrakt och sist i fulltext valdes vetenskapliga artiklar ut 

alternativt valdes bort. Urvalet gjordes efter följande inklutions- och exklutionskriterier. 

Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var att samtliga tio valda vetenskapliga artiklar 

skulle ha publicerats på svenska eller engelska för mindre än tio år sedan. De skulle även vara 

etiskt granskade. Artiklarna fick inkludera såväl män som kvinnor mellan 18-71 år. 

Exklusionskriterierna i valet av vetenskapliga artiklar var de som inte stämde överens med 

inklusionskriterierna, alltså fick artiklarna inte beröra barn och ungdomar eller äldre. 

Artiklarna fick inte heller vara äldre än tio år för att utesluta inaktuella forskningsresultat. De 

artiklar som inte berörde specifikt depression utan allmän psykisk ohälsa eller andra psykiska 

diagnoser exkluderas, liksom de som inte berörde fysisk aktivitet. 
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Tabell 1 – Sammanställning av databassökningar 

Datum Databas Sökord Träffar 
Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

2018-05-07 PubMed physical 
activity AND 
depressive 
disorder 

94 17 10 3 

2018-05-07 PubMed exercise 
AND 
depress* 

570 3 0 0 

2018-05-07 Pubmed strength 
training AND 
depression 

59 1 1 0 

2018-05-08 Pubmed physical 
activity 
treatment 
depression 

5279 7 7 6 

2018-05-08 Pubmed impact of 
physical 
activity on 
depression 

1291 3 1 1 

 

Databearbetning och analys 

Data i artiklarna bearbetades induktivt, alltså med fokus på resultat som kan anses motsvara 

syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Resultaten kunde visa såväl effekt som ingen effekt, de 

redovisades oavsett. I syfte att fånga upp kritiska samband eller attribut i artiklarna skapades 

en tabell (se Bilaga 1). Därefter sammanställdes de teman som är nödvändiga för att 

genomföra en analys. Utifrån analysen skapades en slutsats. 

Etiska aspekter 

Etiska överväganden har noggrant gjorts i litteraturöversikten. De tio valda vetenskapliga 

artiklarna följde de forskningsetiska principerna (se inklutionskriterier). Artiklarna valdes 

efter relevans till syftet och inte efter stöd till den egna ståndpunkten, för att undvika felaktiga 

och riktade slutsatser (Forsberg & Wengström, 2016). Data citerades och refererades korrekt 

och redovisades objektivt.   
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Resultat 

Resultatet grundas på tio vetenskapliga originalartiklar som översiktligt presenteras i Tabell 2 

(Bilaga 1). Samtliga artiklar besvarade syftet om fysisk aktivitets effekt vid depression. Fyra 

gemensamma teman har identifierats, vilka här presenteras under varsin rubrik. 

Komplement till traditionell behandling 

Av denna litteraturöversikts tio utvalda vetenskapliga originalartiklar studerar fem fysisk 

aktivitet som komplementbehandling av depression. Samtliga fem studier styrker att fysisk 

aktivitet är en effektiv komplementbehandling till traditionell behandling av antingen KBT, 

ECT eller antidepressiv medicinering (Danielsson et al., 2014, Carvalho Siqueira et al., 2016, 

Hallgren et al., 2015, Hallgren et al., 2016 & Schuch et al., 2014).  

Fysisk aktivitet som komplement till antidepressiv medicinering har positiv effekt på 

depressionens svårighetsgrad och kan även minska behovet av höga doser antidepressiv 

medicin. Det är en effektiv tilläggsbehandling för lätt till svårt deprimerade patienter som 

signifikant förbättrar de depressiva symtomen och ökar QoL (Danielsson et al., 2014, 

Carvalho Siqueira et al., 2016 & Schuch et al., 2011). Vuxna som regelbundet utövar intensiv 

fysisk aktivitet svarar mer positivt till KBT-behandling än vuxna som utövar låg till måttlig 

fysisk aktivitet (Hallgren et al., 2015). 

Depressionsnivå 

Huruvida fysisk aktivitet påverkar depression studerade samtliga tio utvalda 

originalartiklarna. De olika studierna har mätt depressionsnivån innan och efter intervention 

med olika mätmetoder som HAM-D, MADRS-S och MDI. Nio av tio studier visar samma 

resultat; att fysisk aktivitet är depressionssänkande, enskilt eller i kombination med annan 

behandling (Hallgren et al., 2015, Carvalho Siqueira et al., 2016, Helgadóttir et al., 2016, 

Schuch et al., 2014, Hallgren et al., 2016, Helgadóttir et al., 2016, Helgadóttir et al., 2017, 

Schuch et al., 2011 & Danielsson et al., 2014). Fysisk aktivitet kan i sig vara mer effektivt än 

traditionell behandling som medicinering och KBT (Hallgren et al., 2016). Den enda studie i 

litteraturöversikten som inte styrkte fysisk aktivitet som depressionssänkande bör tolkas med 

hänsyn till ett bristande studiedeltagande (Krogh et al., 2012). För att utesluta placeboeffekt 

studerade Helgadóttir et al. (2016) hur förväntningar påverkade effekten av fysisk aktivitet på 

psykisk ohälsa. Studien visade att de som inte tränade och inte hade några förväntningar av 

fysisk aktivitet hade ökad risk för psykisk ohälsa. De som  regelbundet tränade och inte hade 

några förväntningar av träningens effekt var mindre troliga att drabbas av psykisk ohälsa än 
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de som tränade regelbundet och hade positiva förväntningar.  Slutsatsen blev att fysisk 

aktivitet hjälper i prevention och rehabilitering av psykisk ohälsa och att personliga 

förväntningar inte behövs för att fysisk aktivitet ska ge effekt på depressionsnivån. 

Intensitet och Duration 

Två studier syftade till att jämföra olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet. Den ena 

(Helgadóttir et al., 2016) jämförde lätt, medel och intensiv fysisk aktivitetsnivå efter 12 

veckor. Samtliga nivåer av fysisk aktivitet visade signifikant reducerade depressionsnivåer 

jämfört med vanlig behandling utan fysisk aktivitet. Den andra studien (Helgadóttir et al., 

2017) studerade 12 månader efter en 12-veckors intervention den långsiktiga effekten på 

depression. Jämfört med vanlig behandling av depression resulterade endast lätt fysisk 

aktivitet en signifikant lägre depression vid 12 månaders uppföljning. Lätt och intensiv 

träning var effektivare än måttlig. 

Sex av de tio artiklarna (inklusive de två ovannämnda) redovisar den intensitetsnivå som 

ordinerades till studiedeltagarna (se Tabell 3). Flest studier (fyra) styrkte intensiv fysisk 

aktivitet som effektivt. Lätt och medel intensitet stärktes båda av två studier. Lätt intensitet 

innebar yoga eller liknande aktiviteter, medan medel intensitet utfördes i aerob träning som 

löpning, aerobics klasser eller på motionscykel. Intensiv fysisk aktivitet var aerob träning eller 

styrketräning. 

Sammantaget är intensitetsnivån oviktig kortsiktigt (12 veckor), men långsiktigt (12 månader) 

ger lätt och intensiv intensitet av fysisk aktivitet mest reducering av depressionsnivå 

(Helgadóttir et al., 2016 & Helgadóttir et al., 2017).  

Tabell 3 – Resultat på depression baserat på studielängd och intensitet av fysisk aktivitet 

Studie Antal veckor 

fysisk aktivitet 

Intensitet av fysisk 

aktivitet 

Resultat, intensitet 

Hallgren et al., 2015 12 Lätt, medel & intensiv Ja, - 

Hallgren et al., 2016 12 Lätt, medel & intensiv Ja, intensiv  

 

Helgadóttir et al., 2016 12 Lätt, medel & intensiv Ja, samtliga 

Helgadóttir et al., 2017 12 Lätt, medel & intensiv Ja, lätt & intensiv 

Krogh et al., 2012 12 Medel Nej 

Carvalho Siqueira et al., 2016 4 Medel & intensiv Ja, medel & intensiv 
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Quality of Life 

Schuch et al. (2011) & Schuch et al. (2014) mätte QoL (upplevd livskvalitet) innan och efter 

interventionerna och båda studier mätte signifikant förbättrade resultat. Att QoL kan 

förbättras avsevärt när depressionsnivån sänks är möjligen förutsägbart, vilket dessa två 

studier stärkte. Ökad QoL hos deprimerade som utför fysisk aktivitet förklaras förmodligen 

inte enbart av de sänkta depressionsnivåerna, utan kan även  förklaras av den sociala 

interaktionen och utvecklingen av fysiska kvaliteter. Som följd av förbättrad maximal 

syreupptagningsförmåga, visuospatialt minne, glukosnivåer och midjemått kan patienternas 

QoL förbättras (Carvalho Siqueira et al., 2016 & Krogh et al., 2012).  

Resultatsammanfattning 

Samtliga vetenskapliga originalartiklar i litteraturöversikten studerade effekten av fysisk 

aktivitet på depression. Majoriteten av studierna visade signifikant förbättring av 

depressionsnivå efter intervention jämfört med kontrollgrupp. Placeboeffekt kan uteslutas då 

personliga förväntningar inte påverkar metodens effektivitet. Enbart en studie observerade 

ingen påverkan på depression, hos vilken resultatet bör tolkas med hänsyn till att en stor andel 

av studiedeltagarna inte fullföljde interventionen. 

Fysisk aktivitet står stark som effektiv behandlingsmetod mot depression såväl i sig eller i 

kombination med traditionell behandling. Med fysisk aktivitet kan lägre doser av 

antidepressiv medicin behövas och patienten kan svara bättre på KBT. Intensitetsnivån är 

oviktig kortsiktigt, men långsiktigt ger lätt och intensiv intensitet av fysisk aktivitet mest 

signifikant reducering av depressionsnivå. Som effekt av förbättrade fysiska kvaliteter och 

längre depressionsnivå förbättras även QoL vid fysisk aktivitet hos deprimerade. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiedesignen utgörs av en allmän litteraturöversikt. Det finns kritik riktad mot detta val av 

design, då den sällan görs systematiskt (Forsberg & Wengström, 2016). Metoden är i sig 

generellt standardiserad, däremot bör varje steg i metoden brytas ner i syfte att säkerställa 

reliabiliteten, identifiera styrkor och svagheter samt diskutera de etiska aspekterna. God 

forskningssed innebär bland annat att vara sanningsenlig och att öppet redovisa metoder, 

resultat och kommersiella intressen (Vetenskapsrådet, 2017). Genom att noggrant redovisa 

samtliga steg i processen säkerställdes reproducerbarheten.  

I databasen Pubmed fanns många tillförlitliga översiktsartiklar, men att hitta originalartiklar 

som var förenliga med syftet var mer utmanande. Därför gjordes såväl snäva sökningar med 

få träffar som breda sökningar med högt antal träffar. Det finns en potentiell svaghet i det 

höga antalet träffar (exempelvis 5279), då samtliga artikelrubriker i träffen givetvis inte kunde 

läsas. Däremot var det den sökningen med flest träffar (”physical activity treatment 

depression”) som genererade flest utvalda artiklar. Genom att enbart välja ut de artiklar som 

stödjer syftet, oavsett resultat, ökade validiteten. 

Analysen identifierade fyra teman vilka sammanställdes i resultatet i form av rubrikerna 

Komplement till traditionell behandling, Depressionsnivå, Intensitet och Duration och 

Quality of Life. Även om val av teman är subjektivt skulle förmodligen andra studieinitiativ 

också komma fram till snarlika teman, då de var de mest framträdande gemensamma dragen 

artiklarna sinsemellan. Det som styr utfallet av metoden är till stor del tiden och resurserna 

kring datainsamlingen. Sökord, databas, inklutions- och exklutionskriterier och artikelurval 

påverkar givetvis resultatet. 

Att mäta depression kan vara mer komplext än att mäta variabler som vikt eller midjemått. 

Om utvalda studiers användande av olika skalor för depressionsnivå (HAM-D, MADRS-S 

och MDI) kan ha påverkat resultatet är en fråga för vidare utvärdering. 

Då motivation kan vara bristande vid depression begränsas ofta fullföljandet av 

rekommenderad fysisk aktivitet vid genomförande av studier. Därför bör motivation ses som 

en viktig aspekt att väga in både vid ordinering av träning som behandling samt vid 

genomförande av studier.  
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Studier som berör deprimerade patienter är komplexa och känsliga. Forskningsområdet 

grundar sig i välvilja och omtanke till människan, men samtidigt finns det risker för 

sjukdomsförvärring som bör medvetandegöras och förebyggas för att skydda individen. En 

intervention med fysisk aktivitet kan eventuellt framkalla ångestattacker eller andra symtom. 

Det ärviktigt att medvetandegöra risken för självmord, vilket ökar med depressionens 

allvarlighetsgrad. Beroende på vilken studiegrupp en individ hamnar i påverkar vilken 

behandlingsmetod som ordineras. Kanske får individen inte den mest effektiva behandlingen. 

Förväntade fördelar av studiernas utkomst bör alltid vägas mot eventuellt negativa följder. 

Resultatdiskussion 

Depression är idag ett stort folkhälsoproblem och kommer att fortsätta växa om inte 

forskningen drastiskt påvisar effektivare behandlings- och förebyggande metoder. 

Diagnostiseringen av depression och självmordsstatistiken är ett kvitto på allvarligheten i 

problemet. Sjukdomen påverkar inte bara samhället och närstående enormt, det är otroligt 

funktionsnedsättande och plågsamt för den drabbade individen. Effektiviteten av olika 

behandlingsmetoder, i detta fall fysisk aktivitet, är därför viktiga att prioritera insatser till i 

forskningssammanhang. 

Litteraturöversikten visade att fysisk aktivitet vid depression har positiv effekt på 

depressionsnivå, QoL, fysiska kvaliteter och förbättrar respons av KBT samt antidepressiv 

medicin. Kombinationer mellan olika behandlingsmetoder ger dessutom en bättre effekt än 

enbart traditionell behandling (Danielsson et al., 2014, Carvalho Siqueira et al., 2016, 

Hallgren et al., 2015, Hallgren et al., 2016 & Schuch et al., 2014). Dessa resultat besvarar 

tydligt litteraturöversiktens syfte om effekten av fysisk aktivitet på depression. 

Fynden stärker de rekommendationer om fysisk aktivitet som Socialstyrelsen (2017) ger för 

vård av depression. De rekommenderar fysisk aktivitet som enskild behandlingsmetod vid 

mild till måttlig depression och som komplement till traditionell behandling (antidepressiv 

medicin eller psykoterapi) vid medelsvår till svår depression. Det är alltså en högst rimlig och 

vetenskapligt grundad rekommendation. Därtill kan det diskuteras huruvida 

rekommendationen om fysisk aktivitet faktiskt omsätts i praktiken av vårdgivaren.  

Kostnadseffektivitetsprincipen är en etisk princip inom hälso- och sjukvården som innebär att 

relationen mellan kostnad och effekt av en behandling ska vara rimlig (1177 Vårdguiden, 

2013). Detta innebär praktiskt att om två olika behandlingar (som fysisk aktivitet och 

antidepressiv medicin) ger samma effekt, ska den billigaste väljas. Fysisk aktivitet och 
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internetbaserad kognitiv beteendeterapi var mer effektivt än traditionell behandling enligt 

Hallgren, et al. (2015). Detta kan alltså göra att fysisk aktivitet, beroende på individuella 

faktorer, kan vara en mer lämpad ordination än antidepressiv medicinering. 

Antidepressiv medicinering kan vara livsavgörande vid svår depression och har räddat många 

liv, men medför därtill en viss komplexitet då de oftast medför bieffekter (Tonkonogi & 

Bellardini, 2016). Vinstintressen, okunskap och gamla vanor kan eventuellt försvåra en 

praktisk tillämpning av fysisk aktivitet som behandling. Att utrusta drabbade med verktyg att 

hantera sin problematik (genom exempelvis psykoterapi och fysisk aktivitet) är en långsiktig 

metod, fri från direkta biverkningar. Fysisk aktivitet förebygger dessutom en rad andra 

sjukdomar (YFA, 2017). Att främja fysisk aktivitet gynnar således folkhälsan ur många 

avseenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Slutsats  

Slutsatsen är att effekten av fysisk aktivitet på depression är behandlande och lindrande. 

Fysisk aktivitet står stark som effektiv behandlingsmetod mot depression såväl i sig eller i 

kombination med traditionell behandling, beroende på svårighetsgrad. Med fysisk aktivitet 

kan lägre doser av antidepressiv medicin behövas och patienten kan svara bättre på KBT. 

Som effekt av förbättrade fysiska kvaliteter och längre depressionsnivå förbättras även QoL. 

Ytterligare forskning och förståelse behövs om hur man effektivast vänder problemet, så att 

depression inte förblir en folksjukdom. Fler vetenskapliga studier behövs inom olika 

kombinationer av behandlingsmetoder mot depression. Finns det faktorer som påverkar den 

fysiska aktivitetens effektivitet? Samband bör identifieras hos olika fysiska aktiviteter 

(träningsformer och doser) i kombination med andra behandlingsmetoder (medicinering, 

samtalsterapi, ljusterapi etc.) i förhållande till depressionsnivåer (lätt, medel, svår) och 

målgrupp (kön, åldrar etc.). Vilka kombinationer är mest effektiva? 
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Bilaga 1 

Tabell 2 – Översiktstabell av de tio valda vetenskapliga artiklarna 

Författare Titel År Land Antal 

deltagare 

Åldrar Sammanfattning Slutsats 

Carvalho 

Siqueira et 

al. 

Antidepressant 

Efficacy of Adjunctive 

Aerobic Activity and 

Associated 

Bioamarkers in Major 

Depression: A 4-week, 

Randomized, Single-

Blind, Controlled 

Clinical Trial 

2016 Brasilien 57 18-55 Jämförde aerob träning med ingen 

träning, samtliga i kombination med 

antidepressiv medicin. Båda 

grupper visade signifikant sänkning 

av depression. Gruppen som 

tränade behövde en mindre dos av 

anti-depressiv medicin. 

4-veckors aerob träning kan verka 

antidepressivt och signifikant 

förbättra vardaglig funktion. Denna 

typ av intervention kan även minska 

behovet av höga doser 

antidepressiv medicin för att få 

effekt. 

 

Danielsson

, 

Papoulias, 

Petersson, 

Carlsson & 

Waern 

Exercise or basic body 

awareness therapy as 

add-on treatment for 

major depression: A 

controlled study 

2014 Sverige 62 18-65 Värderar effekten av fysisk aktivitet 

och Basic Body Awareness 

Therapy (BBAT) på depression. 

Gruppen med fysisk aktivitet 

förbättrade sina depressiva symtom 

och kondition. Gruppen med BBAT 

indikerade effekt på självupplevd 

depressionsnivå. 

Fysisk aktivitet har positiv effekt på 

depressionens svårighetsgrad. Mer 

forskning behövs för att förtydliga 

effekten av BBAT. 
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Hallgren, et 

al. 

Physical exercise and 

internet-based 

cognitive-behavioural 

therapy in the 

treatment of 

depression: 

randomised controlled 

trial 

2015 Sverige 946 18+ Jämförde effekten av fysisk 

aktivitet, internetbaserad kognitiv 

beteendeterapi (ICBT) och 

traditionell behandling. Fysisk 

aktivitet- och ICBT-grupperna hade 

större effekt på depressionssymtom 

än traditionell behandling. 

Fysisk aktivitet och internetbaserad 

kognitiv beteendeterapi var mer 

effektivt än traditionell behandling. 

Fysisk aktivitet står sig som 

alternativ behandling för patienter 

med mild till måttlig depression. 

Hallgren et 

al. 

Habitual physical 

activity levels predict 

treatment outcomes in 

depressed adults: A 

prospective cohort 

study 

2016 Sverige 629 18-71 Jämförde ICBT och traditionell 

behandling (KBT eller stödsamtal). 

En tredjedel av deltagarna tog 

antidepressiv medicin. Vanor av 

fysisk aktivitet självrapporterades 

utifrån frekvens, varaktighet och 

intensitet under ”en typisk vecka”. 

Vuxna som regelbundet utövar 

intensiv fysisk aktivitet svarar mer 

positivt till KBT-behandling än 

vuxna som utövar låg till måttlig 

fysisk aktivitet. 

Helgadóttir, 

Ekblom & 

Forsell 

Impact of Expectations 

on the Effects of 

Exercise on 

Psychological Distress 

2016 Sverige 4631 20-64 Utvärderade om förväntningar 

påverkade effekten av fysisk 

aktivitet på psykisk ohälsa. De som 

inte tränade och inte hade några 

förväntningar av fysisk aktivitet 

hade ökad risk för psykisk ohälsa. 

De som regelbundet tränade och 

inte hade några förväntningar av 

träningens effekt var mindre troliga 

att drabbas av psykisk ohälsa än de 

Fysisk aktivitet hjälper i prevention 

och rehabilitering av psykisk 

ohälsa. Personliga förväntningar 

kanske inte behövs för att fysisk 

aktivitet ska ge effekt på 

depression. 
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som tränade regelbundet och hade 

positiva förväntningar. 

Helgadóttir, 

Forsell, 

Hallgren, 

Möller och 

Ekblom 

Long-term effects of 

exercise at different 

intensity levels on 

depression: A 

randomized controlled 

trial 

2017 Sverige 620 18-67 Deltagarna fick antingen vanlig 

behandling, lätt, måttlig eller 

intensiv fysisk aktivitet. 

Depressionssvårighet mättes 12 

månader efter avslutad behandling. 

Grupperna med lätt fysisk aktivitet 

hade signifikant bättre resultat än 

grupperna med vanlig behandling 

eller måttlig fysisk aktivitet. 

Jämfört med vanligt behandling av 

depression resulterade endast lätt 

fysisk aktivitet i signifikant lägre 

depression vid 12 månaders 

uppföljning. Lätt och intensiv 

träning var effektivare än måttlig. 

Helgadóttir, 

Hallgren, 

Ekblom & 

Forsell 

Training fast or slow? 

Exercise for 

depression: A 

randomized controlled 

trial 

2016 Sverige 620 18-67 Jämförde effekten av olika 

intensitetsnivåer av fysisk aktivitet 

på depression. Samtliga nivåer av 

fysisk aktivitet visade signifikant 

reducerade depressionsnivåer 

jämfört med vanlig behandling utan 

fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet är en effektiv 

behandlingsmetod vid mild till 

måttlig depression oavsett låg, 

måttlig eller intensiv nivå. Fysisk 

aktivitet är minst lika effektivt som 

traditionell behandling av läkare. 
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Krogh, 

Videbech, 

Thomsen, 

Gluud & 

Nordentoft 

DEMO-II Trial. Aerobic 

Exercise versus 

Stretching Exercise in 

patients with Major 

Depression – A 

Randomised Clinical 

Trial 

2012 Danmark 115 18-60 Jämförde effekten av aerob träning 

med stretching på patienter med 

depression. Enbart kortvariga 

fysiska kvaliteter utvecklades 

signifikant hos de som utförde 

aerob träning. 

Resultatet stödjer inte att tre 

månaders aerob träning har 

antidepressiv effekt. Bristande 

studieupplägg bör däremot åtagas i 

resultatet. 

Schuch et 

al. 

Exercise and severe 

major depression: 

Effect on symptom 

severity and quality of 

life at discharge in an 

inpatient cohort 

2014 Brasilien 50 18-60 Utvärderade fysisk aktivitet som 

tilläggsbehandling mot depression. 

Två grupper randomiserades till 

fysisk aktivitet samt vanlig 

behandling eller enbart vanlig 

behandling. Gruppen med fysisk 

aktivitet förbättrade sina 

depressionssymtom och fick ökad 

livskvalitet jämfört med 

kontrollgruppen. 

Fysisk aktivitet är en effektiv 

tilläggsbehandling vid svår 

depression och förbättrar 

depressiva symtom samt QoL. 

Schuch, 

Vasconcel

os-Moreno, 

Borowsky 

& Fleck 

Exercise and severe 

depression: 

Preliminary results of 

an add-on study 

2011 Brasilien 26 18-60 Redovisar effekten av aerob träning 

som tilläggsbehandling vid svår 

depression. Dosen av fysisk 

aktivitet var 16,5 kcal/kg/vecka, tre 

gånger i veckan under hela 

sjukhusvistelsen. 

Fysisk aktivitet kan vara 

genomförbar och effektiv 

tilläggsstrategi för behandling av 

svårt deprimerade patienter, 

förbättra deras depressiva symtom 

och QoL. 

 


