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Objective: To study the evidence on physical activity (PA) as an effective preventive strat-
egy for depression. 

Methods: A search of electronic databases was performed for articles between 2007 and 
2012, both original research and review articles, concerning the link between PA and de-
pression on children, youth and adults. Three reviews, five longitudinal and two cross sec-
tional studies were included. 

Results:  PA reduced the likelihood of depression in many studies and a sedentary or inac-
tive lifestyle increased the risks for mental health symptoms such as depression. One study 
showed that low PA in childhood increased the odds of depression as an adult and other 
studies on teenagers saw a connection and mediation between PA and self-esteem whereas 
physical fitness showed no mediating effect. Many of the studies and reviews point out the 
insecurity regarding the dose-response association and the difficulties in defining causality. 

Conclusion: PA might have a preventive effect on depression. Some evidence exist to sup-
port that PA in childhood prevents depression in adults. The complex mechanism and cau-
sality need further attention and quality research is needed to determine the nature of the 
relationship and to verify the effectiveness of preventive programs.  
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Syfte: Att se huruvida belägg finns för fysisk aktivitet som effektiv förebyggande strategi mot 
depression. 

Metod: Sökning i elektroniska databaser gjordes efter både studier och litteraturgranskningar 
publicerade mellan 2007 och 2012 med avseende på kopplingen mellan fysisk aktivitet och 
depression hos barn, ungdomar och vuxna. Tre litteraturgranskningar, fem longitudinella och 
två tvärsnittsstudier inkluderades. 

Resultat: Fysisk aktivitet reducerade sannolikheten för att utveckla depression i många av de 
populationer som studerades och stillasittande eller inaktivt liv ökade risken för mental ohälsa 
såsom depression. En studie visade att låg fysisk aktivitet i barndomen ökade oddsen för de-
pression som vuxen och andra studier såg en koppling och medlande funktion hos fysisk akti-
vitet och självkänsla hos tonåringar emedan fysisk kondition inte såg ha någon medlande ef-
fekt. Emellertid pekar många av författarna på en osäkerhet gällande dos-responssamband 
samt svårigheter i att bestämma kausalitet.  

Slutsatser: Fysisk aktivitet kan ha preventiv effekt mot depression. Viss evidens finns för att 
den i barndomen kan verka förebyggande mot depression i vuxen ålder. De komplexa sam-
banden och kausaliteten bör utforskas vidare och studier av hög kvalitet behövs för att be-
stämma orsaker och samband samt preventiva insatsers effektivitet.  
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Inledning 

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem i stora delar av världen och så även i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen publicerade i början av 2010 nya behandlingsrekom-

mendationer för depression, ångest-, och paniksyndrom (Socialstyrelsen, 2010). I arbetet med 

att utforma dessa riktlinjer nämner Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) hur 

man genomfört preventionsprogram som ”uppfattats som framgångsrika” (SBU, 2004a, s. 

147) men inte utvärderats vetenskapligt. Indikationer finns för att fysisk aktivitet skulle kunna 

fungera som preventiv åtgärd mot depression (Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006; (Hassmén 

& Hassmén) men omfattande prospektiva, longitudinella studier med god kvalitet saknas 

(Hassmén & Hassmén).  

För att i det långa loppet kunna förstå depression och kunna skapa bättre preventiva åtgärder 

behövs ökad förståelse hur och om fysisk aktivitet fungerar som preventiv åtgärd mot depres-

sion. 

Bakgrund  

Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är svår att definiera och skiljer sig ofta mellan kulturer och sammanhang (Orth-

Gomér & Perski; 2008). WHO definierar det som: 

…högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, 

psykiskt och socialt och ej enbart i frånvaro av sjukdom  

 (Orth-Gomér & Perski; 2008, s. 274)  

Detta försök till definition kräver att man preciserar begreppet ”välbefinnande” och denna 

litteraturöversikt kommer inte att försöka finna en bra definition för psykisk hälsa eller ohälsa 

utan kommer att fokusera på depression och endast använda psykisk hälsa och ohälsa som 

allmänna begrepp som inbegriper olika former av ickeönskat psykiskt mående. 
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Depression 

Depression kan förenklat sägas uppstå när naturlig nedstämdhet inte förbättras utan leder till 

psykisk sjukdom i form av ”egentlig depression”. Det finns ett antal diagnoskriterier med 

symtom som ska uppfyllas under en tvåveckorsperiod och dessa skiljer sig lite åt beroende på 

vilket diagnossystem man använder - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV) eller International Classification of Diseases (ICD-10) (Hassmén & Hassmén, 

2005). Den senare delar upp depression i tre svårighetsgrader; lindrig, måttlig och svår egent-

lig depression, och det är dessa om avses när häri definitionen depression används.  

Depressionsjukdom 

WHO bedömde 2000 depressionssjukdom som det fjärde största folkhälsoproblemet i världen 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008) och i Sverige har, sedan åttiotalet, det psykiska välbefinnan-

det försämrats väsentligt (Socialstyrelsen, 2009). Vid en granskning av beviljade sjukersätt-

ningar 2006 såg man att diagnoser innefattande psykisk ohälsa och värk var de vanligaste och 

stod för 76 % bland kvinnor och 65 % bland män (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Pellmer & 

Wramner (2009) uppskattas 20-40 % av Sveriges befolkning lida av någon form av psykisk 

ohälsa, varav 10-15 % i så hög grad att de behöver behandling. Produktionsbortfallet för den-

na typ av ohälsa beräknades 1997 till 50 miljarder kronor (Pellmer & Wramner, 2009). 

I sina riktlinjer anger Socialstyrelsen (2010) fysisk aktivitet som en prioritet-3-åtgärd och att 

det finns ”visst vetenskapligt underlag” för att: 
 

Fysisk aktivitet minskar risken för att vuxna med depressiva symtom eller subsynd-

romal depression utvecklar egentlig depressionsepisod eller ångest-syndrom. 

 (Socialstyrelsen 2010, s. 96) 

Den vetenskapliga grund Socialstyrelsen lutar sig mot baseras på den litteraturöversikt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade 2004 (SBU, 2004a-b). I denna fann 

man att de studier som granskats var för metodologiskt svaga för att kunna belägga att fysisk 

aktivitet skulle ha effekt på depression (SBU, 2004c, s. 23). Vidare sammanfattar man att: 

Eftersom olika former av beteendeaktivering är den gemensamt verksamma meka-

nismen i olika psykoterapiformer kan givetvis detta också gälla fysisk aktivitet som 

ju ofta förenas med olika sociala kontakter. 

(SBU, 2004c, s. 23) 
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Det är här inte tydligt om det är den fysiska aktiviteten som ger upphov till symtomlindring 

eller är det faktumet att man får göra något och vara socialt aktiv som har effekt men World 

Health Organisation anger att det finns starka bevis för att fysisk aktivitet har välgörande ef-

fekt för bland annat mental hälsa och att risken för vissa sjukdomar, däribland depression, kan 

förebyggas med fysisk aktivitet (WHO, 2012) 

Orth-Gomér & Perski (2008) å sin sida anger att det finns många metoder för att förebygga 

psykisk ohälsa men att få har utvärderast kliniskt och, följaktligen, ännu färre har visats vara 

effektiva och bland de metoder som man räknar upp finns inte fysisk aktivitet nämnd vare sig 

som förebyggande behandling för stress, sömnproblem eller psykisk ohälsa. 

Fysisk aktivitet  

Begreppet fysisk aktivitet har definierats av många på flera olika sätt. Hassmén & Hassmén 

(2005) delar upp det i vardagsaktivitet, motion, träning och elitträning. För att hälsoeffekter 

av vardagsaktiviteter och motion ska infinna sig spelar inte formen så stor roll som regelbun-

denheten, intensitet och duration. Då den fysiska aktiviteten ökar energiomsättningen med 

minst 50 % jämfört med vila anger Hassmén & Hassmén (2005) att det definieras som motion 

och när sedan motionen syftar till prestationshöjning övergår den till att kallas träning. Enligt 

Schäfer, Elinder & Faskunger (2006) finns vissa belägg för fysisk aktivitet som framgångsrik 

preventiv åtgärd mot depression.  

Fysisk kondition  

Fysisk aktivitet i rätt mängd och form leder till fysiologiskt förbättring av människokroppens 

olika funktioner. Detta kan mätas i till exempel styrka och uthållighet men även i fysisk kondi-

tion. När den fysiska aktiviteten bedrivs på sådan nivå att hjärt- och lungkapacitet förbättras 

kan man se en utveckling av den fysiska konditionen i form av ökad syreupptagningsförmåga 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Det är av stor betydelse för folkhälsovetenskapen att hitta effektiva preventiva insatser för att 

minska incidensen depressionssjukdomar då de leder till stora kostnader och mycket lidande. 
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Syfte 

Syftet med denna artikelgranskning var att utröna huruvida forskningen, funnit fler belägg för 

fysisk aktivitet som effektiv förebyggande för depression efter att efter publikationerna från 

SBU (2004a-b) och Schäfer et al (2006) de senaste fem åren. 

Metod 

Design 

Utifrån de förutsättningar som getts i studiehandledningen för kursen i vilken denna studie har 

genomförts är den begränsad i antal artiklar. I övrigt efterliknar den en systematisk litteratur-

studie, som det beskrivs i Forsberg & Wengström (2008), i så stor utsträckning som möjligt. 

Datainsamling och urval 

För att hitta artiklar har sökord relaterat till syftet använts i databaserna PubMed, SciVerse 

och PsycINFO. Manuell sökning har gjorts genom att studera referenslistor och/eller inne-

hållsförteckningar till specialiserade vetenskapliga tidskrifter samt facklitteratur och har valts 

ut för granskning om de ansetts passa syftet. Vidare har även länkar till ”relaterade artiklar” ut-

forskats i samband med sökningarna. Sökord som använts är ord relaterade till syftet t.ex. ”physi-

cal activity”, ”physical exercise” i kombination med ”depression” (tabell 1). 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar var studier på vuxna, barn eller ungdom eller litteraturgransk-

ningar av desamma med publikationsdatum de senaste 5 åren, av hög eller medelhög kvalitet 

(se Kvalitetsgranskning) samt på engelska eller svenska. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som behandlat populationer äldre (>65 år) samt fokuserar på speciella diagnoser 

(t.ex. cancer, diabetes, stroke) har exkluderats.  
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Databearbetning och analys 

Granskning av artiklar har genomförts och dokumenterats med avseende på hur väl de uppfyl-

ler syfte, kvalitet och etik genom att abstract granskats. Sökord och urval presenteras i tabell 1 

där de databaser som sökts, söktermer som använts, antal träffar, antal lästa abstract, antal 

lästa artiklar samt antal utvalda artiklar framgår. 

Tabell 1 – Sammanställning över databassökning 

Databas Sökord Träffar  Lästa 
abstract  

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar* 

PubMed physical activity AND depressive disor-
ders 

820 34 15 7 

SciVerse ALL(physical activity prevention de-
pression) AND LIMIT-TO(topics, "men-
tal health") AND LIMIT-TO(pubyr, 
"2013,2012,2011,2010,2009") 

163 17 5 3 

PsycINFO physical activity depression prevention 
(last 3 years) 

192 6 2  0 

Manuell sökning - - 12 3 0 

* exklusive dubbletter 

Artiklarnas resultat har värderats och presenterats tematiskt efter analys och med hänsyn till 

dess kvalitet, design, relevans, validitet och bevisvärde. De granskade studierna har även 

sammanställts i tabellformat för att presentationen ska bli överskådlig (tabell 2).  

Kvalitetsgranskning 

Utvalda artiklar har granskats utifrån checklistor (bilaga 1 och 2, efter Forsberg & Wengst-

röm, 2008). Artiklar och studier med väldefinierat syfte, tydlig design, tillräckligt stort under-

lag och uppföljning samt lämpliga metodval har bedömts vara av hög kvalitet. Studier och 

artiklar med otydlig design, ofullständiga beskrivningar, vaga frågeställningar, tveksamma 

metoder och analyser och för litet underlag har bedömts ha låg kvalitet.  Artiklar däremellan 

har bedömts vara av medelhög kvalitet.  

Etiska överväganden 

De artiklar som granskats i denna studie är antingen godkända av en etisk kommitté eller innefat-

tar etiska överväganden (se även inklusions- och exklusionskriterier). Avsikten har varit att pre-

sentera en balanserad litteraturstudie som redovisar alla resultat oavsett om de stöder hypoteser 

som satts upp eller inte (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Resultat  

I de inkluderade studierna finns en mångfald av perspektiv kring hur fysisk aktivitet påverkar 

välmående. Denna litteraturgranskning behandlar resultaten från studierna avseende mängd, 

frekvens, intensitet och duration vilket återfinns under rubriken dos, samt social samhörighet, 

självkänsla och uppväxt – teman som framkommit under granskning och analys (se metod). 

En sammanfattning av samtliga studiers resultat avseende kopplingen mellan fysisk aktivitet 

och depression presenteras i tabell 2 nedan. 

Dos   

Genom att titta på fysisk aktivitet, dos (intensitet, frekvens och duration) och miljö granskade 

Teychenne, Ball & Salmon (2008) artiklar med avseende på kopplingen mellan dessa och 

depression i vuxen ålder. I de sex observationsstudier där man studerade intensitet fann man i 

fyra stycken att intensiv fysisk aktivitet hade starkare samband med minskad sannolikhet för 

depression än lägre intensitetsnivåer men att de flesta studier pekade på att båda är effektiva i 

detta avseende. Gällande duration fann man i fem av sju interventionsstudier att både kortva-

rig och långvarig fysisk aktivitet minskade sannolikheten för depression.  

Liknande resultat fann Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson & Ahlborg (2010) i sin 

prospektiva enkätstudie på 3114 anställda inom Västra Götalandsregionen och Försäkrings-

kassan. Enkäten utfördes 2004 och 2006 och man använde sig av skalan Hospital Anxiety and 

Depression (HAD) för självskattning av depressions- och ångestsymtom och en fyrgradig 

skala (stillasittande, lätt, medel och intensiv) för fysisk aktivitet. Jämfört med gruppen stilla-

sittande fann man att alla nivåer av fysisk aktivitet gav lägre sannolikhet för bl.a. depressions-

symtom. Vid uppföljningen efter två år sågs en minskad relativ risk hos de med lätt fysisk 

aktivitetsnivå och de med medelhög och intensiv nivå jämfört med stillasittande efter juster-

ing för ålder, kön, kroppsmasseindex och utbildningsnivå (Jonsdottir et al., 2010).  

Jacka et al. (2011) undersökte med en fråga kring aktivitetsnivå (lätt, medel, hård eller mycket 

hård) i barndom (<15 år) hur den korrelerade med självrapporterade depressiva symtom i 

vuxen ålder. Intensitetsnivåerna slogs ihop till två aktivitetsnivåer och räknades om till meta-

bola ekvivalenter, ett mått på energiförbrukning, och man fann att låg självrapporterad fysisk 

aktivitet i barndomen korrelerade med en ökad risk för depressionssymtom i vuxen ålder. Ett 

resultat som försvagades något. efter justering för ålder, kön och fysisk aktivitet i vuxen ålder. 
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Tabell 2 – Sammanställning av resultat samt författares slutsatser  

Författare, 
år 

Plats  Ant.del-
tagare 

Design Resultat  Slutsats  

Biddle & 
Asare, 
2011 

– – R Begränsade evidens FA minskar depres-
sions(symtom). Viss evidens FA ökar 
kognitiv förmåga och studieresultat. Nega-
tivt samband mellan mental hälsa och 
stillasittande 

Samband mellan FA och mental hälsa 
uppenbart hos unga men designer ofta 
svaga med små effekter. Sambandet 
mellan stillasittande och sämre mental 
hälsa tydligt. 

Heesch et 
al., 2012 

Aus 10698 L FA och promenader hade samband med 
ökad mental hälsa och ökad livskvalitet 
bland medelålders och äldre kvinnor. 
Även prospektivt belagt. 

Kvinnor (50-80 år) utan depression som 
bedrivit mer FA sågs ha bättre livskvalitet. 
Även promenad som enda aktivitet ledde 
till bättre livskvalitet för åldrarna 70-80. 

Jacka et al, 
2011 

Aus 2152  T Låg FA i barndom ökade oddsen för 
självrapporterad depression i vuxen ålder 
med 35 %.  

Resultat stödjer hypotes att låg FA i tidig 
ålder är riskfaktor och att deltagande i FA 
kan ha skyddande effekt för depression i 
vuxen ålder.  Tror på stora samhälleliga 
hälsoeffekter om ytterligare stöd hittas . 

Jonsdottir 
et al., 2010 

Sve 3114 L Fysiskt aktiva hade lägre sannolikhet för 
bl.a. depressionssymtom jämfört med 
stillasittande och risken signifikant lägre 
även vid uppföljning. 

FA verkade minska risken för bl.a. depres-
sion efter två år för låg och medelhög FA. 
Innebörden av resultaten anses viktiga för 
strategier för preventiva åtgärder. 

Lindwall et 
al., 2012 

Sve 177 T Signifikanta samband mellan bl.a. depres-
sion och FA men inte fysisk kondition. Lätt 
till medeltung regelbunden FA verkade ha 
samband med bättre mentalt hälsomöns-
ter jämfört med fysisk inaktivitet. Inga 
belägg för medlande effekt för fysisk 
kondition. 

Självrapporterad FA viktigare än mått på 
fysisk kondition för att undersöka preventi-
va effekter av FA på mental hälsa. 

Martinsen, 
2008 

– – R Fysiskt inaktiva sågs, i tvärsnittstudier, 
utveckla depression i högre grad – tydli-
gast hos kvinnor och vuxna över 40 år. – 
vilket stöds av några longitudinella studier.

Stora hälsovinster med regelbundna mo-
tionsvanor, speciellt i kombination med 
kognitiv beteendeteori. 

Mikkelsen 
et al, 2010 

Dan 10625 L Lägre risk för depression hos kvinnor med 
högre FA jämfört med kvinnor med me-
delhög FA som i sin tur hade lägre risk än 
kvinnor med låg FA. Hos män med hög 
FA var risken något högre än hos män 
med låg FA.  

Låg fysisk aktivitet var signifikant kopplat 
till högre risk för depression. 

McPhie &, 
Rawana, 
2012 

USA 4204  L Under tidig tonår sågs självkänsla förmed-
lar sambandet mellan fysisk aktivitet och 
depressiva symptom för unga pojkar. 
Under senare tonåren sågs detta fullt ut 
för både pojkar och flickor 

Tar man hänsyn till effekten på självförtro-
ende av FA osynliggörs sambandet mellan 
FA och depression. Därför kan självförtro-
ende sägas förmedla sambandet mellan 
FA och depression. 

ten Have et 
al., 2011 

NL 7076 L Fysisk aktivitet korrelerade negativt med 
psykiska åkommor. Inget dos-
responssamband kunde fastläggas.  

Fysisk aktivitet fanns gynnsamt för den 
mentala hälsan men osäkerhet råder om 
sambandet verkligen är kausalt. 

Teychenne 
et al., 2008 

– – R Lång och kort FA reducerade sannolikhet 
för depression. Högintensiv FA minskade 
mer än lågintensiv. Flesta interventions-
studier visade reduktion i sannolikhet för 
depression oavsett intensitet. Två obser-
vationsstudier såg starkare negativt sam-
band med vardaglig FA. 

Oavsett dos och miljö verkar låga doser 
FA ha skyddande effekt. Otillräckliga bevis 
för betydelsen av fysisk aktivitet på de-
pression. Vidare studier behövs för att se 
vad som är optimal för minskad sannolik-
heten depression. 

      

* Anmärkning:  Aus – Australien, Dan – Danmark, NL – Nederländerna, Sve – Sverige, FA – Fysisk Aktivitet 
 L – Longitudinell, R – Litteraturstudie (review), T - Tvärsnittsstudie 
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I en studie på 7076 vuxna i Nederländerna fann Ten Have, de Graaf & Monshouwer (2011) 

att fysisk aktivitet ledde till lägre förekomst av en del initiala humörs- och ångestsymtom men 

man fann inget signifikant dos-responssamband mellan träningsnivåer och mental hälsa och 

ställde sig därför frågande till om fysisk aktivitet verkligen är orsaken till den minskade före-

komsten av depression hos de med högre fysisk aktivitet. 

Heesch, van Uffelen, van Gellecum, & Brown (2012) fann även de ett samband mellan fysisk 

aktivitet i form av promenader och ökad mental hälsa och livskvalitet, precis som Mikkelsen, 

Tolstrup, Flachs, Mortensen, Schnohr & Flensborg-Madsen (2010) fann att låg fysisk aktivitet 

var kopplat till högre risk för depression – de kvinnor man studerat med hög fysisk aktivitet 

hade lägre risk för depression än de med låg fysisk aktivitet. En skillnad man fann även hos 

män, om än inte lika tydlig (Mikkelsen et al., 2010).  

Social samhörighet 

Jacka et al. (2011) diskuterar i sin artikel den psykosociala betydelsen av fysisk aktivitet. Man 

pekar på hur den har visat sig ha mildrande effekt på stress hos unga flickor och att det är ut-

vecklande för barn och ungdomars coping-, och stresshanteringsförmåga. Hos unga vuxna 

sågs ett samband mellan låg fysisk aktivitet och sämre socialt stöd och hos ungdomar såg man 

hur fysisk aktivitet hade samband med bättre emotionellt mående.  

De psykosociala aspekterna diskuteras även i Mikkelsen et al. (2010) där man jämför sina 

resultat med tidigare gjorda studier och fann att fysisk aktivitet möjligtvis påverkar depression 

genom ökat självförtroende, självkänsla och social samvaro. Att dessa aspekter spelar roll ges 

än mer stöd av det faktum att man i studier funnit att fysisk aktivitet som en del av yrkesmäs-

sigt utövande inte har någon effekt eller till och med ökar risken för depression. Vidare reso-

nerar Mikkelsen et al. (2010) kring ytterligare stöd för en förklaringsmodell med psykologis-

ka faktorer i centrum i studier och beskriver hur kvinnor med låg fysisk aktivitet är i riskzo-

nen för depression men att så inte är fallet i samma utsträckning med män med låg fysisk ak-

tivitet. Detta förklaras med att kvinnor setts svara mer gynnsamt på de sociala aspekterna av 

fysisk aktivitet än män, men sambandet var inte signifikant och antalet män i studierna var få 

så det gick inte att dra några bestämda slutsatser.  

Teychenne et al. (2008) fann i sin granskning av bland annat domän (hushåll, fritid, arbete 

eller transportrelaterat fysisk aktivitet) och miljö (hemma eller på till exempel gym) att även 
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om två observationsstudier fann ett starkare negativt samband mellan fysisk aktivitet på friti-

den och depression än för andra former av fysisk aktivitet fanns det inte tillräckligt med bevis 

för att bedöma den miljön som den fysisk aktivitet bedrevs i och dess betydelse för utveck-

landet av depression.  

Självkänsla  

Biddle et al. (2011) diskuterar komplexiteten i den multidimensionella hierarki av faktorer 

som ligger bakom självkänsla och fysisk förmåga och visar på tre systematiska litteratur-

granskningar med fokus på självkänsla och sju med fokus på kognitiv förmåga, alla gjorda på 

i huvudsak barn. Trots de metodologiska brister studierna hade visade de på en liten positiv 

effekt på självkänsla och kognitiv förmåga. Metaanalyser på dessa studier visade på en liten 

till medelstor effekt på självkänsla hos unga. Dock begränsades de slutsatser man kunde dra 

på grund av att många studier var små, kortvariga, av undermålig kvalitet och/eller saknade 

uppföljning. Biddle et al. (2011) drar slutsatsen att fysisk aktivitet, åtminstone kortsiktigt, kan 

leda till förbättrad självkänsla men att det kanske är bättre att mäta med andra mått som t.ex. 

kroppsuppfattning och efterlyser dessutom fler studier av god kvalitet. 

De resultat som Mc Phie & Rawana (2012) såg i sin studie av fysisk aktivitet som skyddande 

för depression hos 4204 tonåringar i USA visade att självkänsla förmedlade sambandet mellan 

fysisk aktivitet och depressiva symtom hos unga pojkar. Ett samband som under senare ton-

åren sågs fullt ut för både pojkar och flickor. När man justerade för den effekt som självkänsla 

hade på fysisk aktivitet sågs inte längre något samband, vilket gav ytterligare belägg för att 

det är självkänslan som förmedlar sambandet mellan fysisk aktivitet och depression (Mc Phie 

& Rawana, 2012). 

Martinsen et al. (2008) diskuterar beteendeaktiveringen som modell där man fokuserar på de 

negativa mönster som är typiska för depression. Kortsiktigt så lindrar t.ex. undvikandestrate-

gier det direkta obehag en viss situation ger men långsiktigt kan det innebära att man sjunker 

djupare i en inaktivitetsspiral med stora negativa hälsoeffekter som resultat. Man visar på en 

studie där beteendeaktivering visat sig ge lika goda resultat som antidepressiv medicinering 

och sluter sig till att detta beror på att man genom systematiska förändringar i beteendemöns-

ter bygger upp självförtroendet hos den deprimerade som får känna glädje och tillfredsställel-

se och ökad självkänsla i att kunna vara aktiv (Martinsen et al., 2008). 
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Den studie som Lindwall, Ljung, Hadzibajramovic & Jonsdottir (2012) genomförde visade att 

det inte är den ökade fysiska konditionen som i huvudsak förmedlar effekten av den förbättra-

de mentala hälsan. Man sluter sig istället till att man bör använda självrapporterad fysisk akti-

vitet som mått snarare än t.ex. syreupptagningsförmåga om man vill studera de preventiva 

effekterna gällande depression (Lindwall et al., 2012). 

Avslutningsvis såg Mc Phie & Rawana (2012) hur självkänslan förmedlade sambandet mellan 

fysisk aktivitet och depressiva symtom genom att använda en metod för regressionsanalys i 

tre steg (figur 1) där man först avgjorde om den fysiska aktiviteten var signifikant relaterat till 

depressiva symtom (c), varpå man såg huruvida fysisk aktivitet var en signifikant förmedlare 

av självkänsla (a). Efter denna kontroll för självkänsla såg man att fysisk aktivitet fortfarande 

kunde förutsäga risken för depressiva symtom (Mc Phie & Rawana, 2012). 

 

Figur 1 - Självkänslans förmedling av sambandet mellan fysisk aktivitet och depressiva symtom (fritt efter 
McPhie & Rawana, 2012) 

 

Uppväxt 

För att studera preventiva effekter av fysisk aktivitet har en del studier gjorts på uppväxtens 

fysiska aktivitet och dess betydelse. I denna studie inkluderades tre artiklar av denna typ var-

av den första var en enkät bland vuxna för att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet i 

barndom och depressiva symtom i vuxen ålder (Jacka et al., 2011), den andra en artikel-

granskning av bland annat fem artiklar med avseende på fysisk aktivitet och depression 

(Biddle et al., 2011) och den tredje på fysisk aktivitet som prevention för depression hos ton-

åringar i USA (Mc Phie & Rawana, 2012). 

Självkänsla

Depressiva 
symtomFysisk aktivitet
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Som nämnts, studerade Jacka et al. (2011) fysisk aktivitet och risken för depression. Diskus-

sion förs kring den psykosociala betydelsens effekt i barndomen och att barndomen visat sig 

ha stor betydelse på hälsan senare i livet. Detta, menar man, kan bero på hjärnans plasticitet, 

det vill säga att vi under barndomen är formbara och där skapar våra coping-strategier som vi 

sedan bär med oss in i vuxenvärlden (Jacka et al., 2011).  

I sin artikelgranskning såg Biddle et al. (2011) hur fysisk aktivitet hos barn och unga gav en 

liten effekt i form av ökad självkänsla och kognitiv förmåga och tror, trots kvalitetsbrister och 

svaga evidens i många studier, att detta beror på den fysiska aktiviteten som sågs vara kopp-

lad till mental ohälsa samt depression i vuxen ålder.  

Sammanfattning 

De tre litteraturgranskningar som här undersökts pekar på att depression är överrepresenterat 

hos fysiskt inaktiva (Martinsen, 2008), att fysisk aktivitet reducerar sannolikheten för depres-

sion (Teychenne et al., 2008) men att det finns begränsade evidens i många studier (Biddle & 

Asare, 2011). Detta gör att man inte kan fastställa om det finns ett dos-responssamband eller 

huruvida det samband som påvisats är kausalt eller inte. Vidare framförs även en del kritik 

vad gäller vissa studiers kvalitet. 

De fem longitudinella studierna och de två tvärsnittsstudier som granskats stödde även de, till 

största del, hypotesen många artikelförfattare jobbar med, att fysisk aktivitet minskar risken 

för mental ohälsa. Ett samband sågs mellan promenader och ökad livskvalitet hos medelålders 

och äldre kvinnor (Heesch et al., 2012), minskad risk för depression (Jonsdottir et al., 2012), 

högre risk för depression och psykiska åkommor vid låg fysisk aktivitet (Mikkelsen et al., 

2010; Ten Have et al., 2011). Dock sågs inget samband mellan fysisk kondition och den med-

lande effekt det skulle kunnat ha på depression vilket gör fysisk kondition till en sämre mått 

(Lindwall et al., 2012). Det visade sig även att självkänsla hos tonåringar förmedlade sam-

bandet mellan fysisk aktivitet och depression (McPhie & Rawana, 2012) och att låg fysisk 

aktivitet i barndomen ökade oddsen för depression i vuxen ålder (Jacka et al., 2011). I både de 

litteraturgranskningar och originalstudier som granskats har det funnits en osäkerhet kring 

dos-responssamband och kausalitet och det finns ibland även betänkligheter avseende metod-

val och kvalitet. 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie är att utröna om det finns belägg för fysisk aktivitet som 

effektiv preventiv åtgärd för depression. Studien är starkt begränsad i tid och omfattning vil-

ket innebär att inga djupare analyser eller verifiering av statistik har gjorts och därför är de 

slutsatser man kan dra begränsade.  

De databaser som har sökts (PubMed, SciVerse och PsychInfo) gav många träffar vid breda 

sökningar och starkt reducerat antal vid snävare sökningar som inkluderande sökord för studi-

er på preventiva insatser. Detta kan bero på att forskningsfältet är relativt nytt och att man 

fortfarande försöker belägga sambanden och mekanismerna bakom dessa och inte fokuserat 

på den preventiva aspekten än. Sökorden som användes var specifika nog och svarade väl mot 

syftet med denna studie vilket betraktas som en styrka. Det var ett medvetet val att inkludera 

ett antal översiktsartiklar då det på grund av ovan nämnda begränsningar gav möjlighet till ett 

större material. Det större materialet ökade även möjligheterna till att få ett balanserat materi-

al där resultaten inte i så stor utsträckning stödjer hypotesen att fysisk aktivitet är gynnsamt 

för att motverka att depression uppkommer.  

Ytterligare en styrka med denna studie är att den fokuserat på resultat av studier gjorda rela-

tivt nyligen (2007-2012) varav två publicerats i år. De litteraturgranskningar och studier som 

valts bort trots att deras publiceringsdatum föll inom ramen för inklusionskriterierna har gjorts 

så för att de data man lutar sig på sträcker sig längre bak i tiden än här valts att studera. Att 

studera gamla data är i sig inte ett problem men i detta fall har man en spridning i kvalitet och 

mätverktyg som försvårar detta.  

En del av de kvalitetsbrister som många författare diskuterat kring detta ämne ligger i val av 

mätverktyg. För depression har de olika studierna valt att använda olika mätverktyg utifrån 

studiernas syfte. Mikkelsen et al. (2010), ten Have et al (2011) och Jacka et al. (2011) har 

använt sig utav olika officiella klassifikationssystem för sjukdomar (ICD och DSM-III-R). 

Studierna av Jonsdottir et al. (2010), Lindwall et al. (2012), Xu et al. (2010), Heesch et al. 

(2012), Teychenne et al. (2008) och McPhie & Rawana (2012) har valt väl beprövade själv-

skattningsverktyg för depression såsom HAD; SF-36 och CES-D/CESD-S, så även i de artik-

lar Teychenne et al. (2008) granskade där man, förutom det, i största utsträckning använde det 
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väl validerade Physical Activity Index för mätning av fysisk aktivitet. I övrigt mättes fysisk 

aktivitet på varierande sätt och det är bara Jonsdottir et al. (2010) som använder sig utav en 

sedan tidigare publicerad metod. Granskningen gjord av Martinsen et al. (2008) är summarisk 

i sin beskrivning av de olika studiernas metodval och det finns inte någon information om 

vilka mätverktyg som använts och Biddle et al. (2011) granskar artiklar med en mängd olika 

mätmetoder för både fysisk aktivitet och depression, i största utsträckning självskattnings-

verktyg. Det hade därför varit en fördel för denna studie om man kunnat strukturera utefter 

val av verktyg eller att göra en mer ingående analys av de olika verktygens användning i stu-

dierna samt deras validitet för studiesyftet.  

Resultatdiskussion  

De flesta studier i denna granskning visar alltså på att det finns ett samband mellan fysisk 

aktivitet och mental hälsa, och att detta setts påverka sannolikheten för depression. Det finns 

dock inte tillräcklig evidens för att sluta sig till vari sambandet består. Intressant är emellertid 

att man sett att uppväxten spelar stor roll (Jacka et al., 2011; McPhie et al., 2012) och den 

fysiska konditionen inte är en bra indikator för mätning av preventiva effekter av fysisk akti-

vitet på mental hälsa (Lindwall et al., 2012). 

Att fysisk aktivitet har samband med mental hälsa och depression verkar alltså vara välbelagt 

men det som är svårt att få rätsida på är kausalitetens natur eftersom vetenskapen på området 

fortfarande är av skiftande kvalitet och de fysiologiska mekanismerna, som denna studie inte 

har gått in på, inte har klargjorts.  

Utifrån de resultat som i huvudsak Lindwall et al. (2012) och McPhie & Rawana (2012) visat 

på ser man att den självkänsla som byggs och den ökade förmåga till hatt hantera olika situa-

tioner och som uppnås genom att man deltar i fysisk aktivitet är det som skyddar mot framtida 

depression snarare än den förbättrade psykologiska och fysiologiska kapacitet som det med-

för. Det är dock rimligt att tro att sambanden är komplexa och individberoende.  

Knyter man samman de olika aspekterna på detta område och fokuserar på social samvaro och 

självkänsla är det tydligt hur viktig den sociala samvaron och uppväxten är. Vikten av det 

sociala såg, som tidigare nämnts, även SBU (2004c) i sin litteraturgranskning när man fann en 

gemensam verksam mekanism i de sociala aspekterna och beteendeaktiveringen som följd av 

fysisk aktivitet. Man kan tydligt se hur detta knyter an till barndomen – den tid där människan 
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lär sig att hantera situationer, skapar sina strategier för stresshantering och lär sig att knyta 

band, kommunicera och vara social. Det är därför sannolikt att tro att barndomen har stor in-

verkan på risken att råka ut för depression i vuxen ålder och att fysisk aktivitet under uppväx-

ten kan minska risken för mental ohälsa och depression.  

Detta är i linje med vad Schäfer et al. (2006) och SBU (2004a-c) funnit och preventiva insat-

ser borde följaktligen vara mer effektiva om de sattes in under uppväxten. I Sverige finns alla 

förutsättningar för detta i och med skolplikten och att de flesta barn kan nås genom skolan. 

Tillämpning 

Resultaten i denna studie, och speciellt då de avseende barn, bör med fördel kunna tillämpas 

med framgång i populationer där man ser hög incidens och prevalens depression hos vuxna då 

man genom insatser i form av fysisk aktivitet (med den sociala träning, gemenskap och det 

stödet det innebär) kan sänka dessa på lång sikt.  

Slutsatser 

Det är utifrån de studier som granskats tillkommit ytterligare belägg som gör det än mer rim-

ligt att sluta sig till att fysisk aktivitet har en preventiv effekt gällande depression. Det finns 

även visst belägg för att barndomen och fysisk aktivitet under denna är skyddande. Mekanis-

merna bakom och orsakerna till detta samband står ännu att utforska vidare och det kräver fler 

studier med hög kvalitet, beprövad metodologi och validerade mätverktyg.   

Komplexiteten i sambanden mellan fysisk aktivitet och sannolikheten för att utveckla depres-

sion gör att det finns risk för att vi aldrig kommer att få helt samstämmiga resultat att stödja 

oss på. För att förstå detta intrikata samband måste området utforskas vidare innan man kan 

förstå hur effektiva samhälleliga preventiva insatser kan utvecklas och genomföras.  
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Bilaga 1 – Granskningsmall kvantitativa artiklar -  
  Kvasi-experimentella studier* 

A. Syftet med studien? 
•  Beskriv syftet med studien. 
•  Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej 
•  Är designen lämplig utifrån syftet? Ja/Nej 

B. Undersökningsgruppen 
•  Vilka är inklusionskriterierna? 
•  Vilka är exklusionskriterierna  
• Vilken urvalsmetod användes? 

a. Randomiserat urval 
b. Obundet slumpmässigt urval 
c. Kvoturval 
d. Klusterurval 
e. Konsekutivt urval 
f. Urvalet är ej beskrivet  

• Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej 
• Var genomfördes undersökningen? 
• Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

C. Mätmetoder 
• Vilka mätmetoder användes? 
• Var reliabiliteten beräknad? Ja/Nej 
• Var validiteten diskuterad? Ja/Nej  

 
D. Analys 

• Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja/Nej  
• Om nej, vilka skillnader fanns? 
• Hur stort var bortfallet? 
• Fanns en bortfallsanalys? Ja/Nej  
• Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej 
• Om nej, varför inte? 
• Vilka var huvudresultaten? 
• Erhölls signifikanta skillnader? Ja/Nej  
• Om ja, vilka variabler? 
• Vilka slutsatser drar författaren? 
• Instämmer du? Ja/Nej  

E. Värdering 
• Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja/Nej 
• Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja/Nej 
• Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej 
• Motivera varför eller varför inte! 

 
 
 
* Efter Forsberg & Wengström (2008). Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg 
ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visit-
ing, University of Manchester, 1998.
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Bilaga 2 – Granskningsmall systematiska litteraturstudier* 

A. Syftet med studien? 
•  Beskriv syftet med studien. 

B. Litteraturval 
• I vilka databaser har sökningen genomförts? 
• Vilka sökord har använts? 
• Har författaren gjort en heltäckande litteratursökning? Ja/Nej 
• Har författaren sökt efter icke publicerade forskningsresultat? Ja/Nej 
• Vilka var inklusionskriterierna för att ta med artiklar? 
• Vilka begränsningar har gjorts? 
• Är inkluderade studier kvalitetsbedömda? 

 
C. Resultat  

• Hur många artiklar togs med? 
• Hur många artiklar valdes bort? Redovisas dessa? Anges motivering för uteslutning av 

dessa? 
• Gjordes metaanalys? Ja/Nej 
• Om ja, vilket resultat erhölls? 
• Vilka slutsatser drar författaren? 
• Instämmer du? Ja/Nej 
• Om nej, varför inte? 
•  

D. Värdering 
• Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja/Nej 
• Ska denna systematiska litteraturstudie inkluderas? Ja/Nej 
• Motivera varför eller varför inte! 

 
 
 
* Efter Forsberg & Wengström (2008).  


